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1 Inleiding 

Onderhavig document geeft de energiebeoordeling en ambities van Covalent over het jaar 

2016 weer. Om het certificatieniveau 5 van de CO2-Prestatieladder te behalen, heeft Covalent 

de CO2-emissies van het kalenderjaar 2015 in kaart gebracht en als basisjaar aangemerkt. Op 

basis van de inventarisatie en de energiebeoordeling wil Covalent met een concreet actieplan 

bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot in de gehele keten waarin we acteren.     

1.1 CO2-beleidsverklaring  

Covalent Infra Technology Solutions B.V. opereert op sleutelposities in complexe projecten in 
het vastgoed- en -infradomein. Covalent is actief op de volgende gebieden: 
 

Advisering en consultancy, interim-management, projectmanagement en software 
ontwikkeling voor profit en non-profit organisaties op het gebied van complexe ICT- en 
verandermanagement  gerelateerde vraagstukken. 

 
Onze opdrachtgevers hebben vaak publieke verantwoordelijkheden. Hierdoor staat Covalent, 
en onze manier van werken, blijvend in de ‘spotlight’. Dit vraagt om verantwoord 
opdrachtnemerschap én ondernemerschap om te kunnen blijven excelleren.  
 
In de marktomstandigheden van vandaag is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) een steeds nadrukkelijkere voorwaarde om in de toekomst succesvol te kunnen blijven 
ondernemen. Een goede zaak. Het was voor Covalent dan ook een logische volgende stap 
om (onder meer) duurzaamheid verder te integreren in de bedrijfsvoering van de organisatie. 
Wij doen dat middels een certificering voor de CO2-prestatieladder van de Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. 
 
Covalent is er zich van bewust dat er in het werkveld van de onderneming een significant 
groter CO2-reductiepotentieel aanwezig is dan in de onderneming zelf. Vandaar dat Covalent 
zich ten doel gesteld heeft, buiten de 10% CO2-reductie in 2020 (zowel in scope 1 als scope 2 
t.o.v. referentiejaar 2015), aantoonbaar in minimaal 10% van de adviesopdrachten aandacht 
te besteden aan CO2-reductie. Eveneens wordt ingezet op de bevordering van kennis en 
kunde van de medewerkers op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit doen we niet alleen 
in bedrijfsverband, we trachten de gehele keten waarin we actief zijn te bewegen. Vandaar dat 
we binnen onze meest materiële Scope 3 emissie, het Woon-Werk Verkeer, eveneens 10% 
van de veroorzaakte CO2-emissies willen reduceren in de periode tot 2020 (t.o.v. referentiejaar 
2015). 
 
Het beleid is er op gericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en te 
beperken. Dit gebeurt in een herhalend proces van inventarisatie en evaluatie van de in ons 
bedrijf voorkomende energiestromen. Door middel van periodieke beoordelingen zal de 
directie vaststellen of reductiedoelstellingen zijn gerealiseerd. Door het inzetten van de plan-
do-check-act methodiek zal worden gestreefd naar het continu verbeteren van ons 
energiemanagementsysteem.   
 
Mede door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens ons 
bedrijf werkzaam zijn, (potentiële) opdrachtgevers en andere belanghebbenden op de hoogte 
gebracht van de reductiedoelstellingen die de directie heeft vastgesteld voor het bedrijf en, 
indien van toepassing, voor de projecten waarop een CO2-gerelateerde gunningvoordeel is 
verkregen. Door de directie zullen toereikende middelen beschikbaar worden gesteld om de 
doelstellingen te bereiken en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de aan ons bedrijf 
gerelateerde initiatieven op het gebied van CO2-reductie.  
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Door de directeur is Siert Saes aangewezen als CO2-functionaris. De taken van de CO2-
functionaris bestaan o.a. uit het ondersteunen van de directie op het gebied van CO2-reductie; 
zijn van een vraagbaak voor het personeel aangaande duurzaamheidsvragen; en het (laten) 
beschrijven, bewaken en beheren van het CO2-reductiebeleid zoals beschreven in dit plan. 
 
Covalent streeft naar een CO₂-bewuste bedrijfsvoering op niveau 5 van de CO2-
prestatieladder, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid 
en een groeiende bewustwording door de medewerkers op de te reduceren emissies van onze 
activiteiten te realiseren.    
 
Covalent Infra Technology Solutions B.V. Amersfoort, d.d. 20 - 12 – 2016. 
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2 Doelstellingen   

De meest materiële emissies zoals bepaald in de CO2-footprint zijn gebruikt om de 
reductiedoelstellingen op te stellen. Gedeeld over scope 1 en 2 wordt daarom ingezet op het 
beperken van de CO2-emissies gerelateerd aan zakelijke mobiliteit. Voor scope 2 wordt 
ingezet op het verminderen van het elektraverbruik op het kantoor van Covalent. Aangezien 
Covalent de ambitie heeft zelfstandig projecten uit te gaan voeren, is het van belang de uitstoot 
binnen met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel verkregen projecten te reduceren. Mobiliteit in 
het kader van de projecten ligt dan in de invloedssfeer van Covalent waar aandacht aan moet 
worden besteed. 
 
Er is een benchmark uitgevoerd onder enkele relevante concullega’s om vast te kunnen stellen 
in hoeverre de doelstelling van Covalent ambitieus is. Buiten dat de nagestreefde CO2-
emissiereductie hoger ligt dan de sectorgenoten, wordt ingezet op het verspreiden van 
duurzaamheidskennis in relatie tot de domeinkennis van Covalent in de adviesklussen. 
Daarmee beschouwt Covalent zich als koploper in de specifieke sector. 
 
De algemene doelstelling van Covalent is een reductie van 10% CO2 uitstoot te realiseren in 
de periode 2016-2020. De reductie heeft betrekking op zowel scope 1 en 2 (zie figuur), als de 
reikwijdte van het advieswerk. Dit is in de planning als volgt opgenomen:   
 

- Algemeen 2016-2020 t.o.v. het referentiejaar 2015:   
 

o Scope 1 reductie van 10 % per FTE op het werkelijk brandstofverbruik 
(liters/km) van het wagenpark (emissiestroom lease/eigen beheer auto’s). 

o Scope 2 reductie van 10 % per FTE op het elektriciteitsverbruik op kantoor 
(emissiestroom elektriciteit). 

o Advieswerk aantoonbaar aandacht voor CO2-reductie in 10% van de 
opdrachten. 

