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1.1 Onderwerp en toepassingsgebied
Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen
aan onze reductiedoelstellingen in het Energiemanagementplan. Het plan wordt jaarlijks (of vaak als nodig)
bijgesteld en goedgekeurd door de directie van de Vis Groep. Middels de directiebeoordeling,
energiebeoordeling, interne controles, vergaderingen en initiatieven zullen wij ons energiemanagementplan
actueel houden. De gekozen maatregelen zijn weergegeven in dit Energiemanagementplan, evenals het budget
wat hiervoor is vrijgemaakt.
Het energiemanagementplan is opgesteld op basis uit de eisen uit het handboek CO₂-Prestatieladder d.d. 10
juni 2015, versie 3.0
Het energiemanagementplan is via de website www.vistech.nl openbaar gemaakt voor geïnteresseerden en
belanghebbenden.

1.2 Bedrijfsprofiel
De Vis Groep is een landelijk opererend bedrijf, die staat voor het boren en zagen van gaten-sparingen in beton
en steenachtig materiaal, brandwerende afdichtingen en sloopwerken in o.a. de bouwnijverheid, GGW,
nutsbedrijven, overheidsbedrijven etc.
De Vis Groep zet zich in om op kwalitatieve en milieuverantwoorde wijze het afval te verwerken. Daarbij wordt
een zo hoog mogelijk aan terugwinning nagestreefd. Daarbij voldoet de Vis Groep aan de strengste eisen in
onze branche.
De Vis Groep heeft een totaal van:
2014 – 72 medewerkers fte;
2015 – 81 medewerkers fte;
2016 - 83 medewerkers fte.
2017 - 90 medewerkers fte
2018 - 84 medewerkers fte 1e halfjaar

1.3 Beleid
Dit energiemanagementplan met emissiereductie verklaring is opgesteld door de Vis Groep. Het
emissiereductie beleid is er op gericht de emissies van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk te maken, te
registreren, monitoren en te beperken. Dit gebeurt door het opstellen van reductie doelstellingen waarin de
Vis Groep stelt het energieverbruik te reduceren. De Vis Groep streeft ernaar om met de geplande maatregelen
vanaf 2014 (basisjaar) tot eind 2018, ongeveer 8 % CO₂-emissie te reduceren op het elektriciteitsverbruik
(scope 2)en ongeveer 8 % CO₂-emissie op het dieselverbruik (scope 2). De Vis Groep maakt gebruik van groene
stroom.
Conform het principe Plan, Do, Check, Act (PDCA) zal de Vis Groep ieder jaar de resultaten evalueren en waar
nodig de doelstellingen aanpassen. In het onderhavige energiemanagementplan zijn de doelstellingen
opgenomen die het beleid onderstrepen. Door periodiek te rapporteren en publiceren zal de Vis Groep
vaststellen en communiceren in welke mate de doelstellingen gehaald zijn. De Vis Groep streeft ernaar om
continu het CO₂-beleid te verbeteren.
Op basis van dit document worden personeel, personen die voor of namens de Vis Groep werkzaam zijn
geïnformeerd omtrent de reductiedoelstellingen van de Vis Groep. Alsmede is na publicatie dit beleid openbaar
toegankelijk voor alle opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
Toereikende middelen zullen door het management team (MT) ter beschikking worden gesteld om de interne
CO₂-doelstellingen te bereiken en aantoonbaar te kunnen participeren in de door de organisatie aangereikte
initiatieven.
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De Vis Groep streeft naar een bedrijfsvoering volgens het PDCA-methodiek en zo regelmatig de CO₂-emissies te
analyseren en waar mogelijk te verminderen. Dit in combinatie met een toenemende bewustwording van het
personeel dient er voor te zorgen dat de reductie doelstellingen behaald worden.
De CO₂-Prestatieladder is geïntrigeerd in het KAM-handboek, zodat de PDCA-methodiek geborgd is.

1.4 Rechtspersoon en verantwoordelijkheden
De statutair eindverantwoordelijke persoon voor de rapporterende organisatie is de Algemeen Directeur van
de Vis Groep.
De operationeel eindverantwoordelijke voor de CO₂-emissie is de hoofdmanager bij de Vis Groep.
De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen/bijstellen van de doelstellingen, interne en externe
communicatie, uitdragen en invullen van het initiatief.

Hoofdstuk 2 Organisatorische grens
2.1 Organisatiegrenzen
De Vis Groep heeft 7 bedrijfslocaties, waarvan het hoofdkantoor in Wateringen is gevestigd.
- Vis Wateringen (hoofdkantoor) waarin gevestigd zijn:
- Vis Diamantboor- en Zaagtechniek BV;
- Vis Brandwerende Afdichtingen BV;
- Vis Bouwservice;
De overige bedrijfslocaties zijn:
- Vis Roosendaal;
- Vis GVH- Weslon Betonboringen BV, Ter Aar;
- VIS GVH- Weslon Betonboringen, Soest;
- Vis Balkbrug, Balkbrug;
- Vis Hengelo, Hengelo;
- Brabant Boor BV, Uden

2.2 Bedrijfsomvang CO₂-Uitstoot
In het handboek CO₂-Prestatieladder 3.0, hoofdstuk 4.2 staat een omschrijving van de bedrijfsomvang
beschreven gerelateerd aan de omvang van de CO₂-uitstoot. De CO₂-uitstoot is geïnventariseerd op 331,46 ton
CO₂, 1e halfjaar 2018, waardoor de organisatie geclassificeerd is als een “Klein bedrijf”.

