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1. Inleiding 
 
De CO₂ prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door ProRail, om bedrijven die deelnemen aan 
aanbestedingen te stimuleren tot CO₂ bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de 
bedrijfsvoering van de projecten. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &Ondernemen het 
beheer en eigenaarschap van de CO₂-Prestatieladder overgenomen van ProRail. 

Dit plan geeft inzicht in het management en de borging van het energiebeleid en de CO₂ reductie. In 
dit plan wordt weergegeven hoe het beleid tot CO₂ reductie is geborgd binnen RGS. De doelstellingen 
en maatregelen die worden genomen om CO₂ uitstoot te reduceren worden behandeld. In het 
voorlaatste hoofdstuk worden de initiatieven waaraan RGS deelneemt benoemd. Tot slot wordt in 
het laatste hoofdstuk vastgelegd wie waar verantwoordelijk voor is.   
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2. Beleid CO₂ reductie 
 
In 2013 is besloten om het aspect energie wat betreft beleid een extra dimensie te geven door aan te 
sluiten bij de systematiek van de CO₂-prestatieladder. Kwantificeren van CO₂-emissie geeft RGS extra 
houvast om duurzaamheid meer vorm te geven. Door te certificeren op trede 3 van de CO₂ 
prestatieladder formuleert RGS doelen en streeft deze na. Ook worden medewerkers en relaties 
geprikkeld om bewuster om te gaan met energie.  
 
De prestatieladder eist dat gecertificeerde bedrijven communiceren over de voortgang van de CO₂ 
reductie. De communicatie over de CO₂ prestatieladder is vastgelegd in het communicatieplan. 
Jaarlijks worden de CO₂ reductie doelen en maatregelen tijdens de managementvergadering 
vastgesteld. In MT-overleggen wordt de voortgang van de CO₂ reductie besproken.  
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3. Borging CO₂ prestatieladder met de Deming cyclus 
 
Deze rapportage is opgesteld volgens de NEN 50001. In deze norm worden richtlijnen beschreven om 
een energiemanagement programma op te stellen. Deze norm heeft als doel organisaties een 
ondersteunend document te bieden bij het opstellen van systemen en processen om tot energie 
reductie te komen. 
 
De NEN 50001 is gebaseerd op de Deming Cyclus. Een algemeen bekend model voor continue 
verbetering van een organisatie. De Deming Cyclus (ook wel PDCA cyclus genoemd) bevat de 
volgende herhalende stappen: 
 

 Plan: De verandering vooruit plannen, proberen om te voorspellen en analyseren wat de 
resultaten zullen zijn. 

 Do: Het plan uitvoeren in kleine stapjes onder gecontroleerde omstandigheden 
 Check: Bestuderen of het verwachtte doel behaald is. 
 Act: Evalueren van het resultaat en actie nemen om het gevolgde traject te standaardiseren 

of te verbeteren. 
 

PLAN 
De eerste stap om efficiënt om te gaan met energie is de “plan” fase. In deze fase wordt het 
energieverbruik geanalyseerd. Vanuit deze gegevens wordt een analyse van reductiekansen 
opgesteld waarna de reductiedoelen bepaald worden voor de aankomende periode.  
 
De CO₂ footprint wordt halfjaarlijks bepaald. De analyse bevat het energieverbuik in CO₂ uitstoot, een 
trendanalyse en een identificatie van de grootste energieverbruikers. 
11 

DO 
De tweede stap om efficiënt om te gaan met energie is de “do” fase. In deze fase worden de plannen 
uitgevoerd. Aan de hand van de eerder bepaalde doelen worden maatregelen getroffen om reductie 
tot gevolg te hebben. Deze maatregelen worden binnen de organisatie gecommuniceerd en 
ingevoerd. Het besluit om de reductiemaatregelen uit te voeren wordt genomen door de directie. 
De genomen besluiten worden genotuleerd en gedocumenteerd. Na het besluit kan er gestart 
worden met het uitvoeren van de maatregelen. Per maatregel wordt er een verantwoordelijk 
persoon aangewezen. Deze persoon begeleidt de uitvoering. Duidelijke communicatie in taken en 
terugkoppeling zal hierin bijdragen. Verdere communicatie wordt beschreven in het 
communicatieplan. 
12 

CHECK 
De derde stap om efficiënt om te gaan met energie is de “check” fase. In deze fase wordt 
gecontroleerd of het doel behaald is. Hoe het komt dat er afwijkingen zijn in het verwachte resultaat 
en of er andere maatregelen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Door het gemeten 
verbruik te vergelijken met het verwachte verbruik kan RGS bekijken of de maatregelen het 
gewenste effect hebben. Onvoorziene afwijkingen komen zo in beeld. Indien de gemeten reductie in 
negatieve zin afwijkt van de vooraf verwachte reductie zal er gekeken worden hoe dat tot stand is 
gekomen. RGS gaat haar energieverbruik en bijbehorende CO₂ uitstoot elk half jaar meten en 
rapporteren.  
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ACT 
De vierde stap om efficiënt om te gaan met energie is de “act” fase. In deze fase wordt er terug 
gekeken naar de behaalde resultaten. Fouten worden gesignaleerd en teruggekoppeld naar de 
betrokkenen. Halfjaarlijks zal het energiemanagement programma geëvalueerd worden in het MT 
overleg.  
 