 
- Per jaar 2016-2020 t.o.v. het referentiejaar 2015:  

 
o Scope 1 reductie van 2.5 % per FTE op het werkelijk brandstofverbruik 

(liters/km) van het wagenpark 
o Scope 2 reductie van 2.5% per FTE op het elektriciteitsverbruik op kantoor 
o Advieswerk aantoonbaar aandacht voor CO2-reductie in 2.5% van de 

opdrachten. 
 
Tot slot is er in algemene zin een doelstelling bepaald op het gebied van alternatieve 
brandstoffen en groene stroom. Uiterlijk in 2018 wil Covalent overgestapt zijn op groene 
stroom. Eveneens gaat Covalent in gesprek met de verhuurder van het kantoorpand om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de installaties en alternatieve brandstoffen.  



                                                          Energiebeoordeling 2015 & Management Actieplan 2016 
  Covalent Infra Technology Solutions B.V. 

 

 

Covalent 2016  Doelstellingen | pagina | 4 van 27 
Bestand: 20160603 - CO2 Prestatieladder - Energiebeoordeling en Management Acties 2016 v1.2 

 
 
Op basis van de inventarisatie energiestromen 2015 (CO2-footprint) is bepaald dat de 
volgende energiestromen (van groot naar klein) als significant worden aangemerkt:  
 

- Diesel             Energieverbruik als gevolg van mobiliteit 
- Elektriciteit  
- Aardgas  

 
Op deze energiestromen wordt gestuurd t.b.v. het reduceren van de CO2 uitstoot. Per 
duurzaamheidscategorie wordt in een CO2-reductiemaatregelen document bijgehouden welke 
ideeën er zijn om deze reductie te kunnen realiseren. Dit schema kan gezien worden als een 
‘brainstorm’-document. Alle ideeën m.b.t. kansen worden hierin opgenomen, ongeacht 
oorsprong, realisme of kosten.    
 
Na beoordeling door de directie wordt bepaald of een maatregel wordt meegenomen als te 
nemen actie voor het komende (kalender)jaar teneinde de doelstellingen te behalen.      
 
 
 

  

Energieverbruik van het kantoor 
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3 In kaart brengen CO2 emissie 2015   

In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat per significante energiestroom en per scope 
de CO2 emissie is in het basisjaar 2015. De gegevens komen voort uit de CO2 Footprint 2015. 
Daaruit blijkt dat Covalent dient te worden aangemerkt als ‘klein bedrijf’ (48.5 < 500 ton CO2-
uitstoot). Conform de ‘organizational boundary’ is de Covalent Holding eveneens beschouwd. 
 

CO2  –  Footprint Covalent 2015 

Scope Categorie Onderdeel  Uitstoot in ton CO2 

Scope 1 Business car travel Lease auto’s 3.1 

 Business car travel Eigen beheer auto’s 7.6 

 Fuel used Verwarming 6.4 

  Totaal Scope 1 17.1 

    

Scope 2 Business air travel Vluchten 700-2500 km 5.9 

 Personal car business 
travel 

Gedeclareerde zakelijke 
kilometers met prive 
auto 

18.6 

 Electricity purchased Elektriciteit 6.9 

  Totaal Scope 2 31.4 

    

Totaal   48.5 

 
Ten behoeve van de berekening om de CO2 uitstoot te kunnen vergelijken, wordt gebruik 
gemaakt van de CO2-uitstoot per FTE als meetmethode. Dit aangezien het gehuurde kantoor 
oppervlakte in de toekomst (en in het verleden) stabiel is. De grootste variatie is aanwezig in 
het personeelsbestand. 
 
In 2015 waren bij Covalent 23.35 FTE in dienst, zie voor de berekening het bestand: 

- FTE berekening 2015 
 
Per scope is de gemiddelde CO2-uitstoot per FTE: 
 

CO2  –  Footprint Covalent 2015 per FTE 

Scope Uitstoot in ton CO2 CO2-uitstoot per FTE 

Scope 1 17.1 0.73 

Scope 2 31.4 1.34 

 
Kijkend naar de projecten die zijn verkregen met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel, dan 
komen er in 2015 geen projecten in aanmerking.  
 

CO2  –  Footprint Covalent 2015 op projecten met gunningsvoordeel  

Scope Uitstoot in ton CO2 CO2-uitstoot per FTE 

Scope 1 0.00 0.00 
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10.7

6.4

5.9

18.6

6.9

1

Differentiatie Footprint in ton CO2

Business car travel Fuel used Business air travel

Personal car business travel Electricity purchased

46%

9%

11%

19%

3%

9%
3%

Differentiatie elektriciteitsverbruikers

Verlichting Printers / Scanners Monitoren Laptops / PC

Bureau accesoires Netwerk Presentatie

Scope 1 

Scope 2 
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3.1 Covalent en de Energieverbruikers  

Covalent staat voor verbinding, een verbinding tussen Consultancy en Solutions. 
 
Consultancy  Advisering en dienstverlening om organisaties helpt organisaties bij het  

realiseren, beheren en onderhouden van infrastructuur en vastgoed. Deze pijler 
is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de uitstoot binnen de 
energiestroom Mobiliteit (brandstofverbruik diesel). 

 
Solutions  Het ontwikkelen van software, die onze klanten ondersteunt om hun  

organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen op 

operationeel, tactisch en strategisch niveau. Deze pijler is verantwoordelijk voor 

het grootste gedeelte van de CO2-emissies binnen de energiestroom Kantoor 

(verbruik elektriciteit en gas) 

 
Covalent voert haar interne werkzaamheden uit vanaf één kantoor aan de Displayweg te 
Amersfoort, waar een ruimte van 284m2 wordt gehuurd. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
eigen projectlocaties, al worden consultants extern ingehuurd door diverse opdrachtgevers. 
 

De belangrijkste energieverbruikers binnen Covalent zijn in kaart gebracht middels de CO2-

footprint. Voor het elektriciteitsverbruik op kantoor zijn de verbruikers individueel uiteengezet. 

De belangrijkste energieverbruikers per energiestroom (van groot naar klein) zijn: 

 

Diesel: 

Bedrijfs- en privé-auto’s 

 

Elektriciteit: 

Het kantoor van Covalent, met als bijzondere verbruikers (zie cirkeldiagram vorige pagina): 

- Verlichtingsinstallatie, grotendeels bestaande uit Tl-verlichting. 

