Milieu-effecten direct
Gecontroleerd papiergebruik binnen de organisatie
Wat willen wij?
•

Afname van de papierstroom.

Hoe bereiken wij dat?
•

Papierverbruik op target houden van 575 dozen papier in totaal.
NB. Dit ligt hoger dan vorig jaar, maar heeft te maken met de hoeveelheid
papier die nodig zal zijn rondom de Olympische Spelen van dit jaar.

•

Papierverbruik op persoonsniveau monitoren en sturen op excessen.

Hoe te meten?
•

Via prestatie indicator Norm bestellen printpapier.

•

Selecteren op persoonlijke code.
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Recycling
Wat willen wij?
•

Zoveel mogelijk voorwerpen recyclen waar mogelijk.

Hoe bereiken wij dat?
•

Oude mobiele telefoons aanbieden ter recycling.

•

Batterijen ter recycling.

•

Afvalscheiding t.b.v. recycling.
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CO2 uitstoot
Wat willen wij?
•

Het reduceren van het aantal autokilometers van leaseauto’s.

•

Reduceren CO2-uitstoot door het leasen van schone auto’s.

•

Het percentage auto’s in energieklasse A/B verhogen.

•

Veelrijders bekend maken met “het nieuwe rijden”.

•

De CO2-uitstoot compenseren van vliegreizen van ATPI medewerkers.

•

Het reduceren van het aantal gedeclareerde kilometers.
(excl. thuiswerkers) met 20%.

Hoe bereiken wij dat?
•

Vergaderen op afstand stimuleren (telefonisch of videoconference).

•

Stimuleren om ’groene’ auto’s te leasen’.

•

Het stimuleren van gebruik hybride auto’s.

•

Frequentie aanleveren kantoorartikelen verminderen.

•

Door een contract met Greenseat af te sluiten.

•

Mogelijkheid tot carpoolen opzetten.

Hoe te meten?
•

In kaart brengen hoeveel medewerkers met het openbaar vervoer komen.

•

Evalueren of percentage hybride auto’s is verhoogd.

•

In kaart brengen of er verschuiving in energieklasse heeft plaatsgevonden.

•

Greenseat fee doorbelasten op dossierniveau (ACE) van interne vliegreizen.

•

Gedeclareerde kilometers vergelijken met 2011.
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Energieverbruik
Wat willen wij?
•

Energieverbruik Schiphol-Rijk handhaven op niveau 2011 (er is een stijging in
2011 t.o.v. 2010).

Hoe bereiken wij dat?
•

Lampen vervangen door spaarlampen.

•

Het uitzetten van apparaten met stand-by optie.

•

Bij aanschaf van kopieerapparaat letten op spaarfunctie.

•

Licht uit in ruimtes die niet constant in gebruik zijn.

Hoe te meten?
•

Via jaarafrekening.
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Kantoorartikelen
Wat willen wij?
•

Kantoorartikelen aanschaffen met een milieukeurmerk.

Hoe bereiken wij dat?
•

ECF-geproduceerd papier te gebruiken.

•

Opnemen van ECF-geproduceerd papier in de ’snel bestel’-lijst van ATPI.

•

Opnemen van milieuvriendelijk geproduceerde artikelen in de ’snel bestel’
lijst van ATPI.

•

Door er voor te zorgen dat minimaal 75% van onze kantoorartikelen
milieuvriendelijk is.

Hoe te meten?
•

Controle van de facturen en het monitoren van de bestellingen.

•

Visualisering middels kwartaal KPI.
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