2.3 Definities Emissies
Scope 1emissies of directe emissies
Scope 1 emissies of directe emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of
gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasverbruik, en emissies door het eigen
wagenpark.
Scope 2 emissies of indirecte emissies
Scope 2 emissies of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door opwekking van elektriciteit, warmte en
koeling in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden
gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.
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Hoofdstuk 3 CO2-prestatieniveau
3.1 Invalshoek A (inzicht)
Inzicht in scope 1 e scope 2 emissies.
Onderstaand is de verdeling in scopes voor de Vis Groep weergegeven.
Emissies per onderdeel
Kantoren en productielocaties
Elektriciteit
Aardgas
Diesel

scope 1
scope 1
scope 1

Personenvervoer
Leaseauto/bussen
Zakelijk gebruik privé auto

scope 2
scope 2

3.2 Invalshoek B (reductie)
Reductie creëert kansen voor het terugdringen van energieverbruik en CO₂-uitstoot. De reductiedoelstellingen
van de Vis Groep zijn beschreven in hoofdstuk 5, Reductieplan.
3.3 Invalshoek C (Communicatie)
Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het Energiemanagementplan van de Vis Groep, zowel intern
als extern en bevat de volgende onderdelen:
- CO₂-procedure.

- CO₂- registratie.
- Reductiedoelstellingen en de realisatie hiervan.
De uitwerking van dit communicatieplan is beschreven in hoofdstuk 6.
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3.4 Invalshoek D (participatie)
Om op de hoogte te blijven van de marktinitiatieven omtrent CO₂-reductie is onderdeel van de dagelijkse gang
van zaken. De Vis Groep participeert in netwerken en neemt deel aan brancheverenigingen en initiatieven.
Inhoudelijk wordt dit in hoofdstuk 7 besproken.

Hoofdstuk 4 CO₂-emissie inventarisatie
Volgens eis 3.a.1. van de CO₂-Prestatieladder niveau 3, dient de Vis Groep te beschikken over een actuele
emissie-inventarisatie voor scope 1 en scope 2. De Vis Groep heeft de CO₂-emissies van het 1e halfjaar 2018 in
kaart gebracht. De berekening die ten grondslag ligt aan de getoonde cijfers wordt vanaf 2014 elk afzonderlijk
jaar verwerkt in het formulier F40 CO₂-footprint versie 2018 - 1. d.d. 10-09-2018

4.1 Basisjaar en rapportage periode
De CO₂-emissie inventarisatie voor de Vis Groep is uitgevoerd over het kalenderjaar 1e halfjaar 2018. Er zijn
m.u.v. de procesemissies, geen historische gegevens bekend die verder in de terug in de tijd gaan. Het
kalenderjaar 2014 is het basisjaar.

4.2 Emissiefactoren
Om te komen tot de CO₂-emissies dienen de verbruikte hoeveelheden fossiele brandstoffen en elektriciteit
omgerekend te worden naar een uitstoot in kg / ton CO₂. Om dat te bewerkstelligen maakt de Vis Groep
gebruik van emissiefactoren, welke beschreven staan op http://co2emissiefactoren.nl. Naar deze website
wordt verwezen in het Handboek CO₂-Prestatieladder, versie 3.0.
De Vis Groep neemt groene stroom af van Essent en Nuon.
De Eissiefactoren die voor de Vis Groep van toepassing zijn, zijn weergegeven in onderstaand tabel.
Grondstof
Elektriciteit groen Nederland
Elektriciteit Groen Europa
Aardgas
Diesel
Zakelijk geplogenheid privé auto

Emissiefactor
0,00 kg CO₂/kWh
0,549 kg CO₂/kWh
1,890 kg CO₂/Nmᵌ
3,230 kg CO₂/liter
0,220 kg CO₂/voertuigkilometer

Tabel 1 Emissiefactoren

4.3 Afbakening emissies
Om de scope van inventarisatie af te bakenen is er gebruik gemaakt van de scope indeling van het Green House
Gas Protocol (GHG Protocol) zoals opgenomen in het handboek CO₂Prestatieladder versie 3.0. van de Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). In het GHG protocol wordt er een onderscheid
gemaakt tussen 3 bronnen van emissies in 2 categorieën, te weten: directe en indirecte emissies, zoals
beschreven in hoofdstuk 2. ( waarvan de Vis Groep
van 2 groepen gebruik maakt, scope 1 en scope 2).
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4.4 Resultaten
Uit de CO₂-inventarisatie van 1e halfjaar 2018 zijn de volgende resultaten gekomen.
Emissie per scope
Scope 1
Scope 2
Totaal scope 1 en 2

308,08 ton CO₂
23,39 ton CO₂
331,46 ton CO₂

Emissie per onderdeel
Kantoren en productielocaties
Elektriciteit groen Nederland
Elektriciteit groen Europa (grijs)
Aardgas
Diesel
Zakelijk gebruik privé auto

0,00
23,14
24,64
283,44

ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂

scope 2
scope 2
scope 1
scope 1

0,24 ton CO₂ scope 2

De grootste bron van CO₂-uitstoot zijn de procesemissies in scope 1. Maar liefst 92,94 % van het totaal emissies
binnen scope 1 kan worden bestempeld als procesemissies.

