
CO2

Scope 1: 12,2 ton
Scope 2: 4 ton

4.800 kilo standaard
kantoorpapier gebruikt

Onderzoek naar groengas met
GVO's
Elektrische auto's bij vervanging
Maandelijkse controle
bandenspanning
Terugkoppelling rijgedrag
berijders
Onderzoek overstap 100% groene
stroom met GVO's
Mobiliteitsregeling medewerkers

Dit doen wij aan CO2-
reductie

CO2-footprint 
(ton)

2,8

9,4

3,9

0,1

In 2021 is Fire Safety First actief geweest om de footprint in kaart te brengen met als doel om dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem
conform CO2-Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Gas en elektraverbruik van
3 huishoudens voor een
heel jaar

9 retourtjes naar New
York 

Met de auto 2 keer om
de aarde rijden

800 bomen laten groeien
voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan: Initiatieven
Fire Safety First heeft besloten om zich
aan te sluiten bij Stichting Nederland

CO2 Neutraal. Dit is een platform voor
bedrijven die aan de slag willen met

verantwoord ondernemen. De stichting
ondersteunt en stimuleert bedrijven
door ieder kwartaal een evenement
voor deze bedrijven te organiseren.

 
Wij vragen van iedere medewerker

mee te denken om onze CO2-uitstoot
nog verder te verlagen. Zo zetten we
ons samen in om onze nieuwe CO2-

reductiedoelstelling te behalen. Heb je
zelf een idee? Laat graag van je

horen!
 

Wat kun jij doen?

 
Fire Safety First wil in 2022 ten opzichte van 2017 40%

minder CO2 uitstoten.
 Scope 1: 4% reductie in 2022 ten opzichte van 2017

 Scope 2: 95% reductie in 2022 ten opzichte van 2017
 

Fire Safety First wil in 2022 ten opzichte van 2018 9% van
de logboeken digitaliseren

Fire Safety First wil in 2022 12% van de
brandmeldcentrales die hiervoor geschikt zijn, omzetten

naar service op afstand, ten opzichte van 2018
 
 

Voortgang project met
gunningvoordeel

4.195,68

3.520,98

981,46

 
2021.1

Anticipeer op het verkeer, rijd met een
laag toerental

Hou de bandenspanning op peil 

Voorkom stationair draaien zo veel
mogelijk

Schakel apparaten uit wanneer
mogelijk

2020

2019

2018