- Laptops en pc’s ter ondersteuning van de werkzaamheden. 

- Printers, plotters en scanners voor interne en externe communicatie. 

- Netwerk/Servers in de serverruimte, er wordt eveneens capaciteit ingekocht. 

- Monitoren, ter ondersteuning van de werkzaamheden. 

 

Aardgas: 

Cv-installatie om het kantoor te verwarmen. 

  

3.2 Factoren mogelijke invloed energiestromen op reductie CO2 uitstoot    

Diesel  

Factoren welke van invloed kunnen zijn op het gebruik van diesel, is het aantal gereden 
kilometers van bedrijfswagens. 

Elektriciteit  

Factoren welke van invloed kunnen zijn op het gebruik van elektriciteit, is het aantal 
medewerkers aanwezig op de locatie en de daglichttoetreding van buiten.  

Aardgas  

Factoren welke van invloed kunnen zijn op het gebruik van aardgas, is het aantal medewerkers 
aanwezig op de locatie en de buitentemperatuur.    
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4 Conclusie   

Aan de hand van dit document toont Covalent aan dat er inzicht is in de CO2-footprint als 

gevolg van het ontplooien van commerciële activiteiten. De 48,5 ton aan CO2-emissies op 

jaarbasis worden voornamelijk veroorzaakt in de energiestromen Mobiliteit (Diesel) en 

Energieverbruik kantoor (Elektriciteit en Aardgas). Er is vastgesteld dat er verbeterpotentieel 

aanwezig is om als organisatie maatschappelijk verantwoord te ondernemen, in dit geval op 

het gebied van CO2-reductie in het kader van duurzaamheid middels het instrument CO2-

prestatieladder. Om dit verbeterpotentieel uit te nutten zijn de volgende doelstellingen voor 

2016 door de directie van Covalent vastgesteld:  

 
- Jaar 2016 t.o.v. het referentiejaar 2015:   

o Scope 1 reductie van 2.5 % per FTE op het werkelijk brandstofverbruik 
(liters/km) van het wagenpark 

o Scope 2 reductie van 2.5% per FTE op het elektriciteitsverbruik op kantoor 
o Advieswerk aantoonbaar aandacht voor CO2-reductie in 2.5% van de 

opdrachten. 
 

- Dit houdt in:   
 
Scope 1 totaal in 2015: 17,1 ton CO2 emissie   Doelstelling 2016: ≤ 16,7 ton CO2 emissie 
Scope 2 totaal in 2015: 31.4 ton CO2 emissie  Doelstelling 2016: ≤ 30,6 ton CO2 emissie 
 

- Of per FTE: 
 
Scope 1 per FTE in 2015: 0,73 ton CO2 emissie   Doelstelling 2016: ≤ 0,71 ton CO2 emissie 
Scope 2 per FTE in 2015: 1,34 ton CO2 emissie  Doelstelling 2016: ≤ 1,31 ton CO2 emissie 
 
Om deze reductiedoelstellingen te bewerkstelligen worden CO2-reducerende maatregelen 
getroffen. Minimaal twee maal per jaar actualiseert de CO2-functionaris van Covalent het 
document ‘CO2 – Prestatieladder – Inventarisatie Reducerende Maatregelen’. De maatregelen 
in dit document komen voort uit verschillende bronnen, zoals de maatregelen die SKAO 
onderkent, duurzaam MKB en ideeën van medewerkers. Uit dit document worden maatregelen 
gedestilleerd die worden geborgd in het management actieplan en daarmee door de directie 
worden onderschreven. De maatregelen zijn geordend naar thema (Energie, Transport, 
Materiaal, Water, Ecologisch Milieu, etc.) en de verwachte effectiviteit is aangegeven conform 
het Trias Ecologica gedachtegoed. 
 
Tot slot zet het actieplan in het volgende hoofdstuk uiteen hoe wordt geborgd dat de 
maatregelen worden uitgevoerd (wie / welke / wat / wanneer / waarom). Maatregelen worden 
beoordeeld op (financiële) haalbaarheid en draagvlak in de organisatie, waarna ze worden 
geselecteerd. Door de ondertekening van dit Management Actieplan 2016 verklaart de directie 
het actieplan goed. Voor de procedure omtrent het maatschappelijk verantwoord ondernemen 
wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek 2016 van Covalent in het kader van de ISO9001-
certificering. 
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5 Actieplan   

Dit actieplan beschrijft de maatregelen die in de periode 2016-2020 getroffen worden, dan wel 
lopende zijn, om de vastgestelde reductiedoelstellingen te behalen. Daarbij is specifiek 
aandacht voor de wijze waarop de maatregelen worden ingezet op de projecten van Covalent. 
De reden achter de keuze voor de geselecteerde maatregelen, is de waarde die het toevoegt 
aan de bedrijfsvoering van Covalent en de medewerkers. Zo wordt ingezet op het verhogen 
van de bewustwording (kennis), de veranderingsbereidheid (houding) en het gedrag van de 
medewerkers.  
 
Dit actieplan is een levend document. De meest recente versie, dan wel laatste update, staat 
op het interne netwerk van Covalent, COV-FP (algemeen/handige informatie medewerkers/ 
CO2 Prestatieladder). 

5.1 Plan van Aanpak 

In onderstaande tabel vindt u een actieplan t.b.v. het behalen van de algemene doelstellingen 

en het (blijven) voldoen aan de eisen vanuit de CO2 Prestatieladder. 

 

Actieplan 2016, laatste evaluatie d.d.  

