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De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken
en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de
Milieubarometer uitkomsten van LenoirSchuring samengevat in enkele grafieken en tabellen.

De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular. Stichting Stimular verspreidt kennis
over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en
kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Stichting Stimular is de werkplaats
voor Duurzaam Ondernemen!
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Deze CO2-footprint laat zien
hoeveel broeikasgas wordt
uitgestoten en eventueel
gecompenseerd door inkoop van
CO2-compensatie. De
CO2-emissies zijn in deze footprint
gegroepeerd per thema. In de
footprint is ook af te lezen wat de
grootste bijdrage aan de
CO2-uitstoot veroorzaakt.

 Uitleg

CO2

Bestelwagen in km
Snel- / koerierdienst met bestelwagen

Goederenvervoer

Gedeclareerde km personenwagen

Zakelijk verkeer

Personenwagen

Woon-werkverkeer

Oplosmiddelen

Emissies

Drinkwater
Afvalwater

Water & afvalwater

Aardgas voor verwarming

Brandstof & warmte

Ingekochte elektriciteit
Waarvan groene stroom uit windkracht

Elektriciteit

CO2-footprint (thematisch) per kg drukwerk

0,509 km / kg drukwerk
0,202 vracht km / kg drukwerk

0,280 km / kg drukwerk

0,332 km / kg drukwerk

0,00320 liter / kg drukwerk

0,000965 m3 / kg drukwerk
0,0000222 VE / kg drukwerk

0,0167 m3 / kg drukwerk

0,605 kWh / kg drukwerk
0,605 kWh / kg drukwerk

0,266 kg CO2 / kg drukwerk
0,456 kg CO2 / kg drukwerk
0 kg CO2 / kg drukwerk
0,456 kg CO2 / kg drukwerk

Totaal
Compensatie
Netto CO2-uitstoot

0,148 kg CO2 / kg drukwerk
0,118 kg CO2 / kg drukwerk

0,0615 kg CO2 / kg drukwerk

0,0615 kg CO2 / kg drukwerk

0,0729 kg CO2 / kg drukwerk

0,0729 kg CO2 / kg drukwerk

0,0230 kg CO2 / kg drukwerk

0,0230 kg CO2 / kg drukwerk

0,000941 kg CO2 / kg drukwerk

0,000287 kg CO2 / kg drukwerk
0,000654 kg CO2 / kg drukwerk

0,0315 kg CO2 / kg drukwerk

0,0315 kg CO2 / kg drukwerk

0 kg CO2 / kg drukwerk

0,318 kg CO2 / kg drukwerk
-0,318 kg CO2 / kg drukwerk

CO2-equivalent

Subtotaal

0,291 kg CO2 / km
0,581 kg CO2 / vracht km

Subtotaal

0,220 kg CO2 / km

Subtotaal

0,220 kg CO2 / km

Subtotaal

7,20 kg CO2 / liter

Subtotaal

0,298 kg CO2 / m3
29,5 kg CO2 / VE

Subtotaal

1,89 kg CO2 / m3

Subtotaal

0,526 kg CO2 / kWh
-0,526 kg CO2 / kWh

CO2-parameter
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(waarvan 60% goederenvervoer)

0,456 kg CO2/ kg drukwerk

Milieu-Impact LenoirSchuring per 1-1-2018:

Reductie: 5,8% kg CO2/kg
drukwerk

Impact door verhuizing naar duurzamer pand:

Berekende reductie door verhuizing:
Na verhuizing: gemiddeld 0,4565 kg CO2 /kg drukwerk (gemiddelde van 2016: 0,457/ 2017: 0,456)
Voor verhuizing: gemiddeld op 0,484 kg CO2/kg drukwerk (gemiddelde 2009: 0,465/ 2010:0,509/ 2011: 0,478)
De belangrijkste oorzaak van de reductie komt door het verhuizen naar een duurzamer pand.

Aanvullende achtergrondinformatie:
 De milieu-Impact van ons bedrijf LS per 1-1-2018 is transparant gemaakt met behulp van de Milieubarometerrapport
(zie milieubarometerrapport 2017 in kg CO2/kg drukwerk)
 Hoewel iets meer dan de helft van de totale impact het goederenvervoer (0,266 kg CO2/kg drukwerk) betreft,
definieert LS geen verbeterdoel op dit thema. Immers de verbeteracties binnen de directe invloedsfeer van LS is al
geborgd binnen het milieuzorgsysteem. (Denk daarbij aan het milieu -bewust inkopen van extern en intern transport
en werken met milieubewuste partners). Het andere aspect kan niet los gezien worden van de klanttevredenheid: LS
heeft veel internationale klanten. Goederenvervoer wordt binnen LS dan ook als een dienst en/of service gezien.
 Verbeterdoelen op andere thema’s zijn gedefinieerd (zie vergelijking LS met Branche).

