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De CO2-Prestatieladder is hét 
duurzaamheidsinstrument van 
Nederland dat bedrijven en 
overheden helpt bij het 
reduceren van CO2 en kosten. 
Binnen de bedrijfsvoering, in 
projecten én in de keten. 
De Ladder wordt als CO2-
managementsysteem en als 
aanbestedingsinstrument 
gebruikt.

CO2-PRESTATIELADDER

De Nederlandse Storkbedrijven gebruiken de 
CO2-Prestatieladder om hun CO2-reductie vorm te 
geven. En dat reduceren doen ze goed. Stork 
Integrated Solutions staat momenteel op niveau 3. 
Stork RBL Europe zelfs op niveau 5, het hoogst haalbare! 
Dat is heel mooi maar waarom doen we dit eigenlijk? 
Wat betekent deze certificering voor Stork? We zetten 
de belangrijkste redenen op een rijtje.

 De CO2-reductiedoelstellingen van de CO2

Prestatieladder sluiten nauw aan bij de VGM-
beleidsverklaring van Stork. Het is een mooi 
instrument om onze plannen om te zetten in 
daden.

 Meer en meer zien we dat opdrachtgevers vragen 
naar onze aanpak om de uitstoot van CO2 te 
verminderen. Een aantal opdrachtgevers stelt een 
certificering zelfs verplicht.

 Certificering vergroot de gunningsfactor. Hoe 
hoger de certificering, hoe hoger de 
gunningskorting. Het is dus smart business.

 De Energy Efficiency Directive (EED) van de EU 
verplicht ons om energieplannen te maken en uit 
te voeren. De EED erkent de CO2-Prestatieladder 
als middel om die plannen te realiseren. Door deel 
te nemen aan de CO2-Prestatieladder, voldoen we 
dan ook aan de eis van de EED.

 De CO2-Prestatieladder helpt ons om de 
doelstellingen van het Klimaatakkoord, namelijk 
50% reductie in 2029, te bereiken.

Echt niet, ik ben net 
vier kilo kwijt, kun je 

dat niet zien dan?

TEN OPZICHTE VAN 2019 
HEBBEN WE IN 2021 MAAR 

LIEFST 4306 TON CO2 MINDER 
UITGESTOTEN.

DAT IS HET GEWICHT VAN 
RUIM 1050 AZIATISCHE 

OLIFANTEN.



Hoe deed Stork het in 2021?
Het doel is om in 2023 alle Nederlandse Storkbedrijven onder één certificaat op niveau 5 te 
certificeren. 

De CO2 Footprint van Stork RBL 
Europe (RBL)
(Stork Nederland met daarin 
Istimewa en Stork Asset 
Management Technology 

De CO2 Footprint van Stork 
Integrated Solutions
(Stork Thermeq,  Stork Turbo 
Blading, Stork Turbo Service en 
Stork Gears & Services)
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Wat deed Stork in 2021 aan CO2-reductie?                                    

Op diverse locaties
• Verlichting vervangen door LED. 
• Isoleren diverse leidingen.
• Diverse good housekeeping-acties zoals lekkages aan luchtcompressoren direct aanpakken, 

de cv-temperatuur lager instellen, lasmachines tijdens de pauze en na werktijd uitzetten  
en lekkende kranen, douches en doorlopende toiletten meteen repareren.

• Vervangen cv-ketels.
• Vervangen persluchtcompressoren.

Wagenpark 
• Verplichting gesteld om per leasecategorie onder een bepaalde CO2-uitoot per km te 

blijven.
• Het leasewagenpark van SIS is ten opzichte van 2019 ruim 10% gedaald, dat van RBL 15%.
• Het aantal elektrische voertuigen is van 4 (2019) naar 40 (2021) gestegen.

Vergroening ingekochte elektriciteit
• In 2021 hebben we bijna 29% van ons elektriciteitsverbruik vergroend.

Wat kun jij doen aan CO2-reductie?   
• Stel de verwarming en airco goed af en laat deze niet onnodig aan staan.
• Zet airco’s in serverruimten op 25 ℃ (deze staan standaard op 20 ℃ ingesteld). 
• Doe het licht en je computer uit als je je werkplek voor langere tijd verlaat.
• Gebruik energiezuinige lampen. 
• Schakel apparaten uit die op standby staan.
• Rijdt met een laag toerental.
• Pomp eens in de twee maanden je autobanden op. Dit levert 2-5 % brandstofbesparing op.

Heb je nog meer duurzaamheidsideeën? Stuur ze naar eric.kersemakers@stork.com.

mei 2022