Oorsprong Actie Verantw. Datum OK 

Alg. Communiceren doelstellingen / actieplan 
-bespreken in overleg 

CO2-
functionaris 

13-05-
2015 

Ja 

Alg. Halfjaarlijkse energiebeoordeling CO2-
functionaris 

02-05-
2016 

Ja 

Alg. Publicatie documenten vlg. CO2 
Prestatieladder 

CO2-
functionaris 

27-06-
2016 

Ja 

Alg. Interne audit & zelfevaluatie CO2-
functionaris 

06-06-
2016 

Ja 

Audit CO2 Zelfevaluatie CO2-
functionaris 

09-06-
2016 

Ja 

Kansen / SKAO 
maatregellijst 

In kaart brengen welke kansen (zie CO2-
reductiemaatregelen) ingezet kunnen 
gaan worden 

CO2-
functionaris 

03-06-
2016 

Ja 

Participatie In kaart brengen welke initiatieven (zie 
D1 Participatiekansen initiatieven) 
ingezet kunnen gaan worden 

CO2-
functionaris 

03-06-
2016 

Ja 

Energie-
beoordeling 

Meetmethode onderzoeken om intern 
energieverbruik vast te stellen 

CO2-
functionaris 

02-05-
2016 

Ja 

 
Voordat wordt overgegaan op de specifieke maatregelen die Covalent gaat ontplooien, wordt 

stilgestaan bij een aantal algemene zaken. 

 

Covalent heeft een CO2-functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor de acties die 

voortvloeien uit de CO2-Prestatieladdercertificering. De verantwoordelijkheden van de 

functionaris zijn opgenomen in het Kwaliteitshandboek van Covalent. Eveneens is er een 

jaaragenda opgesteld die indicatief duidt welke producten wanneer worden opgeleverd. 
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Voor de procedures omtrent ‘monitoring en bijsturing’ en ‘afwijkingen, corrigerende en 

preventieve maatregelen’, wordt eveneens verwezen naar het Kwaliteitshandboek. 

 

Wat betreft de informatiebehoefte voor het kunnen invoeren, monitoren en bijsturen van de 

maatregelen zoals besproken in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, is het op voorhand niet mogelijk de 

exacte informatiebehoefte vast te stellen. In een kleine organisatie, zoals Covalent, is meer 

dan voldoende ruimte, kennis, kunde en zelfredzaamheid van de verantwoordelijken aanwezig 

om informatie te verkrijgen die benodigd is de maatregel effectief uit te voeren. De verbetering 

van de betrouwbaarheid (informatie/berekeningswijze) van de bijdrage van maatregelen aan 

de realisatie van de reductiedoelstellingen, vindt (indien nodig) plaats op het moment van de 

jaarlijkse revisie van dit plan. De grootste onzekerheid in dit plan, is de nauwkeurigheid van de 

verbruiksgegevens, dit aangezien er geen kastjes zijn geplaatst die het brandstofverbruik en 

gedrag van de auto’s monitoren, en er geen afzonderlijke meter is die het energieverbruik van 

Covalent op het kantoor monitort.    

 

In de bijlage zijn de maatregelen opgenomen die zijn gedestilleerd uit het document ‘CO2 – 

Prestatieladder – Inventarisatie reducerende maatregelen’ inclusief de onderbouwing voor het 

al dan niet implementeren van de maatregelen. 

5.2 Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling ‘scope 1’ 

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Energiemanagement. Bewustwording onder de medewerkers door het 
verstrekken van gegevens over het energieverbruik. Er wordt eveneens 
onderzocht of het haalbaar is een aparte meter te plaatsen om het 
daadwerkelijke energieverbruik van Covalent inzichtelijk te maken.   

Emissiestroom  Verwarming (aardgas) 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Verwarming’ bedraagt 6.4 ton. Omdat voor 2016 wordt 
uitgegaan van voorbereidende reductie-activiteiten wordt er niet gerekend 
op directe reductie (0%). 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Onderzoeken plaatsing tussenmeters (elektriciteit en aardgas) in 2016 
- Specifiek energieverbruik delen twee maal per jaar  

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Inzicht in verwarming. Inzicht krijgen in de werking van de verwarming en 
vervolgens concrete maatregelen inventariseren. 

Emissiestroom  Verwarming (aardgas) 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Verwarming’ bedraagt 6.4 ton. Omdat voor 2016 wordt 
uitgegaan van voorbereidende reductie-activiteiten wordt er niet gerekend 
op directe reductie (0%). 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Onderzoeken mogelijkheden CO2- reductie verwarmingsinstallatie in 2016 
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Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Controleer en onderhoud voertuigen regelmatig. Medewerkers worden 

regelmatig op de hoogte gesteld van tips om verstandig om te gaan met de 

voertuigen. Zoals goed onderhoud van de motoren, omgang met lekkages 

en schades en controle van de bandenspanning. 

Emissiestroom  Lease auto’s, eigen beheer auto’s, gedeclareerde kilometers zakelijk 
vervoer met prive auto’s (Diesel) 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Mobiliteit’ bedraagt 29.3 ton. Voor de bewustwording 
wordt uitgegaan van een reductie van 2%, ofwel 0.59 ton CO2. 

Toepassingsgebied  Projecten waarin medewerkers met een bedrijfsauto worden ingezet 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Onderzoeken of het noodzakelijk is afspraken te maken met garage 2016 
- Medewerkers jaarlijks op de hoogte stellen van tips Mobiliteit 

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Routeplanning en/of navigatie zakelijk verkeer. Het creëren van 

bewustwording onder de medewerkers door het op de hoogte te stellen van 

handige apps als Waze en Flo. 

Emissiestroom  Lease auto’s, eigen beheer auto’s, gedeclareerde kilometers zakelijk 
vervoer met prive auto’s (Diesel) 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Mobiliteit’ bedraagt 29.3 ton. Voor de bewustwording 
wordt uitgegaan van een reductie van 2%, ofwel 0.59 ton CO2. 

Toepassingsgebied  Projecten waarin medewerkers met een bedrijfsauto worden ingezet 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Apps inventariseren en jaarlijks communiceren 

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Monitor brandstofverbruik. Middels het opstellen van een overzicht met het 

brandstofverbruik van de werknemers met een auto wordt ingezet op 

inzicht bij de medewerkers. Eveneens zal een onderlinge anonieme 

ranking worden verspreid. 

Emissiestroom  Lease auto’s, eigen beheer auto’s, gedeclareerde kilometers zakelijk 
vervoer met prive auto’s (Diesel) 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Mobiliteit’ bedraagt 29.3 ton. Voor de bewustwording 
wordt uitgegaan van een reductie van 2%, ofwel 0.59 ton CO2. 