4.5 Berekeningsmethode
4.5.1 Elektriciteit en aardgas
De Vis Groep beschikt over 4 locaties, welke bestaat uit werkplaats, magazijn en kantoor. De gegevens
behorende bij het verbruik van deze locaties worden halfjaarlijks aan de hand van de meterstand opgenomen.
- Vis GVH- Weslon Betonboringen BV in Ter Aar en Vis Roosendaal betrekken hun groene stroom uit
Nederland, welke niet
meetelt in de footprint.
- Het bedrijfspand aan de Klopperman in Wateringen, waaronder vallen:
- Vis Diamantboor en Zaagtechniek BV, Vis Brandwerende Afdichtingen BV, Vis Bouwservice BV en
Brabant Boor BV in Uden, betrekken groene stroom uit Europa (waterenergie) welke gezien wordt als
grijze stroom. Dit telt wel mee in de footprint.
De hoofdcomponenten zijn aardgas en elektriciteit.
4.5.2 Brandstofverbruik
Het overgrote deel van de CO₂-uitstoot voor diesel wordt veroorzaakt door de bedrijfsbussen. De bijbehorende
gegevens worden per halfjaar opgevraagd bij BP.
Zakelijk verbruik met privéauto kan onderverdeeld worden in aantal gereden kilometers met diesel en benzine.
Het aantal gereden kilometers wordt per persoon bijgehouden door de financiële administratie.
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4.6 CO₂-footprint basisjaar 2014
CO2-footprint 2014

31-12-2014

d.d.

VIS Participatie B.V.

Eenheid

Item

Scope 1

Benzine
Diesel
LPG
Aardgas
Propaan
Acetyleen

liter
liter
liter
Nm3
liter
liter

Grijze stroom
Groene stroom "wind/water/zon"
Zakelijk verkeer privé voertuigen
Vliegreizen - Regionaal (<700km)
Vliegreizen - Europees (700-2.500km)
Vliegreizen - Intercontineltaal (>2.500km)

kWh
kWh
voertuigkilometer
reizigerskilometer
reizigerskilometer
reizigerskilometer

Vis Diamantboor- en
zaagtechniek B.V.

Vis Brandwerende
Afdichtingen B.V.

Vis GVH- Weslon
Betonboringen B.V.

Vis
Roosendaal

Brabant
Boor B.V.
26.880

65.032

13.328

29.467

6995

1605

2839

558

4206

40.503

9.296

6.691

1.123

9.548

Totaal

CO2-emissiefactor (WTW)

0
134.707
0
16.203
0
0

2,740
3,230
1,806
1,884
1,725
0,564

Kg CO2/liter
Kg CO2/liter
Kg CO2/liter
Kg CO2/Nm3
Kg CO2/liter
Kg CO2/liter

67.161
0
7.488
0
68.000
0

0,526
0,000
0,220
0,297
0,200
0,147

Kg CO2/kWh
Kg CO2/kWh
Kg CO2/voertuigkilometer
Kg CO2/reizigerskilometer
Kg CO2/reizigerskilometer
Kg CO2/reizigerskilometer

Totale emissie scope 1

Scope 2

3.848

936

1.352

1.352

34.944

8.500

12.278

12.278

252.372

52.869

106.800

1.642

102.522

37

9

13

0

13

Totale emissie scope 2

Totale CO2-emissie
Aantal medewerkers

fte

Deze CO2-footprint is opgesteld op basis van de CO 2-emissiefactoren van:
www.co2emissiefactoren.nl
versie: januari
d.d. 7-7-2015
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Ton CO2
0 0,00%
435,10 84,29%
0 0,00%
30,53 5,91%
0 0,00%
0 0,00%
465,63 90,20%
35,33 6,84%
0 0,00%
1,65 0,32%
0 0,00%
13,60 2,63%
0 0,00%
50,57 9,80%

516,20 100%
72

Per medewerker

7,17

1,39%

4.7 CO₂-footprint 1e halfjaar 2018

CO2-footprint 2018-1

d.d. 1e halfjaar 2018

5-11-2018

VIS Participatie B.V.

Item

Scope 1

Eenheid
Benzine
Diesel
LPG
Aardgas
Propaan
Acetyleen

liter
liter
liter
Nm3
liter
liter

Grijze stroom
Groene stroom "wind/water/zon"
Zakelijk verkeer privé voertuigen
Vliegreizen - Regionaal (<700km)
Vliegreizen - Europees (700-2.500km)
Vliegreizen - Intercontineltaal (>2.500km)

kWh
kWh
voertuigkilometer
reizigerskilometer
reizigerskilometer
reizigerskilometer

Vis Diamantboor- en
zaagtechniek B.V.

Vis Brandwerende
Afdichtingen B.V.

Vis
Vis GVH- Weslon
Bouwservice
Betonboringen B.V.
B.V.

Vis
Roosendaal

Brabant
Boor B.V.

