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Climate Action Plan 

Bij Sawadee Reizen geloven we erin dat reizen onze wereld verrijkt. Door andere landen te 
bezoeken, bouwen we verbindingen op, vergroten we ons begrip van de wereld en 
ondersteunen we lokale gemeenschappen. Reizen kent dus vele voordelen, maar ook nadelen. 
Door de relatief hoge uitstoot van broeikasgassen en het niet zorgvuldig omgaan met kwetsbare 
ecosystemen beschadigen we onze planeet waardoor er grote problemen ontstaan voor de 
natuur en het klimaat.  

Begin 2021 heeft Sawadee Reizen zich aangesloten bij een steeds groter wordende beweging 
van reisorganisaties die zich inspannen om het bewustzijn van klimaatverandering te vergroten. 
Wij zijn verheugd om onderdeel te worden van ‘Tourism Declares a Climate Emergency’, een 
collectief van reisondernemingen dat het goede voorbeeld volgt uit andere sectoren bij het 
afkondigen van een klimaatnoodsituatie. Hiermee erkennen wij de wetenschap dat we nu actie 
moeten ondernemen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in het komende 
decennium te halveren. We zullen moeten samenwerken om dit te realiseren en een 
regeneratieve reisbranche op te bouwen. 

Dit Climate Action Plan is bedoeld om van Sawadee Reizen een (nog) duurzamere touroperator 
te maken. Het verduurzamen van ons bedrijf zal gebeuren aan de hand van een aantal targets 
waarbij de plannen de komende jaren zullen worden doorgevoerd. Daarnaast is het de 
bedoeling om jaarlijks het Climate Action Plan te beoordelen en eventuele nieuwe tools en 
plannen toe te voegen wanneer dat mogelijk is. 

We willen dat onze CO2-uitstoot in 2030 is gehalveerd ten opzichte van 2018, onze reizen een 
regeneratief karakter hebben en we willen onze partners daarin meebrengen. Ook zal Sawadee 
openlijk achter klimaat positieve projecten staan en proberen er deel van uit te maken. 

Hieronder worden deze targets en de plannen daarbij verder toegelicht. 
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1. In 2030 onze CO2-uitstoot gehalveerd 
Net als vele bedrijven en overheden al hebben aangegeven wil ook Sawadee in 2030 haar CO2-
uitstoot halveren t.o.v. 2018 en in 2050 klimaat neutraal zijn. Hoe wij denken dit te halen lees je 
hieronder. 

Het meten en rapporteren van onze CO2-uitstoot per jaar 

We zijn druk bezig met het in kaart brengen van onze gemiddelde CO2-uitstoot per klant en per 
reis. Daarnaast kijken we naar de verdeling van de CO2-uitstoot tussen vluchten, overig vervoer, 
overnachtingen en dergelijke. Er is binnen Sawadee een speciaal team gevormd om dit bij te 
houden. 

Zodra alles in kaart is gebracht kunnen we per jaar de veranderingen die we aan onze reizen 
aanbrengen aan de hand van statistieken bijhouden en wordt het gemakkelijker om onze 
uitstoot omlaag te brengen. 

Wat we uiteindelijk jaarlijks willen communiceren:  

 De gemiddelde CO2-uitstoot per klant vanaf 2019 tot heden 
 Gemiddelde CO2 uitstoot per reisdag 
 Een dalende trend in CO2-uitstoot t/m 2030 

Plannen om de CO2-uitstoot te verlagen 

Om de temperatuurstijging niet boven de 1,5 graden te laten uitkomen, moeten we volgens de 
IPCC onze CO2-uitstoot gehalveerd hebben in 2030 ten opzichte van 2018. Hoe we dit precies 
gaan realiseren is nu nog niet te zeggen. Voor de komende 2-4 jaar focussen we ons op de 
onderstaande punten om de CO2-uitstoot van onze reizen maar ook onze werknemers en ons 
kantoor terug te dringen.  

