Duurzaam ondernemen bij PC Uitvaart
PC Uitvaart organiseert al sinds 1931 persoonlijke uitvaarten in Noordwest-Nederland en beschikt over diverse
uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen. PC Uitvaart staat middenin de samenleving en wil een actieve
bijdrage leveren om een betere en mooiere wereld te creëren voor huidige en toekomstige generaties. Dat
doen we zelf als bedrijf én samen met onze klanten. Want samen zijn we onderweg naar een duurzame wereld.
Duurzaam ondernemen doen wij door ons te focussen op de volgende onderwerpen:
Verduurzaming van onze bedrijfsvoering
Duurzame uitvaarten organiseren

·
·

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering

Wij willen met onze activiteiten een zo klein mogelijke impact hebben op de mens, het milieu en
de samenleving waarin wij opereren. Onze ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te
realiseren, focussen wij ons op drie elementen:

> Energie besparen
> Verduurzamen
> CO2 compenseren
Energie besparen

We proberen zoveel mogelijk energie te besparen. Bijvoorbeeld door in onze locaties waar mogelijk restwarmte
te gebruiken om deze panden te verwarmen en kapotte lampen te vervangen door LED.
Daarnaast willen we de energie die wij verbruiken verduurzamen door ‘grijze’ energie te vervangen door
‘groene’ zon- en windenergie. Ook starten we met een onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen
op onze panden.

Verduurzamen

Dit doen wij door bij het inkopen van producten en diensten naast de prijs ook de impact op mens en milieu
als standaard criterium mee te nemen in het inkoopproces.
Bij alle verbouwingen en onderhoud van onze panden streven we naar verduurzaming Daarnaast wordt
in onze uitvaartcentra het gebruik van plastic zoveel mogelijk beperkt en hebben wij recentelijk meerdere
duurzame opties aan ons cateringassortiment toegevoegd. Ook worden zoveel mogelijk werkprocessen
gedigitaliseerd om papier te besparen. We willen niet alleen papier besparen op onze locaties,
maar bijvoorbeeld ook in de communicatie met onze klanten.
De uitvaartkist is één van de onderdelen van de uitvaart die uitstoot van CO2 veroorzaakt. Daarom
gaan wij in 2021 een duurzamere kist ontwikkelen die onze huidige standaardkist gaat vervangen.

CO2 compenseren

Met de maatregelen die wij nu nemen stoten we nog steeds CO2 uit. Daarom is PC Uitvaart een partnership
aangegaan met stichting Trees for All om CO2 uitstoot te compenseren.

Duurzame uitvaarten organiseren

Duurzaamheid is een actueel thema, ook in de uitvaartbranche. Steeds meer mensen die tijdens hun leven
bewust bezig zijn met het milieu, willen dit terugzien in hun uitvaart. Het motto van PC Uitvaart is ‘alles voor
een goed afscheid’. Dit betekent dat wij ook een duurzaam afscheid kunnen organiseren. Een uitvaart
bestaat uit meerdere onderdelen. Voor ieder onderdeel zijn er groene alternatieven.

De groene alternatieven van PC Uitvaart zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:

· Minimale en eﬀiciënte vervoersbewegingen van de overledene, familie en gasten
· Gebruik van hernieuwbare (materialen die snel door natuurlijke aanwas of teelt opnieuw beschikbaar zijn,
zoals hout, wilgentenen en riet) en natuurlijke materialen (zoals hennep en wol)
Zo
· min mogelijk gebruik van giftige stoﬀen
· Energiezuinig productieproces
· Lokaal/nationaal duurzaam geproduceerde producten
Daarnaast kunnen onze klanten de CO2 uitstoot van de uitvaart compenseren via onze partner Trees for All.

Onze duurzame doelen voor 2021

Wij willen in 2030 klimaatneutraal opereren. Om de route daarnaar toe te realiseren, hebben wij
voor 2021 de volgende doelen voor PC Uitvaart en onze twee bedrijfsonderdelen PC Uitvaart locaties
en PC Uitvaart Begeleiding.

Doelen PC Uitvaart

1.
2.
3.
4.

De CO2 uitstoot van PC Uitvaart is in kaart gebracht
‘Grijze’ energie is vervangen door ‘groene’ energie
Advies plaatsing zonnepanelen afgerond
Alle afval wordt gescheiden

Doelen PC Uitvaart Locaties

5. Alle lampen die stuk gaan zijn vervangen door LED lampen
6. Alle locaties zijn 100% plasticvrij
7. 75% van de facturen digitaal verstuurd

Doelen PC Uitvaart Begeleiding

8. 10 % minder brandstofverbruik door medewerkers te stimuleren om zuinig te rijden
en routes met minder kilometers te kiezen
9. 25% minder papierverbruik door digitalisering van werkprocessen en klantcontacten
10. Ontwikkeling van een duurzame uitvaartkist
11. 50% van onze klanten compenseer