38.018

3.127

29.626

761

0

16.221

5946

1365

1389

1072

404

2859

20.663

4.742

578

105

3.965
237

39

125
0

145

147.574

15.781

98.369

6.911

764

62.066

44

8

18

3

0

11

Totaal

CO2-emissiefactor (WTW)

0
87.753
0
13.035
0
0

2,740
3,230
1,806
1,890
1,725
0,564

Kg CO2/liter
Kg CO2/liter
Kg CO2/liter
Kg CO2/Nm3
Kg CO2/liter
Kg CO2/liter

35.659
4.090
1.104
0
0
0

0,649
0,000
0,220
0,297
0,200
0,147

Kg CO2/kWh
Kg CO2/kWh
Kg CO2/voertuigkilometer
Kg CO2/reizigerskilometer
Kg CO2/reizigerskilometer
Kg CO2/reizigerskilometer

Totale emissie scope 1

Scope 2

3.726

6.528

Totale emissie scope 2

Totale CO2-emissie
Aantal medewerkers

fte

Deze CO2-footprint is opgesteld op basis van de CO 2-emissiefactoren van:
www.co2emissiefactoren.nl
versie: juli 2017
d.d. 21-02-2018
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Ton CO2
0 0,00%
283,44 85,51%
0 0,00%
24,64 7,43%
0 0,00%
0 0,00%
308,08 92,94%
23,14 6,98%
0 0,00%
0,24 0,07%
0 0,00%
0,00 0,00%
0 0,00%
23,39 7,06%

331,46 100%
84

Per medewerker

3,95

1,19%

Hoofdstuk 5 Reductie
5.1 Vaststelling reductiedoelstellingen
De reductiedoelstellingen van de Vis Groep hebben betrekking op scope 1 en 2, gerelateerd aan
certificatieniveau 3. Een belangrijk uitgangspunt voor de reductiedoelstellingen is dat deze realistisch van aard
moeten zijn. Uit de energiebeoordeling zijn een aantal significante kansen naar voren gekomen, welke omgezet
zijn naar doelstellingen.
In figuur 1 en 2 is de verdeling van de CO₂-emissie opgenomen, gebaseerd op percentage. Figuur 1 toont alle
CO₂-emissie. Figuur 2 alleen de beïnvloedde CO₂-emissie.

Scope 1 en 2 emissie Vis Groep 1e halfjaar
2018
7%

7%

Aardgas (scope 1)
Brandstof (scope 1)
Elektra groen (scope 2)

0%

Elektra "grijs" scope 2
Zakelijk-prive auto (scope 2)

86%

Figuur 1
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Verdeling beinvloedbare CO₂-emissies 1e
halfjaar 2018
8%

Aardgas (scope 1)

Brandstof (scope 1)

92%

Figuur 2 Verdeling beïnvloedbare CO₂-emissie (%)

Dit heeft er toe geleidt dat er op de volgende vlakken directe emissies reducties toegepast kan worden:
● Co₂-uitstoot door dieselverbruik van de bedrijfsauto’s – bussen, scope 1.
● Co₂-uitstoot door aardgasverbruik van de verwarming, scope 1.
Dit heeft er tevens toe geleidt dat bepaalde onderzoeken zijn geformuleerd om in de komende jaren uit te
zoeken wat de mogelijkheden zijn om meer co₂ te besparen.

5.2 Referentie verbruik fossiel brandstoffen
De CO₂-uitstoot ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen bedraagt in het 1e halfjaar 2017 in totaal
315,53 ton. Dit is 94,37 % van het totale uitstoot van de Vis Groep binnen scope 1.
Verdeling scope 1 in het 1e halfjaar 2017:
● Aardgas
6,86 %
● Diesel
87,51 %
De CO₂-uitstoot ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen bedraagt in het 1e halfjaar 2018 in totaal
308,08 ton. Dit is 92,94 % van het totale uitstoot van de Vis Groep binnen scope 1.
Verdeling scope 1 in het 1e halfjaar 2018:
● Aardgas
7,43 %
● Diesel
85,51 %
Aardgasverbruik
Aardgas wordt enkel gebruikt door gasgestookte CV-combiketels t.b.v. verwarming en warmwater.
Onderzoek wordt gedaan om te kijken of het mogelijk is om de temperatuur van de installatie te reduceren
door o.a. instelling dag-nachtregelaar, waardoor er minder aardgas verbruikt wordt.
Dieselverbruik
Het dieselverbruik voor de bedrijfsauto’s- bussen is sterk afhankelijk van de door de opdrachtgever verkregen
opdrachten, een factor die de Vis Groep niet kan beïnvloeden. Wel is vanaf november 2015 een contract
afgesloten met de leasemaatschappij om het bestaande wagenpark te vervangen door energiezuinige
bedrijfsauto’s – bussen. Deze worden vervangen als het oude contact met de bedrijfsauto’s – bussen afloopt,
welke een geschatte reductie van 1,00 % op het dieselverbruik op zal leveren.
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5.3. Referentie elektriciteitsverbruik
De CO₂-uitstoot ten gevolge van groene elektriciteitsverbruik bedraagt 1e halfjaar in 2017 0,00 ton CO₂.
De CO₂-uitstoot ten gevolge van grijze elektriciteitsverbruik bedraagt 1e halfjaar in 2017 17,62 ton CO₂.
De CO₂-uitstoot ten gevolge van groene elektriciteitsverbruik bedraagt 1e halfjaar in 2018 0,00 ton CO₂.
De CO₂-uitstoot ten gevolge van grijze elektriciteitsverbruik bedraagt 1e halfjaar in 2018 24,64 ton CO₂.
Wel wordt intern door “Good Housekeeping” er op gelet om het verbruik te reduceren, wat een reductie van
1,00% op kan leveren.

5.4 Reductiemaatregelen
Uit de Energiebeoordeling 1e halfjaar 2018 zijn een aantal significante en minder significante kansen naar voren
gekomen. De significante kansen zijn omgezet in onderstaande doelstellingen en reductiemaatregelen. Pas als
deze afgerond zijn, wordt gekeken naar minder significante kansen.
Een overzicht van de doelstellingen, welke ontstaan zijn uit kansen uit de energiebeoordeling 1e halfjaar 2017,
is opgenomen in tabel 3, waar MT staat voor management team, KAM voor kwaliteit, arbo en milieu en TD
voor technisch dienst.

