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Inleiding 

 

Huidig document vervangt de voorgaande documenten welke werden gebruikt in de 

primaire certificering van Flexcorail BV 

 

De opzet van de documenten zoals deze werden gebezigd is niet wezenlijk gewij-

zigd, wel heeft Flexcorail gemeend dat door bundeling van de documenten een dui-

delijker beeld ontstaat omtrent haar inspanningen op het gebied van CO₂ reductie. 
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Algemeen 
 
1. Algemeen  

  
1.1 Energiemanagementsysteem  

Flexcorail BV heeft een energiemanagementsysteem ingericht, gedocumenteerd en 
geïmplementeerd en onderhoudt deze overeenkomstig de eisen van NEN-EN-ISO 
50001 (versie nov 2011)  
Het vormt onderdeel van de algehele bedrijfsvoering, van de managementsystemen 
en is gericht op de energieaspecten en verbetering in energie-efficiency.  
  
1.2 Toepassingsgebied  

 
1.2.1 Organizational boundary  

Flexcorail BV en Energie en Water (E&W) vormen de organizational boundary en is 
verantwoordelijk voor 100% van de GHG-emissies die vrijkomen bij de bedrijfsvoe-
ring. Indien er een organisatorische wijziging plaatsvindt, zal de boundary opnieuw 
worden beoordeeld en daar waar nodig aangepast worden.  
 
  

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W. C. Verschoor 

W. C. Verschoor 

Beheer BV 

E & W BV Flexcorail BV 
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1.2.2 Operational boundary  

Om de operational boundary af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope indeling 
volgens het CO₂- Prestatieladder protocol van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbe-
steden & Ondernemen (SKAO).  
  
  

  
Figuur 2 Scope diagram  
 
1.3 Continue verbetering  

Het energiebeleid is gericht op continue verbetering van alle bedrijfsprocessen ten 
aanzien van het energie ge- en verbruik. Hierin spelen alle medewerkers en de di-
verse afdelingen een zeer belangrijke rol.  

 
  
 Figuur 3 Continue verbetering  
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Management verantwoordelijkheid   
 
2. Managementverantwoordelijkheid  

  
2.1 Directie  

De directie heeft een energiebeleidsverklaring opgesteld waarin zij haar verbintenis 
tot ondersteuning en continue verbetering van de effectiviteit van het energiemana-
gementsysteem aantoont.  
Daarin stelt de directie de middelen (tijd, fondsen, personeel) ter beschikking die no-
dig zijn om de geformuleerde energie-reductiemaatregelen en (milieu-) doelstellingen 
uit te voeren rekening houdend met het efficiënt functioneren van het bedrijf inclusief 
de managementsystemen. De eisen die de directie stelt aan deze middelen zijn de-
zelfde eisen die een overheids- of keuringsinstantie stelt. Er worden geen standaard-
budget of eisen vastgesteld voor de benodigde middelen, hetgeen de flexibiliteit ver-
groot.  
 
2.2 Directievertegenwoordiger  

De CO₂-controller is verantwoordelijk voor alles met betrekking tot de management-

systemen en de CO₂-Prestatieladder.  

  
De controller is verantwoordelijk voor het onderhouden van de managementsys-
temen en voor het opstellen, het verzamelen van data ten behoeve van de emissie-
inventaris en het rapporteren conform ISO 14064-1 en de CO₂-Prestatieladder 
(handboek versie 3.0), deze rapportage wordt opgesteld door de controller in samen-
werking met de directie. 
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Energiebeleid  
    
3. Energiebeleid  

  
3.1 Energiebeleidsverklaring  

Flexcorail BV houdt zich bezig met het uitvoeren van werkzaamheden aan bovenlei-
ding en elektrische installaties alsmede werkplekbeveiliging aan railinfra, tram- en 
metrolijnen.  
Het beleid van Flexcorail BV staat voor een klantgericht handelen, een actief kwali-
teits-, VGM- en milieubeleid en een innovatieve opstelling.  
  
De directie geeft de zorg voor het milieu daarom hoge prioriteit bij haar bedrijfsvoe-
ring en geeft vorm aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
door het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ concreet na te streven 
en toe te passen aan de hand van:  

- Haar certificering cf. de VGM Checklist Aannemers VCA*;  
- Haar certificering cf. ISO 9001/2015 
- Haar erkenning door ProRail 
- Haar certificering cf. de Veiligheidsladder 

- Haar certificering voor de CO₂-Prestatieladder, trede 5 

 
Flexcorail BV heeft een energiebeleidsverklaring opgesteld dat gekoppeld is aan 
haar kwaliteit-, milieu- en veiligheidsbeleid en waarin voortdurend gestreefd wordt 
naar:  

- Het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en andere eisen die rele-
vant zijn voor het energiebeleid van haar organisatie;  

- Continue verbetering van de energie-efficiency;  
- Het nemen van passende energie-reductiemaatregelen en CO₂-reductie-

maatregelen;  
- Het meten, registreren en controleren van de verschillende energieverbruiks-

cijfers;  
- Het actief betrekken van alle medewerkers bij de uitvoering van het energie-

beleid;  
- Het zorgvuldig beoordelen van compensatie en energiezuinige alternatieven.  
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Om vorm te geven aan haar energiebeleid heeft Flexcorail BV een energie-manage-
mentsysteem volgens ISO 50001 geïntegreerd, waarin:  

- Het energiegebruik systematisch wordt beoordeeld;  
- De (significante) energiestromen in kaart zijn gebracht en worden geactuali-

seerd, het geldt de uitstoot van scopes 1, 2 en 3.  

- Energie- en CO₂-reductiemaatregelen zijn geformuleerd, gepland en worden 
uitgevoerd;  

- Geformuleerde doelstellingen jaarlijks worden geactualiseerd en gecommuni-
ceerd; 

- Het resultaat van die energie-reductiemaatregelen periodiek wordt beoordeeld 
- Het management periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang.  

  
Het energiebeleid zal tijdens de directieboordelingsvergadering worden geëvalueerd 
en zal waar nodig worden geactualiseerd.  
De energiebeleidsverklaring is voor iedere belanghebbende opvraagbaar.  
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Energieplanning  
  
4. Energieplanning 

 
4.1 Algemeen  

Om te voldoen aan de eisen van ISO 50001 en de CO₂-Prestatieladder stelt Flexco-
rail BV 2 x jaarlijks haar CO₂- footprint op aan de hand van de Duurzame leverancier 
(DL). Door middel van het invoeren van data op de website van de DL  worden de 
CO₂-emissies gekwantificeerd en berekend in tonnen, hierbij maakt de Duurzame le-
verancier van de gegevens van https://www.co2emissiefactoren.nl  De emissieas-
pecten van scope 1, 2 en scope 3 worden volgens het CO₂-Prestatieladder hand-
boek versie 3.0 van SKAO weergegeven.  
  
4.2 Energiebeoordeling  

Het energie ge- en verbruik wordt geanalyseerd, geëvalueerd en geïdentificeerd. De 
volgende energieaspecten en –stromen zijn per scope geïnventariseerd en vastge-
legd:  
 
4.2.1  Directe CO₂-emissies (scope 1) Brandstoffen  

Verwarming kantoorgebouw 
Aardgas voor verwarming in m3  
 
Zakelijk verkeer  
Personenauto’s in liters benzine  
Personenauto’s in liters diesel  
 
4.2.2  Indirecte CO₂-emissies (scope 2)  

Energie t.b.v. kantoorgebouw 
Ingekochte elektriciteit in kWh  
 
4.2.3  Indirecte CO₂-emissies (scope 3)  

Energieverbruiken door ketenpartners. Belangrijkste partners zijn: 

Ontwerper, fabrikant en gebruiker Raillight®. 
 
4.3 Referentiejaar energiegebruik en doelstelling  

Flexcorail BV heeft 2015 vastgesteld als referentiejaar. Zij wil jaarlijks een reductie 
nastreven van minimaal 2% op de totale CO₂-emissie ten opzichte van het vorige 
jaar, in de eerste periode ten opzichte van het referentiejaar, ligt de doelstelling in to-
taal op 5% (periode 2015 – 2019), in verband met de verhuizing naar een nieuw 
pand in 2018, zal in 2019 een nieuw referentie jaar moeten worden vastgesteld, dit 
heeft te maken met het feit dat de berekening voor gas- en elektriciteit voor de eerste 
helft van 2018 niet te bepalen was doordat een kantoor deel werd gehuurd (inclu-
sief).  

https://www.co2emissiefactoren.nl/
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Referentie aan de hand van de 2de helft van 2018 is niet reëel te noemen omdat een 
deel van deze tijd het pand nog in opbouw was en nog niet alle elementen aanwezig 
waren welke moeten leiden tot de gewenste energie reducties tevens zal vanaf 2019 
de ingekochte elektriciteit “groen” zijn cf. de norm gesteld door SKAO (bron: HB. Art 
5.2.2.1). 
 
4.4 Energieprestatie indicatoren  

In de onderstaande tabel worden de energieaspecten weergegeven die jaarlijks ge-
monitord, gemeten en beoordeeld worden. De prestaties worden vergeleken met het 
voorgaande jaar.  
  

energieaspect  Frequentie  Uitvoering door  Registratiedocu-
ment  

Elektriciteit gebou-
wen  

Halfjaarlijks  Administratief  
Medewerk(st)er 

Energieverbruik  

Brandstof wagen-
park  

Halfjaarlijks  AM  Energieverbruik  

Gasverbruik  Halfjaarlijks  AM  Energieverbruik  

Papierverbruik  Bij aankoop  AM Energieverbruik  

 Te monitoren gegevens voor scope 1 en 2 
 
De voortgang ten aanzien van scope 3 wordt jaarlijks berekend en gecommuniceerd. 
Berekeningsmethodiek is opgenomen in de ketenanalyse en onderliggende docu-
menten. In verband met bedrijfsinformatie wordt de ketenanalyse alleen extern ge-
communiceerd. 
 
