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INTERNE AUDIT EN PLAN VAN AANPAK 

FLEXCORAIL T.B.V. CERTIFICERING OP DE CO₂ PRESTATIELADDER 

 
Introductie 
 
Flexcorail is een personeelssteller met de ambitie om deze status om te gaan zetten en te groeien 
naar de status van werkplekbeveilgingsbedrijf. 
Voor wat betreft de toetreding tot de CO₂ prestatieladder is Flexcorail in een beginnende fase met 
het implementeren, uitvoeren en handhaven van de scopes die in de ladder zijn vermeld. Echter is 
gebleken dat in mindere maten er al gewerkt werd aan reductie van CO₂ door rekening te houden 
met de aanschaf van auto’s en goede stappen in de richting van digitalisering. 
 
Begin februari 2016 is de ambitie ontstaan trede 3 van de CO₂ prestatieladder te gaan halen, vanuit 
het besef dat het terugdringen van de CO₂ uitstoot, ook door bedrijven, een steeds belangrijker 
onderdeel van de bedrijfsvoering zal gaan vormen. 
 
Flexcorail gebruikt voor het bereiken van haar doelstellingen op het gebied van CO₂ reductie het 
Handboek CO₂-prestatieladder versie 3.0 (10 juni 2015) als leidraad. 
 
De input zal als een apart hoofdstuk worden opgenomen in de directiebeoordeling die gehanteerd 
voor ISO/VCA, hierbij zullen de punten van 6.1.1.2 van het handboek worden opgenomen. 
Het plan van aanpak, de output,  zal als een apart hoofdstuk worden opgenomen in het jaarplan dat 
wordt gehanteerd voor ISO/VCA en de punten bevatten welke onder 6.1.1.2 staan vermeld 
 
Omdat gewerkt wordt met of voor diverse soorten bedrijven valt de grens van het bedrijf niet vast te 
stellen op basis omschreven in het Handboek, gesteld kan worden dat Flexcorail behoort tot de 
categorie “Kleine bedrijven” 
 
Voor Flexcorail geldt dat zij emissies heeft die binnen scope 1 vallen en slechts zeer beperkt scope 2, 
waaronder elektriciteit voor het kantoor waar Flexcorail gebruik van maakt, voor scope 3 zijn geen 
emissies van toepassing of het gebruik is dusdanig klein dat de emissie ≤ 0 
 
 
Voor onderdeel A (Inzicht) geldt voor Flexcorail: 
1A1 niet van toepassing, er wordt geen gunningvoordeel verkregen uit dit onderdeel 
1A2 idem 
1A3 de lijst van emissies is opvraagbaar en kan per vastgestelde periode worden geupdate 
 Zie ook footprint 
 
2A1 zie 1A1 
2A2 nog niet van toepassing daar de opgemaakte lijst de eerste is ivm certificering 
2A3 zie 1A1 
 
3A1 zie 1A1 
3A2 dient nog te geschieden 
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4A1 zie opm bovengenoemd betreffende scope 3 
4A2 c.f. iso 9001/2008 
4A3 zie opm bovengenoemd betreffende scope 3 
 
5A1 zie opm bovengenoemd betreffende scope 3 
5A2.1 zie opm bovengenoemd betreffende scope 3 
5A2.2 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
5A3 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
 
De energiebronnen die gebruikt worden zijn bekend, en geïnventariseerd, de footprint is op basis van 
de bekende gegevens opgesteld, hierbij is een 0 meting ontstaan die wijzigt in verband met het 
betrekken van een nieuwe kantoorruimte en de aantrekkende economie waardoor de hoeveelheid 
werk naar verwachting zal toenemen, dit zal tot gevolg hebben dat de voorgenomen reductie onder 
druk zal komen te staan, relatief zal mogelijk wel een reductie kunnen worden gerealiseerd. 
 
Voor onderdeel B (Reductie) geldt voor Flexcorail: 
1B1 Hieraan wordt gewerkt en een aantal maatregelen reeds aangekondigd 
1B2 Nvt 
 
2B1 Is aanwezig, o.a. in de beleidsverklaring 
2B2 Alternatieve brandstoffen voor auto’s reeds zoveel als mogelijkheid toegepast, waar 
praktisch haalbaar of bruikbaar 
2B3 Hierin zijn de eerste stappen genomen, deze zijn ook uitgezet en gecommuniceerd 
2B4 De doelstelling is niet alleen onderschreven maar ook opgesteld door het hoger management
  
3B1 Flexcorail heeft een reductiedoelstelling, projecten zijn nvt 
3B2 nvt 
 
4B1 nvt 
4B2 dit zal geschieden met ingang van 2016 
 
5B1 scope 3 is nvt 
5B2 dit zal geschieden met ingang van 2016 
5B3 onbekend, reductiedoelstellingen zullen eerst in 2016 worden geformuleerd 
 