Afgeronde doelstelling:
 Afgerond Doel 2017: Het in kaart brengen van de milieu-impact van ons bedrijf LenoirSchuring





Aanvullende achtergrondinformatie:
 Om dit in kaart te brengen zijn de oude gegevens van de Milieubarometer (jaar 2009-2010-2011) vergeleken met de gegevens jaar
2016-2017

Afgeronde doelstellingen:
 Afgerond Doel 2017: in kaart brengen van de nieuwe CO2 afdruk nieuw pand, jaar 2016 en 2017.
 Afgerond Doel 2017: opnieuw verankeren van het milieumanagement. Behaald certificaat ISO14001 per 18 -12-2017
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Doelen 2019-2020

Vergelijking van ons bedrijf LenoirSchuring
met de Branche gemiddelde

Aanvullende achtergrondinformatie
 Doel 1: Om te komen naar een CO2 neutraal bedrijf kunnen wij onze CO2 impact afkopen, wat een trend is. (Dit kost
LS maar 900 euro -Uitgaande van 10 euro per ton CO2). LS staat lijn recht tegenover deze visie. De visie van LS: niet
de emissie afkopen, dus niet investeren in ‘greenwashing’, maar investeren in duurzaamheid ter continue
verbetering van de CO2 impact wat direct van invloed is binnen LS.

Gedefinieerde doelstelling 2019-2020:
 Doel 1: De Directie van LS gaat actief de dialoog aan met de Branche voor collectief investeren in duurzaamheid (in
plaats van emissie afkopen), met als doel dat dit direct een milieubesparing oplevert binnen de deelnemende
Grafimedia bedrijf.
 Doel 2: Reductie van het energie gebruik in samenwerking met eigenaar pand (Kwantificering volgt 3e kwartaal 2018)
 Doel 3: Reductie in emissies kg/ kg drukwerk (Kwantificering volgt 3e kwartaal 2018)
 Doel 4: Reductie in afvalkosten vanuit ketensamenwerking (Kwantificering volgt 3e kwartaal 2018)

Aanvullende achtergrondinformatie
 De milieu-Impact van ons bedrijf LS per 1-1-2018 ten opzichte van de Branche is transparant gemaakt met behulp
van de Milieubarometerrapport (zie milieubarometerrapport kengetallen. Kolom 2012 staat voor Branche meting).
 Vooral Papierverlies is aan de hoge kant als je een vergelijking maakt met branche cijfers. Gemiddeld 24,1% (jaar
2016) van papier inkoop LS is verlies, terwijl de branche op 17,6% staat. Dit is verklaarbaar vanwege het type
drukwerk dat LS maakt en LS verwacht daarom ook niet de branche gemiddelde te kunnen evenaren. Toch heeft LS
wel een verbeterslag in 2017 gemaakt om bewuster om te gaan met gebruik inschiet en met papierafval. Onder
andere wordt hergebruik gestimuleerd en van het mooie luxe restantpapier zijn nieuwe producten gemaakt die als
promotiemateriaal worden weggegeven aan bezoekers van het bedrijf. Deze acties leverde LS een verbeterstap van
3,7% op. (papierverlies 2017: 20,4%)
 (Verbeterdoel definiëren) Hoewel we groene stroom afnemen waardoor onze CO2-uitsoot op nul staat. Zijn we er
wel van bewust dat het Elektriciteit gebruik van ons bedrijf hoger ligt dan het branche gemiddelde.
 (Verbeterdoel definiëren) Emissies kg/kg drukwerk ligt hoger dan de branche gemiddelde.
 (Akkoord) Gebruik Brandstoffen pand ligt aanzienlijk lager dan het Branche gemiddelde.
 (Akkoord) Overige kengetallen liggen nagenoeg in lijn van het Branche gemiddelde.

Afgeronde doelstelling:
 Afgerond Doel 2017: Het in kaart brengen van de milieu-impact van ons bedrijf LenoirSchuring ten opzichte van de
Branche gemiddelde (gemiddelde offsetdrukkerij <15 FTE)
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