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1 Inleiding 
InAxtion Uitzendgroep B.V. heeft zich tot doel gesteld om actief en aantoonbaar de CO₂ uitstoot van 
haar bedrijfsvoering en daar waar mogelijk in de keten terug te dringen. In dit document zijn de 
doelen vastgelegd en is beschreven welke maatregelen er worden getroffen om de CO₂ uitstoot 
verder terug te dringen. Daarnaast is aangegeven aan welke initiatieven wordt deelgenomen om in 
de sector gezamenlijk tot oplossing te komen die de CO₂ uitstoot kunnen verlagen. 
 
Dit document is door de directie van InAxtion Uitzendgroep B.V. besproken en goedgekeurd. 
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2 Reductiedoelstellingen 
De Maatregellijst SKAO is gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven.  
 
Voor scope 1 en 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld. Het Plan van Aanpak in het volgende 
hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te 
behalen binnen de organisatie. 
 
In tabel 2.1 staan de reductiedoelstellingen weergegeven in 2020 ten opzichte van 2016. 
 

Onderdeel

CO₂-emissie 2016 

(in tonnen CO₂) # FTE

CO₂- emissie 

ton per FTE

Reductiedoelstellingen 

(reductie t.o.v. 2016, 

ton per FTE)

Verwarming 50,61 508 0,10 2,5%

Airconditioning 26,35 508 0,05 0,0%

Wagenpark interne medewerkers 199,80 508 0,39 5,0%

Wagenpark externe medewerkers 99,20 508 0,20 5,0%

Elektra grijs 37,69 508 0,07 50,0%

Elektra groen 0,00 508 0,00 0,0%

Gedeclareerde kilometers Fase 1 292,66 508 0,58 2,5%

Gedeclareerde kilometers Fase 2 279,21 508 0,55 2,5%

Gedeclareerde kilometers Fase 3 232,84 508 0,46 2,5%

Gedeclareerde kilometers Fase 4 979,49 508 1,93 2,5%

Gedeclareerde kilometers BVBA 201,08 508 0,40 2,5%

Gedeclareerde kilometers Zeitarbeit 21,57 508 0,04 0,0%

Personenvervoer trein 2,79 508 0,01 0,0%

Personenvervoer vliegtuig 12,82 508 0,03 0,0%

Totaal 2.436 508 4,80 3,5%
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Tabel 2.1: Reductiedoelstellingen 2020 
 

InAxtion heeft als doelstelling om haar CO₂-emissies (Scope 1 & 2) de komende 4 jaar met 3,5% te 
verminderen. 

2.1 Scope 1 

Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen 
gasverbruik en emissies door het eigen wagenpark. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de 
volgende meeste materiële emissies: 
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- brandstof voor verwarming van kantoren (gas); 
- brandstof voor airconditioning van kantoren (koudemiddelen); 
- brandstof voor dienstreizen per auto (totaal verbruik benzine, diesel door eigen wagenpark). 

2.2 Scope 2 

Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de 
organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die elektriciteit leveren. SKAO rekent ‘Business 
Travel’ tot Scope 2. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële 
emissies: 

- elektra voor kantoren; 
- inzet van privéauto’s voor dienstreizen; 
- personenvervoer per trein; 
- personenvervoer per vliegtuig. 

2.3 Scope 3 

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf, 
maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door 
het bedrijf. 
De belangrijkste emissiebron in scope 3 zijn het woon-werkverkeer en het papierverbruik. 
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3 Plan van Aanpak 
Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die getroffen worden om de reductie-doelstellingen in 
2020 te behalen. 

3.1 Maatregelen voor het behalen van reductiedoelstelling Scope 1 en Scope 2 

Op 16 mei 2017 is de CO2-footprint  van InAxtion Uitzendgroep B.V. over 2016 besproken. Per thema 
is de huidige situatie besproken en benoemd welke maatregelen er al zijn genomen ter reductie van 
de CO2-uitstoot. Deze maatregelen zijn vergelijken met de Maatregellijst van de SKAO. De nieuwe 
maatregelen zijn opgesteld aan de hand van de Maatregellijst van de SKAO. Ieder jaar zal deze 
Maatregellijst besproken worden en zal er worden gekeken of de maatregelen nog wel zorgen voor 
reductie of deze iets bijgesteld dienen te worden. 
 
