
Globetrotter 

•  Jij bent een echte globetrotter, je houdt van reizen en wil het liefst zoveel mogelijk van de  
wereld zien en ervaren. Verre bestemmingen zijn jouw ding. Privé én zakelijk.

•  Duurzaam gedrag zoals eens de fiets pakken wordt nog wel eens beperkt door gebrek aan tijd.
•  Zit je niet in het vliegtuig, dan zit je wel weer in de auto.
•  Jouw werkgever duurzaam? Geen idee. Belangrijk? Ja, eigenlijk wel. Doe daar wat mee.
•  Bemerk je een contrast tussen een duurzaam privéleven en niet duurzaam zakenleven? Niet 

ongebruikelijk bij deze categorie CO2-uitstoot.

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! 

Advies

•  Sta open voor de reductiekansen die er zijn, een betere wereld begint bij jezelf! 

•  Bekijk jouw werkgever eens door een andere bril. Hoe cool zou het zijn als dat een koploper in duurzaamheid zou zijn. 

Misschien kun juist jij daar een rol in spelen.

•  Begin met kritisch te kijken naar je eigen zakenreizen. Is het altijd nodig? Videoconferencing is ook een goede optie zo nu en 

dan! Durf het gesprek met uw werkgever aan te gaan. En pak eens de trein. Het levert u veel rust en tijd op. 

•  Wist je dat je 8% op brandstof kunt besparen door een ander rijgedrag? Veiliger bovendien.

•  Verre reizen echt belangrijk voor jou? Reis dan op een groene stoel, via www.greenseat.nl. Met klimaatprojecten, die van 

betekenis zijn.

Jouw persoonlijke CO2-voetafdruk is: > 12 ton CO2*

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

* 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. 



Kilometervreter

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!

www.climateneutralgroup.com

Bijna klimaatneutraal!

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.

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. 