Voortgang van de doelstelling wordt jaarlijks gecommuniceerd in onderliggend reduc-
tiesysteem. 
 
4.5 Doelstellingen, taakstellingen en programma’s m.b.t. energie  

Het energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van het managementsysteem 
volgens ISO 9001 en is opgesteld volgens de plan-do-act-check cyclus. Deze manier 
dwingt Flexcorail BV tot continue verbeteringen.  
  
De directie stelt tijdens de directiebeoordelingsvergadering verbeterdoelstellingen op 
ten behoeve van het kwaliteit-, milieu-, energie- en veiligheidsbeleid. De geformu-
leerde (milieu)doelstellingen en energie-reductiemaatregelen worden tijdens de di-
rectiebeoordelingsvergadering geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
Tevens worden in de directiebeoordelingsvergadering nieuwe doelstellingen en ener-
gie-reductiemaatregelen opgesteld mede naar aanleiding van de CO₂-footprint. Peri-
odiek worden de (milieu) doelstellingen en energie-reductiemaatregelen intern en ex-
tern gecommuniceerd (zie communicatieplan) 
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Implementatie en Uitvoering  
 
5. Implementatie en uitvoering  

  
5.1 Algemeen  

Flexcorail BV geeft de zorg voor het milieu hoge prioriteit bij haar bedrijfsvoering. 
Daarom stelt zij (milieu)doelstellingen en energie-reductiemaatregelen op om haar, 
en zo mogelijk, ook de CO₂-uitstoot en haar energieverbruik van haar opdrachtgever 
te verminderen.  
  
5.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn  

 
5.2.1 Bekwaamheid  

Directie  
De directie bepaalt het uit te voeren beleid, doet investeringen en stelt financiële mid-
delen beschikbaar voor de uitvoering van het energiebeleid. De directie bepaalt het 
energiebeleid. Zij communiceert zowel intern als extern over het beleid.  
Managementteam  
Het managementteam bestaande uit de directie, controller en secretaresse, be-
spreekt tijdens de directiebeoordelingsvergaderingen zaken aangaande het energie-
beleid.  
 
De betrokkenheid van de directie en het managementteam beperkt zicht niet tot al-
leen de directiebeoordeling. Indien wenselijk zullen resultaten van dit overleg intern 
en/of extern worden gecommuniceerd.  
 
Controller  
De controller is verantwoordelijk voor de uitvoering van het energiebeleid. Ook zal de 
controller (na goedkeuring van door de directie) het vastgestelde beleid in nauw 
overleg met betrokkenen (directie, MT, leidinggevenden en medewerkers) bespreken 
en uitvoeren.  
De controller controleert eenmaal per jaar of de wettelijke en andere eisen die van 
toepassing zijn op de milieu- en energieaspecten nog actueel zijn.  
 
Projectleiders/uitvoerders  
De projectleiders/uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de 
directie goedgekeurde energiebeleid. Zij worden geacht om mee te denken en voor-
stellen te doen ten aanzien van verbeteringen op het gebied van energie-efficiency.  
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Medewerkers  
Alle medewerkers zullen de werkzaamheden uitvoeren volgens het opgestelde beleid 
en de op dat moment geldende procedures. Ook zij worden geacht om mee te den-
ken en voorstellen te doen ten aan zien van verbeteringen op het gebied van ener-
gie-efficiency.  
  
5.2.2 Trainingen  

De controller, afdeling P&O en directie zijn verantwoordelijk voor een optimaal perso-
neelsbeleid waarbij de nodige aandacht aan opleidingen, training en/of instructie van 
het uitvoerend personeel wordt besteed.  
Opleidingen en trainingen (intern of extern) maken onderdeel uit van het kwaliteit-, 
milieu-, energie- en veiligheidsbeleid. Door te voldoen aan het vastgestelde profiel 
voor de verschillende functies wordt direct de kwaliteit van de medewerkers geborgd.  
  
5.2.3 Bewustzijn  

Alle medewerkers zijn bekend met en zich bewust van hun taken en verantwoorde-
lijkheden ten opzichte van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Energie.  
  
5.3 Communicatie  

  
5.3.1 Interne communicatie  

De interne communicatie is gericht op het informeren van alle medewerkers over het 
energiebeleid en de energie reductiedoelstellingen. Mede dankzij hun inbreng, ken-
nis en medewerking kan invulling gegeven worden aan het energiebeleid, het beha-
len van de geformuleerde doelstellingen en energiereductie (zie communicatieplan).  
 
5.3.2 Externe communicatie  

De externe communicatie is gericht op het informeren van klanten, prospects, leve-
ranciers, bevoegd gezag en andere belanghebbenden over het energiebeleid en de 
energie reductiedoelstellingen en het breed uitdragen van het milieubeleid van Flex-
corail BV om op deze manier anderen aan te sporen eveneens hun CO₂-uitstoot te 
verminderen en de zorg voor het milieu meer of een nog betere invulling te geven 
(zie communicatieplan).  
  
5.4 Documentatie  

  
5.4.1 Documentatie-eisen  

Flexcorail BV heeft diverse procedures en documenten opgesteld die betrekking heb-
ben op de diverse managementsystemen.  
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5.4.2 Beheersing van documenten  

De controller/KAM coördinator beheert de interne en externe documenten die betrek-
king hebben op de diverse managementsystemen.  
De KAM-coördinator geeft zijn goedkeuring voor (aanpassingen in) een document. 
Deze goedkeuring is tevens de vrijgave van het document. Uiteraard kan dit gaan in 
overleg met betrokken medewerkers, projectleiders/uitvoerders, management en di-
rectie.  
De projectleiders/uitvoerders zijn algemeen verantwoordelijk voor het uitvoeren en 
het toepassen van iedere wijziging.  
 
De controller/KAM coördinator beheert een exemplaar van alle vervallen (relevante) 
interne documenten met bijhorende informatie. De externe documenten worden naar 
behoefte bewaard en overige documenten worden vernietigd. De gearchiveerde do-
cumenten worden gearchiveerd voor tenminste vijf jaar en zijn in te zien bij de be-
heerder van het document.  
  
5.5 Beheersing van de werkzaamheden  

Flexcorail BV beoordeelt de werkzaamheden die samenhangen met de milieu- en 
energieaspecten. Om de werkzaamheden te beheersen zijn en/of worden (milieu) 
doelstellingen en energie- reductiemaatregelen opgesteld met de afweging of de 
doelstelling of maatregel relevant en haalbaar is.  
  
5.6 Ontwerp  

Bij de inkoop of het opnemen van een nieuw product en/of nieuwe dienst wordt uitge-
zocht welke invloeden het product heeft op alle aspecten (ontwerp, energie, milieu, 
productie, verkoop, gebruiker) van het proces. Belangrijk hierbij is dat het product 
en/of de dienst voldoet aan de wettelijke eisen met goede commerciële uitgangsposi-
ties.  
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Controles  
 
6. Controle  

  
6.1 Monitoring en meting  

Om vorm te geven aan haar energiebeleid heeft Flexcorail BV een energiemanage-
mentsysteem volgens NEN-EN-ISO 50001 opgezet, waarin het energiegebruik syste-
matisch wordt beoordeeld, de (belangrijkster) energiestromen in kaart zijn gebracht 
en worden geactualiseerd, energie-reductiemaatregelen zijn geformuleerd, gepland 
en worden uitgevoerd.  
 
Het resultaat van die energie-reductiemaatregelen zal periodiek wordt beoordeeld, 
geformuleerde doelstellingen jaarlijks worden geactualiseerd en gecommuniceerd en 
het management periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang.  
Eventuele veranderingen ten opzichte van het referentiejaar met betrekking tot ver-
anderingen in de operationele en de organisatorische grenzen en in de GHG-kwalifi-
catiemethoden zullen op basis van nacalculatie worden aangepast.  
  
6.2 Beoordeling van de naleving wettelijke en andere eisen  

De jaarlijkse controle, de directieboordelingsvergadering en de interne audits vormen 
een optimale beoordeling op:  

- Het energiebeleid;  
- Het energiemanagementsysteem;  
- De voortgang van de (milieu-)doelstellingen en de energie-reductiemaatrege-

len;  
 
6.3 Interne audit van het energiemanagementsysteem  

Flexcorail BV hanteert een intern auditsysteem waarbij door eigen medewerkers 
vooraf geplande en gecoördineerde audits binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Op 
die manier wordt het effect van de managementsystemen getest. De aangestelde in-
terne auditors hebben geen directe verantwoordelijkheden over de activiteiten die zij 
controleren. Door onpartijdigheid wordt het effect geoptimaliseerd.  
Jaarlijks vindt de energie-audit plaats. Deze audit betreft een inventarisatie van alle 
energiestromen en de mogelijkheid tot reductie hierin.  
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Directiebeoordeling  
 

7. Directiebeoordeling van het energiemanagementsyteem  

 
7.1 Algemeen  

Minimaal 1 maal per jaar zal de directie en management het kwaliteits- en milieuma-
nagementsysteem, het geïntegreerde energiemanage-mentsysteem beoordelen op 
functioneren en op geschiktheid. Bij deze beoordeling wordt uitgegaan van de norm-
eisen van ISO 9001, VCA, ISO 14061 en CO₂-Prestatieladder SKAO Handboek ver-
sie 3.0  
  
Ter voorbereiding op de directieboordelingsvergadering draagt de controller onder-
werpen aan van de door de directie en management van Flexcorail BV te boordelen 
input.  
  