Kansenschema met reductiemaatregelen
Onderwerp/maatregel
1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

Besparing Aanpak
(±)
Meting

Uitschakelen lampen,
3%
computers en verwarming
wanneer niet in gebruik en
ruimtes afsluiten.
Inkopen groene stroom.
100%
(op CO2emissie)
Kantoormeubilair
verplaatsen.

4%

Thermostaat verwarming
zorgvuldiger afstellen.

5%

Geen onnodige lading
meenemen.

2%

Voorkomen van onnodige 3%
ritten (carpoolen en
materieel inplannen).

Cursus "Het Nieuwe
rijden".

10-15%

Voertuigen zijn minimaal
van de categorie EURO 5
of met minimaal label B.
Groene stroom

-

Maandelijkse controle
bandenspanning.

5%

5%

Werkinstructie ‘besparen op het kantoor’ intern
verspreiden onder medewerkers.
Afname van het elektriciteits- en gasverbruik via
facturen.
Contact opgenomen met energieleverancier om
alle vestigingen om te zetten naar groene
stroom.
Factuur en meting groene stroom.
Kantoormeubilair zodanig opstellen dat deze
niet voor de radiatoren staan, zodat het
maximale uit de radiatoren gehaald kan
worden, ook in alle vestigingen.
Afname van het aardgasverbruik via facturen.
Schema instellen met de opgestelde
temperatuur bij verschillende tijden.
Afname van het aardgasverbruik via facturen.
Onnodige gereedschappen en materialen in
opslag hal plaatsen. Mensen en materieel
inplannen met nieuw ERP (4PS) systeem.
Factuur en meting brandstofverbruik.
Mensen en materieel per dag in één voertuig
plannen, geschikt voor de hoeveelheid
materieel. Mensen en materieel inplannen met
nieuw ERP (4PS) systeem.
Factuur en meting brandstofverbruik.
Medewerkers inplannen voor cursus, die
inbegrepen zit in het leasecontract.
Factuur en meting brandstofverbruik.
Inkoopbeleid voertuigen/machines aanpassen.
Factuur en meting brandstofverbruik.

Datum
realisatie

Datum
follow up

Maart 2016

September
2018

Januari 2016

September
2018

Januari 2016

September
2018

Januari 2016

September
2018

Maart 2016

September
2018

Maart 2016

September
2018

Januari 2018

September
2018

Januari 2016

September
2018

Het bedrijfspand in Wateringen en Uden groene
stroom omzetten van groene stroom Europa
Januari 2019
naar Groene stroom uit Nederland.
Toolbox bandenspanning.
Factuur en meting brandstofverbruik.
Maart 2016

September
2019
September
2018

Tabel 3 Kansenschema met reductiemaatregelen
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5.5. Verantwoording duurzaamheid -reductiedoelstellingen
Het terugdringen van CO₂-uitstoot is per fte’s gedaald t.o.v. 1e halfjaar jaar 2017. Inmiddels werken wij volledig
op groene stroom. Wij hebben geïnvesteerd in hybride en elektrische auto’s. Met ons materieel schakelen wij
steeds meer over op elektra en nieuwe bedrijfsbussen zullen rijden volgens Euro 5 of 6 normering. In de
toolboxen is regelmatig plaats voor voorlichting aan het personeel op dit vlak. Alles bij elkaar heeft dit geleid
tot een reductie van 35,00 CO₂ ton t.o.v. 1e halfjaar 2017. Dat betekend voor onze organisatie een
vermindering van 12,0 % t.o.v. 1e halfjaar 2017. Zoals het er naar uitziet en dit doorzet zullen we de gestelde
8% reductie realiseren. Planning was om vanaf 01-01-2015 t/m/ 31-12-2018 8% co₂-uitstoot te reduceren.
Voor elke reductie doelstelling is een verantwoordelijke vastgesteld. De KAM-coördinator is verantwoordelijk
voor het rapporteren van de voortgang en de resultaten per reductiedoelstelling.
De input hiervoor moet van de verantwoordelijken afkomen. Hier ligt voor de KAM-coördinator een taak om
deze informatie op te halen. Regelmatig wordt hiervoor gerapporteerd en gecommuniceerd.