Bij deze bijeenkomst waren de volgende verantwoordelijken aanwezig: 

- Hans de Regt 

- Miranda Groenendijk 

- Karen Hoogendoorn 

 

Hieronder wordt per scope de huidige situatie beschreven, welke maatregelen er al genomen zijn en 
welke maatregelen in het kader van dit Energiemanagement Actieplan zullen worden genomen. 

3.1.1 Verwarming 

Huidige situatie: 
- Pand Dordrecht is een monumentaal pand; 
- De panden Schiedam en Amsterdam zijn gevestigd in een verzamelgebouw; 
- Van geen enkel gebouw is er inzicht in het Energielabel. 

 
Geplande reductiemaatregelen: 

Maatregel Reductie Toelichting

Verbeteren Energielabel 1,3 ton CO2 Inschatting 2,5% besparing t.o.v. totale CO2

pand Dordrecht voor verwarming. Op dit moment is er geen 

pand Amsterdam kennis over de energielabels van de panden

pand Schiedam en weten we ook niet waar mogelijkheden

pand Helmond zijn om te verbeteren.

pand Terneuzen

pand Zwolle

pand Bergen op Zoom

Totale absolute reductie

Huidige emissie verwarming

Reductie % verwarming t.o.v. huidige emissie

1,3 ton CO2

2,50%

50,61 ton Co2
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3.1.2 Wagenpark interne en externe medewerkers 

Huidige situatie: 
- Bij uitgifte van de lease- en eigen auto’s wordt de bandenspanning gemeten. De 

bandenspanning wordt daarna op reguliere basis gecheckt. Bij onderhoud etc. 
- Bij aanschaf en lease van auto’s wordt gekeken naar de gemiddelde uitstoot van de auto’s. 

 
Geplande reductiemaatregelen: 
Maatregel Reductie Toelichting

Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse 8,97 ton Inschatting 3% besparing t.o.v. totale CO2

terugkoppeling naar bestuurders CO2 voor brandstof eigen wagenpark.

Op dit moment wordt er op jaarbasis gekeken,

maar vindt geen terugkoppeling plaats.

Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan 2,99 ton Inschatting 1% besparing t.o.v. totale CO2

alle bestuurders CO2 voor brandstof eigen wagenpark.

Bedrijf laat het personeel deelnemen aan een 2,99 ton Inschatting 1% besparing t.o.v. totale CO2

jaarlijkse wedstrijd wie het zuinigst en/of het CO2 voor brandstof eigen wagenpark.

minst rijdt

Totale absolute reductie

Huidige emissie wagenpark

Reductie % wagenpark t.o.v. huidige emissie

14,95 ton CO2

299,00 ton Co2

5,00%  
 

3.1.3 Elektriciteit 

Huidige situatie: 
- InAxtion Uitzendgroep B.V. koopt groene stroom in voor de panden in Dordrecht, Helmond, 

Terneuzen, Zwolle en Bergen op Zoom. Hier zit echter geen garantie van oorsprong bij en kan 
dus niet als groene stroom worden gerekend volgende eisen van de CO2-Prestatieladder. 

- De panden in Schiedam, Antwerpen, Houthalen en Amsterdam bevinden zich in een 
bedrijfsverzamelpand. InAxtion Uitzendgroep B.V. heeft op dit moment geen invloed op de 
energiecontracten bij deze panden. 

 
Geplande reductiemaatregelen: 
Maatregel Reductie Toelichting

Groene stroom inkopen met garantie van 18,84 ton 50%, waarschijnlijk windenergie

oorsprong CO2

In gesprek gaan met de verhuurders van de 0 ton Deze gesprekken dienen tegelijkertijd te gaan

verzamelpanden: CO2 lopen met de gesprekken omtrent huur.

pand Amsterdam Deze dienen nog gepland te worden, op dit 

pand Schiedam moment geen zicht op wanneer deze gaan

pand Houthalen plaatsvinden.

pand Antwerpen

Totale absolute reductie

Huidige emissie elektriciteit

Reductie % elektriciteit t.o.v. huidige emissie

18,84 ton CO2

37,69 ton Co2

50,00%  
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3.1.4 Gedeclareerde kilometers 

Huidige situatie: 
- In 2014 is gestart met het meer inzicht verkrijgen in de gedeclareerde kilometers van de 

externe medewerkers. Dit door het verstrekking van brandstofbonnen bij de 
kilometerverklaringen. Doordat deze vraag is uitgezet bij onze vestigingen in Helmond en 
Zwolle is er al wat meer duidelijkheid over hoe en wanneer er kilometers worden gemaakt en 
op welke manier.  

