
Flexcorail BV
Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2018

Globale maat

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 96 ton

Omzet 1 miljoen Euro 96 ton/miljoen Euro

Personeelsleden 20 FTE 4,8 ton/FTE

Overzicht maatregelen

Advies

Aandacht voor CO2-reductie in projecten NIET verkregen met gunningsvoordeel
Integrale maatregel

Categorie A Bij minstens 10% van de omzet in ontwerpopdrachten is er
aantoonbare aandacht voor CO2-reductie.

Niet ingevuld
Niet van toepassing, er worden geen
ontwerpopdrachten verstrekt

Categorie B Bij meer dan 50% van de omzet in ontwerpopdrachten is er
aantoonbare aandacht voor CO2-reductie.

Niet ingevuld
Niet van toepassing, er worden geen
ontwerpopdrachten verstrekt

Categorie C Bij alle ontwerpopdrachten is er aantoonbare aandacht voor CO2-
reductie

Niet ingevuld
Niet van toepassing, er worden geen
ontwerpopdrachten verstrekt

CO2-gerelateerd onderzoek en innovatie
Integrale maatregel

Categorie A 2% tot 10% van onderzoek- en innovatiebudget wordt besteed aan
onderwerpen die (mede) CO2 kunnen besparen Niet ingevuld

Categorie B 10% tot 20% van onderzoek- en innovatiebudget wordt besteed aan
onderwerpen die (mede) CO2 kunnen besparen

Geïmplementeerd op 01/2017
Geldt voor papier reducerend gebruik van software en
energie besparende maatregelen nieuw te betrekken
locatie

Categorie C Meer dan 20% van onderzoek- en innovatiebudget wordt besteed
aan onderwerpen die (mede) CO2 kunnen besparen Niet ingevuld
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Kennis en houding medewerkers m.b.t. CO2-reductie in projecten
Integrale maatregel

Categorie A
5% tot 25% van ingenieurs / ontwerpers / projectleiders heeft een
cursus gehad waarin aantoonbaar aandacht voor belang,
materialiteit en ontwerpmethoden CO2-reductie is besteed.

Niet ingevuld
er wordt geen van de methodieken en systemen
gebruikt, de projectleider heeft in verband met het
soort werkzaamhden geen cursus of opleiding.

Categorie B
25% tot 75% van ingenieurs/ontwerpers/projectleiders heeft cursus
gehad waarin aantoonbaar aandacht voor belang, materialiteit en
ontwerpmethoden CO2-reductie is besteed

Niet ingevuld

Categorie C
Meer dan 75% van ingenieurs / ontwerpers/ projectleiders heeft
cursus gehad waarin aantoonbaar aandacht voor belang,
materialiteit en ontwerpmethoden CO2-reductie is besteed

Niet ingevuld

CO2-bewustzijn bij medewerkers
Integrale maatregel

Categorie A CO2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht in inwerktraject bij 20%
tot 50% van nieuwe adviseurs en projectleiders Niet ingevuld

Categorie B CO2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht in inwerktraject bij meer
dan 50% van nieuwe adviseurs en projectleiders

Geïmplementeerd op 01/2016
Bij het inwerken van het personeel wordt formulier
F023 gebruikt hierin is de CO2 reductie opgenomen,
tevens wordt hierin aandacht gevraagd voor de CO2
beleidsverklaring

Categorie C
CO2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht bij
functioneringsgesprekken van minstens 20% van adviseurs en
projectleiders

Niet ingevuld

Dialoog m.b.t. CO2 met grote opdrachtgevers
Integrale maatregel

Categorie A CO2-reductie is incidenteel agendapunt in periodiek overleg met
grote opdrachtgevers

Gepland 06/2018
Overlegd is met GVB om toegang te krijgen tot
laadpalen zodat in de stad gebruik kan worden
gemaakt van een aan te schaffen elektrische
bedrijfsauto

Categorie B CO2-reductie is vast agendapunt in periodiek overleg met grote
opdrachtgevers Niet ingevuld

Categorie C CO2-reductie is vast agendapunt in periodiek overleg met alle
opdrachtgevers. Niet ingevuld

Personen-Mobiliteit

18 april 2018 09:33

Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2018 Flexcorail BV Pagina 2 van 6



Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe personenauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant)
tussen 150 - 110 gr/km.