 Meer rechtstreekse vluchten aanbieden en daar ook inzicht in geven 
 Minder vluchten tijdens de reis 
 Minder gebruik maken van vervuilende ferry’s tijdens de reis 
 Meer fietsen, wandelen of andere manieren van CO2-neutraal vervoer 
 Meer gebruik maken van de trein tijdens onze reizen 

Let op: Om de uiteindelijke doelstelling van 50% te behalen zijn wij o.a. afhankelijk van 
ontwikkelingen in de luchtvaart. Ook zullen we goed met onze partners binnen Tourism 
Declares praten over hoe we dit uiteindelijk kunnen behalen. 
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Compensatie blijft een belangrijke rol spelen 

Sawadee is er zich van bewust dat we met alleen CO2-compensatie onze planeet niet gaan 
redden. Er zal echt meer moeten gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. Echter blijft 
CO2-compensatie wel een belangrijke tool om een groene economie te ontwikkelen en te 
verbeteren. Daarom zullen wij ook de komende jaren de CO2-uitstoot van onze klanten blijven 
compenseren. (zolang dit betaalbaar blijft)  

Daarnaast zullen we actief blijven rondkijken naar de beste methodes voor compensatie en 
zullen we proberen de meest geschikte partners hierbij te vinden. Ook is een deelname aan 
Carbon Capture projecten in de nabije toekomst een optie, mits dit op een écht duurzame 
manier kan.  

Meer weten over onze CO2-Compensatie projecten? Kijk dan hier 
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2. Regeneratief te werk gaan 
De positieve impact van klanten vergroten en negatieve impact verkleinen 

In plaats van dat onze reizigers een negatieve impact (buiten de CO2-uitstoot om) hebben op de 
gebieden waar ze naartoe reizen, willen we dat onze reizigers een positieve impact hebben op 
de lokale economie, de mensen, dieren en natuur. 

Aandeel eco-resort in ons portfolio uitbreiden 

Onder eco-resorts vallen hotels en resorts die een lokale eigenaren hebben(verdiende geld 
lokaal uitgegeven wordt), eigen voedsel produceren of lokaal inkopen, zich inzetten tegen 
stropen/jagen, behoud en beheer van biodiversiteit, vervuiling en eigen CO2-emissies 
compenseren en/of tegen gaan en geen gebruik maken van ‘single-use’ plastics. Het gebruik van 
eco-resorts tijdens onze reizen zorgt voor een stimulering van duurzaam ondernemen, het 
verlaagt de footprint van ons product en geeft onze reizigers een positief gevoel over hun 
verblijf. De komende jaren willen wij daarom: 

 Uitbreiden van eco-resorts in ons portfolio  
 Stimuleren binnen de reisbranche om meer eco-resorts te gebruiken 
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Natuurlijke leefgebieden verbeteren 

Het verbeteren, uitbreiden en beschermen van natuurlijke leefgebieden zorgt voor een hogere 
biodiversiteit, voor betere voedselproductie en een beter klimaat doordat de planten en de 
grond CO2 kunnen opnemen. Daarnaast levert dit ook een mooiere ervaring voor reizigers op.. 
Sawadee doet hiervoor het volgende: 

 Gebruik maken van de juiste partners op locatie, die dezelfde principes als wij hanteren 

 Investeren in de bescherming van biodiversiteit  
 Klanten informeren over hoe ze kunnen bijdragen aan de bescherming van natuurlijke 

leefgebieden 

 Excursies aanbieden die natuurlijke leefgebieden verbeteren: Beach clean ups, bezoeken 
van nationale parken, bezoeken van lokale projecten. 

 Er is bewust gekozen om olifantenritten en het bezoeken van kindertehuizen en scholen 
niet meer in onze reizen op te nemen. Waar mogelijk gebruiken we voor onze excursies 
gecertificeerde partners. 