Toepassingsgebied  Projecten waarin medewerkers met een bedrijfsauto worden ingezet 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Tweemaal per jaar brandstofgegevens inventariseren en ranken. 
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Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden). Onderzoeken of het mogelijk is 

deze cursus te boeken als bedrijfsuitje. Zo niet, dan de kernwaarden achter 

het 'Nieuwe Rijden' achterhalen en delen 

Emissiestroom  Lease auto’s, eigen beheer auto’s, gedeclareerde kilometers zakelijk 
vervoer met prive auto’s (Diesel) 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Mobiliteit’ bedraagt 29.3 ton. Voor de bewustwording 
wordt uitgegaan van een reductie van 2%, ofwel 0.59 ton CO2. 

Toepassingsgebied  Projecten waarin medewerkers met een bedrijfsauto worden ingezet 

Middelen en 
tijdsbestek 

- In 2017 bezien of cursus ‘Het nieuwe rijden past’ 
- In 2017 kernwaarden achter ‘Het nieuwe rijden’ delen 

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Mobiliteitscampagne. Opzetten van een plan om op een ludieke wijze 

aandacht te besteden aan duurzaamheid binnen Covalent. Zoals deelname 

aan een fietsdag, traploopweek, etc. 

Emissiestroom  Lease auto’s, eigen beheer auto’s, gedeclareerde kilometers zakelijk 
vervoer met prive auto’s (Diesel) 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Mobiliteit’ bedraagt 29.3 ton. Er wordt ingezet op 
bewustwording,niet op reductie (0%),positieve uitstraling naar de omgeving 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Jaarlijks deelnemen aan een ludieke actieweek 

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe personenauto's. In het beleid omtrent 

het aanschaffen van auto's zal aandacht worden besteed aan de uitstoot / 

brandstofverbruik van auto's. 

Emissiestroom  Lease auto’s, eigen beheer auto’s, gedeclareerde kilometers zakelijk 
vervoer met prive auto’s (Diesel) 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Mobiliteit’ bedraagt 29.3 ton. Voor lease auto’s is de 
emissie 3.1 ton CO2, daarop kan 10% worden bespaard,ofwel 0.31 ton CO2 

Toepassingsgebied  Projecten waarin medewerkers met een bedrijfsauto worden ingezet 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Aanpassen van het beleid met meer nadruk op het brandstofverbruik en 
CO2-emissie van het wagenpark. 
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5.3 Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling ‘scope 2’ 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Verlichting. Onderzoeken op welke wijze het meest efficiënt kan worden 
bespaard op de verlichting. Daarbij kan worden gedacht aan een 
tijdschakelklok, het vaststellen van het benodigde en huidige 
verlichtingsniveau en de lamp zelf, zoals een overstap naar LED-verlichting 

Emissiestroom  Elektriciteit 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Elektriciteit’ bedraagt 6.9 ton. 46% hiervan wordt benut 
door de verlichting. Overstap naar LED kan 50% CO2 besparen. Van de 
6.9 ton CO2 kan dus 23% worden bespaard (1.6 ton CO2). 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- In 2016 externe partij uitnodigen om advies te geven. 

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Zuinige ICT. Bewust omgaan met ICT hulpmiddelen, zoals de standby tijd 
en de energiezuinigheid van de producten. Bij de aanschaf van nieuwe 
producten wordt aandacht besteed aan het energieverbruik.  

Emissiestroom  Elektriciteit 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Elektriciteit’ bedraagt 6.9 ton. Nieuwe apparatuur kan 
10% zuiniger zijn. Daarmee is maximaal 0.69 ton CO2 te besparen. 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- In 2016 medewerkers bewust maken van de standby verbruiken. 
- Aandacht besteden aan verbruik bij  aanschaf ICT producten, jaarlijks. 

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Verminder kantoorapparatuur. Er wordt geïnventariseerd welke apparatuur 
overbodig is geworden. 

Emissiestroom  Elektriciteit 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Elektriciteit’ bedraagt 6.9 ton. Hiervan kan 5% worden 
bespaard, ofwel 0.35 ton CO2. 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Inventariseren welke apparatuur overbodig is / kan worden in 2016. 
- Zoals ‘bureau-printers’ 

 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Spanningsvrije stopcontacten buiten werktijd. Er wordt onderzocht of een 

dergelijke aanpassing aan het kantoor mogelijk en haalbaar is. 

Emissiestroom  Elektriciteit 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Elektriciteit’ bedraagt 6.9 ton. Hiervan kan 5% worden 
bespaard, ofwel 0.35 ton CO2. 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- In 2016 externe partij uitnodigen om advies te geven. 
- Standby-verbruik apparatuur wordt zo voorkomen 
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Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel Energiemanagement. Bewustwording onder de medewerkers door het 
verstrekken van gegevens over het energieverbruik. Er wordt eveneens 
onderzocht of het haalbaar is een aparte meter te plaatsen om het 
daadwerkelijke energieverbruik van Covalent inzichtelijk te maken.   

Emissiestroom  Elektriciteit 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

De emissiestroom ‘Elektriciteit’ bedraagt 6.9 ton. Voor de bewustwording 
wordt uitgegaan van een reductie van 2%, ofwel 0.14 ton CO2. 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Energieverbruik Covalent twee maal jaarlijks delen onder medewerkers 
- In 2016 onderzoeken of het mogelijk is tussenmeters te plaatsen. 

 

5.4 Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling ‘adviesdiensten’ 

Karakterist ieken Beschr ijving 

Maatregel In 10% van de projecten aantoonbaar aandacht besteden aan 
duurzaamheid. 

Emissiestroom  n.v.t. 

Reductiepotentieel 
en looptijd 

Niet mogelijk inzichtelijk te maken. 

Toepassingsgebied  Alle projecten, het is een project overstijgende maatregel. 

Middelen en 
tijdsbestek 

- Jaarlijks inventariseren in hoeveel adviesopdrachten aandacht wordt 
besteed aan duurzaamheid. 

 

5.5 Projecten met gunningsvoordeel 

n.v.t. in het referentiejaar (basisjaar) 2015. 

5.6 Keteninitiatieven 

Covalent neemt actief deel aan een tweetal keteninitiatieven. Hieronder wordt beknopt een 

toelichting gegeven op de visie van Covalent op de ketensamenwerking, voor een uitgebreide 

omschrijving wordt verwezen naar het Participatieplan. 

 

Duurzame Leverancier - Covalent wil zich profileren als maatschappelijk verantwoorde actor 

in de markt. Hieronder valt het CO2-reductie beleid, maar ook zaken als Veilig Ondernemen 

en Sociaal Ondernemen. Het initiatief ‘Duurzame Leverancier’ wordt gezien als een opstapje 

om Covalent de hulpmiddelen en kennis aan te reiken om te ontwikkelen tot een 

maatschappelijk verantwoord acterende organisatie. 