7.2 Input voor de directiebeoordeling 

 

De punten van input zijn:  

Ingekomen klachten  
Nieuwe procedures/aanpassingen kwaliteitssysteem  
Beoordeling leveranciers en klanttevredenheid  
Evaluatie afgeronde projecten  
Keuring van gereedschappen enz./beheersing van keurings-, meet- en beproevings-
middelen  
Overzicht belangrijke documenten  
Aandachtspunten onderhanden werk  
Doelstellingen/actiejaarplan/beleidsverklaring  
Opleidingsbehoeften/opleidingsplan/evaluatie  
Organisatie  
Resultaten werkplek inspecties  
Beoordeling leidinggevenden  
RIE/Plan van Aanpak  
Persoonlijke beschermingsmiddelen  
Ongevallen/incidenten en ongevalscijfers 
Doelstellingen verzuim  
Audits  
Externe veranderingen  
Effectiviteit preventieve en corrigerende maatregelen  
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Milieu/CO₂ afdeling: 

- Vervolgacties van vorige directiebeoordelingen 
- Status van interne- en externe audits 
- Beoordeling van het energiebeleid 
- Beoordeling van de energieprestaties, communicatie, emissies, maatregelen 

en initiatieven.  
- Mate van behalen energie doelstellingen en taakstellingen 
- Audit resultaten 
- Status corrigerende/preventieve maatregelen 
- Te verwachten energieprestaties volgende periodes 
- Aanbevelingen veerbeteringen  

 
7.3 Output van de directiebeoordeling 

 

De punten van output zijn:  

Verbeteringen ten aanzien van de managementsystemen  
Verbeteringen ten aanzien van producten  
Voortgang  
Tevredenheid  
Actiepunten/doelstellingen/verbeterpunten  
Milieu/CO₂ afdeling: 

- Veranderingen in energieprestaties van het bedrijf 
- Wijzigingen van het energiebeleid 
- Wijzigingen in Energie Prestatie indicatoren 
- Wijzigingen in doelstellingen, taakstellingen of andere elementen van het ma-

nagement systeem 
- Wijzigingen in toewijzing van middelen 

 
De resultaten (output) worden besproken met de betrokken medewerkers.  
De controller is verantwoordelijk voor de archivering van de verkregen rapportage en 
de daaruit voortvloeiende stukken. Al deze documenten worden voor een periode 
van 5 jaar bewaard. De documenten zijn inzichtelijk voor alle aanwezigen van de di-
rectiebeoordelingsvergadering.  
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Energiebesparingsonderzoek  
 

8. Energiebesparingsonderzoek  

 
8.1  Aanleiding 

Flexcorail BV is een leverancier aan ProRail. ProRail stelt eisen aan haar toeleveran-
ciers op het gebied van duurzaamheid. Dit doet ze door het toepassen van de zoge-
naamde CO2-prestatieladder. Deze prestatieladder kent verschillende prestatietreden 
met voor elk trede bepaalde eisen. Flexcorail wil graag gecertificeerd worden voor 
trede vijf. Hiervoor is het opstellen van een energiebesparingsplan verplicht. 
 
8.2  Doel                                                    

Het voorliggende energiebesparingsonderzoek heeft tot doel om de huidige energie-
situatie en energiebesparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Hierbij wordt aan-
dacht besteed aan zowel gedragsmaatregelen als processen en faciliteiten. Tijdens 
het onderzoek vond een nauwe samenwerking plaats met betrokkenen bij Flexcorail. 
 
8.3  Beschrijving Flexcorail 

Bedrijfsprofiel 
Flexcorail zorgt dat werkzaamheden op en rondom het spoor, tram en metrobaan 
veilig worden uitgevoerd. Dit doet ze door ter plaatse bevoegde veiligheidsfunctiona-
rissen in te zetten en alle benodigde documentatie op te stellen. Flexcorail heeft on-
geveer 19 buitendienstmedewerkers en 5 kantoormedewerkers, het kantoorperso-
neel is echter ook voor ca 60% buiten het kantoorgebouw werkzaam. 
 
8.4  Bedrijfsprofiel (energetische processen) 

 

Flexcorail is sinds maart 2018 eigenaar van een bedrijfsverzamelgebouw. Dit ge-
bouw is grondig gerenoveerd; gevels en daken zijn geïsoleerd en er is HR++ begla-
zing aanwezig. De buitenwanden zijn vernieuwd, de verwarming wordt voorzien door 
warmtepompen en de verlichting is LED. De kantoorbezetting is wisselend afhanke-
lijk van de werkzaamheden en functionarissen. 

Dag Van Tot Bezettingsgraad (%)  

maandag 0800 1800 40 

dinsdag 0800 1800 40 

woensdag 0800 1800 40 

donderdag 0800 1800 40 

vrijdag 0800 1800 40 

zaterdag - - -0 

zondag - - -0 

 Tabel 1 Openingstijden en bezettingsgraad kantoor Flexcorail 
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8.5  Energieverbruik 

8.5.1 Energiebalans 

Op basis van een inventarisatie van de aanwezige apparatuur en kentallen is een 

energiebalans opgesteld voor het jaar 2018. Een onderverdeling naar verbruikers-

groepen is in volgende tabel weergegeven 

 

Flexcorail       

Energiebalans van het jaar 2018 (2de helft van het jaar) 

Energiedrager Warmte 
Aard-
gas 

Elektrici-
teit 

Ben-
zine 

Diesel LPG Totaal 

Eenheid M³ kWh liter liter liter  

Calorische 
waarde (Kg/CO2 
per eenheid )1 

1,89 0.649 2,74 3,23 NVT  

Aantal eenhe-
den per jaar 

309 7498 13365 2118 0  

Energie-afne-
mers 

Ge-
bouw 

Gebouw Voert. Voert.   

Verbruikspunt       

Onderstaande 
waarden zijn % 

      

Verwarming ** 0 0 0 0  

Verlichting 0  0 0 0  

Gebouwkoeling 0  0 0 0  

Apparaten 0  0 0 0  

Tapwater 5  0 0 0  

Overig gebouw 
gebonden ver-
bruik 

0  0 0 0  

Vervoer 0 0 100 100 100  

Onbekend       

Tabel 2 energieverdeling 

De getallen genoemd in bovenstaande tabel zijn verkregen uit gegevens van leve-

ranciers van betreffende energiebron. 

Het grootste aandeel energieverbruikers zijn de voertuigen van Flexcorail. Daarom is 

deze verbruikspost als eerste onderzocht bij het vaststellen van het energiebespa-

ringspotentieel.  

**) Het energieverbruik van het kantoor heeft op het totaal een bescheiden aandeel 

doch daar het verbruik door Flexcorail slechts een deel is van het totale verbruik van 
                                                             

1) Bron: emissielijsten 2017 
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het kantoorgebouw en er geen uitgesplitste verdeling per ruimte bestaat is niet na te 

gaan hoe groot dit deel exact is. 
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9 ENERGIEBESPARINGSMAATREGELEN 

9.1 Reeds genomen maatregelen 

Flexcorail besteedt al langer aandacht aan het reduceren van CO2-emissies. Dat 

blijkt onder andere uit de volgende reeds genomen maatregel: 

 
Op 8 januari 2018 heeft Flexcorail haar pand gekocht aan de Biesland 19 Beverwijk. 
Dit gedateerde pand is verduurzaamd door een ingrijpende verbouwing met als doel 
de komende 20 jaar zich te vestigen in een duurzaam en energiepositieve bedrijfs-
ruimte annex kantoor.  
Bij het pand zullen t.b.v. eigen voertuigen en voertuigen van opdrachtgevers of klan-
ten een 2-tal laadpalen worden geplaatst. 

Voorts: 

- Aanschaf van energiezuinige auto’s (bij vervanging) 

- Vervangen enkel glas door HR++ glas 

- Isoleren en vervangen buitenwanden 

- Isoleren dak 

- Verwarming d.m.v. (hybride) warmtepompen 

- Vloerverwarming/koeling kantoorruimte 

- Led verlichting 

- Bewegingsmelders t.b.v. verlichting 

- Zelfsluitende deuren 

 
Tevens is het verbouwde pand onderworpen aan een energielabel controle, hierbij is 
het energielabel “A” toegekend. 
 

