
Van der Ende Steel Protectors Group BV
Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2020

Globale maat

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 2 341 ton

Omzet 30 miljoen Euro 78,03 ton/miljoen Euro

Personeelsleden 179 FTE 13,08 ton/FTE

Overzicht maatregelen
Kantoren

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

Categorie A Meer dan 75% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of vergroend met
Nederlandse GVO's

Geïmplementeerd op 01/2012
100% gecertificeerde groene stroom uit windenergie

Categorie B Meer dan 98% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of vergroend met
Nederlandse GVO's

Geïmplementeerd op 01/2012
100% windenergie met certificaat

Inkopen efficiënte hardware
Activiteit efficiënter uitvoeren

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

Geïmplementeerd op 06/2018
Alle vaste (desktop) computers binnen de organisatie vervangen,
zowel op het hoofdkantoor als op de projectlocaties. HP desktop
model Prodesk staat op de Energy Star producten lijst.

Categorie B
Het bedrijf neemt, waar mogelijk, hardware af van leveranciers die bij de 1/3 meest
duurzame leveranciers horen volgens Rankabrand, de GreenPeace Guide of een
vergelijkbare systematiek.

Geïmplementeerd op 06/2018
De HP score van 15 op 39 is de 2e plaats in vergelijking met
alternatieve merken.

Optimalisatie klimaatinstallaties
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bij alle kantoren die de afgelopen 5 jaar in gebruik zijn genomen is de
klimaatinstallatie geoptimaliseerd door een professioneel installatiebedrijf.

Geïmplementeerd op 01/2020
Nadat de verbouwing (uitbreiding kantoorruimtes in de zijvleugel)
gereed was is het gehele systeem op het hoofdkantoor opnieuw
ingeregeld en geoptimaliseerd door een klimaattechniek bedrijf
van de aannemer.

Verbeteren Energielabel kantoren
Integrale maatregel

Categorie B Het gemiddeld Energielabel van kantoren is C of B.
Geïmplementeerd op 01/2020
Na verbouwing van hoofdkantoor is het energelabel opnieuw
bepaald. Deze komt op energielabel B uit.

Materiaalgebruik / Scope 3

Voor deze activiteit zijn geen maatregelen genomen.

Materieel

Aanschaf zuinigere machines
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 50% van de machineaankopen in de
afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan
de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik.

Geïmplementeerd op 01/2015

Elektrificeren handgereedschap
Elektrificeren

Categorie A Waar mogelijk maakt bedrijf gebruik van elektrisch handgereedschap in plaats van
handgereedschap op brandstof. Geïmplementeerd op 08/2016
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Monitoring individuele mobiele werktuigen op brandstofgebruik en aantal draaiuren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Monitoring van brandstofverbruik 25% tot 75% van het aantal mobiele werktuigen Geïmplementeerd op 08/2016
Aggregaten en compressoren

Categorie B Monitoring van brandstofverbruik voor minstens 75% van het aantal mobiele
werktuigen met online uitlezen en analyseren vlootgegevens.

Gepland 12/2017
Monitoren aggregaten Watt-now

Start-stop systeem op mobiele werktuigen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Start-stop systeem toegepast bij < 25% van het aantal mobiele werktuigen (kranen,
graafmachines e.d.) Geïmplementeerd op 02/2016

Onderaannemers en leveranciers

Selectie onderaannemers op reisafstand
Activiteit beperken

Categorie A Reisafstand weegt mee in selectieprocedure voor onderaannemers.
Geïmplementeerd op 09/2014
Streven naar zo veel mogelijk lokaal betrekken van:
Ondersteunende diensten voor het werk; Inleenpersoneel;
Onderaannemer uitbesteed werk.

Organisatiebeleid Algemeen

CO2-bewustzijn bij medewerkers
Integrale maatregel

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

Geïmplementeerd op 06/2020
Onboarding voor nieuwe en tijdelijke medewerkers is geheel
vernieuwd. Nieuwe personeelswijzer en HSE-regels boekje uit de
onboarding is ook gedeeld met alle bestaande medewerkers.
Daarin is duurzaamheid en CO2-reductie expliciet opgenomen.

Selectie onderaannemers en/of leveranciers op CO2 bewust certificaat
Integrale maatregel

Categorie A Bezit CO2-bewust certificaat van onderaannemers en/of leveranciers weegt mee in
selectieprocedure voor onderaannemers en/of leveranciers.

Geïmplementeerd op 04/2018
In de infra projecten wordt dit standaard meegenomen in de
uitvraag / selectie van de onderaannemers.

Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen
Integrale maatregel

Categorie A Bedrijf voert structureel alle energiebesparingsmaatregelen (scope 1 en 2) uit met
een TVT van minder dan 5 jaar.

Geïmplementeerd op 06/2019
Inventarisatie gemaakt en doorgevoerd.

Personen-Mobiliteit

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

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

Geïmplementeerd op 08/2020
De gemiddelde uitstoot van alle leaseauto's ligt net boven de
140gr/km. Bij de nieuwe leaseauto's van de afgelopen jaar is de
gem. uitstoot lager.

Controle juiste bandenspanning leaseauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de leaseauto's.
Geïmplementeerd op 07/2012
bij wisseling van zomer naar winterbanden en andersom. Dus 2x
per jaar voor 70% van het wagenpark
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Faciliteiten voor thuiswerken en teleconferencing
Activiteit beperken

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

Geïmplementeerd op 01/2018
Alle stafmedewerkers en het kaderpersoneel kan op afstand
inloggen op de bedrijfssystemen. Daarmee is ook op de
projectlocaties en thuis werken gefaciliteerd en het niet (meer)
nodig om daarvoor naar het kantoor te komen.

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

Geïmplementeerd op 04/2020
Thuiswerken is in de lock-down op grote schaal toegepast. Alle ICT-
systemen zijn daar nu op ingericht. Door de positieve ervaring is
het nu veel meer geaccepteerd dat medewerkers 1 of 2 dagen per
week vanuit huis werken.

Stimuleren carpoolen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen werknemers en kan dit aantonen. Geïmplementeerd op 11/2016

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders Geïmplementeerd op 07/2012
Wordt elke 2 jaar herhaald.

Zero CO2-emissie voertuigen
Elektrificeren

Categorie A 5% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero CO2-
emissie.

Geïmplementeerd op 09/2020
Met de derde EV in het wagenpark sinds september is het aandeel
nu ruim 8%

Niet geselecteerde activiteiten

De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Materiaalgebruik, Waterbouw Schepen, Logistiek & Transport, Bouw Bouwplaats, Advies, Afval, Bedrijfshallen en -terreinen,
ICT-dienstverlening, Aanbesteden, Bedrijfsprocessen, Gebruik van materialen die CO2 opnemen, Vermeden emissies bij derden, Groenonderhoud.
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