 

Stimuleer de lokale economie 

Met het gebruik van lokale partners probeert Sawadee lokale economieën zo veel mogelijk te 
stimuleren. Hierdoor blijft ons uitgegeven geld in de lokale gemeenschap, waardoor het de 
geldstromen in de regio verbeterd en uiteindelijk meer mensen hiervan kunnen profiteren. De 
producten die we afnemen worden natuurlijk wel gecontroleerd op hun duurzaamheid. 
Sawadee houdt hiervoor de volgende principes aan: 
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 Opkomen voor gelijkheid en ervoor zorgen dat het geld eerlijk verdeeld wordt bij locals 
door bijvoorbeeld een eerlijk salaris te geven aan lokale tourleaders  

 Inkopen van hotels, excursies en vervoer zo veel mogelijk bij lokale bedrijven en 
vermijden van grootschalige ketens 

 Reizigers stimuleren om lokale producten te eten en te kopen 
 Minimaal 50% van onze reizen worden uitgevoerd door lokale reisbegeleiders  

Inspireer klanten om goed te doen 

Sawadee brengt reizigers naar plekken die ze inspireren om de wereld te verbeteren, geeft 
uitleg over de situatie in een land en probeert op die manier reizigers te inspireren de meest 
duurzame keuze te maken tijdens maar ook voor en na hun reis. Dit willen we bereiken door: 

 Voorlichting geven over lokale problematiek en informeren over hoe reizigers kunnen 
bijdragen aan de oplossing (bijvoorbeeld palmolie plantages in Indonesië) 

 Reizigers inspireren via alle kanalen met content over Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) 

 Reizigers stimuleren om met handige tips duurzamer op reis te gaan en dit thuis voort te 
zetten 

 Aanbieden en promoten van een vrijwillige duurzaamheidsbijdrage: met het geld 
steunen wij duurzame projecten en projecten die de lokale economie ondersteunen en 
op een duurzame manier verbeteren. Voorbeelden zijn Wakibi en de HBFCU stichting 
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3. Oproepen en stimuleren tot verandering 
Sawadee gaat oproepen tot verandering. We gaan onze samenwerkingen met partners 
intensiveren op het gebied van MVO. We roepen onze partners op om mee te veranderen naar 
een duurzame toekomst en we gaan opzoek naar nieuwe partners die duurzaamheid belangrijk 
vinden. Dit ziet er als volgt uit: 

 Het delen van kennis met partners op het gebied van MVO 
 Partners actief helpen te verduurzamen 
 Indirecte partners inspireren om te verduurzamen 
 Lobbyen in de toerisme sector om samen meer veranderingen door te voeren 

Stimuleer lokale partners om met ideeën te komen en te helpen 
Al onze lokale agenten hebben de intentie om binnen hun mogelijkheden te handelen naar de 
Travelife richtlijnen ondertekend, en vragen van hun lokale partners hetzelfde te doen. 
Daarnaast handelen zij naar de richtlijnen van de Verenigde Naties, UNICEF en ECPAT ten 
aanzien van mensenrechten, kinderarbeid en sekstoerisme. Het inspireren van lokale agenten 
om duurzaam en regeneratief te ondernemen kan een domino effect veroorzaken waarin lokale 
agenten dezelfde doelen gaan stellen. 
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4. Investeren in de toekomst 

De komende jaren zal er veel veranderen op het gebied van duurzaamheid. Er zullen nieuwe 
technieken en projecten worden ontwikkeld die de duurzaamheid van onze reizen kan 
verbeteren. Sawadee zal zo veel mogelijk investeringen in de toekomst doen met oog op 
duurzaamheid. Hieronder vind je enkele projecten waar we ons de komende jaren op zullen 
focussen.  

Doorlopende projecten voor de komende jaren: 

 Betaalbare en aantoonbaar betere CO2-compensatie projecten zoeken 

 Onderzoeken welke innovatieve technologieën we kunnen gebruiken tijdens onze reizen 
en onze werkzaamheden (Carbon Capture projecten, biobrandstof, gebruik elektrische 
voertuigen etc.) 