Hoofdstuk 6 Communicatieplan
Het opstellen van een energiemanagement plan en reductiedoelstellingen is een stap in de goede richting van
het daadwerkelijk reduceren van de CO2-uitstoot. Communicatie omtrent het doel, de ingeslagen weg en de
behaalde resultaten is echter net zo belangrijk. Transparant en open communiceren zijn hier de
sleutelwoorden om het draagvlak bij het personeel te creëren en te vergroten. Een ieder is namelijk net zo van
belang voor het te behalen resultaat. Naast interne transparantie en openheid in de communicatie hanteert de
Vis Groep ook transparantie en openheid over de CO2-Prestatieladder voor de externe communicatie. Hiermee
toont de Vis Groep de maatschappelijke verantwoording voor haar bedrijfsactiviteiten en de wil om de
activiteiten met zo min mogelijk belasting voor mens en milieu te volbrengen. Naast het milieu aspect heeft het
terug dringen van het energiegebruik een bedrijfseconomisch aspect in het verlagen van de energierekeningen.
Onderstaand hoofdstuk behandeld de interne en externe communicatie omtrent de CO2-Prestatieladder in
2015 tot en met 2018 alsmede de doelstellingen die de Vis Groep na streeft en de resultaten die worden
behaalt.
6.1 Doelstelling
Het doel van dit communicatieplan is om de interne en externe communicatie omtrent de CO2-Prestatieladder
vast te leggen. Zo kan de Vis Groep intern en extern belanghebbenden informeren rondom de certificering
waarmee de Vis Groep actief is en de intern opgelegde doelstellingen en resultaten. Op deze manier wil de Vis
Groep ook het bewustzijn omtrent CO2-uitstoot bewerkstelligen.
6.2 Belanghebbenden
Alvorens de Vis Groep naar buiten treedt met informatie omtrent de CO2-Prestatieladder en de daarbij
behorende CO2-reductiedoelstellingen is het van belang dat de Vis Groep weet wie te willen bereiken. De
belanghebbenden zijn onderstaand weergegeven.
Intern belanghebbenden
● MT
● Medewerkers
● Aandeelhouders
Extern belanghebbenden
● Opdrachtgevers
● Leveranciers
● Contractors
● Transporteurs
● NGO’s
Overheden
● Omgevingsdienst Haaglanden
● Gemeente Den Haag
● Cirkelsteden Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Drechtsteden.
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6.3 Communicatiemiddelen
De onderstaande middelen zullen gebruikt worden voor de interne communicatie:
Personeelssessie
Het CD organiseert 2x per jaar een personeelssessie. Tijdens deze bijeenkomsten zal de directeur de voortgang
omtrent de CO2-reductiedoelstellingen mededelen. Alle medewerkers zijn bij deze overleggen aanwezig.
CD-Overleg (Commissie Duurzaamheid)
Tijdens het CD-Overleg worden de lopende KAM zaken besproken. Tijdens dit overleg zal minimaal 2x per jaar
de lopende CO2-reductiemaatregelen worden besproken. Tevens wordt bij dit overleg sector- en
keteninitiatieven besproken. Bij dit overleg zijn de volgende afdelingen aanwezig:
● Commissieleden CD
● KAM
De onderstaande middelen zullen gebruikt worden voor de externe communicatie:
KAM-Jaarverslag
De Vis Groep publiceert vanaf 2015 intern het KAM-Jaarverslag, waarin een overzicht wordt gegeven van de
belangrijkste ontwikkelingen en prestaties die behaald zijn binnen de Vis Groep in het voorgaande jaar. De
doelstelling is om het KAM-Jaarverslag vanaf het jaar 2015 naast het intern communiceren ook voor het eerst
extern te communiceren door dit KAM-Jaarverslag o.a. op de website van de Vis Groep, www.vistech.nl, te
publiceren. In dit KAM-Jaarverslag wordt de CO2-emissieuitstoot, de reductiedoelstellingen en hiervoor
behaalde resultaten in de vorm van een directiebeoordeling uitgebreid weergegeven.
Energiemanagementplan en Footprint
Het opgestelde CO2-Energiemanagementplan wordt op de website van de Vis Groep gepubliceerd. Op de
website is CO2-Prestatieladder onder de kop “MVO” sub. publicaties toegevoegd met gerelateerde
onderwerpen en rapporten. Eens per half jaar wordt het CO2-Energiemanagementplan en 1x per jaar de CO2Footprint hier openbaar gemaakt.
Cirkelstad
Cirkelstad is een duurzaamheidsinitiatief van marktpartijen, welke duurzaam bouwprojecten willen
ontwikkelen. De slogan is “geen afval, geen uitval”. In de praktijk betekent dit dat wij op bouwprojecten afval
willen voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken. Daarnaast proberen alle partners in
Cirkelstad mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in hun processen. Voor de Vis Groep gaat
dit via de Vis Academy.
Dit initiatief is ruim tien jaar geleden begonnen in Rotterdam. Enkele jaren terug is het initiatief genomen om
naar Rotterdam Cirkelstad, meer steden te laten werken volgens die principe. Inmiddels zijn er ook
Cirkelsteden in Amsterdam, Drechtsteden en Utrecht.

Vis Groep heeft een jaar geleden het initiatief genomen tot de oprichting van Cirkelstad Den Haag. Samen met
partners is daar een jaar hard aan gewerkt en op 2 december 2016 was dan de grote market launch. In het New

3.B.2_1 Energiemanagementplan 1e halfjaar 2018

datum: 05-11-2018

Blad 14/18

World Forum in Den Haag is op de derde landelijke Cirkelstad dag, de Green Deal getekend met alle partners,
Mari van Dreumel (ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Joris Wijsmuller (wethouder Den Haag).
Kijk voor meer informatie op www.cirkelstad.nl
In een animatie nog eens kijken wat Cirkelstad nu precies is. Kijk op
https://www.youtube.com/watch?v=3yuJIJ3uj-A&feature=youtu.be"
Tijdens bijeenkomsten worden bedrijven geïnformeerd en gestimuleerd op dit gebied met maatregelen om
CO2 te reduceren.
6.4 Planning
Per jaar wordt door de KAM coördinator voor de CO2-Prestatieladder in samenspraak met het CD een
jaarplanning communicatie opgesteld. Deze planning is gebaseerd op reeds bekende vergaderpatronen.
Aansluitend wordt er per communicatie moment aangegeven wat, hoe en door wie er gecommuniceerd wordt
alsmede wie er verantwoordelijk is voor de input.
Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het energiemanagementplan van de Vis Groep worden ook de resultaten van
de communicatie matrix besproken en waar nodig bijgesteld. De communicatiematrix van 2015 / 2016 is
opgenomen in onderstaande tabel.
Doelgroep
Medewerkers