Niet ingevuld

Categorie B
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant)
tussen 110-95 gr/km.

Niet ingevuld

Categorie C
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease,volgens opgave fabrikant) onder
110-95 gr/km.

Geïmplementeerd op 01/2018
Dit proces wordt gestuurd door de afschrijving van de
auto's en anderzijds de ontwikkelingen in de auto-
industrie. m.a.w. de beschikbaarheid van meer energie
zuinige/vriendelijke voertuigen

Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe busjes
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) tussen
210-175 gr/km.

Niet ingevuld

Categorie B
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) tussen
175-147 gr/km.

Niet ingevuld
Bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsbusjes is ruimte
van belang, een tweede belangrijk onderdeel is de
aanschaf van busjes die een zo laag mogelijk energie
label hebben (momenteel is dit veelal C)

Categorie C
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) is
minder dan 147 gr/km.

Niet ingevuld

Stimuleren zuinig rijden: Monitoring
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Monitoring brandstofgebruik en jaarlijkse terugkoppeling naar
bestuurders.

Geïmplementeerd op 12/2016
Middels de nieuwsbrieven wordt dit teruggekoppeld
naar de werknemers, tevens wordt het verbruik
gemonitord middels het systeem "Rit assist"

Categorie B Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar
bestuurders. Niet ingevuld

Categorie C Monitoring brandstofgebruik in combinatie met een financiele prikkel
om zuinig rijgedrag te belonen. Niet ingevuld

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders Niet ingevuld

Categorie B Elke chauffeur van een busje heeft (online of praktijk) cursus Het
Nieuwe Rijden gevolgd

Geïmplementeerd op 12/2016
Monitoring via Rit Assist en stimulatie via Green driver,
wordt uitgevoerd. dzz nog geen cursusmogelijkheden
benut ivm grote hoeveelheid werk, versus tekort aan
gekwalificeerd personeel

Categorie C
Minstens 90% van de chauffeurs (auto & busje) heeft (online of
praktijk) cursus het Nieuwe Rijden gevolgd en krijgt elke 5 jaar
opfriscursus.

Niet ingevuld
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Terugdringen autogebruik
Activiteit beperken

Categorie A Mobiliteitskaart beschikbaar stellen voor personeel met een
leaseauto, gericht op het beperken van het aantal autokilometers.

Niet ingevuld
Mobiliteitskaart of budget niet van toepassing,
voertuigen worden uitsluitend bedrijfsmatig gebruikt

Categorie B
Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel
met een leaseauto gericht op het terugdringen van het aantal
leaseauto's en/of het beperken van het aantal autokilometers.

Niet ingevuld
Mobiliteitskaart of budget niet van toepassing,
voertuigen worden uitsluitend bedrijfsmatig gebruikt

Categorie C Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel
gericht op het terugdringen van het aantal autokilometers.

Niet ingevuld
Mobiliteitskaart of budget niet van toepassing,
voertuigen worden uitsluitend bedrijfsmatig gebruikt

Controle juiste bandenspanning leaseauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de
leaseauto's.

Geïmplementeerd op 03/2017
Bandenspanning is een vast onderdeel van de WPI,
hierbij worden zowel profiel als bandenspanning
gemeten.

Categorie B Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de
lease-auto's. Niet ingevuld

Categorie C Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 90% van de
lease-auto's. Niet ingevuld

Stimuleren elektrisch rijden
Integrale maatregel

Categorie A Bedrijf beschikt over tenminste één laadpunt bij één kantoor.

Geïmplementeerd op 01/2018
Laadpunt bij schieland wordt ook gebruikt voor auto
directie, voorts indien nodig door 3den, bij het nieuw te
betrekken kantoor zijn 2 laadpalen voorzien
Laadfaciliteiten GVB zijn aangevraagd

Categorie B Indien het bedrijf meerdere kantoren heeft beschikt het bedrijf over
tenminste één laadpunt bij elk (vast) kantoor. Niet ingevuld

Categorie C Alle laadpalen worden bovendien gevoed met Nederlandse groene
stroom. Niet ingevuld

Stimuleren carpoolen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen werknemers en kan dit
aantonen.