 Uitbreiden van het aantal Puur Sawadee projecten op onze reizen en daarmee ook de 
positieve impact vergroten 

 

Verduurzamen van onze reizen: 

 Langzamer reizen: Langzamer rondreizen heeft meerdere voordelen. Je ontdekt 
bepaalde plekken in meer detail, je komt meer tot rust omdat er minder gereisd wordt 
en het scheelt veel CO2. Wij willen een deel van onze reizen dusdanig inrichten dat er 
minder gereisd wordt en er meer activiteiten vanuit één plek gedaan kunnen worden. 

 Eén lange vakantie per jaar: Meerdere keren per jaar kort vliegen kost meer CO2 dan 
één keer lang vliegen. Wij willen onze klanten aanmoedigen om eens per jaar een 
langere vliegvakantie te maken in plaats van enkele korte. Dit willen we o.a. 
aanmoedigen door langere verre vakanties aan te bieden maar ook meer reizen 
dichterbij huis aan te bieden waarvoor je het vliegtuig niet nodig hebt. 

 Elektrisch vervoer: Omdat elektrische auto’s en bussen hard in opkomst zijn, zullen wij 
constant onderzoeken op welke bestemmingen elektrisch vervoer mogelijk is. Omdat 
elektrisch rijden duurzamer is zullen wij onze partners bemoedigen de overstap te 
maken. 

 Lokaal geproduceerd voedsel: We willen zo veel mogelijk restaurants gebruiken die 
lokale ingrediënten gebruiken. Daarnaast kunnen onze reisbegeleiders de reizigers 
informeren over seizoensgroenten en -fruit en welke producten het minst gereisd 
hebben om daar te komen. 

 Vegetarisch, plantaardig, veganistische maaltijden: We willen ons aanbod uitbreiden 
waar klanten de mogelijkheid hebben om vegetarisch of veganistisch te eten. Een 
plantaardig dieet heeft een grote positieve impact op CO2 uitstoot, waterverbruik, 
grondstoffenverbruik en zorgt voor een verbeterde biodiversiteit. 

 CO2-Label: We gaan opzoek naar een systeem waardoor onze reizigers bewust kunnen 
zoeken naar een duurzamere reis. Een CO2-label met de CO2-voetafdruk van elk 
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avontuur per persoon, kan er voor zorgen dat onze reizigers een weloverwogen 
aankoopbeslissing kunnen nemen. 

 

Collega’s en ons kantoor: 

 Werknemers gebruiken het OV of de fiets: 95% van onze werknemers komen met de 
fiets of het openbaar vervoer naar kantoor 

 Papiervrij werken: We werken toe naar een volledig papierloos kantoor en wanneer we 
papier gebruiken, gebruiken we uitsluitend FSC-papier 

 Geen single-use plastics op kantoor: Sawadee streeft ernaar om geen single use plastics 
te gebruiken op het kantoor 

 Duurzame energie: Wij gebruiken uitsluitend in Nederland opgewekte groene stroom 
voor ons kantoor en gebruiken zuinige lampen 

 Duurzame promotieartikelen: Ons promotiemateriaal heeft een duurzaam karakter, 
denk aan een Dopper of een WakaWaka 

 Geen brochure meer: Sinds 2020 zijn wij gestopt met het printen en uitgeven van een 
brochure. Dit scheelt een berg aan papier. Daarnaast scheelt het CO2-uitstoot in het 
vervoeren ervan 

 Fairtrade en biologisch: Voor de koffie, thee etc. op kantoor kopen wij zoveel mogelijk 
fairtrade en biologische producten 

 Duurzaamheidstrainingen: We verzorgen interne trainingen en communicatie met 
betrekking tot duurzaamheid 

 We hebben een MVO-team: (Better Holidays gecertificeerd) met vertegenwoordigers 
van alle afdelingen dat voorlichting geeft over, initiatieven voordraagt voor, invulling 
geeft aan en toeziet op naleving van onze duurzame doelstellingen 
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5. Wat doen wij nog meer 

Sawadee en Wakibi  

Sawadee helpt in samenwerking met Wakibi lokale projecten, door het geven van 
microkredieten. In onderstaande presentatie vind je meer informatie over wat er precies met 
het geld gedaan en bereikt wordt.  