Wanneer uit dit overleg naar voren komt dat het energiemanagement programma aangepast moet 
worden zal er een nieuw versie opgesteld worden. Een belangrijk onderdeel is de terugkoppeling van 
dit overleg naar de betrokken medewerkers. Deze terugkoppeling zal bijdragen aan een betere 
persoonlijke bijdrage van de medewerkers zodat het doel van een reductiemaatregel in het vervolg 
behaald wordt.  
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4. Continue verbetering 
 
Als onderdeel van de jaarlijkse directiebeoordeling, die wordt uitgevoerd voor het zorgsysteem van 
RGS, wordt ook een beoordeling uitgevoerd op het energie- en CO₂ beleid. In de directiebeoordeling 
wordt gekeken naar de effectiviteit van het beleid en bepaald of bijsturing noodzakelijk is. 
 
Halfjaarlijks vindt monitoring van de reductiemaatregelen plaats, gelijktijdig met het opstellen van de 
CO₂ footprint en periodieke rapportage. 
 
Jaarlijks wordt een interne audit gehouden. De doelstelling van de interne audit is te toetsen of het 
energiebeleid van RGS effectief en doelmatig is geïmplementeerd. De KAM-coördinator stelt een 
auditrapport op met daarin de bevindingen van de interne audit. Deze bevindingen worden 
meegenomen als actiepunten voor het aanpassen of verbeteren van het energiebeleid en de 
implementatie ervan. 
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5. Communicatie 
 
Duidelijke interne en externe communicatie is essentieel en draagt bij aan een succesvolle 
implementatie van dit energiemanagement programma en de daaruit volgende reducerende 
maatregelen. De wijze waarop RGS intern en extern gaat communiceren wordt beschreven in het 
communicatieplan.  
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6. Plan van aanpak  
 

6.1  Doelstellingen 
 
Algemene doelstelling: RGS wil op 31 december 2021 een besparing van 10% CO2 uitstoot realiseren 
ten opzichte van het basisjaar 2018. 
 

Huidige CO₂ uitstoot per 
miljoen euro omzet (2018) 

Doel CO₂ uitstoot per miljoen 
euro omzet (2021) 

Besparing 

87,2 78,5 10% 

 

6.1.1  Scope 1 
 
Lange termijn doelstelling scope 1: 
RGS wil op 31 december 2021 een besparing van 9% CO2 uitstoot realiseren ten opzichte van het 
basisjaar 2018. 
 
Doelstellingen per jaar: 
RGS wil 4% minder CO2 uitstoten in 2019 ten opzichte van 2018. 
RGS wil 7% minder CO2 uitstoten in 2020 ten opzichte van 2018. 
RGS wil 9% minder CO2 uitstoten in 2021 ten opzichte van 2018. 
 
 
Maatregelen 2019 

- Bewustwording medewerkers creëren door het geven van een toolbox, aanspreken tijdens 
werkplekinspecties en onnodig aanlaten pc. (0,5% besparing) 

- Bij aanschaf / vervanging kranen en bussen energiezuinigere modellen aanschaffen. (2% 
besparing) 

- Gevelbekleding van het bedrijfspand wordt vervangen door gevelbekleding met een hogere 
isolatiewaarde. (0,5% besparing) 

- Aanschaf blackbox in bedrijfsbussen. (1% besparing) 
 
Maatregelen 2020 

- Bewustwording medewerkers creëren door het geven van een toolbox, aanspreken tijdens 
werkplekinspecties en onnodig aanlaten pc. (0,5%) 

- Bij aanschaf / vervanging kranen en bussen energiezuinigere modellen aanschaffen. (2% 
besparing) 

 
Maatregelen 2021 

- Bewustwording medewerkers creëren door het geven van een toolbox, aanspreken tijdens 
werkplekinspecties en onnodig aanlaten pc. (0,5% besparing) 

- Bij aanschaf / vervanging bussen energiezuinigere modellen aanschaffen (1% besparing) 
- Aanschaf elektrische auto (1% besparing). 

 
 
Het totaalpakket van deze maatregelen zal naar verwachting een besparing van 9% opleveren.  
 

Huidige CO₂ uitstoot per 
miljoen euro omzet (2018) 

Doel CO₂ uitstoot per miljoen 
euro omzet (2021) 

Besparing 
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86,1 78,4 9% 

 

6.1.2  Scope 2 
 
Lange termijn doelstelling scope 2: 
RGS wil op 31 december 2021 een besparing van 80% CO2 uitstoot hebben ten opzichte van het 
basisjaar 2018. 
 
