
Energie en emissiebeleid 

Proludic B.V. wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor meer energieën milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden 
en streeft naar continue verbetering. Om deze reden zal Proludic B.V. voorstellen implementeren, die zorgen voor meer energie 
efficiëntie. We zijn bereid ons bewustzijn te vergroten over ons energie verbruik en de consequenties daarvan op het milieu. Om dit 
beleid duidelijk aantoonbaar te maken heeft Proludic B.V. gekozen voor de ISO 9001, ISO 14001, VCA** en de CO2 
prestatieladder. CO2 vormt een belangrijk broeikasgas. Het managementsysteem CO2-Prestatieladder is gericht op het in kaart 
brengen van de CO2 emissies en het op basis daarvan verminderen van deze emissies. Naderhand vindt een onafhankelijke 
toetsing plaats van dit managementsysteem door een certificerende instantie. Wij streven ernaar om ieder jaar onszelf te
verbeteren.

Het energie- en emissiebeleid wordt in praktijk nageleefd door: 
- Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld en herzien
(directiebeoordeling);
- Het inspelen op aanzienlijke energieverbruik gebieden door op zowel organisatorisch maatregelen als tijdens de uitvoering;
- Registraties van het energieverbruik;
- Aanschaf of renovatie van voertuigen, apparatuur, materialen en gebouwen;
- Het transparant maken van het energieverbruik voor alle medewerkers en met hen overleggen en inventariseren, hoe zij invloed
kunnen uitoefenen op het energie verbruik;
- Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen die kunnen bijdragen aan de vermindering van het
energieverbruik.

Proludic B.V. zal de relevante wet en overige eisen van de autoriteiten op het gebied van energie en andere bepalingen naleven. 
Deze beleidsverklaring staat iedereen, intern en extern, op aanvraag ter beschikking en wordt jaarlijks beoordeeld en zo nodig 
aangepast. 
Proludic B.V. verwelkomt alle steun, zodat we gezamenlijk energie kunnen besparen en kunnen bijdragen aan een beter milieu. 
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Voorwoord en afbakening CO2 

Proludic BV is al geruime tijd bezig met het besparen van energie. 
De zorg voor ons milieu maken wij aantoonbaar in de jaarlijks opgestelde CO2-footprint, waarop te zien is hoe groot de uitstoot van 
onze organisatie is. De rapportage van onze CO2-footprint is opgesteld door gebruik te maken van de Milieubarometer, dit is een 
product van Stichting Stimular. Met behulp van dit CO2- footprint model wordt de CO2-emissie in kaart gebracht en 
gekwantificeerd. 
Het geeft ons kennis in onze eigen CO2-uitstoot en helpt ons te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van onze 
bedrijfsvoering terug te dringen. De CO2-prestatieladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk 
systeem voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het uitgangspunt van een certificering van de CO2-prestatieladder is 
honorering van inspanningen met betrekking tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een managementsysteem is 
geïmplementeerd waarin gestructureerd wordt gewerkt aan vermindering van de CO2-uitstoot. 
Centraal staat de PDCA- cyclus, ofwel de “Plan-Do-Check-Act” methodiek, deze methodiek gebruiken wij ook ten behoeve van ons 
managementsysteem gebaseerd op de ISO 9001, ISO 14001 en VCA* norm. 

In de praktijk betekent dit het nemen van de volgende stappen: 
Stap 1. : Bepalen van de energiebronnen die een aanzienlijk effect op onze CO2-uitstoot hebben; 
Stap 2. : Kwantificeren van de CO2-emissie; 
Stap 3. : Bepalen van de doel- en taakstellingen. Het nemen van reductiemaatregelen; 
Stap 4. : Het controleren van de effecten van de maatregelen en bijsturen. 

Er zal worden getracht om onze CO2-uitstoot te verminderen. De genomen maatregelen en de daaruit volgende effecten zullen 
worden opgenomen in deze rapportages. De rapportage van onze CO2-footprint zal hierom 2 x per jaar worden geactualiseerd en 
gepubliceerd op onze website. 