Al onze bedrijfsauto’s zijn nog steeds voorzien van het rittenregistratie systeem van 

Ritassist. In dit systeem zit een module die op basis van rijgedrag en brandstofver-

bruik een cijfer toekend per berijder. Hierbij kunnen wij de chauffeur aanspreken op 

zijn rijdgedrag in positieve zin en negatieve zin. Met deze module verwachten wij het 

brandstof verbruik terug te dringen. Recent zijn er 3 CAMbus modules in 3 auto’s in-

gebouwd. Dit is een innovatie van Ritassist waarmee Flexcorail nog secuurder het 

brandstof verbruik kunnen monitoren in de greendrive module.  
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9.2 Besparingsmogelijkheden 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de besparingsmaatregelen die in de pe-
riode 2015-2020 zinvol worden geacht. In bijlage B zijn de besparingen per maatre-
gel nader gespecificeerd. Tabel 23  Energiebesparingsmaatregelen 

# Omschrijving 
maatregel 

Categorie Toepasbaarheid Implementatiejaar Besparing 
% 

1 Inkoop minder pa-
pier 

Technische 
maatregel 

Direct 2016 0,5 

2 Invoer /stimuleren 
van Carpoolen 

Gedrags-
maatregel 

Direct 2017 1 

3 Invoeren van  
e-facturering 

Technische 
maatregel 

Wordt reeds uitge-
voerd 

2016 1 

4 Verlagen energie-
label auto's 

Technische 
maatregel 

Bij vervanging  Onbekend 

5 Isoleren wanden 
en dak 

Technische 
maatregel 

Is reeds uitgevoerd 2018 Onbekend 

6 Vervangen glas 
door HR++ 

Technische 
maatregel 

Is reeds uitgevoerd 2018 Onbekend 

7 Inbouwen 
Warmte/hybride 
pomp 

Technische 
maatregel 

Is reeds uitgevoerd 2018 Onbekend 

8 Vervanging verlich-
ting door LED 

Technische 
maatregel 

Is reeds uitgevoerd 2018 Onbekend 

9 Vervangen garage 
/toegangs deuren 

Technische 
maatregel 

Is reeds uitgevoerd 2018 Onbekend 

1
0 

Plaatsen zonnepa-
nelen 

Technische 
maatregel 

Lopend project Vanaf 2019 Onbekend 

9.3 Overige maatregelen 

Buiten de in de Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.tabel genoemde maatrege-

len, zijn enkele maatregelen besproken die mogelijk rendabel zijn geacht maar 

slechts op termijn, zie Plan van aanpak 

De energiebesparende maatregelen die in dit rapport zijn besproken worden de ko-

mende jaren geïmplementeerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

maatregelen, de verantwoordelijke en het jaar van implementatie en de eventuele 

voorwaarde voor het invoeren ervan. 

Nr. Omschrijving 
Implementa-
tie jaar 

Verantwoorde-
lijke 

Opmerkingen / voorwaarden 

1 Inkoop milieuvriendelijk papier 2016 P. Verschoor Geen voorwaarden 

2 Stimuleren carpoolen 2017 W. Verschoor / 
Planner 

Wordt reeds uitgevoerd waar mogelijk 

3 Toevoegen van additieven aan 
motorolie 

2016 W. Verschoor Is reeds uitgedragen 

4 Invoeren van e-facturering 2016 Planner/ 
W Verschoor 

Wordt reeds uitgevoerd 

5 Verlagen energielabel auto's  W. Verschoor 
 

Wordt uitgevoerd bij vervanging 

6 Invoeren bandenspanningscon-
trole 

2017 W. Verschoor Wordt uitgevoerd tijdens WPI 
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Tabel 34  Plan van Aanpak 
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REFERENTIES 

 SPECIFICATIE ENERGIEBALANS 

BVO  m2 

Gemiddelde vertrekhoogte 2,5 m 

Kantoor inhoud  m3 

   

Gebouwkoeling   

Koellast  W/m2 

Totaal elektriciteitsverbruik  kWh / a 

   

Verlichting   

Geïnstalleerd vermogen verlichting  W 

Branduren per jaar  h / a 

Totaal elektriciteitsverbruik per jaar  kWh / a 

   

Apparaten   

Aantal Laptops 6 - 

Elektriciteitsverbruik lader laptop 175 kWh / a 

Aantal koffie-automaten 2 - 

Elektriciteitsverbruik koffie-automaat 100 kWh / a 

Aantal telefoons   

Elektriciteitsverbruik telefoon  kWh / a 

Aantal printers 2 - 

Elektriciteitsverbruik printer 170 kWh / a 

Totaal elektriciteitsverbruik  kWh / a 
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 BESCHRIJVING MAATREGELEN (PVA) 

Maatregel 1 - Inkoop milieuvriedelijk papier 

Bij papierproductie is aardgas gebruikt voor de opwekking van de benodigde stoom en elektrici-
teit.  

Categorie Technische maatregel 

Toepasbaarheid Direct  

Implementatiejaar 2016  

Omschrijving Waarde Eenheid 

CO2-emissiereductie 0,00 ton 

GER-waarde papierproductie (80 
grams) 

61 MJp / kg 

Papierconsumptie Flexcorail 2018 10 ds Kg  

Papierconsumptie Flexcorail 2019   

Besparing primaire energie  MJp / a 

   

Maatregel 2 – Invoer/stimuleren carpoolen/gunstiger energielabel auto’s 

Gemiddeld kan met het carpoolen een significante besparing worden bereikt, echter dit valt 
moeilijk te berekenen daar de omstandigheden en de werkzaamheden bepalen of carpoolen 
vaak kan worden toegepast. 

Categorie Gedragsmaatregel 

Toepasbaarheid Direct  

Implementatiejaar 2017  

Omschrijving Waarde Eenheid 

Totaal benzineverbruik 2018 2342 liter 

Totaal dieselverbruik 2018 26977 liter 

Totaal ethanolverbruik 2018 35 liter 

Totaal benzineverbruik 2017 1805 liter 

Totaal dieselverbruik 2017 28301 liter 

Totaal ethanolverbruik 2017 121 liter 

Percentage besparing 2018   

Benzine +     30 %  

Diesel - 4,7 %  

Ethanol -  71 %  

Benzinebesparing  + 537 liter 

Dieselbesparing - 1324  liter 

CO2-emissiereductie 3,92 ton 
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Maatregel 3 - Invoeren van e-facturering 

Nadere toelichting maatregel.   
   

Categorie Technische maatregel 

Toepasbaarheid Direct  

Implementatiejaar 2015  

Omschrijving Waarde Eenheid 

Elektriciteitsbesparing  kWh / a 

CO2-emissiereductie 0,00 ton / a 

Totaal papierverbruik (2015)   kg 

Geschatte papierbesparing 10 kg 

GER-waarde papierproductie (80 
grams) 

 MJp / kg 

Totale besparing 0,6 GJp / a 
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Voertuigen in gebruik bij Flexcorail 

Bouwjaar/kenteken Merk/Uitvoering Brandstof CO2 uitstoot 

g/km 

Energielabel 

2016/2XVV27 Peugeot/208 D 85 B 

2017/80RPL5 Citroën C1 B 103 A 

2015/8SHB32 Citroën DS3 D 88 B 

2014/VH416H Citroën Berlingo D 133 D* 

2014/VH422H Citroën Berlingo D 133 D* 

2014/VK172T Citroën Berlingo D 133 D* 

2014/VL379D Citroën Berlingo D 133 D* 

2015/VR126X Citroën Berlingo D 133 D* 

2015/VR127X Citroën Berlingo D 133 D* 

2016/VX849J Peugeot Expert D 168 C** 

2015/6VHN54 Citroën Nemo 

14HDi 

D ? D* 

2017/V589GD Citroën Jumpy D 137 D* 

2017/V608GL Citroën Berlingo D 133 D* 

2017/1ZSJ16 Peugeot 208 D 112 A 

2017/719JS Peugeot Expert D 139 C** 

2014/7TRB92 Mitsubishi Outlan-

der 

PHEV 44 A 

De voertuigen met een hogere leeftijd zullen naar schatting het eerst vervangen worden, rekening 

houdend met afschrijving en dergelijke. 

Bron Energielabel, website RDW/ *) Geschat energielabel, geen energielabel op de website van 

RDW / **) Volgens opgave website automerk 
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9.4 Scope 3 

Doelstellingen scope 3: 
 

Reductiedoelstelling Scope 3: De doelstelling is een reductie van 50% per jaar door het prodcut 

Raillight. 
Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies binnen de 

keten: 
▪ Goederen en diensten. 

De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de keten: 
▪ Goederen en diensten zijn de categorieën waar binnen scope 3 de meest materiele 

emissies liggen. De maatregelen zijn opgenomen in de ketenanalyse. 
 

In 2018 is een project aangelegd met het vernieuwend product Raillight®. De doelstelling voor scope 

3 is het behalen van 50% CO2 reductie per jaar door gebruik van de Raillight. Afgelopen jaar is het 

eerste project uitgevoerd waarbij een aantal honderden meters Raillight is aangelegd. Dit heeft ge-

resulteerd tot een reductie van 99% ten opzichte van een reguliere verlichting oplossing. De directie 

is zeer tevreden met dit resultaat. Komend jaar zal aandacht worden besteed aan verder specifice-

ren van reductie cijfers ten aanzien van de Raillight en verder uitwerken van de samenwerkingsver-

banden. In 2019 staat het volgende project ingepland, hierdoor wordt verwacht dat de gestelde 

doelstelling zal worden behaald.  
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10 KETENINITIATIEVEN 

 
Sector of Keten initiatieven 
 
Actief deelnemen aan een sector of keten initiatief op het gebied van CO2-reductie. 

 
Gedurende het jaar 2017/2018 is onderzoek gepleegd binnen eigen sector (werkplekbe-veiligings-
bedrijven) naar initiatieven welke direct raakvlakken hebben met branche. 
Gebleken is dat binnen de sector werkplekbeveiliging weinig of geen initiatieven worden ontplooid.  
 
