Checklijst verbeterpunten t.a.v. duurzaam ondernemen
Swilion Business Support stelt de mens centraal in haar diensten en service.
Duurzaamheid van onze dienstverlening en duurzaamheid in de effecten die onze dienstverlening op de mens
heeft zien wij als een zeer belangrijk punt. Ook het moederbedrijf van Swilion Business Support, het bedrijf
Swilion dat onder meer technische methodes, -apparaten en –procedures ontwikkelt om duurzaam en
milieuvriendelijk met de energie op onze aarde om te gaan, verklaart onze meer dan gemiddelde interesse voor
“duurzaamheid”.
U als onze (potentiële) klant enthousiasmeren wij graag om ook duurzaam te ondernemen.
Daarom hebben wij een checklijst ontwikkeld die betrekking heeft op de verschillende maatregelen die als
onderneming toegepast kunnen worden om duurzaam bezig te zijn. Per onderdeel kan aangegeven worden of de
maatregel toepasbaar is voor uw bedrijf (JA/NEE) of dat deze maatregel al “geïmplementeerd “ is (REEDS
INGEVOERD).
A Verlichting

Toepasbaar
Ja
Nee Reeds ingevoerd

Lampen uit bij het verlaten van de ruimte
Vervang gloeilampen door spaarlampen of LED-lampen
Plaats reflectoren achterop TL-lampen
Plaats beweging- of lichtgevoelige sensoren
Plaats een tijdklok op de verlichting
Reinig de armaturen en lichtkoepels regelmatig
Schilder ruimten in lichte kleuren
B Verwarming en koeling
Verwarming graadje lager
Schakel de verwarming uit in onbenutte ruimten
Plaats een tijdklok op de verwarming
Thermostatische radiatorkraan
Schaf een hoogrendementsketel aan
Laat de verwarming periodiek onderhouden
Breng radiatorschermen of-folie aan
Zet de koelkast van de muur
C Kantoorapparatuur

Toepasbaar
Ja
Nee Reeds ingevoerd

Toepasbaar
Ja
Nee Reeds ingevoerd

Zet randapparatuur uit (printers/fax)
Pas een power-managementsysteem toe, waarmee het systeem automatisch
wordt uitgeschakeld
Schaf energiezuinige apparatuur aan
Laat de apparatuur regelmatig onderhouden
Stekkerdozen met aan/uit knop
Planten op kantoor voor een goede luchtkwaliteit
D (Gebouw)isolatie
Isoleer de vloer
Isoleer muren of wanden
Plaats hoog-rendement-dubbelglas
Isoleer de leidingen van de verwarming
Pas een tochtsluis toe

Toepasbaar
Ja
Nee Reeds ingevoerd

E Papier- en afvalverzameling
Gescheiden afval:
Oud papier
Groente-, fruit- en tuinafval
Klein chemisch afval
Glas
Bewuster omgaan met papier
Dubbelzijdig kopiëren
Print snel
Verkleind kopiëren
Oud papier gebruiken als klad
F Duurzaam inkopen
Duurzaam papier
Cartridges
Overige kantoorartikelen
Biologische schoonmaakmiddelen
Gerecycled toiletpapier
Duurzaam inkoop beleid koffie/thee producten:
Koffie
Thee
Suiker/melk
Biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal: koffiebekers
G Vervoer
Gebruik voor korte afstanden de fiets
Maak gebruik van het openbaar vervoer
Probeer te carpoolen
Schaf een schone en zuinige auto aan
Roetfilter voor de diesel auto's
Pas een zuinige rijstijl toe
Controleer regelmatig de bandenspanning
Rijden op biodiesel
Rijden op aardgas
Mogelijkheden CO2 compensatie (klimaat compensatie)
A
B
C

Bomen planten
Investeren in duurzame energie
Investeren in energiebesparing bij bedrijven

