
CO2 prestatieladder 
Duurzaam ondernemen vinden we belangrijk bij F.A. Pennings Aannemingsbedrijf BV.  
 
 
Bewust werken aan duurzaamheid betekent - voor én tijdens het werk - goed nadenken over hoe we 
omgaan met onze mensen, het materieel, de omgeving en hoe we het gewenste resultaat behalen. 
 
Duurzaam ondernemen is een proces dat inzet, transparantie en betrokkenheid vraagt van alle 
betrokkenen. Wij willen hier op onze eigen bijdrage aan leveren. 
Een logische stap en direct ook een vanzelfsprekende aanvulling op ons kwaliteits- en 
veiligheidsbeleid is het vaststellen van onze CO2 emissie. 
Door maatregelen te treffen die de emissie van CO2 verminderen. Maar ook door bewuste keuzes te 
maken als het gaat om materiaal en materieel, afvalreductie en in de omgang met gevaarlijke 
stoffen. 
 

Daarnaast gaan we steeds vaker samenwerkingen aan met opdrachtgevers. Denk aan een 
bouwteam waarin we op transparante wijze samen met de opdrachtgever tot resultaat 
komen. De openheid van de opdrachtgever en aannemer zorgen voor het écht samen 
werken aan duurzame oplossingen op projectniveau 
 
Onze duurzame manier van werken is ook terug te zien in hoe we met onze medewerkers omgaan. 
Sociaal en met aandacht voor de mens.  
Gaan ze met plezier aan het werk? Doen ze wat ze leuk vinden? Werken ze op een fijne, open manier 
samen met collega’s en opdrachtgevers?  
We helpen ze door ze te scholen op het vlak van veiligheid en milieuvriendelijk werken en begeleiden 
ze bij het samenwerken. 
Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf. Opleider van vakmensen. Omdat we het belangrijk vinden 
kennis van onderaf te laten groeien. 
 
Naast het bepalen van onze CO2- footprint en de reductiedoelstellingen nemen wij ook deel aan 
het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ van Cumela Nederland, wat ons zal helpen rond de reductie van 
CO2 emissie.  
De doelen om de CO2 emissie te verminderen communiceren we transparant intern en extern.  
Wij zullen periodiek documenten op onze website plaatsen die betrekking hebben op de CO2-
Prestatieladder. 

 
De carbon footprint analyse en de daaraan gekoppelde doelstellingen voor reductie van CO2 emissie 
maken deel uit van ons managementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 9001 en VCA**. Dit 
vormt de basis van onze bedrijfsvoering en is gebaseerd op het principe van continue verbetering. 
 
 


