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Vergroening van de elektriciteit op de kantoren
Kumpen hecht veel belang aan duurzaam ondernemen. Om dit te bereiken, leggen wij - Kumpen onszelf enkele doelstellingen op. Elke nieuwe werf wordt automatisch opgestart met de vraag of
groene energie toepasbaar is. Ook op de kantoren zijn er zonnepanelen geïnstalleerd en zijn we
omgeschakeld naar groene elektriciteit.
Het komende jaar willen we wederom gericht werken op het energieverbruik, met name de reductie
van 10% van het (omzet gerelateerde) verbruik en een stijging van het aandeel van groene energie
tot 50% van het totale energieverbruik. Kumpen heeft in 2019 drie voertuigen met euro-3-motoren
vervangen naar voertuigen met euro-5-motoren. Eveneens zijn 3 verschillende generatoren
vervangen met euro-5- verbrandingsmotoren. De werkruimtes in de materieelvrachtwagens zijn
voorzien van ledverlichting op 12V zodat de draaiuren van de 220V-generatoren ruim zijn gehalveerd.
CO2 footprint 2019
In het 2019 is in totaal 514 ton CO2 uitgestoten, waarvan 488 ton in scope 1 en 27 ton in scope 2.

Sinds 1 januari 2020 zijn we voor het kantoor en logistiek gebouw omgeschakeld naar 100% groene
stroom.
CO2 Reductiedoelstelling
Als KUMPEN willen wij onze voetafdruk verkleinen en hierover communiceren naar onze
stakeholders. Voor de periode 2019 tot 2021 hebben wij de intentie om onze CO2-uitstoot met 10%
(voor scope 1 en 2) te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2018.

Individuele bijdrage
Onze medewerkers kunnen ook individueel meewerken aan het verminderen van elektriciteit, en dit
zowel op de werf als op kantoor. Na een meeting doen we steeds de lichten uit, de laatste die naar
huis gaat, kijkt even of alle verlichting uitgeschakeld is. Zo draagt iedereen zijn/haar steentje bij.
Gezamelijke bijdrage
Willemen Groep heeft de missie te bouwen aan een betere wereld. De invulling van die missie is
ruimer dan bijdragen aan mooie, duurzame of energieneutrale gebouwen. Het betekent ook een
positieve bijdrage leveren aan het welzijn van onze medewerkers of de mensen om ons heen.
Willemen was bovendien één van de eerste Belgische bedrijven om het Sustainable Development
Goals-charter te ondertekenen.

