
Bijna klimaatneutraal!

www.climateneutralgroup.com Precies weten wat je uitstoot is? Ga dan naar www.co2-compensatie.nl

Gefeliciteerd!!! 

Jij bent goed bezig. Een duurzame manier van leven is je 

tweede natuur en voor jou geïntegreerd in je dagelijkse 

bezigheden. Je maakt bewuste keuzes en het kost je geen 

moeite om uit te zoeken wat duurzaam is. Je hebt focus op 

de veranderende wereld en geeft het goede voorbeeld. Je 

bent een echte koploper op gebied van groener leven en laat 

niet alleen zien dat het kan, maar ook dat dit gewoon leuk is.

Jouw persoonlijke CO2-voetafdruk is: < 1 ton CO2*

•  Duurzame aankopen gaan als vanzelf en jij volgt de nieuwste duurzame snufjes op de voet.

•  Je kiest het liefst voor vervoer zonder CO2-uitstoot. Je fietst en loopt graag! En als het echt  

niet anders kan dan pak je de trein of bus.

•  Vakantie vier je meestal in eigen land en zelfs dan pak je de fiets en de trein!

•  Waarschijnlijk heb je bewust gekozen voor een duurzame werkgever en het liefst zo dicht  

mogelijk in de buurt. Of ben je ondernemer en werk je veel vanuit huis.

•  Je koopt bewust echte groene energie in. Van Hollandse bodem dus. 

•  Of misschien wek je zelfs wel je eigen elektriciteit op en is jouw droom een energieneutraal  

huis.

•  Een energiezuinig leven vind je leuk, je bespaart waar je maar kan en je vindt het heel normaal 

om bij te dragen aan een duurzamere wereld! 

Advies

•  Ga zo door! Je bent je er misschien niet bewust van, maar juist jij kan anderen inspireren door te laten zien dat een

  duurzame manier van leven leuk en makkelijk is.

•  Deel jouw ervaringen, tips en tricks vooral met vrienden en familie en vraag ze ook in beweging te komen. 

•  Blijf duurzame ontwikkelingen op de voet volgen en wie weet…. kom juist jij met een leuke duurzame innovatie!

* De gemiddelde CO2-uitstoot per persoon is in Nederland ongeveer 4 ton CO2 (bron: Milieucentraal). De uitkomst van deze test is een indicatie van jouw 
CO2-uitstoot. Kun jij je niet vinden in een bepaalde typering? Dat zou kunnen. Heb jij geen auto en vlieg je af en toe, dan ‘ben’ je vast als kilometervreter 
getypeerd. Jij maakt je kilometers dan vooral in de lucht. Neem jouw typering en adviezen niet te letterlijk, doe er je CO2-voordeel mee. Doel van deze test 
is het snel geven van inzicht in jouw CO2-uitstoot en jou motiveren om te gaan reduceren. En misschien wel een beetje wakker schudden. De andere types 
zien? Kijk op de achterkant.

De berekening is gedaan met een calculator conform het GreenHouse Gas protocol, met emissiefactoren van www.co2emmissiefactoren.nl, en is gebaseerd 
op diverse gemiddelden m.b.t. verbruik van het CBS en Milieucentraal. 



Globetrotter

Wow, jouw uitstoot is echt 
ver boven het gemiddelde.  

Jij hebt nogal een uitdaging op gebied van duurzaamheid. 
Je houdt enorm van reizen, maar zelfs een globetrotter 
kan stappen zetten. Ook word je snel meegesleept in een 
levenspatroon vol drukte en stress en dan is het moeilijk om 
bewuste keuzes te maken. Uiteindelijk is het beslissend voor 
ons klimaat om het anders te gaan doen. Het kan anders en je 
krijgt er veel voor terug. Echt! 

Energieverbruiker

Een (kleine) felicitatie waard  

Jouw uitstoot is nog steeds iets onder dat wat gemiddeld  
is in Nederland. Binnen jouw persoonlijke CO2-voetafdruk heeft 
je energieverbruik waarschijnlijk het grootste aandeel. De eerste 
stap op weg naar een duurzamer leven heb jij al gezet. Sta eens 
wat vaker stil bij je gedrag en je zult ervaren dat ook jij met 
kleine veranderingen nog grote stappen kunt zetten. 

 

Kilometervreter

www.climateneutralgroup.com

Jouw CO2-uitstoot zit 
boven het gemiddelde!   

Tijd voor actie want het kan gemakkelijk anders. Jouw uitdaging 
is om duurzame stappen te zetten. Bedenk eens hoe vaak je 
(onbewust) kiest voor gewoonte en gemak. Bij jou is dat vooral 
de manier waar jij je verplaatst. Gemak dient de mens en je auto 
staat toch voor de deur. En zit je boven de 10 ton CO2, dan 
maak jij vast ook airmiles!