- Doordat de markt op dit moment weer aantrekt en de vraag naar technisch geschoold 
personeel toeneemt is de kans groot dat de gedeclareerde kilometers in 2017 gaan 
toenemen. 

 
Geplande reductiemaatregelen: 
Maatregel Reductie Toelichting

Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen 50,17 ton Inschatting 2,5% besparing.

werknemers en kan dit aantonen CO2

Totale absolute reductie

Huidige emissie gedeclareerde kilometers

Reductie % gedeclareerde km  t.o.v. huidige emissie 2,50%

50,17 ton CO2

2.006,85 ton Co2
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4 Initiatieven 
InAxtion heeft zich op dit moment aangesloten bij een initiatief, namelijk Stichting Nederland CO2 
Neutraal. Daarnaast zal de website van SKAO in de gaten gehouden worden op nieuwe opgezette 
initiatieven die voor InAxtion interessant kunnen zijn. 

4.1 Stichting Nederland CO2 Neutraal 

In november 2015 heeft InAxtion zich aangesloten bij Stichting Nederland CO 2 Neutraal. Het doel 
van deze stichting is bedrijven en organisaties stimuleren en ondersteunen te groeien naar een 
klimaatneutrale onderneming. Niet alleen voldoet InAxtion hiermee aan eis 3.D.1 uit het 
Handboek CO2 prestatieladder, tevens biedt het InAxtion de mogelijkheid om te sparren met 
andere leden van de stichting, om kennis te delen en inspiratie op te doen.  
 
De stichting Nederland CO2 Neutraal heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen. Binnen 
iedere werkgroep zijn zo’n 12 verschillende bedrijven actief, wat een breed beeld geeft van de 
markt. InAxtion is ingedeeld in de werkgroep ‘Wagenpark 4’. Deze werkgroep richt zich op 
mogelijke CO2 reductie en besparingen binnen het wagenpark.   
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5 Verantwoordelijkheden en taakstellingen 
Het uitvoeren van het bovengenoemde Plan van Aanpak wordt uitgevoerd door de Stuurgroep 
Duurzaamheid en de Werkgroep Duurzaamheid. De Stuurgroep heeft, naast de portefeuille 
duurzaam ondernemen, de portefeuille CO₂-management (inclusief de doelstellingen, reductie en 
adviezen) onder haar hoede. De Stuurgroep bestaat uit de directie van InAxtion Uitzendgroep B.V.  
De Werkgroep Duurzaamheid heeft een belangrijke rol in de periodieke meting, rapportage, analyse 
en interne en externe communicatie. De Werkgroep Duurzaamheid bestaat uit de coördinatoren en 
manager Energie. 

5.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden 

Organisatie: 
- Directievertegenwoordigers 

H.A. de Regt   Directeur InAxtion Uitzendgroep B.V. 
M.A.F. van Ravenstein  Directeur InAxtion Uitzendgroep B.V. 
S.E. Timmermans  CFO InAxtion Uitzendgroep B.V. 

- Coördinatoren: 
Hans de Regt   Coördinator Duurzaamheid/Directeur InAxtion Uitzendgroep 

- Energiemanager: 
Karen Hoogendoorn  Manager Energie / Assistent-controller  
Miranda Groenendijk  Manager Energie / Back Office medewerker 

 

5.2 Actieplan 

Op basis van de opgestelde maatregelen is  voor de periode 2016-2020 een actieplan opgesteld. 
 
InAxtion Uitzendgroep B.V. wil vanaf 2017 elk kwartaal inzicht verkrijgen in haar CO2-footprint. Om 
dit te kunnen bewerkstelligen wil  InAxtion op de volgende wijze haar emissiegegevens verzamelen. 
 