 

1 miljoen druppels - Om op de hoogte te blijven van de laatste tip en trics op duurzaamheids-

gebied worden de meest interessante tips (‘Druppels’) geïnventariseerd en gedeeld onder de 

medewerkers. 

 

Ontwikkelingsproject - Covalent is, in de persoon van Frank de Vries, actief in een COB 

(Centrum Ondergronds Bouwen) werkgroep die doende is met het opstellen van een catalogus 

met daarin maatregelen voor het realiseren van een energiezuinige tunnel. Covalent is 

voornemens samen met haar partners dit initiatief onder de rook van de SKAO te gaan 

ontplooien en verspreiden. 
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6 CO2 Footprint 2015  
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7 Kruisverwijzing ISO-norm  

 
De CO2 inventarisatie van Covalent is opgesteld in overeenstemming met de eisen uit 
ISO 14064-1.  In onderstaande tabel is een kruisverwijzing opgenomen.  
 

ISO 
14064-1  

HFD 7 .3 
GHG report  
content  

Omschr i jv ing  Hoofdstuk /  
document  

Over ig  

 A   
 

Omschrijving van de 
rapporterende organisatie   

- H1 Inleiding 
- H3 CO2-emissie 

Consultancy & 
Solutions 

 B Verantwoordelijke persoon 
voor de emissie-
inventarisatie 

- §1.1 CO2-
beleidsverklaring  
 

Siert Saes 
 

 C Rapportageperiode of 
inventarisatiejaar  

- H2 Doelstelling Referentiejaar 
2015  

4.1 D Bepaling van de 
organisatorische grenzen 

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 
- Bepaling Boundary 

Covalent ITS 
B.V. (Covalent 
Holding ook 
meegenomen) 

4.2.2 E Kwantificering van de 
directe CO2-emissie 

- CO2 Footprint   
- Inventarisatie 
gegevens CO2-
Footprint Covalent 

Scope 1 

4.2.2 F Omgang met CO2-
emissies door de 
verbranding van biomassa  

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 

n.v.t 

4.2.2 
 

G De opname van CO2 uit 
het milieu  

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 

n.v.t 

4.3.1 H Uitsluitingen van CO2 
emissiebronnen of van 
CO2 opnamebronnen 

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 

n.v.t 

  4.2.3 I Indirecte CO2-emissies 
i.v.m. de opwekking of 
inkoop van elektriciteit, 
warmte of stoom 

- CO2 Footprint   
- Inventarisatie 
gegevens CO2-
Footprint Covalent 

Scope 2 

5.3.1 J Het basis 
inventarisatiejaar 

- H2 Doelstelling 
- Inventarisatie 
gegevens CO2-
Footprint Covalent 

2015 

5.3.2 K Uitleg over wijzigingen 
m.b.t. het basisjaar of 
andere historische 
emissie-inventaris 
gerelateerde data, en elke 
herberekening van het 
basisjaar of andere 
emissieinventarisaties 

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 

Logboek 
(Inventarisatie 
gegevens) 

4.3.3 L Beschrijving van of 
verwijzing naar de 
gebruikte (reken)methode 

- Emissiefactoren CO2 
Footprint 

Conversie-
factoren 3.0 
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voor kwantificering van 
emissiestromen 

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 

4.3.3 M Uitleg over wijzigingen in 
de methode van het 
kwantificeren van 
emissiestromen t.o.v. 
eerder gebruikte 
methoden 

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 

Logboek 
(Inventarisatie 
gegevens) 

4.3.5 N Verwijzingen naar of 
registratie van de 
gebruikte emissiefactoren 
voor de emissie en 
opname van CO2 

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 

Inventarisatie 
gegevens CO2-
Footprint 
Covalent 

5.4 O Beschrijving van de 
invloed van onzekerheden 
op de nauwkeurigheid van 
de gegevens m.b.t. de 
CO2 emissies en de CO2 
opname 

- Document CO2-
Footprint Covalent 
(Primum) 
- §3.1 Factoren 
mogelijke invloed 
energiestromen op 
reductie CO2-uitstoot 
 - Inventarisatie 
gegevens CO2-
Footprint Covalent 

Logboek 
(Inventarisatie 
gegevens) 

 P Verklaring dat deze 
emissie inventaris is 
opgesteld conform  ISO 
14064 

H7 Energiebeoor-
deling 2015 en 
management actieplan 
2016 

Kruisverwijzing 
ISO-norm 

 Q Een verklaring dat de 
emissie inventaris is 
geverifieerd, incl. het 
niveau van de verificatie 
en het niveau van 
verkregen zekerheid 

20160627 - CO2 
Prestatieladder - 2015 
verklaring Covalent 
ITS BV 

Energie Consult 
Holland b.v. 
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Bijlage A – Reductiemaatregelen Energie 

Nr. Maatregel  Toelichting  Motivatie  

5 Energiezuinig 
gebouw 

Verhuizen naar klimaatneutraal gebouw Geen optie, huurcontract blijft 
gehandhaafd. Wel wordt er 
een overleg gestart om te 
onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om het 
door Covalent gehuurde 
oppervlak te verduurzamen. 

53 Energiezuinige 
liften  

Minder gebruik van de lift zorgt voor een 
lager energieverbruik: stimuleer gebruik 
van de trap. Ook het energieverbruik van 
de liften zelf kunt u verlagen. Denk aan 
een liftvolgordeschakeling, 
energieterugwinning en zuinige verlichting. 
Bij vervanging of nieuwbouw van liften kunt 
u nog meer energie besparen. Kies voor 
een goed energielabel, lage 
aanloopstroom, en zo meer.  

De lift wordt eveneens 
gebruikt door de verhuurder 
(VEH) en is bedoeld voor 
minder valide 
werknemers/bezoekers. 
Inzetten op bewustwording 
door deelname aan de 
traploopweek. 

59 Koel water uit 
kraan i.p.v. uit 
flessen  

Water uit een waterkoeler kost 500 tot 
1.000 maal zo veel als kraanwater. 
Installeer een koudwaterkraan (tappunt 
met koelelement) op het waterleidingnet 
ter vervanging van waterkoelers.  

