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Essen, 28 juni, 2018. De ista groep publiceert voor de achtste achtereenvolgende keer haar 

duurzaamheidsrapport. De energie-dienstverlener levert met haar bedrijfsactiviteiten 

wereldwijd al een flinke bijdrage aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Ook de 

geïmplementeerde duurzaamheidsprojecten van haar medewerkers dragen hiertoe bij.  

 

Zoals blijkt uit het laatste duurzaamheidsrapport van ista, is het bedrijf erin geslaagd om de 

CO2-uitstoot per werknemer met 7% te verlagen ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Wereldwijd daalde het elektriciteitsverbruik bij ista met 6% ten opzichte van 2016 en het 

papierverbruik met 8%. Daarnaast is er 8% minder brandstof per werknemer verbruikt in het 

wagenpark en daalde het aantal gereden kilometers met 4%.  

Veel ista werknemers waren betrokken bij de diverse duurzaamheidsprojecten. Tijdens de 

"Europese groene hoofdstad 2017" hebben de werknemers in Essen aan leerlingen van 

basisscholen uitgelegd waarom de bescherming van het klimaat zo belangrijk is en hoe 

energie in schoolgebouwen beter benut kan worden met behulp van eenvoudige tools. In 

Frankrijk is een team opgesteld dat nieuwe duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten 

heeft opgesteld, die weer leidden tot samenwerking met een ecologisch gecertificeerde 

drukkerij. En in de Tsjechische Republiek bewezen ista werknemers hun toegevoegde 

waarde dubbel en dwars met hun "Remobil"-campagne: ze verzamelden oude mobiele 

telefoons, recycleden deze en schonken voor elke verzamelde mobiel een bedrag aan een 

welzijnsorganisatie voor mensen met een handicap. "Een gevoel van verantwoordelijkheid 

en bewustzijn voor de bescherming van het klimaat en energie-efficiëntie, dat samen met 

een slim brein vaak genoeg is om met eenvoudige oplossingen te komen.” 

 

Lees hier ons duurzaamheidsrapport 2017 
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Over ista   

ista is een van de toonaangevende bedrijven in het verbeteren van de energie-efficiëntie in de 

bouwsector. Met onze producten en diensten, helpen wij duurzaam energie te besparen en CO2 

uitstoot te verlagen en energiekosten te verminderen. Ista heeft zich gespecialiseerd in de 

zogenaamde submetering, incasso, facturatie en transparante visualisatie van verbruiksgegevens 

collectief gestookte gebouwen en commercieel vastgoed. Als basis hiervoor past ista ultramoderne 

meetapparatuur toe voor energiemeting en datamanagement. Alle meetsystemen zijn radiografisch 

uitleesbaar en omvatten o.a. warmtekostenverdelers, watermeters en warmtemeters. Het bedrijf telt 

meer dan 5.400 werknemers in 24 landen wereldwijd en helpt de eindgebruikers van ongeveer twaalf 

miljoen woon- en commerciële units bij de besparing van energie. In 2016 bedroegen de 

verkoopresultaten van de ista groep 850,4 miljoen euro. Meer informatie beschikbaar op 

www.ista.com. 