Voor onderdeel C (Transparantie) geldt voor Flexcorail: 
1C1 Het bedrijf zal/heeft de co2 reductie opgenomen in de toolboxagenda 
1C2 Het bedrijf heeft een co2 reductie deel opgenomen op de website  
 
2C1 dit is het eerste jaar en zal moeten worden opgezet 
2C2 de verantwoordelijkheden liggen primair bij de directie 
2C3 nvt 
 
3C1 de footprint is gepubliceerd op de website van de duurzame leverancier en als zodanig voor 
zowel interne als externe gegadigden toegankelijk 
3C2 het communicatieplan zal worden opgezet en worden uitgevoerd op regelmatige basis, de 
verantwoordelijke hiervoor zal worden aangewezen 
 
4C1 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
4C2 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
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5C1 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
5C2 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
5C3 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
 
 
Voor onderdeel D (Participatie) geldt voor Flexcorail 
1D1 Voor een WPB als Fexcorail geldt dat co2 reductie wordt gedaan op niveau van 
opdrachtgever 
1D2 De eisen die de opdrachtgever stelt tav co2 reductie zullen voor zover dit mogelijk is worden 
gevolgd 
 
2D1 Flexcorail neemt deel aan initiatieven ontplooid door haar opdrachtgevers, zowel actief als 
passief 
2D2 zie 2D1 
 
3D1 Waar mogelijk draagt Flexcorail ook het co2 initiatief van haar opdrachtgevers uit 
3D2 Voor zover mogelijk heeft Flexcorail een budget geënt op co2 reductie 
 
4D1 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
4D2 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
 
5D1 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
5D2 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
5D3 zie vrijstelling kleine bedrijven art 4.2 handboek 
 

CHRONOLOGIE VAN REEDS GENOMEN STAPPEN 
 

1. Aanmelding voor de certificeringsaudits voor de CO₂ prestatieladder 
2. Aanmelding bij de site “Duurzame leverancier” 
3. Verzamelen diverse gegevens t.b.v. maken van de footprint 
4. Opstellen Footprint en verstrekken Duurzameleverancier.nl 
5. Opstellen beleidsverklaring 
6. In kaart brengen van energiestromen en tevens een bepaling vaststellen waarop 

gereduceerd gaat worden 
7. Communicatie gereed maken en versturen naar personeelsleden 
8. Communicatie gereed maken en versturen naar relaties/opdrachtgevers 
9. Middels bovenstaande definiëren wat nog moet geschieden en waar reeds aan is voldaan 
10. Aanpassen Website 
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PLAN VAN AANPAK 

 
Vast is gesteld welke energiebronnen worden gebruikt en waar besparing te behalen valt. 
De mate van reductie is nog niet concreet in te schatten omdat een aantal factoren sinds de meting 
van energiestromen in 2015 is gewijzigd. 
In het energiebesparingsonderzoek is reeds aangegeven waarop de reductie te behalen is, 
Voornamelijk komt het neer op: 

1. Besparing op brandstof, door toepassing van het nieuwe rijden, en geleidelijk overstappen 
naar voertuigen met een beter energielabel 

2. Besparing op papier door uitbreiding van de digitalisering van kantoorwerkzaamheden 
3. Besparing op de emissielast door gebruik van een lichtere versie fsk papier van 60 gr ipv 80 gr 
4. Printen, zo mogelijk dubbelzijdig 
5. Voorkomen dat apparatuur (met name de opladers van telefoons en laptops) ingeplugd blijft 

terwijl betrokken apparaat niet geladen wordt 
6. Bovenstaande reductiemaatregelen communiceren met personeel 
7. Personeel informeren over het nieuwe rijden en de intenties van Flexcorail aangaande 

reductie CO2 uitstoot 
8. Rit assist benutten benoeming “Green Driver” als stimulans voor de medewerkers 
9. Aanschaf software pakket waarin zoveel mogelijk werkprocessen worden gedigitaliseerd met 

als doel het verbruik van inkt en paper terug te dringen. 
10. Website verder aanpassen en breed communiceren wat onze doelstellingen zijn. 
11. Opdrachtgevers, inhuur personeel medewerking vragen om zoveel mogelijk te digitaliseren 

en per mail aan te leveren. 
12. In de nacht medewerkers verzoeken zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden in 1 auto voor 

zover dit mogelijk is. 
 
 
Gedurende 2016 zullen de werkprocessen worden doorgenomen, CO2 reductie zal verder 
geïmplementeerd worden. 
 
 
 
  
 
 
Wilco Verschoor 
Gerrit Tegelaar 
 
 

 
 
 
 
 