Er wordt reeds gebruik 
gemaakt van een waterkoeler 
die is aangesloten op het 
waternet. De medewerkers 
geven aan het apparaat niet 
te willen missen. 

64 Zuinige ICT  Uw organisatie kan veel energie en 
energiekosten besparen bij gebruik van 
computers en aanverwante apparatuur. 
Door in de omgang met de apparatuur 
bewust zuinig te zijn en apparaten uit te 
zetten als ze niet worden gebruikt. Zuinige 
ICT is niet duurder in aanschafkosten, 
gebruikt minder energie en is dus 
goedkoper.  

Bij de aanschaf en 
vervanging van 
kantoorapparatuur wordt 
gelet op het energieverbruik. 

98 Verminder 
kantoor-
apparatuur 

In kantoren staat vaak in iedere ruimte een 
printer, kopieerapparaat, scanner en/of fax. 
Doordat deze apparaten de hele dag aan 
of stand-by staan verbruiken ze veel 
energie. Daarbij zorgt een printer in de 
buurt van het bureau ervoor dat er meer 
geprint wordt.  

Uitfaseren van de printers op 
de kamers op kantoor. 
Zorgen dat twee 
energiezuinige printers met 
voldoende capaciteit 
overblijven. 

112 Spanningsvrije 
stopcontacten 
buiten werktijd  

Zorg in het bedrijf voor twee soorten 
stopcontacten: die waar de spanning af 
gaat buiten werktijd en een (beperkt) 
aantal dat altijd aan blijft. Door deze 
stopcontacten in het pand op verschillende 
elektriciteitsgroepen aan te sluiten kan een 
groot deel van de stopcontacten 
spanningsvrij worden gemaakt op het 
moment dat de beveiliging op het pand 
wordt aangezet. Door de stopcontacten die 
altijd aan blijven een afwijkende 
kleur/sticker te geven, is het duidelijk welke 
stopcontacten waarvoor bedoeld zijn.  

Onderzoeken of dit technisch 
haalbaar is op ons kantoor. 
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128 Draai tl-buizen 
uit  

Soms is het lichtniveau ruim boven de 
arbonorm. In deze gevallen kan door het 
uitdraaien van TL-buizen simpel energie 
bespaard worden, terwijl er nog steeds 
voldoende licht is. Haal in een armatuur 
met 4 TL-buizen bij voorkeur 2 buizen weg 

Onderzoeken wat de 
mogelijkheden met de 
verlichting zijn. Minder licht, 
ander licht, andere 
kleurtemperatuur. Externe 
partij laten onderzoeken. 

152 Energie-
management  

Energiemanagement houdt in dat u inzicht 
heeft in het energieverbruik en mogelijke 
besparingen binnen uw bedrijf en stuurt op 
het beheersen en verminderen van 
(fossiel) energieverbruik. Medewerkers zijn 
op de hoogte van hun rol wat betreft 
energiebesparing en ook naar klanten toe 
kan hierover gecommuniceerd worden. 
Energiemanagement is een doorlopend 
proces. De basis wordt gevormd door een 
Plan-Do-Check-Act cyclus.  

Wordt opgenomen in het 
beleid. Daarin wordt de rol 
van de medewerkers 
besproken. Eveneens wordt 
vastgelegd dat het 
energieverbruik 2x per jaar 
inzichtelijk wordt gemaakt. Er 
wordt onderzocht of het 
mogelijk is voor het Covalent 
gedeelte van het kantoor het 
exacte stroomverbruik vast te 
stellen (aparte meter?). 

183 Registreer, 
analyseer en 
verminder uw 
energieverbruik  

Meten is weten. Deze managementregel is 
ook van toepassing op het monitoren van 
het energieverbruik. Door te registreren, te 
analyseren, of bijvoorbeeld een 
vergelijking met de buitentemperatuur of 
uw proces te maken, kunt u beoordelen of 
het gebruik te hoog of juist laag is.  

Actie om in de markt 
onderzoek te doen naar 
systemen die helpen met het 
inzichtelijk maken van het 
energieverbruik, rekening 
houdend met externe 
invloeden 
(weer/bezetting/etc.) 

234 Tijdschakelklok 
voor verlichting 

Een tijdschakelklok kan worden toegepast 
om de verlichting uit te schakelen als hier 
geen behoefte aan is. De schakelaar kan 
gekoppeld zijn aan een armatuur, aan de 
verlichting in een ruimte of aan de 
verlichting van het gehele gebouw. Deze 
maatregel leidt tot een verlaging van het 
elektriciteitsgebruik tussen de 10 en 25%.  

Onderzoeken of dit technisch 
haalbaar is op ons kantoor. 
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Bijlage B – Reductiemaatregelen Transport 

Nr.  Maatregel  Toel icht ing  Mot ivat ie  

60 Acquireer in de 
buurt  

Zoek opdrachten en opdrachtgevers in de 
nabijheid van uw bedrijf. Benadruk de 
wederzijdse voordelen van lokale 
samenwerking. Deze maatregel leidt tot 
een besparing op kosten van zakelijk 
verkeer, logistiek en reistijd.  

Het is niet wenselijk te 
acquireren in de buurt. In de 
niche markt waarin wordt 
geacteerd bestaat de luxe 
niet om bepaalde opdrachten 
te laten schieten op basis 
van duurzaamheid. 

96 Controleer en 
onderhoud 
voertuigen 
regelmatig  

Een motor die goed onderhouden is, 
verbruikt minder brandstof en stoot minder 
uitlaatgassen uit. Controleer de voertuigen 
regelmatig op eventuele lekkages en 
schades en controleer regelmatig de 
bandenspanning.  

Er wordt ingezet op bewust-
wording van de medewer-
kers ten aanzien van de 
prestaties van hun auto's, 
zoals het onderhoud en de 
bandenspanning. Eveneens 
wordt onderzocht of het 
zinvol is afspraken hierover 
te maken met garages. 

104 Routeplanning 
en/of navigatie 
zakelijk verkeer  

Routeplannings- en navigatiesystemen 
reduceren het aantal kilometers door het 
berekenen van de kortste route. Door een 
navigatiesysteem kan de zoektijd 
aanzienlijk worden gereduceerd. Dit biedt 
de mogelijkheid om meer bezoeken per 
dag af te leggen. Volgens onderzoek van 
de ANWB wordt 5% van de kilometers 
gemaakt als gevolg van verkeerd rijden. 
De brandstofreductie is bij gebruik van een 
routeplanningssysteem vergelijkbaar met 
de kilometerreductie. Bij een navigatie-
systeem ligt de brandstofbesparing hoger, 
omdat het zoeken van de juiste weg met 
veel optrekken en afremmen gepaard gaat.  

