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25 februari 2021

PwC lanceert platform om CO2-uitstoot van
werknemers te verminderen
Vandaag lanceert PwC een CO2-dashboard om duurzaam reisgedrag onder haar 5.500 medewerkers te
stimuleren.
Met de lancering van dit nieuwe platform om de CO2-voetafdruk van haar dienstverlening te monitoren zegt PwC "de
volgende stap" te maken in haar duurzaamheidsambitie om voor 2030 net-zero te zijn, oftewel, CO2-neutraal.
De 'Environmental Footprint Insights-tool' stelt management en medewerkers van PwC Nederland in staat om naast
de kostene

ciëntie van mobiliteitskeuzes, ook verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van haar reisgedrag op

het milieu. De app wordt vandaag gelanceerd, ook met het oog op dat het aantal reisbewegingen na de coronapandemie
weer aan zal trekken.
Uit onderzoek onder eigen PwC-medewerkers blijkt dat vaak verschillende hindernissen worden ervaren als het gaat
om het veranderen van reisgedrag. Voorbeelden zijn een gebrek aan inzicht, zoals dat werknemers niet weten hoe hoog
hun CO2-voetafdruk is, maar ook een perceptie van tijdverlies, bijvoorbeeld dat werknemers denken dat een treinreis
misschien langer duurt. De Environmental Footprint Insights-tool is ontwikkeld om medewerkers te inspireren
milieubewuster te reizen.
Renate de Lange-Snijders, lid van de raad van bestuur van PwC Nederland: "Het afgelopen jaar heeft iedere
thuiswerker een nieuwe manier van werken ervaren en is de manier waarop we aankijken tegen zakelijk reizen, al dan
niet blijvend, veranderd. Eén van de positieve gevolgen hiervan is de vermindering van onze gezamenlijke CO2uitstoot veroorzaakt door zakelijke reisbewegingen. Laten we die ontwikkeling, ook als we straks weer vaker naar
kantoor en naar onze klanten reizen, met elkaar blijven vasthouden. En het CO2-dashboard gaat ons daarbij helpen."
Naast dat PwC de Environmental Footprint Insights-tool zelf gaat gebruiken, wordt dit CO2-dashboard ook bij klanten
geïmplementeerd.
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CO2-uitstoot grote bedrijven fors gedaald in
coronajaar 2020
De CO2-uitstoot van grote bedrijven is in coronajaar 2020 fors gedaald.
Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) gaat het om een afname van
11,5 procent vergeleken... 
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23 april 2021

EU-bank geeft 3,4 miljard euro uit voor
verduurzaming
De Europese Investeringsbank (EIB) steekt 3,4 miljard euro in de
verduurzaming van economieën en het herstel van de coronacrisis. Het geld
gaat onder andere naar... 
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15 april 2021

'Europese afspraken over recyclen moeten wereldwijd
gelden'
Afspraken die zijn gemaakt in de Europese Green Deal over het verplicht
hergebruik van materialen, moeten wereldwijd gaan gelden. 
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13 april 2021

Kamervragen over oordeel EY klimaatdoelstellingen
Shell
Kamerlid Renske Leijten (SP) heeft vragen ingediend bij de minister van
Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de berichtgeving over het
oordeel van EY... 
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09 april 2021

EY oogst lof met oordeel over klimaatdoelstellingen
Shell
Dat EY in de controleverklaring bij het jaarverslag van Shell kritisch is op de
ronkende taal over de klimaatdoelstellingen van het energieconcern, is de
media niet... 

