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ELEKTRO SCHEPPERS, 
EEN DUURZAAM FAMILIEBEDRIJF VOOR DE TOEKOMST

Binnen Elektro Scheppers speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Wij zijn 
dagelijks bezig met het verduurzamen van onze onderneming en de omgeving. 
We hebben iedere dag energie nodig en op de lange termijn is de verwachting 
dat de vraag naar energie alleen maar zal toenemen. Het is onze uitdaging om 
deze energie op een duurzame manier te leveren bij de klant. We willen zowel 
intern als bij projecten die we uitvoeren onze CO2-uitstoot verminderen.

Bij Elektro Scheppers zien we duurzaamheid op verschillende manieren. 
Duurzaamheid gaat over ondernemen, inspelen op veranderingen, 
verantwoordelijkheden nemen en continu blijven verbeteren. Duurzaamheid 
gaat over onze producten en diensten, maar ook onze impact als organisatie 
op de maatschappij. We willen graag onze ecologische voetafdruk zo laag 
mogelijk houden. Onderzoek heeft uitgewezen dat onze huidige CO2-footprint 
zeer laag is. Maar hier stoppen wij bij Elektro Scheppers niet. Verduurzamen is 
een continu proces. We stellen intern doelen om als familie onze footprint te 
verminderen. Alle neuzen de zelfde kant op. “Elektro Scheppers, een duurzaam 
familiebedrijf!” 

We hebben een duurzaamheidsverklaring opgesteld. In deze 
duurzaamheidsverklaring hebben wij samengevat, hoe duurzaam 
Elektro Scheppers is. 

Namens de directie van Elektro Scheppers verklaren wij met deze 
duurzaamheidsverklaring dat wij bijdragen aan een duurzame toekomst. 

Frank Scheppers 
Directeur Elektro Scheppers
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ACTIVITEITEN & INITIATIEVEN VAN NU

ONS HUIDIG 

DUURZAAMHEIDSBELEID
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Hoe we dit concreet doen:
• Scheiden van alle afvalstromen en deze zo veel mogelijk retour naar herkomst 
of separaat inleveren bij verzamelpunten:

• Elektronica (Wecycle)
• Batterijen (Wecycle)
• Toners
• Oud ijzer
• Armaturen
• Lichtbronnen (TL, gloeilamp, spaarlamp etc.)
• Scheiden van LDPE (plastic) 

• Beperken van alle reisbewegingen:
• Levering op de bouw
• Online vergaderen (teams)
• Carpoolen

DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN VOOR HET MILIEU

Om een steentje bij te dragen aan het milieu steken we bij Elektro Scheppers 
op veel gebieden onze handen uit de mouwen. We proberen dagelijks onze 
ecologische voetafdruk te verminderen. Zo dragen wij bij aan een betere 
toekomst voor iedereen. Deze pagina bevat de initiatieven die we hebben 
toegepast op het gebied van milieu.

• Al het afval van de bouw wordt gescheiden
• Volledige afvalscheiding op kantoor in Weert en ons service punt in Kerkrade
• Inzet van E-mobility (elektrische auto’s)
• Eigen stroomvoorziening middels PV panelen
• Gebruik van LED verlichting
• Zoveel mogelijk paperless (digitale post en formulieren)
• Beperken van reisbewegingen door leveringen direct naar de bouw
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• Social return
• UWV omscholing trajecten
• Deelname aan regionale doelen (voorbeeld Greep naar de Hoorn)
• Samenwerkingen met leerbedrijven en scholen

DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ

Naast het milieu zijn wij ook hard aan het werk voor een duurzame 
maatschappij. Elektro Scheppers neemt deel aan verschillende initiatieven 
en samenwerkingen om ook op dit gebied te werken aan duurzaamheid.

• Doorgroeimogelijkheden bieden
• Persoonlijke ontwikkeling voorop stellen
• Mogelijkheden bieden voor cursussen en scholing
• Lean aanpak om medewerkers te betrekken

DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN VOOR ONZE MEDEWERKERS

Een belangrijk deel van ons bedrijf, zijn onze medewerkers. Wij zien onze 
medewerkers graag als een grote familie. 

Wij bespreken samen met onze medewerkers het belang van duurzaamheid. 
We zien verduurzamen als een gezamenlijk doel. Iedereen draagt zijn steentje 
bij.

Intern communiceren wij regelmatig over ons duurzaamheid en geven updates 
over de voortgang. 
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ONS TOEKOMSTIGE 

DUURZAAMHEIDSBELEID

CERTIFICERING & INITIATIEVEN
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ELEKTRO SCHEPPERS & DUURZAAMHEID

Bij Elektro Scheppers streven wij naar transparantie met betrekking tot ons 
duurzaamheidsbeleid. Daarom communiceren ,zowel intern als extern, zoveel 
mogelijk over onze plannen en beleid.

Recentelijk hebben wij ons laten certificeren op het gebied van duurzaamheid. 
Zo hebben wij niveau 3 op de CO2-prestatieladder mogen behalen. Een 
certificaat waar wij enorm trots op zijn! Hierbij stopt het voor Elektro Scheppers 
niet. In de toekomst willen wij samen met onze keten blijven verduurzamen. 
Daarom is ons doel om binnen 3 jaar ons op niveau 5 te laten certificeren. 

ELEKTRO SCHEPPERS WORDT GROEN
In de vorige hoofdstukken heeft u kunnen lezen over onze geïmplementeerde 
initiatieven. Dit is voor Elektro Scheppers een kleine stap in de goede/groene 
weg. Daarom hebben wij ons tevens aangesloten bij “de duurzame 
leverancier”. Dit is een platform waar wij onze initiatieven kunnen delen met 
soort gelijke bedrijven en onze kennis kunnen delen, en vooral kunnen leren 
van een ander. Want verduurzamen doe je samen!



DUURZAAMHEIDSVERKLARING     JULI 2021          8

ONZE HUIDIGE VOETPRINT
Wij kunnen met trots zeggen dat onze huidige uitstoot máár 187 ton is! 
Hiermee zijn we bij Elektro Scheppers een voorloper op onze branchegenoten. 
Ondanks dit gunstige resultaat, stoppen wij niet bij Elektro Scheppers. Zo 
blijven we reduceren en hebben we een doelstelling voor onszelf gesteld. 

Diesel

Grijze stroom

Benzine

Groen gas67%

28%

3%

2%

ONZE REDUCTIEDOELSTELLING
Onze grootste uitstoot is het wagenpark. Hier willen wij onze uitstoot blijven 
reduceren. Onze ambitie is om dit binnen 5 jaar met 15% te verminderen.

We gaan aan deze doelstelling werken door middel van verschillende 
initiatieven door te voeren binnen ons bedrijf. Wij blijven jullie updaten en 
nemen jullie graag mee in ons proces!

187 2019

181,4 2020

175,4 2021

169,8 2022

164,2 2023

158,9 2024