Emissiestroom Wijze Registratie van data 

Aardgas (verwarming) Per kwartaal meterstanden 
opnemen 

Elk kwartaal invoeren in Excel + 
CO2 management 

Brandstofverbruik wagenpark Per kwartaal overzicht 
opvragen bij Multi Tank Card 

Elk kwartaal invoeren in Excel + 
CO2 management 

Elektriciteitsverbruik Per kwartaal meterstanden 
opnemen 

Elk kwartaal invoeren in Excel + 
CO2 management 

Gedeclareerde kilometers Elk kwartaal overzicht opvragen 
uit Exact Globe + FlexService 

Elk kwartaal invoeren in Excel + 
CO2 management 

Personenvervoer trein/vliegtuig Elk kwartaal overzicht opvragen 
uit Exact Globe 

Elk kwartaal invoeren in Excel + 
CO2 management 

 
Ten aanzien van de geregistreerde meterstanden voor aardgas en elektriciteit zal jaarlijks een 
controle worden uitgevoerd met behulp van de jaarafrekeningen van de betreffende leveranciers. 
 
Op de volgende bladzijde een tabel met daarin weergegeven het actieplan, waar verantwoordelijken 
aan de maatregelen zijn gekoppeld en een tijdsplanning is vastgelegd.



Tabel Actieplan 
 
Traject Start Eind Verantwoordelijke Betrokken personenen Activiteiten

Verbeteren Energielabel Q2 2018 Q4 2018 Hans vestigingsmanagers Gesprekken aangaan met de verhuurders of er al

pand Dordrecht Miranda energielabels zijn. Gaat dit vanuit InAxtion of samen

pand Amsterdam Karen met verhuurder.

pand Schiedam

pand Helmond

pand Terneuzen

pand Zwolle

pand Bergen op Zoom

Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse Q3 2017 Doorlopend Miranda Hans Per kwartaal monitoren + beleid op stellen hoe terug

terugkoppeling naar bestuurders Karen vestigingsmanagers te koppelen naar de bestuurders.

Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan Q3 2017 Doorlopend Miranda Hans Uitzoeken wat een toolbox precies inhoud en hoe

alle bestuurders Karen vestigingsmanagers deze bij InAxtion is uit te rollen

Bedrijf laat het personeel deelnemen aan een Q4 2018 Doorlopend Miranda Hans Uitzoeken welke leveranciers passen bij InAxtion

jaarlijkse wedstrijd wie het zuinigst en/of het Karen en hoe dit jaarlijks toe te passen (monitoring?)

minst rijdt

Groene stroom inkopen met garantie van Q3 2017 Q1 2018 Miranda Karen Huidige overeenkomsten doorlopen (jaarcontracten).

oorsprong Meerdere leveranciers uitvragen.

In gesprek gaan met de verhuurders van de Q1 2018 Q4 2019 Hans vestigingsmanagers Gesprekken aangaan met de verhuurders over de

verzamelpanden: Miranda levering van electriciteit en gas. Wat zijn er nu voor

pand Amsterdam Karen leveranciers en wat voor soort energie wordt er

pand Schiedam geleverd.

pand Houthalen

pand Antwerpen

Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen Q4 2018 Doorlopend Miranda Hans Beleid opstellen omtrent het informeren van carpoolen

werknemers en kan dit aantonen Karen (beloningsmodel?)



5.3 Budget 
Voor de hiervoor genoemde initiatieven “CO₂-prestatieladder SKAO”  en “Nederland CO2 Neutraal” 
heeft InAxtion Uitzendgroep B.V. een specifiek budget vrij gemaakt. Hieronder volgt een overzicht 
van de betreffende budgetten. 

5.3.1 CO₂-prestatieladder SKAO 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 208 uur € 60,= € 12.480,= 

Certificering 1 dag per jaar € 2.820,= € 2.820,= 

Bijdrage SKAO 1 maal per jaar € 1.200,= € 1.200,= 

Co2-Management 1 maal per jaar € 2.057,= € 2.057,= 

Totaal € 18.557,= 

 

5.3.2 Nederland CO2 Neutraal 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 40 uur € 60,= € 2.400,= 

Deelnamekosten 1 maal per jaar € 1.447,= € 1.447,= 

Totaal € 3.847,= 

 

 