Instrument
Personeel
sessie

Inhoud
Voortgang CO₂reductiedoelstellingen

CD overleg

Lopende CO₂-reductie
maatregelen
Sector- en
keteninitiatieven

CD overleg

Medewerkers
Opdrachtgevers
Leveranciers
Contractors
Overheden

Website

KAM-jaarverslag

Website

CO₂-footprint en
CO₂-reductie
doelstellingen en
maatregelen
Sector- en
keteninitiatieven

Website en
SKAO

Doel
Informeren,
Kennis delen,
En draagvlak
creëren
Informeren en kennis
delen
Informeren, kennis
delen, draagvlak
creëren
Informeren en kennis
delen
Informeren, kennis
delen en draagvlak
creëren

Streefwaarde
Halfjaarlijks

Actiehouder
KAM

Halfjaarlijks

KAM

Halfjaarlijks

KAM

Ieder jaar

KAM / CD

Halfjaarlijks

KAM

Informeren, kennis
delen en draagvlak
creëren

Ieder jaar

KAM

Tabel 4 communicatiematrix

6.5 Risico’s
Zoals bij het opstellen van ieder communicatiebeleid moet de Vis Groep ook hier rekening houden met de
mogelijke risico´s. De volgende risico´s zouden een mogelijk scenario kunnen zijn:
• Medewerkers krijgen te veel informatie waardoor ze CO₂-moe kunnen worden en daardoor geen
bijdrage leveren aan het te creëren draagvlak
• Beëindiging arbeidsovereenkomst van sleutelpersonen
• Te weinig medewerking vanuit de afdelingen die moeten zorgen voor de gedeeltelijke benodigde
input.
De Vis Groep denkt deze risico´s op de volgende manieren te ondervangen:
• In personeelssessies CO₂ als vast agendapunt opnemen, maar ook aandacht voor nieuws wat een
meerwaarde heeft en niet beperken tot zaken die verplicht zijn
• Iedere ½ jaar tijdens CD overleg de CO₂-energiereductie gerelateerde zaken bespreken en zo op de hoogte
te blijven
• Ieder kwartaal controle op de realisatie van het communicatieplan.
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6.6 Budgetplan
Het budgetplan is opgesteld conform de eis 3.D.2. van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0 van SKAO.
Het kan zijn dat meer budget nodig is, wanneer uit de reductieonderzoeken blijkt dat een bepaalde investering
nodig is om een reductiemaatregel uit te voeren. Dit budget wordt dan vastgesteld in het onderzoek. In de
volgende tabel is het besteedbare budget voor de CO2Prestatieladder niveau 3 in 2016 als volgt gespecificeerd:

Activiteit
Certificatie
Controle-audit 2018
Interne audit (Stikkers)
Onderhouden certificaat (intern KAM)
Participatie
Cirkelstad Den Haag
Registratie bij SKAO
Publicatie en communicatie
Aanmaken websitepagina CO2-prestatieladder
CO2-reductie

Budget (€)

Totaal budget

€ 10600,00

€ 2400,00
€ 3200,00
€ 3000,00
€
€

500,00
500,00

€ 1000,00

Tabel 5 Budgetplan

Hoofdstuk 7 Participaties
Invalshoek D “Participatie”, zoals omschreven in het Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, wordt in dit hoofdstuk
uitgelegd. De Vis Groep wil met onderstaande initiatieven en lidmaatschappen nader invulling geven aan de
CO2-reductie (eis 3.D.1 van de CO2-Prestatieladder). Doelstelling hierbij is het onderhouden van een continu
verbeterproces ten behoeve van de CO2-Prestaties.
Hierbij wordt voldaan aan de eisen van de CO2-Prestatieladder versie 3.0:
● Aantoonbare deelname in werkgroepen;
● Het publiekelijk uitdragen van het initiatief;
● Het aanleveren van informatie aan het initiatief.
Lidmaatschappen
Onderstaand treft u een overzicht van de lidmaatschappen van de Vis Groep aan, welke van toepassing zijn
voor de CO2-Prestatieladder.
• Cirkelstad Den Haag
• De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
Initiatieven
De Vis Groep neemt deel aan de volgende initiatieven ten behoeve van de CO2-Prestatieladder:
1. Community of Practice CO2-Prestatieladder, Cirkelstad Den Haag (actieve deelname)
De community wordt begeleid door Stichting Simular, die betrokken is bij de ontwikkeling van de CO2prestatieladder. De focus bij de start ligt op het opstellen en vergelijken van de CO2-footprint en het
uitwisselen van reductiemaatregelen en wordt er samen opgetrokken als een initiatief.
Doel: Het halen én brengen van informatie over CO2-reductie, de CO2-Prestatieladder en duurzaam
ondernemen, in open sfeer. Gericht wordt op zowel het technisch verbeteren van de bedrijfsvoering als op
bewustwording bij de medewerkers en in de keten/sector. Gestreefd wordt naar een gezamenlijk 8 %
verbetering van onze milieuprestatie gedurende de komende 3 jaar.
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Hoofdstuk 8 De uitvoering van de CO2-reductiedoelstellingen
Het principe van de CO2-Prestatieladder is gebaseerd op de Plan, Do, Check, Act cyclus: doelstellingen
vastleggen, werkzaamheden plannen en uitvoeren, voortgang en resultaten monitoren en op basis van de
resultaten het bijstellen van de doelstellingen of het genereren van nieuwe doelstellingen.
8.1 Plan
De analyse van het energieverbruik en het opstellen van de energie reductiedoelstellingen, vormen samen de
plan-fase. In hoofdstuk 5 zijn de reductiedoelstellingen inhoudelijk omschreven. Alle reductie kansen zijn
opgenomen in het kansenschema. Het kansenschema wordt ieder half jaar herzien met betrekking tot nieuwe
kansen en behaalde resultaten. Op deze manier blijft het schema actueel.
8.2 DO
Het invoeren van de reductiemaatregelen is onderdeel van de DO-fase. De opties uit het kansenschema met