Flexcorail is toeleverancier voor diverse grote en kleine opdrachtgevers die actief zijn op het ge-
bied van CO2-reductie en te maken hebben met enkele gelijkwaardige aspecten op het gebied van 
CO2-reductie. Het gaat hierbij om het reduceren van de CO2-uitstoot door het rijgedrag van mede-
werkers positief te beïnvloeden met als resultaat een CO2-reductie te realiseren. 
 
Binnen de regio heeft Flexcorail zich per januari 2018 aangesloten bij GreenBiz IJmond. Een initi-
atief van omgevingsdienst IJmond en ondernemers. En specifiek het project gebied Kagerweg 
oost/de pijp waar Flexcorail gevestigd is. 
 
De directie is van mening dat Flexcorail goede bijdragen kunnen leveren binnen het GreenBiz-pro-
ject “Kagerweg Energiepositief” met de intentie het bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer ener-
giepositief te maken. 
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In november 2018 is Flexcorail als een van 3 bedrijven genomineerd voor de IJmond Duurzaam 
Award, een initiatief van IJmond onderneemt, zij heeft hier uiteindelijk helaas niet de eerste plaats 
gehaald doch de nominatie spreekt voor zich. 
 

Ook is Flexcorail in gesprek met een leverancier van duurzame oplossingen zoals ledverlichting 

om deze te gaan verkopen, monteren en onderhouden. 

 

Ook heeft Flexcorail zijn footprint 2018 geactualiseerd. 

Het komende jaar heeft Flexcorail zich aanmeld voor enkele bijeenkomsten “Klankbordbijeen-

komst Thema CO2 en het evenement Nederland CO2 Neutraal.   

Als deze initiatieven en de resultaten die hieruit voortkomen zullen gedeeld worden binnen onze 

sector of keten en gepubliceerd worden op onze site.  

 

 

 

 

Initiatieven 

Datum Bedrijf/instelling Type Resultaat/conclusies/aanbevelingen 

2016/2017 Duurzame leveran-

cier 

Lidmaat-

schap,  

Kenbaar maken van onze duurzaamheid-

inspanningen 

2016/2017 SKAO Lidmaat-

schap, doorlo-

pend 

Profileren als leverancier door het ken-

baar maken van onze duurzaamheidin-

spanningen. Communiceren van sector 

en keten initiatieven 

2018 Greenbiz IJmond Lidmaatschap Aangesloten bij Greenbiz IJmond 

2018 IJmond onder-

neemt 

Nominatie 

duurzaamheid 

Een van de 3 duurzaamste bedrijven van 

2018 

2018 Klankbord Dzl Bijeenkomst Deelgenomen en commentaar geleverd 

over bijeenkomst van 27 nov 2018 

2019 Klankbord Dzl Bijeenkomst Deelname aan bijeenkomst 12-03-2019 

2019 Nl Co2 neutraal Bijeenkomst Deelname aan bijeenkomst 28-03-2019 
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11   INTERNE AUDIT EN PLAN VAN AANPAK 

FLEXCORAIL T.B.V. DE CO₂ PRESTATIELADDER 2018/2019 

 
De interne audit is opgesteld op: 16-04-2019 
 
De geauditeerden zijn:  W. C. Verschoor Directeur  
     P. Verschoor  Hoofd administratie 
 
De uitvoerende auditor is:  G. Tegelaar  CO₂ medewerker 
 

1. Doelstelling van de interne audit. 

De interne audit wordt 1 keer per jaar uitgevoerd en heeft tot doel te toetsen of de maatregelen 
welke in het plan van aanpak voorkomen het beoogde resultaat hebben gehad en als dit niet het 
geval is, wat daarvan de oorzaak is of zou kunnen zijn. 
Het tweede doel is het geven van input voor de directiebeoordeling en het jaarplan van het audit 
jaar en het erop volgende jaar. 
 

2. Reikwijdte van de interne audit 

De interne audit wordt uitgevoerd over het totaal der activiteiten, locaties en middelen van Flexco-
rail BV 
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3. Bezochte locaties 

Er is binnen de scope 1 locatie die wordt gebruikt, dit is het kantoor/bedrijfsgebouw te Beverwijk 
 

4. Audit bevindingen 

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 
worden voor zover mogelijk, emissies van toepassing nagegaan, de resultaten zijn als volgt: 
 
Voor Scope 1 geldt dat er een toename is van de uitstoot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de toename aan werk en op grotere afstand liggende werkplekken waardoor meer auto kilometers 
worden gemaakt. 
 
Bronnen van het bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO₂  
Primair wordt de grootste CO₂ uitstoot geproduceerd door het gebruik van brandstof t.b.v. de voer-
tuigen, secundair zijn het gebruik van gas en elektra verantwoordelijk voor CO₂ uitstoot. 
 
 
 
 

5. Resultaat n.a.v. de doelstelling vermeld in 4.3 van het reductie systeem 

Op het gebied van scope 1 is in 2018 ten opzichte van 2017 een reductie bereikt van 2,64% 

Op het gebied van scope 2 is in 2018 ten opzichte van 2017 een toename bereikt van 4,87 ton, dit 

is niet in percentage uit te drukken omdat in 2017 geen bepaling van scope 2 viel te bereiken, 

aannames waren in 2017 niet mogelijk omdat een onderdeel van een pand werd gehuurd met een 

ongelijk aantal gebruikers en gebruiksmogelijkheden. 

In 2019 zal een duidelijker beeld gaan ontstaan. 

 

Onderdeel A (inzicht) 
1a. Het bedrijf gebruikt uit scope 1 de energiebronnen Brandstoffen voor voertuigen, middels 
overzichten van de brandstofleveranciers heeft het bedrijf een goed inzicht in het verbruik en de 
daarmee samenhangende CO₂ uitstoot. Op basis hiervan is geen gunningsvoordeel verkregen. 
In het 1ste half jaar zijn geen bronnen gebruikt welke vallen onder scope 2 van de prestatieladder. 
 
2a. Het bedrijf heeft in kaart gebracht welke energiestromen er gebruikt worden, hieronder val-
len voornamelijk: Benzine, Diesel, Gas en (groene) stroom. De hoeveelheden worden bepaald 
middels overzichten van de brandstofleverancier en de nota’s van het energiebedrijf. De nota’s 
van het energiebedrijf vanaf de 2de helft van 2018 omdat de 1ste helft geen bepaling mogelijk was 
van gebruik van gas en elektra, deze kosten waren inclusief in de huurprijs. 
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3a. Het bedrijf maakt gebruik van de website www.duurzameleverancier.nl  deze website maakt 
gebruik van de waarden vermeld op  de website www.co2emissiefactoren.nl, de waarde welke be-
rekend zijn of zijn verkregen worden alvorens ze worden bewerkt getoetst door het hoofd admi-
nistratie. 
Voor niveau 4 en 5 is een ketenanalyse opgesteld met ondersteuning van KAM adviseur Holland. 
Deze voldoen aan de gestelde eisen conform handboek 3.0. Voortgang van scope 3 wordt weer-
gegeven in onderliggende reductiesysteem onder paragraaf 9.4.  
 
4a. Het bedrijf heeft een kwaliteitsmanagementplan cf. ISO 9001, compleet gemaakt middels 
het document CO₂ reductiesysteem 
 
4a.1 Er wordt voor scope 3, 1 ketenanalyse opgesteld handelend over Raillight. Deze ketenana-
lyse wordt gepubliceerd op de bedrijfswebsite en website van SKAO. 
 
4a.2 Het kwaliteitsmanagementsplan is ingericht voor scope 3  
 
4a.3 Bij het opstellen van de Ketenanalyse is KAM adviseur Holland betrokken geweest. Zij heb-
ben ondersteund bij dit document en tevens een rapportage opgesteld als beoordeling van de 
analyse.   
 
 
5a. Flexcorail heeft in de scope 3 analyse inzicht verkregen in de meest materiele emissies. 

Ketenpartners zijn bekend. De kwantitatieve inschatting is aanwezig bij de KAM-coördinator 
en zal niet worden gepubliceerd, maar slechts gedeeltelijk in verband met bedrijfsgevoelige 
informatie. Mogelijkheden voor reductie zijn afgewogen in de scope 3 / ketenanalyse.  

 
5a.2.2 Hier geldt een vrijstelling voor kleine bedrijven 
 
5a.3 Hier geldt een vrijstelling voor kleine bedrijven 
 
 

A. Onderdeel B (reductie) 

 
1b. Gedurende dit jaar is het bedrijf verhuisd van een pand waarbij de scope 1 en 2 stromen 

niet te bepalen waren als gevolg van de “inclusief” huurprijs waarbij de energie niet gespe-
cificeerd werd opgegeven. 

 Vanaf de 2de helft van het jaar werden de activiteiten voortgezet vanuit een nieuw, eigen,  
 pand. In dit pand zijn tijdens de verbouwing en aanpassing een aantal energiebesparende  
 elementen aangebracht. 
 Op het project van de opdrachtgever Arcadis waarop gunningsvoordeel is verkregen, zijn 
 reducties niet mogelijk in verband met de aard van de werkzaamheden (metingen) 
 Interne controle wordt uitgevoerd door het hoofdadministratie, die de aangeleverde cijfers 

http://www.duurzameleverancier.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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 controleert en verifieert 
 
2b. De doelstelling is een reductie van ca 2% op jaarbasis, dit is 2% relatieve reductie daarbij 
 de nog steeds aantrekkende economie van 2018 de totale uitstoot van CO₂ is toegenomen 
 als gevolg van de toegenomen hoeveelheid werk. 
 In de footprint  is de hoeveelheid CO₂-uitstoot toegenomen omdat het bedrijf nu zelf de 

 CO₂-bronnen gas en elektra opbrengt in de footprint. 
Vanaf 2019 zal ook de scope 3 uitstoot worden opgenomen in de footprint 

 
3b. De reductie doelstellingen blijven onverminderd van kracht, echter als gevolg van de voor- 
 noemde wijzigingen zal 2019 als nieuw referentiejaar gaan gelden omdat blijven refereren 
 naar het huidige referentiejaar geen reëel beeld oplevert in de gewijzigde situatie. 
 