Er wordt een inventarisatie 
gemaakt van handige tooltjes 
om het bewustzijn te 
vergroten. Te denken valt 
aan apps als FLO en Waze. 

117 Mobiliteits-
budgetten  

Met een mobiliteitsbudget kan een 
werknemer zelf keuzes maken tussen 
kosten, gemak en reistijd van de reizen die 
hij maakt. Door verschillende 
vervoermiddelen te combineren, kan de 
werknemer geld besparen ten opzichte van 
altijd reizen per (lease-)auto. Dat 
gespaarde geld kan hij besteden aan 
vervoer voor privé-gebruik of hij krijgt het 
verschil uitbetaald.  

Deze mogelijkheid is al 
aanwezig. Het zal echter 
anders op papier dienen te 
worden gezet. Medewerkers 
hebben de vrijheid binnen 
een bepaald budget 
(gebaseerd op maximum van 
40km enkele reis woon-werk) 
te kiezen voor een 
vervoermiddel. 

153 Monitor 
brandstof-
verbruik  

Het registreren van het brandstofverbruik 
per voertuig en het gemiddelde 
brandstofgebruik van het gehele 
wagenpark geeft inzicht in de stand van 
zaken en vorderingen op het gebied van 
brandstofbesparing. Door het regelmatig 
monitoren van het brandstofverbruik en 
bespreken met chauffeurs kan gemiddeld 
3 tot 5% brandstof worden bespaard. Bij 
gebruik van automatische registratie en 
feedback zijn bij beroepschauffeurs 
besparingen van 7 tot 10% te realiseren.  

Middels het opstellen van 
een overzicht met het 
brandstofverbruik van de 
werknemers met een auto 
wordt ingezet op inzicht bij 
de medewerkers. Eveneens 
zal een onderlinge anonieme 
ranking worden verspreid. 
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155 Verminder het 
aantal 
parkeerplaatsen  

Door het verminderen van het aantal 
parkeerplaatsen worden medewerkers 
gestimuleerd om met OV of de fiets te 
komen. Bij invoering van een 
parkeerregime bekijkt u bij voorkeur per 
medewerker naar de noodzakelijkheid van 
autogebruik. Dit ervaren de medewerkers 
gewoonlijk als hard, maar eerlijk. Deze 
maatregel leidt tot een verminder van het 
autoverkeer.  

Er wordt ingezet op 
intrinsieke motivatie van 
medewerkers. Er wordt niks 
opgelegd. Past niet in de 
cultuur van Covalent. 

172 Energiezuinige 
rijstijl (Het 
Nieuwe Rijden)  

De techniek van auto's is in de loop der 
jaren sterk veranderd. Dit vraagt om een 
andere manier van autorijden. Met deze 
nieuwe rijstijl kan flink op brandstof worden 
bespaard. Bied uw medewerkers tips of 
een cursus 'Het Nieuwe Rijden' aan. 
Tijdens een cursus 'Het Nieuwe Rijden' 
worden de voordelen nader toegelicht en 
kunnen de deelnemers oefenen. Vaak 
kunnen trainingen bij het bedrijf zelf en met 
de eigen voertuigen (indien boordcomputer 
aanwezig) georganiseerd worden.  

Onderzoeken of het mogelijk 
is deze cursus te boeken als 
bedrijfsuitje. Eventueel de 
kernwaarden achter het 
'Nieuwe Rijden' achterhalen 
en delen. 

180 Mobiliteits-
campagne  

Een mobiliteitscampagne is een goed idee 
als u mogelijkheden ziet voor meer zakelijk 
of woon-werkverkeer met OV, fiets of 
elektrische scooter/fiets. Informeer 
medewerkers op een ludieke wijze. Dit 
kunt u mede doen door een dag/dagdeel te 
organiseren dat volledig in het teken staat 
van duurzame mobiliteit.  

Opzetten van een plan om 
op een ludieke wijze 
aandacht te besteden aan 
duurzaamheid binnen 
Covalent. 

242 Stel een auto 
voor 
zakenreizen 
beschikbaar  

Stel een auto beschikbaar voor zaken- of 
dienstreizen, zodat medewerkers niet 
genoodzaakt zijn de auto ook voor woon-
werkverkeer te gebruiken. Denk aan: 
autodate, autohuurabonnement, 
autohuurbonnen of een bedrijfsauto. Het 
financiële voordeel voor de werkgever 
bestaat uit besparingen door minder lease-
auto's, minder vergoedingen voor 
kilometers met de privé-auto, minder 
parkeerplaatsen  

Er zal een Business case 
worden opgesteld om te 
achterhalen of het binnen de 
organisatie waarde toevoegt 
aan het duurzaam 
ondernemen. 

334 Beleid t.a.v. 
aanschaf/lease 
nieuwe 
personenauto's  

Gemiddelde CO2-uitstoot van het 
wagenpark personenauto's (opgave 
fabrikant) tussen 150 - 110 gr/km.  

In het beleid omtrent het 
aanschaffen van auto's zal 
aandacht worden besteed 
aan de uitstoot / 
brandstofverbruik van auto's. 
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Bijlage C – SKAO maatregellijst CO2 

Er is een blik geworpen op de maatregelen die SKAO heeft geïnventariseerd. Buiten dat 

deze zijn opgenomen in ons eigen overzicht (CO2 – Prestatieladder – Inventarisatie 

Reducerende Maatregelen) worden ze hieronder expliciet getoond. 

 

Hierbij is afgebakend tot de voor Covalent relevante thema’s: 

 

- Gebouwen 

- Mobiliteit 

- Advies 

 

De rode vlakken geven aan welke maatregelen Covalent reeds in het verleden heeft getroffen. 

De rode pijlen geven aan waar Covalent nog naar streeft. Uit deze schets kan worden 

geconcludeerd dat Covalent gaat voor een koploperspositie in de branche. 

 

 

N.V.T. Energielabel 

Overleg met verhuurder 

Overleg met verhuurder 

Overleg met verhuurder 
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