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Nieuwsbericht 3 
Compass bereikt in één jaar 25% CO2-reductie!  
	
Compass heeft in 2015 150kT CO2 
uitgestoten. Ten opzichte van het 
referentiejaar 52kT minder hetgeen een 
besparing is van 25%. De eenvoudigste 
besparing was het overstappen op groene 
energie voor het kantoor (67% besparing). 
 
Daarnaast is de zuinig rijden competitie 
uitgebreid met het positief beïnvloeden 
van het rijgedrag welke mede heeft 
bijgedragen aan een totale besparing van 
25% op het zakelijk vervoer (van 166kT 
naar 124kT). 
 
Dit terwijl de omzet is gestegen met 58%.  
 
De omzet van Compass groeit en daarom wordt in september 2016 uitbreiding van het kantoor 
gerealiseerd om aan te nemen nieuw personeel een werkplek te kunnen bieden. Door deze 
veranderingen is voor 2016 het volgende doel gesteld: 
 
	
	
	
Compass heeft de ambitie om de CO2-uitstoot de komende vijf jaar te laten dalen met 10% ten 
opzichte van 2014. Met behulp van de CO2-prestatieladder werken we, zoveel mogelijk samen met 
alle belanghebbenden, aan de CO2-reductie van onze organisatie. 
 
 
 
 
De volgende doelstellingen zijn in 2015 gerealiseerd 
In nieuwsbericht 2 zijn een aantal doelstellingen genoemd. Daarvan zijn onderstaande 
doelstellingen gerealiseerd: 

- Overstappen naar groene stroom; 
- Zuinig rijden competitie uitbreiden met rijgedrag; 

 
De zuinig rijden competitie uitbreiden met carpoolen is niet gerealiseerd. Wel wordt hier actief 
aandacht aan geschonken evenals de mogelijkheid om thuis te werken. 
 
Bijdrage aan initiatieven 
Op 1 december 2015 heeft Compass kunnen spreken op het event van CO2 seminar te Driebergen. 
Daar hebben we met name uiteengezet dat het binnen Compass in de genen zit om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen en het gedrag van de mensen het succes hiervan 
bepalen. 
 
Een doelstelling voor 2016 is om aan nog een mooi initiatief deel te nemen waarbij CO2-reductie 
het hogere doel is. 

Compass wil in 2016 ten opzichte van 2014 een besparing realiseren van 10% op haar CO2 uitstoot. 
 

Compass	stoot	in	2020	10%	minder	CO2	uit	ten	opzichte	van	het	jaar	2014.	