4b.1 In de ketenanalyse is een doelstelling ten aanzien van scope 3 opgesteld met bijbehorend 
plan van aanpak 
 
4b.2 Voortgang van doelstellingen wordt gecommuniceerd in onderliggend reductiesysteem. De 
voortgang van scope 3 zal jaarlijks worden weergegeven  
 
5b.1 Zie 4.b 

 
5b.2 2 maal jaarlijks wordt een rapportage van emissies gemaakt op de website van “duurzame”  
 leverancier, tevens wordt de footprint 2 x jaarlijks geactualiseerd op de website van Flexco- 
 rail gepubliceerd, hierbij zal vanaf 2019 ook scope 3 worden toegevoegd 
  
5b.3 Voor het bereiken van het gestelde doel zijn een aantal factoren van belang geweest, hier- 

bij is de toename van de hoeveelheid werk van invloed geweest op de toename van de 
CO₂ uitstoot. De reductiedoelstelling is in 2018 gehaald gebaseerd op de afname van 
brandstofverbruik, de doelstelling van 2% op jaarbasis is ten opzichte van 2017 behaald 
doordat 2,64% reductie is bereikt. In verband met de afwezigheid van gegevens omtrent 
elektriciteitsgebruik gedurende het eerste half jaar toen Flexcorail nog haar kantoorruimte 
huurde met een all-in contract waarbij elektriciteit niet gespecificeerd werd opgegeven en 
een reële schatting niet mogelijk was in verband met de diversiteit aan andere huurders en 
ruimten 

 
B. Onderdeel C (transparantie) 

 
1c Binnen het bedrijf is in 2018 viermaal middels een nieuwsbrief gecommuniceerd over CO₂  
 aspecten, de nieuwsbrieven zijn beschikbaar op de website van Flexcorail. 
 Binnen het bedrijf, tijdens toolboxen is CO₂ reductie een vast onderdeel. 
 Extern wordt met andere bedrijven gecommuniceerd middels facebook, de website 
 en tijdens aquisitie-gesprekken 
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2c Zowel in- als extern is gecommuniceerd over het terugbrengen van de CO₂ uitstoot door 
 het stimuleren met voorstellen te komen (intern) en deelname aan de discussie binnen 
 het vestigingsgebied van het bedrijf te Beverwijk 
 
3c De footprint wordt 2 x per jaar op zowel de duurzame leverancier als op de website ge- 
 publiceerd, de reductie doelstellingen worden gecommuniceerd middels de nieuws- 
 brieven (intern) en extern tijdens contacten met opdrachtgevers. 
 
 
4c Is niet van toepassing, NGO’s behoren niet tot de opdrachtgevers  
 
5c Is niet van toepassing, NGO’s behoren niet tot de opdrachtgevers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Onderdeel D (Participatie) 

1d Binnen de sector worden weinig tot geen initiatieven ondernomen die in directe relatie 
 staan tot CO₂ reductie, gezien de resultaten getoond op duurzame leverancier is Flexcorail 
 1 van de weinige bedrijven waar de CO₂ uitstoot daadwerkelijk ingevuld staat, overige be- 
 drijven staan veelal op 0. 
 
2d Vertegenwoordigers van Flexcorail zijn in 2018 een aanwezig geweest op bijeenkom- 

sten handelend over CO₂ reductie, een lijst van bezochte evenementen is bijgevoegd 
 
3d Flexcorail is actief deelnemer aan de groep “Greenbiz” een initiatief van bedrijven op het 
 zelfde bedrijventerrein als waar Flexcorail zich bevindt. 
 
4d is niet van toepassing, deze gelden voor grote bedrijven 
 
5d is niet van toepassing, deze gelden voor grote bedrijven 
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CHRONOLOGIE VAN IN 2018 ONDERNOMEN ACTIVITEITEN 
 

1. 2x jaarlijks publiceren footprint 

2. Co₂ beleid en mededelingen versturen naar personeelsleden 

3. Updaten website 

4. Deelname aan seminars op het gebied van CO₂ reductie 

5. Verhuizing naar nieuw kantoor- annex bedrijfspand. 

 
PLAN VAN AANPAK 

 
Vast is gesteld welke energiebronnen worden gebruikt en waar besparing te behalen valt. 
In het energiebesparingsonderzoek is reeds aangegeven waarop de reductie te behalen is, 
Voornamelijk komt het neer op: 
 

1. Besparing op brandstof en geleidelijk overstappen naar voertuigen met een beter energiela-
bel, of zo mogelijk elektrisch aangedreven voertuigen 
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2. Continuering van het besparen op papier door uitbreiding van de digitalisering van kantoor-
werkzaamheden en het, zo mogelijk dubbelzijdig, printen 

3. Voorkomen dat apparatuur (met name de opladers van telefoons en laptops) ingeplugd blijft 
terwijl betrokken apparaat niet geladen wordt 

4. Bovenstaande reductiemaatregelen communiceren met personeel 

5. Rit assist benutten benoeming “Green Driver” als stimulans voor de medewerkers 

6. Gebruik van een softwarepakket waarin zoveel mogelijk werkprocessen worden gedigitali-
seerd met als doel het verbruik van inkt en paper terug te dringen. 

7. Website verder aanpassen en breed communiceren wat onze doelstellingen zijn. 

8. Opdrachtgevers, inhuur personeel medewerking vragen om zoveel mogelijk te digitaliseren 
en per mail aan te leveren. 

9. In de nacht medewerkers verzoeken zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden in 1 auto voor 
zover dit mogelijk is, stimuleren carpoolen in het algemeen 

 

 

 

 

Bij het betrekken van het nieuwe kantoor- annex bedrijfspand is zoveel mogelijk rekening gehou-
den met CO₂ reductie door het toepassen van: 
 
Wand- en dakisolatie 
Plaatsing en gebruik van warmtepompinstallaties (met koel mogelijkheden) 
Gebruik van lichtkoepels, t.b.v. verlichting van diverse ruimtes 
Gebruik van dubbel HR ++ glas 
Gebruik van LED-verlichting 
Gebruik van melders t.b.v. aan- en uitschakelen van verlichting 
Gebruik van deurdrangers ter voorkoming van het open blijven staan van deuren 
Vernieuwen van oude wanden met gaten en kieren door nieuwe geïsoleerde wanden 
Plaatsing van laadpalen voor voertuigen, vanaf 1ste kwartaal 2019 
 
Gepland op termijn: 
Plaatsing van zonnepanelen, mogelijk vanaf 2de kwartaal 2019 
Mogelijk plaatsing, voor proef, van z.g. smart lantaarnpaal 
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12 EIGEN STELLINGNAME / VAN AMBITIES VAN HET BEDRIJF IN 2018/2019 

Norm 3.B.1.  

De onderdelen die voor Flexcorail het meest relevant zijn van de SKAO maatregelen lijst zijn de 
onderdelen Advies en Personen-Mobiliteit 

A. Uit de maatregelenlijst kan worden afgeleid dat het bedrijf de nodige ambities bezit om haar  
CO-2 uitstoot waar mogelijk te beperken, dit blijkt uit de vragen die enerzijds 5 x met A worden 
beantwoord maar ook 3 maal met B of C 

B. Binnen de branche van werkplekbeveiligingsbedrijven is naast Flexcorail slechts 1 ander 
werkplekbeveiligings-bedrijf opgenomen in de lijst van SKAO gecertificeerde bedrijven. 

Gesteld kan worden dat een combinatie van A en B minimal de kwalificatie “midden moot” 
oplevert, de vergelijking met soortgelijke bedrijven zal in de toekomst wanneer er meer onderdelen 
uit de SKAO lijst zullen worden toegevoegd en indien er meer verwante bedrijven toe zullen treden 
tot de CO-2 gecertificeerden lijst een genuanceerder beeld geven.  
 
Bij het betrekken van het nieuwe pand wordt ook een beter beeld geschapen voor het gebruik van 
energie en de daarbij behorende CO₂ uitstoot 
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Geraadpleegde bronnen: 
https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties 
http://safelines.nl/index.php/certificaten 

https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties
http://safelines.nl/index.php/certificaten
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13 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 Niet van toepassing 

Categorie B                                                                                                                                                  Niet van toepassing 

Categorie C                                                                                                                                                   Niet van toepassing  

CO2-gerelateerd onderzoek en innovatie 
Integrale maatregel 

Categorie A                                                                                                                                                  Niet ingevuld 
Categorie B                                                                                                                                                                         
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Categorie C Niet ingevuld 

Kennis en houding medewerkers m.b.t. CO2-reductie in projecten 
Integrale maatregel 

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 Niet ingevuld 

Categorie A  
 

Categorie B                                                                                                                                                                  Niet ingevuld  

Categorie C                                                                                                                                                                                                                     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 pro-
jectleiders 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, te-
vens wordt hierin aandacht gevraagd voor de CO2 beleidsverklaring 
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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 

 

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

Niet ingevuld 
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 

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

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

Personen-Mobiliteit 

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 
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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 autoindustrie. m.a.w. de beschikbaar-
heid van meer energie zuinige/vriendelijke voertuigen 

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

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

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

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 

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

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. 