Geïmplementeerd op 03/2017
Carpoolen wordt aktief en op eigen initiatief
uitgevoerd, medewerkers denken hier goed in mee

Categorie B Bedrijf stelt poolauto's beschikbaar voor gezamenlijk vervoer naar
kantoor- of projectlocatie. Niet ingevuld

Categorie C Alle poolauto's rijden op alternatieve brandstoffen of zijn full-electric. Niet ingevuld

Beschikbaar stellen fiets, e-bike of e-scooter
Integrale maatregel

Categorie A Wanneer zinvol stelt het bedrijf alternatieve vervoermiddelen
beschikbaar op project- of kantoorlocatie voor korte ritten

Niet ingevuld
Niet van toepassing

18 april 2018 09:33

Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2018 Flexcorail BV Pagina 4 van 6



Wedstrijd personenmobiliteit
Integrale maatregel

Categorie A Bedrijf laat het personeel deelnemen aan een jaarlijkse wedstrijd wie
het zuinigst en/of het minst rijdt.

Niet ingevuld
Is wel een toolboxonderwerp waarbij de
veelverbruikers en geengebruikers worden
geconfronteerd

Rijden op alternatieve brandstoffen of full-elektrisch
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A 5% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of
lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric.

Geïmplementeerd op 12/2016
Directie rijdt in PHEV

Categorie B 10% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of
lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric. Niet ingevuld

Categorie C 15% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of
lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric. Niet ingevuld

Faciliteiten voor thuiswerken en teleconferencing
Activiteit beperken

Categorie A

Bedrijf faciliteert gebruik van teleconferencing en mogelijkheden tot
thuiswerken door: (1) het bieden van faciliteiten voor tele- of
videoconferencing, (2) het mogelijk maken op afstand in te loggen
op bedrijfssystemen en (3) afspraken te maken over werken op
afstand.

Niet ingevuld

Categorie B
Bedrijf kan aannemelijk maken dat 5% van de medewerkers met
een kantoorfunctie één dag per week vanuit huis werkt, of vanuit
flexplek in nabijheid woonadres.

Geïmplementeerd op 03/2017
WB, kam medewerker, en planner alsmede directie
heeft de mogelijkheid vanuit huis te werken

Categorie C
Bedrijf kan aannemelijk maken dat 10% van de medewerkers met
een kantoorfunctie één dag per week vanuit huis werkt, of vanuit
flexplek in nabijheid woonadres.

Niet ingevuld

Gebruik van biobrandstof als vervanging van normale brandstof
Toepassen duurzame energie

Categorie B 10% tot 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar
biobrandstof.

Niet ingevuld
Niet van toepassing

Categorie C Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar
biobrandstof.

Niet ingevuld
Niet van toepassing

Gebruik energiezuinige banden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft
met energielabel A of beter.

Niet ingevuld
Is nog niet aktief toegepast, wel het gebruik van
winter- en zomerbanden voor kantoorpersoneel, bij
overige voertuigen zijn all season banden in gebruik

Categorie C Alle banden die binnen het bedrijf gebruikt worden zijn energielabel A
of beter. Niet ingevuld
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Aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Gemiddeld over een jaar is de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten
gegevens) lager is dan 160 gr/km.

Niet ingevuld

Categorie B
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten
gegevens) lager is dan 140 gr/km.

Niet ingevuld

Categorie C
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten
gegevens) lager is dan 120 gr/km.

Niet ingevuld

Aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
bedrijfsbusjes (aanschaf of lease,volgens in de praktijk gemeten
gegevens) lager is dan 200 gr/km.

Niet ingevuld

Categorie B
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten
gegevens) lager is dan 180 gr/km.

Niet ingevuld

Categorie C
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten
gegevens) lager is dan 160 gr/km.

Niet ingevuld

Stimuleren bedrijfsfietsenplan
Integrale maatregel

Categorie B Bedrijfsfietsenplan: bieden van een regeling voor de vergoeding van
aankoop van een fiets of e-bike voor alle werknemers.

Niet ingevuld
Niet van toepassing

Niet geselecteerde activiteiten

De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Kantoren, Onderaannemers en leveranciers, Materiaalgebruik, Waterbouw Schepen,
Materieel, Logistiek & Transport, Bouw Bouwplaats, Scope 3, Afval, Bedrijfshallen, ICT, Aanbesteden, Organisatiebeleid Algemeen.
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