Doelstellingen per jaar: 
RGS wil 0% minder CO2 uitstoten in 2019 ten opzichte van 2018. 
RGS wil 80% minder CO2 uitstoten in 2020 ten opzichte van 2018. 
RGS wil 80% minder CO2 uitstoten in 2021 ten opzichte van 2018. 
 
 
Maatregel: 

- Zonnepanelen op het kantoorpand in 2020. 
 
 
Het uitvoeren van deze maatregel zal naar verwachting een besparing van 80% opleveren.  
Als RGS besluit zonnepanelen aan te schaffen wordt de doelstelling aangepast, omdat dit van grote 
invloed is op het energieverbruik. 
 
 

Huidige CO₂ uitstoot per 
miljoen euro omzet (2018) 

Doel CO₂ uitstoot per miljoen 
euro omzet (2021) 

Besparing 

1,13 0,23 80% 

 
 
Onderbouwing doelstelling: 
RGS is in 2013 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder trede 3. In de afgelopen jaren zijn er al 
diverse maatregelen doorgevoerd om CO2 uitstoot te reduceren, waardoor de uitdaging om de CO2 
uitstoot verder te reduceren steeds lastiger wordt.  
 
Het kantoorpand is in 2017 en 2018 gerenoveerd. Dit proces zal in 2019 verder gaan plaatsvinden. 
Deze renovatie bood de mogelijkheid voor energiezuinige toepassingen. De uitstoot van het 
kantoorpand is nihil ten opzichte van de bedrijfsbrede uitstoot. Deze maatregelen zullen dus relatief 
minder effect hebben op de CO2 uitstoot, maar voor de bewustwording van de medewerkers wel 
een grote stap. 
 
RGS heeft als doelstelling 9% reductie in scope 1 en 80% in scope. Scope 2 heeft een zeer geringe 
invloed op de totale CO2 uitstoot van RGS en telt maar als 1% mee in de totale uitstoot. De algemene 
doelstelling (scope 1 en scope 2) is 10% besparing in 2021 t.o.v. 2018. 
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7. Initiatieven 
 

7.1 Afgeronde deelnames 
 Jaarlijks komen de eerstejaars leerlingen van de ROC bouw en infra bij RGS. Er wordt een 

presentatie en rondleiding gegeven waarin veiligheid en milieu belangrijke thema’s zijn. De 
CO₂ ladder wordt tijdens de presentatie besproken. Jongeren worden bewust gemaakt van 
de mogelijkheden om CO₂ uitstoot te reduceren.  

 

7.2 Lopende deelnames 
 VERAS branche initiatief. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van CO₂  

reductie in het sloopproces.  
 Leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kennis laten maken met het de 

CO2 prestatieladder. Er wordt een presentatie en rondleiding gegeven waarin veiligheid en 
milieu belangrijke thema’s zijn. De CO₂ ladder wordt tijdens de presentatie besproken. 
Jongeren worden bewust gemaakt van de mogelijkheden om CO₂ uitstoot te reduceren. 
 

7.3 Nieuwe deelnames 
 nvt 
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8. Verantwoordelijkheden en taakstellingen 
 
In dit hoofdstuk worden de taken en verantwoordelijkheden gekoppeld aan medewerkers van RGS. 
 
Rapportages CO₂ 

Taak Verantwoordelijk Deadline 

Opstellen en analyseren CO₂ 
footprint. 

L. Hoff Halfjaarlijks 

Maatregelen monitoren en 
eventueel corrigerende 
maatregelen treffen 

L. Hoff Halfjaarlijks 

Verbeterkansen vertalen naar 
maatregelen 

L. Hoff Halfjaarlijks 

 
 
Maatregelen  

Taak Verantwoordelijk Deadline Budget 

Bewustwording medewerkers 
creëren door het geven van een 
toolbox, werkplekinspecties en 
aanbespreken PC gebruik. 

L. Hoff Voortdurend Manuren, 
geen budget 
voor 
bepaald. 

KAM coördinator neemt deel aan 
VERAS initiatief om de CO2 
uitstoot in de sloopprojecten in 
kaart te brengen en maatregelen 
te bedenken om die uitstoot te 
reduceren.  

L. Hoff Halfjaarlijks 200 euro per 
bijeenkomst. 

Aanschaf blackbox in 
bedrijfsbussen. 

Directie 31-12-2019 15.000 euro 

Bij aanschaf / vervanging kranen 
energiezuinigere modellen 
aanschaffen en waar mogelijk 
hybride. 

Directie 31-12-2021 Lease 
contracten.  

Gevelbekleding van het 
bedrijfspand wordt vervangen 
door gevelbekleding met een 
hogere isolatiewaarde. 

Directie  31-12-2019 40.000 euro 

Aanschaf elektrische auto Directie 31-12-2021 25.000 euro 

Aanschaf zonnepanelen Directie 31-12-2020 40.000 euro 

 
 
Initiatieven 

Taak Verantwoordelijk Deadline Budget 

VERAS branche initiatief L. Hoff Halfjaarlijks 400 euro per 
jaar. 

 


