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CONCLUSIE
Positief is de daling van CO2-uitstoot per FTE 
en per euro omzet van DAEL. Het verbruik per 
FTE is met 12% gedaald en per euro omzet 
met maar liefst 17%.

Ecodrive Challenge
Door deze onderlinge competitie met mooie 
prijzen als beloning worden medewerkers 
gestimuleerd om zuiniger te rijden. In het 
tweede halfjaar van 2019 is er 10% zuiniger 
gereden ten opzichte van het tweede halfjaar 
van 2018.

Er is meer gas per m² verbruikt in 2019. 
Dit is logisch te verklaren door de komst 
van een nieuw pand dat eind 2018 erbij is 
gekomen.

Momenteel worden er geen grote 
investeringen meer gedaan voor gas en 
elektra in verband met de aanstaande 
verhuizing naar een nieuw pand. Voor dit 
pand zijn er al duurzame plannen 
opgesteld.

De DAEL Groep zet zich in om de CO2-uitstoot te verlagen en de impact van haar activiteiten op het 
milieu te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de 

CO2-prestatieladder en berekenen wij jaarlijks onze CO2-footprint. Wij kwantificeren onze ambities 
en maken deze inzichtelijk voor onze stakeholders.
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Voor 2020 3% CO2 reduceren
Ten opzichte van 2018

PER FTE T.O.V. OMZET

-12% -17%
Voor 2020 4% reduceren op 

elektra per m2

Ten opzichte van 2018

Voor 2020 4% reduceren op het 
dieselverbruik per kilometer

Ten opzichte van 2018

Voor 2020 4% reduceren op het 
benzineverbruik per kilometer

Ten opzichte van 2018
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11% ELEKTRICITEIT
Elektriciteitsverbruik van de 

gehele bedrijvengroep

Gasverbruik van de 
gehele bedrijvengroep

5% GAS
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81% BRANDSTOF
Brandstofverbruik van het 
wagenpark en de zakelijke 

kilometers met privé auto’s
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Versie 2.0

Gebruik gekochte producten

Woon-werkverkeer

Leveranciers

Kapitaalgoederen
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