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Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen de bedrijfsvoering van Xylem. We focussen ons op 
het eigen huisvestigingsbeleid, de bedrijfsprocessen en onze maatschappelijke betrokkenheid. 
Niet voor niets zijn we dan ook gecertificeerd op het derde niveau van de CO2-Prestatieladder. Dit 
certificaat is gebaseerd op de Nederlandse CO2-prestatieladder, het duurzaamheidsinstrument om 
te bepalen hoe klimaatbewust de activiteiten van een bedrijf zijn.

De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden 
en Ondernemen (SKAO). DNV, een onafhankelijk kwaliteitsborgingsbedrijf, is verantwoordelijk voor het 
beoordelen van de prestaties van bedrijven en het uitgeven van de certificaten.

 DNV heeft het CO2-Prestatieladder niveau 3 certificaat toegekend aan Xylem. Wij hebben het 
certificaat met trots in ontvangst genomen omdat dit het bewijs is dat wij Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Wij maken gebruik van technologie in pompen die energiezuinig is en daarnaast ook de 
kans op verstoppingen verminderd. En promoten we probleemvrije installaties.

Wilt u meer weten over de voordelen van minder CO2 uitstoot en wat Xylem heeft gedaan om het derde 
niveau te behalen? Neem dan een kijkje op onze website (link) of neem contact op via: (e-mail)
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Als iedereen zich inzet kunnen we de wereld een stuk 
groener maken!

Laten we een voorbeeld zijn.

Xylem Nederland is sinds maart 2021 gecertificeerd op trede 3 
van de CO2-Prestatieladder. Dit certificaat willen wij gebruiken om 
te fungeren als voorbeeldfunctie: onze doelstelling is om onze 
jaarlijkse CO2-uitstoot met 3,4% verminderen.

Dit doet Xylem om te verduurzamen 

Bewust de weg op

Wij stimuleren onze medewerkers om duurzame vervoersmiddel-
en te gebruiken. Er zijn E-bikes beschikbaar gesteld en bij vervan-
ging van bedrijfsauto’s, stimuleren we volledig elektrische auto’s. 
Op onze parkeerplaats zijn diverse oplaadpalen geplaatst. 

Verduurzaming pand

Om de temperatuur in het pand gelijkmatig te houden, is er 
op de ramen ven het pand zonwerend folie aangebracht. In de 
warme zomermaanden, beperkt dit de inzet van de airco 
installatie. 

Duurzame watertechniek 

Wij attenderen onze klanten op de duurzame oplossingen die wij 
bieden. Energie uit oppervlaktewater (EOW) is een techniek die 
wordt gebruikt om gebouwen, processen of gebieden op een 
duurzame manier te verkoelen of te verwarmen.

Over op LED-verlichting

Al veel TL-verlichting in ons pand is vervangen voor LED-
verlichting. In 2021 zetten we de trend voort en gaan we de 
TL-lampen in de bedrijfshal vervangen voor LED-verlichting.

Duurzaam dak

We onderzoeken momenteel verschillende duurzame initiatieven 
voor op het dak van ons bedrijfspand. We overwegen de opties: 
zonnepanelen, windmolen of een groen dak.