Geïmplementeerd op 03/2017 
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) 

Stimuleren zuinig rijden: Monitoring 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Monitoring brandstofgebruik en jaarlijkse terugkoppeling naar 
Categorie A bestuurders. 

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

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

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

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

 

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

Niet ingevuld 
Niet van toepassing 

Terugdringen autogebruik 
Activiteit beperken 

 

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

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

Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel 
Categorie B 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 

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

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



  Versie 0.2 

 

17-04-2019  Pagina 47 van 69 

 

 

Controle juiste bandenspanning leaseauto's 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

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

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

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

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

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

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

Stimuleren carpoolen 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

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

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

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

 Categorie C Alle poolauto's rijden op alternatieve brandstoffen of zijn full-electric. Niet ingevuld 
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Gebruik energiezuinige banden 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft 
Categorie B 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 

Alle banden die binnen het bedrijf gebruikt worden zijn energielabel A 
Categorie C of beter. Niet ingevuld 

Wedstrijd personenmobiliteit 
Integrale maatregel 

 

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

Niet ingevuld 
Is wel een toolboxonderwerp waarbij de veelverbruikers en geengebruikers worden geconfronteerd 
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Rijden op alternatieve brandstoffen of full-elektrisch 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

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

Geïmplementeerd op 12/2016 
Directie rijdt in PHEV 

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

15% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of 
Categorie C 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 moge-
lijk 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 kantoorfunc-
tie één dag per week vanuit huis werkt, of vanuit flexplek in nabijheid woonadres. Niet ingevuld 

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

Geïmplementeerd op 12/2016 
WB, kam medewerker, en planner alsmede directie heeft de mogelijkheid vanuit huis te werken 

Gebruik van biobrandstof als vervanging van normale brandstof 
Toepassen duurzame energie 

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

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

Aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 emissiemeting uit de praktijk 
Activiteit efficiënter uitvoeren 
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Gemiddeld over een jaar is de CO2-uitstoot van nieuwe 
Categorie A personenauto's (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten Niet ingevuld gegevens) lager is dan 160 gr/km. 

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

 

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

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

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

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

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

Stimuleren bedrijfsfietsenplan 
Integrale maatregel 
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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. 
 

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

Niet ingevuld 
Niet van toepassing 
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1 Flexcorail BV Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2019 

Globale maat 

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2  
99 ton 

   

Omzet 1 miljoen Euro 99 ton/miljoen Euro 

Personeelsleden 24 FTE 4,13 ton/FTE 

Overzicht maatregelen 

Advies 

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

Niet ingevuld Bij minstens 10% van de omzet in ontwerpopdrachten is er 
Categorie A Niet van toepassing, er worden geen 

aantoonbare aandacht voor CO2-reductie. 
ontwerpopdrachten verstrekt 

Niet ingevuld Bij meer dan 50% van de omzet in ontwerpopdrachten is er 
Categorie B Niet van toepassing, er worden geen 

aantoonbare aandacht voor CO2-reductie. 
ontwerpopdrachten verstrekt 
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Niet ingevuld Bij alle ontwerpopdrachten is er aantoonbare aandacht voor CO2- 
Categorie C Niet van toepassing, er worden geen 

reductie 
ontwerpopdrachten verstrekt 

CO2-gerelateerd onderzoek en innovatie 
Integrale maatregel 

2% tot 10% van onderzoek- en innovatiebudget wordt besteed aan 
Categorie A Niet ingevuld 

onderwerpen die (mede) CO2 kunnen besparen 
Geïmplementeerd op 01/2017 10% tot 20% van onderzoek- en innovatiebudget wordt besteed aan 

Categorie B Geldt voor papier reducerend gebruik van software en 
onderwerpen die (mede) CO2 kunnen besparen 

energie besparende maatregelen nieuwe locatie 

Meer dan 20% van onderzoek- en innovatiebudget wordt besteed 
Categorie C Niet ingevuld 

aan onderwerpen die (mede) CO2 kunnen besparen 

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

 

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

Niet ingevuld 
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 

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

Kennis en houding medewerkers m.b.t. CO2-reductie in projecten 
Integrale maatregel 

Niet ingevuld 
5% tot 25% van ingenieurs / ontwerpers / projectleiders heeft een er wordt geen van de methodieken en systemen 

Categorie A cursus gehad waarin aantoonbaar aandacht voor belang, gebruikt, de projectleider heeft in verband met het 
materialiteit en ontwerpmethoden CO2-reductie is besteed. soort werkzaamhden geen cursus of opleiding. 

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

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

Bedrijfshallen 

Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit 
Toepassen duurzame energie 

 

Categorie A Het electriciteitsgebruik van alle bedrijfhallen wordt tenminste voor 5% gedekt 

met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA). 
Gepland 12/2019 
Er zijn voor de opwekking van energie zonnepanelen gepland 

Categorie B Het electriciteitsgebruik van alle bedrijfhallen wordt voor tenminste 20% gedekt 

met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA) Niet ingevuld 
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Categorie C Het electriciteitsgebruik van alle bedrijfhallen wordt voor tenminste 50% gedekt 

met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA) Gepland 12/2019 

Erkende Maatregelen energiebesparing voor bedrijfshallen 
Integrale maatregel 

 

Het bedrijf heeft aantoonbaar de relevante 'erkende maatregelen voor bedrijfshal-
len' geïmplementeerd in alle bedrijfshallen die het 

Categorie A 
bedrijf in gebruik heeft c.q. voorzover in die lijst aangegeven: worden op natuurlijke 

momenten doorgevoerd. 

Geïmplementeerd op 01/2019 
Spouwmuurisolatie is toegepast, waar glazen oppervlakken zijn is dit uitgevoerd in HR++ glas. deuren zijn automatisch sluitend en waar 

garagedeuren zijn toegepast is ook een loopdeur aanwezig. Dak is geïsoleerd 

Kantoren 

 

Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit 
Toepassen duurzame energie 

 

Categorie A Het electriciteitsgebruik wordt tot 5% gedekt met eigen opwekking van hernieuwbare 

elektriciteit (via eigen investering of PPA) Niet ingevuld 

Categorie B Het electriciteitsgebruik wordt voor 5% tot 10% gedekt met eigen opwekking van 

hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA) Niet ingevuld 

Categorie C Minstens 10% van het electriciteitsgebruik wordt gedekt met eigen opwekking van 

hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA) Niet ingevuld 
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Energiemanagementsysteem 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Categorie A 25% tot 80% van het gebruikersoppervlak heeft gebouwbeheersysteem met te-

rugkoppeling aan de gebruikers (bv paneel in de hal). Niet ingevuld 

Categorie B Meer dan 80% van het gebruiksoppervlak heeft gebouwbeheersysteem met terug-

koppeling aan de gebruikers. Niet ingevuld 

Categorie C Meer dan 90% van het gebruiksoppervlak heeft gebouwbeheersysteem met terug-

koppeling aan de gebruikers. Niet ingevuld 

Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing kantoren zijn 
Categorie A doorgevoerd c.q. voorzover in die lijst aangegeven: worden op natuurlijke momen-

ten doorgevoerd 

Geïmplementeerd op 01/2019 
Alle glasoppervlakken zijn HR++ glas. Zonwering wordt toegepast Klimaat wordt beheerst middels een vloer koeling/verwarming systeem 

Verlichting is LED 

Gebruik duurzame warmte en/of warmtekoude-opslag (WKO) 
Toepassen duurzame energie 

 

Voor 10% tot 50% van het gebruikersoppervlak wordt duurzame 
Categorie A warmte toegepast voor ruimteverwarming. Niet ingevuld 

Voor 50% tot 80% van het gebruikersoppervlak wordt duurzame 
Categorie B warmte toegepast voor ruimteverwarming. Niet ingevuld 
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Voor meer dan 80% van het gebruikersoppervlak wordt duurzame 
Categorie C warmte toegepast voor ruimteverwarming. Niet ingevuld 

Groene cloud voor virtualisatie ICT-omgeving 
Integrale maatregel 

 

Het bedrijf heeft bij de keuze voor cloudopslag en de cloud-provider 
Categorie B aantoonbaar rekening gehouden met CO2-reductie. Niet ingevuld 

Het bedrijf heeft haar cloud-data bij een clouddienst die een 
Categorie C aantoonbaar groen beleid voert. Niet ingevuld 

Inkoop groene stroom en/of Nederlandse Garantie Van Oorsprong (GVO) 
Toepassen duurzame energie 

Meer dan 75% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of 
Categorie A Niet ingevuld 

vergroend met Nederlandse GVO's 

 Meer dan 98% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of Geïmplementeerd op 01/2019 
Categorie B 
 vergroend met Nederlandse GVO's Certificaat van NUON 000024, dd 17-12-2018 

Inkopen efficiënte hardware 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Het bedrijf heeft bij aankoop van computers, laptops en printers 
Categorie A aantoonbaar gekozen voor producten met het Energy Star label. 

