
527 personen die een jaar lang 
ademhalen

Scope 1*: 261,4 ton
Scope 2*: 48,2 ton

Business travel: 32,9 ton
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Diesel Benzine Elektra Stadswarmte Gedecl. km's

Balance heeft een ketenanalyse 
opgesteld waarin de projecten van 
team Energietransitie zijn 
geanalyseerd. Door bij te dragen aan 
de energietransitie kan Balance een 
grote impact maken qua CO - 
reductie. Het doel is dan ook om in 
2025 10% meer uren aan 
energietransitie advies te besteden 
dan in 2021. 

KETENANALYSE DOELSTELLINGEN

Heb jij nog ideeën hoe wij kunnen verduurzamen? Laat het weten aan Franka Weel

CO  -UITSTOOT2

Gas- en elektraverbruik 
voor een heel jaar van 82 
huishoudens 

 223 retourtjes New York 

49 keer om de aarde met 
een auto

19.220 bomen laten groeien 
voor een jaar

ONZE UITSTOOT STAAT GELIJK AAN

DIT DOEN WIJ VOOR
CO  -REDUCTIE 2

WAT KUN JIJ DOEN?
Kies voor een elektrische auto

Eet minder vlees en zuivel

Isoleer je huis zo goed mogelijk

Schakel apparaten uit wanneer ze niet 
gebruikt worden

Mei 2022

Wij willen in 2025 48% CO   reduceren ten opzichte 
van 2019 in scope 1 en 2. Dit doel is gerelateerd 

aan de omzet. 
 

In scope 1 willen we 56% reductie in 2025 ten 
opzichte van 2019

In scope 2 verwachten we maximaal 86% stijging in 
2025 ten opzichte van 2019, door de toename van 

elektrisch rijden.

Leasebeleid aanpassen om elektrisch 
rijden te stimuleren

Faciliteren van mogelijkheid tot 
thuiswerken

Duurzaamheid laten meewegen bij de 
keuze voor een nieuwe vestiging

Leaserijders actiever informeren over 
de NS Business Card

Onderzoek naar plaatsen zonnepanelen

Uitfaseren dieselauto's
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Scope 3*
1.995 ton

401

92

234

169

61
42

17 6 21 31

2019 2021

2

ONZE CO  FOOTPRINT
 (TON CO )2
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738,3

405,2

342,5

Project
Provincie Noord-Holland

2,6 ton

*Scope 1: directe uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen Balance zoals brandstof en gas. Scope 2: Indirecte uitstoot door gebruik binnen Balance , maar welke elders wordt opgewekt zoals elektriciteit. Scope 3: Uitstoot door ketenpartners, zoals door leveranciers en afvalverwerkers.


