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Al geruime tijd is Aqualectra bewust bezig met het verminderen van de uitstoot van het 
broeikasgas CO2 en sinds 2012 hebben wij onze missie en werkwijze geconcretiseerd met 
een CO2 bewust certificaat trede 3. 
 
Groots communiceren over zaken die voor ons normaal zijn, is niet direct onze werkwijze. 
We staan voor het leveren van een kwalitatief prima product tegen goede voorwaarden 
waarbij Aqualectra zich bewust is van haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu. De 
jaarlijkse doelstelling die Aqualectra nastreeft is het verminderen van onze CO2 uitstoot met 
2,5% binnen scope 1 en 2. Maar wat zou het mooi zijn als wij samen kunnen werken aan 
een initiatief welke in de keten CO2 reductie oplevert. 
 
ONDERZOEK, MEE DOEN OF AFWACHTEN?  
 
Aqualectra is gewend om het voortouw te nemen en wil in 2016 gaan inventariseren welke  
klanten, samenwerkingspartners, leveranciers (stakeholders), samen met Aqualectra willen 
meedenken in de vraagstelling “Hoe kunnen wij in 2025 Energie Neutraal produceren?” Om 
invulling te geven aan deze vraag zijn wij als Aqualectra al gestart met de eerste 
onderzoeken en inventarisaties. Aqualectra zal hierin niet alleen staan en vraagt een ieder 
die bereid is mee te denken en kennis te delen om deze uidaging samen met ons aan te 
gaan. 
 
Aqualectra volgt zoals gezegd hierin haar eigen weg met als doel een verbeterde 
leefomgeving maar tegelijkertijd een efficiëntere en effectievere organisatie met een gezonde 
toekomst. Aqualectra draagt, als vooraanstaand en all-round paneelbouwer, met haar 
expertise, producten en diensten bij aan het succes en de continuïteit van haar relaties, 
waarbij verantwoord- en milieubewust ondernemen centraal staat. 
 
Deze manier van bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit op de korte én lange termijn en is 
goed voor onze medewerkers en onze omgeving. Deze zorg is er al jaren; de laatste jaren 
komt daar steeds meer zorg en aandacht bij voor een milieubewuste manier van werken. 
Aqualectra zoekt bij alle beslissingen de juiste balans tussen people, planet en profit!  
 
Wij zullen lopende 2016 een aantal kennissessies organiseren waarbij diverse MVO en CO2 
onderwerpen worden uitgelicht. Hierbij zal ook de mogelijkheid van samenwerken op gebied 
van Energie Neutraal produceren een grote rol spelen. 
Indien u interesse heeft om hierbij aan te sluiten kunt u via onze website contact opnemen of 
via onderstaand mailadres.  
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