Geïmplementeerd op 01/2018 
Alle computer apparatuur, incl. printers zijn voorzien van een energy star label 
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Het bedrijf neemt, waar mogelijk, hardware af van leveranciers die 
Categorie B bij de 1/3 meest duurzame leveranciers horen volgens Rankabrand, de GreenPeace 

Guide of een vergelijkbare systematiek. 
Niet ingevuld 

Optimalisatie klimaatinstallaties 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Bij alle gebouwen die de afgelopen 5 jaar in gebruik zijn genomen is 
Categorie A klimaatinstallatie ingeregeld Niet ingevuld 

50% tot 80% van gebruiksoppervlak worden installaties tenminste 
Categorie B elke 5 jaar ingeregeld Niet ingevuld 

Verbeteren Energielabel kantoren 
Integrale maatregel 

 

Categorie A Het gemiddeld Energielabel van kantoren is D of E. Niet ingevuld 

Categorie B Het gemiddeld Energielabel van kantoren is C of B. Niet ingevuld 

Categorie C Het gemiddeld Energielabel van kantoren is minstens A. Geïmplementeerd op 10/2018 
het label is afgegeven op 23-10-2018 met nummer 307555446 

Personen-Mobiliteit 

Aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 emissiemeting uit de praktijk 
Activiteit efficiënter uitvoeren 
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Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe 
Categorie A bedrijfsbusjes (aanschaf of lease,volgens in de praktijk gemeten Niet ingevuld gegevens) lager is dan 200 gr/km. 

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

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

 

Aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 emissiemeting uit de praktijk 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

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

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

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

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

 



  Versie 0.2 

 

17-04-2019  Pagina 61 van 69 

 

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 

Categorie C Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aan-

schaf of lease, volgens opgave fabrikant) is minder dan 147 gr/km. 

Geïmplementeerd op 03/2017 
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) 

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 (aan-

schaf of lease, volgens opgave fabrikant) onder 95 gr/km. 

Geïmplementeerd op 01/2018 
Dit proces wordt gestuurd door de afschrijving van de auto's en anderzijds de ontwikkelingen in de autoindustrie. m.a.w. de beschikbaar-

heid van meer energie zuinige/vriendelijke voertuigen 
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Beschikbaar stellen fiets, e-bike of e-scooter 
Integrale maatregel 

 

Wanneer zinvol stelt het bedrijf fietsen, e-bike of e-scooters 
Categorie A beschikbaar op project- of kantoorlocatie voor korte ritten. Niet ingevuld 

Het bedrijf biedt een regeling voor de vergoeding van aankoop van 
Categorie B een fiets of e-bike voor alle werknemers. Niet ingevuld 

 

Controle juiste bandenspanning leaseauto's 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

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

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

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

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

Faciliteiten voor thuiswerken en teleconferencing 
Activiteit beperken 
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Categorie A 

Bedrijf faciliteert gebruik van teleconferencing en mogelijkheden tot thuiswerken 

door: (1) het bieden van faciliteiten voor tele- of videoconferencing, (2) het moge-

lijk 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 kantoorfunc-

tie één dag per week vanuit huis werkt, of vanuit flexplek in nabijheid woonadres. Niet ingevuld 

Categorie C Bedrijf kan aannemelijk maken dat 10% van de medewerkers met een kantoorfunc-

tie één dag per week vanuit huis werkt, of vanuit flexplek in nabijheid woonadres. 
Geïmplementeerd op 12/2016 
WB, kam medewerker, en planner alsmede directie heeft de mogelijkheid vanuit huis te werken 

Gebruik energiezuinige banden 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft 
Categorie B met het label A op het onderdeel brandstofverbruik van het Europees bandenlabel. 

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 

Alle banden die binnen het bedrijf gebruikt worden hebben het label 
Categorie C A op het onderdeel brandstofverbruik van het Europees bandenlabel. Niet ingevuld 

Gebruik van biobrandstof als vervanging van normale brandstof 
Toepassen duurzame energie 
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 10% tot 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar Niet ingevuld 
Categorie B 
 biobrandstof. Niet van toepassing 

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

 

Nationale Benchmark Mobiliteit 
Integrale maatregel 

 

Het bedrijf voert elke twee jaar de Nationale Benchmark Mobiliteit 
Categorie A 

uit. 
Niet ingevuld 

Het bedrijf heeft een gemiddelde score van 6 op de Nationale 
Categorie B 

Benchmark Mobiliteit. 
Niet ingevuld 

Het bedrijf heef een gemiddelde score van 8 op de Nationale 
Categorie C 

Benchmark Mobiliteit. 
Niet ingevuld 

Rijden op alternatieve brandstoffen of full-elektrisch 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

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

Geïmplementeerd op 12/2016 
Directie rijdt in PHEV 

10% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of 
Categorie B lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric. Niet ingevuld 
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15% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of 
Categorie C lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric. Niet ingevuld 

Snelheidsbegrenzers op busjes 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Het bedrijf zet snelheidsbegrenzers in op alle nieuwe busjes, ook die 
Categorie B waarvoor dat niet reeds verplicht is. Niet ingevuld 

Het bedrijf zet snelheidsbegrenzers in op alle nieuwe en bestaande 
Categorie C busjes, ook die waarvoor dat niet reeds verplicht is. Niet ingevuld 

Stimuleren carpoolen 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

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

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

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

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

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

 Categorie A Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders Geïmplementeerd op 01/2019 
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Elke chauffeur van een busje heeft (online of praktijk) cursus Het 
Categorie B 

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 hoeveel-

heid werk, versus tekort aan gekwalificeerd personeel 

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

Stimuleren zuinig rijden: Monitoring 
Activiteit efficiënter uitvoeren 

 

Monitoring brandstofgebruik en jaarlijkse terugkoppeling naar 
Categorie A bestuurders. 

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

"Rit assist" 

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

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

Terugdringen autogebruik 
Activiteit beperken 

 

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

Niet ingevuld 
Mobiliteitskaart of budget niet van toepassing, voertuigen worden uitsluitend bedrijfsmatig gebruikt 
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Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel 
Categorie B 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 

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

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

Wedstrijd personenmobiliteit 
Integrale maatregel 

 

Bedrijf laat het personeel deelnemen aan jaarlijkse wedstrijden om 
Categorie A zuinig rijden te bevorderen. Niet ingevuld 

Niet geselecteerde activiteiten 

De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Onderaannemers en leveranciers, Materiaalgebruik, Waterbouw Schepen, Materieel, Logistiek & Transport, Bouw Bouwplaats, Materiaalgebruik / Scope 3, Afval, ICT-dienstverlening, Aanbesteden, 
Organisatiebeleid Algemeen, Bedrijfsprocessen, Gebruik van materialen die CO2 opnemen, Vermeden emissies bij derden. 
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14   VERKRIJGEN OPDRACHTEN MET GUNNINGSVOORDEEL 

 
Het gecertificeerd zijn voor de CO₂ prestatieladder certificering trede 5 door Flexcorail moet zich 

uiteindelijk vertalen in het verkrijgen van opdrachten welke bij inschrijving een gunningsvoordeel 
biedt ten opzichte van bedrijven die niet zijn gecertificeerd op de prestatieladder. 
 
Het gunningsvoordeel wordt geboden bij aanbestedingen, aangezien Flexco rail geen aannemer is 
en niet rechtstreeks deelneemt aan aanbestedingen is het belang van de prestatieladder trede ge-
legen bij de aannemer die de aanbesteding doet en de eisen die dat bedrijf stelt aan haar onder-
aannemers v.w.b. CO₂ 
 
Schematisch loopt een aanbestedingsproces ongeveer als volgt: 
 
 
 
 
 
 
geen gunning 
gunning op basis 
 CO₂   
     
     Inschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       geen voorkeur 
 
 
 
 
 
       wél voorkeur 
       op basis CO₂ 

OPDRACHTGEVER 

(PRORAIL) 

DEELNEMER 

AANBESTEDING  

bijv. geen CO₂ trede 

DEELNEMER 

AANBESTEDING  

bijv CO₂ trede 5 

Onderaannemer 

bijv. CO₂ trede 3 

Onderaannemer 

bijv. geen CO₂ trede 
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Op deze wijze kan een onderaannemer als Flexcorail toch voordeel hebben van haar CO₂ presta-

tie certificaat. 
 
Met name grotere bedrijven, veelal met prestatieladder trede 4 en 5 zullen een voorkeur hebben 
voor bedrijven met een trede van de prestatieladder, dit is een criterium dat geldt voor het hebben 
van trede 4 of 5, hierbij wordt in de keten gekeken welke CO₂ beperkende maatregelen worden 

getroffen. 
 
Het hebben van een CO₂ certificaat moet worden uitgedragen naar de opdrachtgevers en bij het 

verkrijgen van nieuwe opdrachten. Cruciaal bij het uitdragen van het belang van het hebben van 
een CO₂ certificaat is het streven van de regering om een belangrijke CO₂ reductie (49% t.o.v. 

1990) te bereiken voor 2030. Door opdrachtgevers te overtuigen van het belang hiervan kán een 
positieve invloed hebben op de gunning van werkzaamheden voor met name bedrijven die ook 
reeds een CO₂ certificering hebben. 

 
Strategie is dat de huidige opdrachtgevers op de hoogte worden gehouden van de gang van za-
ken met betrekking tot de reductie van CO₂. 
 
Tevens moet het reductie streven ook worden uitgedragen naar andere onderaannemers die voor 
dezelfde opdrachtgever(s) werken. 
 
Bij het inschrijven voor onderaanneming bij een opdrachtgever moet het CO₂ reductie beleid van 
Flexcorail als een positieve factor naar voren worden geschoven. 
 
Omdat Flexcorail, nog, niet intekent als onderaannemer zal het gunningsvoordeel ook niet tot zijn 
recht komen, dit zal eerst geschieden als Flexcorail dit wel zal gaan doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


