
Stapsgewijs steeds duurzamer 
In het DNA van Allinq zou de D kunnen staan voor Duurzaam ondernemen. We doen alles wat in onze macht ligt om zo groen mogelijk te zijn.  
Daarnaast kijken we nadrukkelijk hoe we samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.     

CO2 footprint
Allinq heeft zich ten doel gesteld om de totale CO2-uitstoot in 2020 met tien procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 

de uitstoot in 2016. Focus hierbij ligt op het reduceren van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het wagenpark. We kiezen bewust 

voor de overstap naar auto’s met een lagere uitstoot per gereden kilometer en proberen kilometers te beperken door slimme 

bevoorrading. Het energieverbruik in onze gebouwen bestaat voor 100 procent uit Nederlandse windenergie. We streven naar 

verdere reductie van ons energieverbruik door o.a. een duurzaam vastgoedbeleid, toepassing van LED-verlichting en lichtschakeling 

via bewegingssensoren. 

Ambitie klimaatneutraal
Allinq heeft de ambitie om vanaf 2018 klimaatneutraal te ondernemen. We zijn goed op weg: onze stroom is groen en ons 

gasverbruik wordt gecompenseerd door de aanplant en bescherming van bossen. Via Greenlease wordt de uitstoot van de 

leaserijders gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten. De resterende CO2-uitstoot compenseren we  

via gecertificeerde Golden Standard projecten. 

Afval scheiden
Als gevolg van onze duurzame ambities optimaliseren we ook 

het scheiden van onze afval stromen. Al het afval waarover we 

geen (retour)afspraken hebben met de productleveranciers, gaat 

door onze milieustraat. Het gros van ons afval wordt gerecycled 

tot grondstof voor nieuwe producten. Sinds februari wordt ook 

onze afgedragen werkkleding apart ingezameld en verwerkt tot 

nieuwe textielproducten. Ook onze opdrachtgevers zetten in op 

circulariteit. Met verschillende opdrachtgevers onderzoeken we de 

mogelijkheden om hier samen in op te trekken. Voorbeelden hiervan 

zijn de inzet van prefab-artikelen (= minder transportbewegingen), 

minder verpakkingsmaterialen gebruiken en apparaten, 

componenten en materialen meer te gaan hergebruiken.
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