Sawadee steunt de strijd tegen plastic afval op Bali: 

Bali is een geweldig mooi eiland en dat moet ook in de toekomst zo blijven. Helaas kampt Bali 
met het probleem van enorm veel plastic afval. Daar moet iets aan veranderen dacht de 
Fransman Alexandre Tsuk, die zelf op het eiland woont.  

Tijdens een reis van twee weken verbruik je al snel 30 plastic waterflesjes. De app Refill my 
Bottle moet hier verandering in brengen. Deze app bevat namelijk een kaart waarop 250 refill 
stations staan aangegeven, plekken waar je je waterfles kunt bijvullen met veilig drinkwater. Zo 
draag je bij aan het reduceren van plastic afval op Bali, de Gili-eilanden, Nusa Lembongan, Java 
en Flores.  

De Refill my Bottle app is een mooie manier om reizigers te betrekken bij het verminderen van 
plastic afval en daarom doneerde Sawadee onlangs 1100 USD om de ontwikkeling van de app te 
ondersteunen. Deze donatie werd mede mogelijk gemaakt door onze reizigers, die duurzaam 
toerisme een warm hart toe dragen. Hoe dit zit? Sinds januari 2018 compenseert Sawadee de 
volledige CO2-uitstoot van alle reizen die haar klanten maken. Reizigers hebben daarnaast de 
mogelijkheid om ook een vrijwillige bijdrage te doen in de strijd tegen onder andere de 
opwarming van de aarde, vervuiling en armoede. Het bedrag dat Sawadee dankzij de vrijwillige 
bijdragen niet zelf hoeft te investeren in CO2-compensatie, investeren wij in andere projecten 
op het gebied van MVO en duurzaamheid. Refill my Bottle is een van deze projecten. 

Reisbegeleiding:  

Al onze (lokale) reisbegeleiders krijgen de online ANVR duurzaamheidstraining 'Leading the 

Way'. We maken bewust gebruik van zowel Nederlandse/Vlaamse reisbegeleiders als lokale 

reisbegeleiders. Omdat een deel van onze reizigers graag Nederlandse reisbegeleiders heeft en 

anderen juist de charme van een lokale reisbegeleider waarderen. De reisbegeleiders die we 

meesturen vanuit Nederland plannen we zoveel mogelijk in op aansluitende reizen. Dat 

bespaart vliegreizen en dus uitstoot. Met de inzet van lokale reisbegeleiders stimuleren we 

bovendien de lokale economie. 
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Sawadee Charity 

Sawadee heeft een eigen fonds. Met het fonds steunt Sawadee jaarlijks diverse projecten en 
initiatieven op verschillende bestemmingen. Aanvragen worden beoordeeld door een 
onafhankelijk team van collega’s. Enkele voorbeelden van door het fonds gefinancierde 
projecten en initiatieven zijn Stichting Breath for Sri Lanka, HBUFC Young Boys Cape Town en 
Support Rural Nepal. 

Puur Sawadee Projecten 

In veel van onze reizen hebben we een Puur Sawadee project opgenomen. Een Puur Sawadee 
project heeft op de lange termijn een positieve impact op natuur, lokale economie, culturele 
interactie en / of bescherming van de bestemming. Puur Sawadee projecten geven reizigers de 
mogelijkheid om op een unieke manier kennis te maken met een land. Je vindt onze Puur 
Sawadee projecten bij de reisroutes van onze rondreizen waar het van toepassing is. 

Lees er ook meer over in dit blog. 

 

Travelife certificaat 

Sawadee is sinds januari 2014 Travelife gecertificeerd. Travelife stimuleert duurzaam 
ondernemen binnen de reissector. Om het certificaat te behalen moet voldaan worden aan 158 
duurzaamheidscriteria, die betrekking hebben op de meest uiteenlopende facetten van onze 
bedrijfsvoering. Van bijvoorbeeld de koffie die bij ons op kantoor in Amsterdam gedronken 
wordt tot het vervoer op de plaats van bestemming.  

 

https://www.sawadee.nl/blog/projecten-puur-sawadee/