het meeste CO2-effect en die bedrijfseconomisch het hoogste rendement opleveren zullen als eerste worden
uitgevoerd. Het definitieve besluit om over te gaan tot uitvoering van de ‘’Kans” word genomen door het MT.
Hierbij wordt er in ieder geval aan de volgende punten aandacht geschonken:
● Energie doelstelling
● Reductiemaatregelen
● Te ondernemen acties
● Totale kosten voor het reductie traject.

8.3 Check
Het doel van het energiemanagement plan is om volgens een vast stappenplan invulling te geven aan het
verminderen van de CO2-uitstoot. Het verbruik word ieder jaar geanalyseerd en beoordeelt. De hierop
volgende management rapportage zal tijdens de personeelssessies besproken worden. Hieraan zijn één op één
gekoppeld de behaalde resultaten met betrekking tot de resultaten van de reductiedoelstellingen. Op basis
hiervan kan de doelstelling voor de toekomst bijgesteld worden en de lijst aangevuld met nieuw uit te voeren
initiatieven.
8.4 Act
De definitieve rapportage zal in- en extern worden gecommuniceerd conform het gestelde in hoofdstuk 6. Na
het tweede kwartaal zal geanalyseerd worden in hoeverre de CO2-reductie doelstellingen behaald zijn door de
Vis Groep. De behaalde resultaten zijn de input voor eventuele herziende en nieuwe CO2reductiedoelstellingen voor de volgende periode. Eén keer per jaar zal het systeem extern getoetst worden
door een erkent CI. Het CD heeft hierin de eindverantwoording.
Tijdens de jaarlijkse evaluatie worden de volgende punten minimaal opgenomen in de agenda:
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•
•
•
•

Resultaat reductie doelstellingen.
Voortgang van de reductiedoelstellingen ten opzichte van de doelstellingen.
Nieuwe CO2-reductiekansen.
Effectiviteit van de communicatie.

Dit energie managementplan wordt door het MT onderschreven. Bewaking van de realisatie van dit plan is
geborgd door de opneming ervan in het KAM-handboek.

Hoofdstuk 9. Actiepunten CO₂-reductie uitstoot 2016 – 2018
De Vis Groep wil de duurzaamste in haar branche zijn. Voor 2017 zijn daarvoor een aantal doelstellingen
ontwikkeld welke in 2016 in gang zijn gezet. In 2015 hebben we het NEN ISO 9001, NEN-ISO 14001 en de CO₂Prestatieladder, niveau 3 behaald.
Voor 2016 – 2018 kennen wij het volgende plan met zowel technische acties als instructies om de
medewerkers zorgvuldiger om te laten gaan met energie.

nr.
1
2
3
4
5
6

Scope 1 (brandstof hybride en aardgas)
Actie
Inplannen van carpoolen
Contract met zuiniger auto’s (minimaal EURO 5-6)
Aanschaf hybride of elektrische auto’s
Waar het kan werken elektrisch of hybride materieel
Maandelijks controle bandenspanning
Cursus “het nieuwe rijden” voor het personeel (gepland voor 2019)

2017
H1 H2

2018
H1 H2
Continu
Continu
Continu
Continu

2019
H1 H2
Continu
Continu
Continu
Continu

nr.
1
2
3
4
5
6
7

Scope 2 (elektra)
Actie
Verwijderen server
Meubilair voor radiatoren weghalen
Tijdschakelaar op verlichting
Inkopen groene stroom
Zorgvuldiger thermostaat instellen
Toezicht op uitzetten alle apparatuur bij afsluiten bedrijfspand
Groene stroom Europa omzetten naar groene stroom Nederland

2016
H1 H2

2017
H1 H2

2018
H1 H2

In H2 van 2015 is een eerste aanzet geven om de CO₂-uitstoot in scope 1 te reduceren door de
bovengenoemde acties. In H1 van 2016 is er ook een start gemaakt met het vergroenen van de
energiecontracten, de vestiging Wateringen neemt als eerste Vis vestiging groene stroom af. Vanaf 2016
nemen alle vestigingen van de Vis Groep groene stroom af. Met deze acties wordt de CO₂-uitstoot in scope 1 &
2 al met 6% (35 ton CO₂) verlaagt, de reductie van de andere acties werden in de loop van 2016 inzichtelijk. De
reductiedoelstelling om in 3 jaar 8% van de CO₂-uitstoot te reduceren lijkt hiermee op schema.
Via onze website www.vistech.nl zullen wij de vorderingen omtrent dit onderwerp verder blijven ontwikkelen.

Hoofdstuk 10 Ondertekening
Namens de directie als verantwoordelijke voor de CO2-Prestatieladder:
Voor akkoord:
Datum: 05 november 2018
De heer D. van Veelen
Algemeen directeur
Vis Groep
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