
Allinq Group BV
Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2019
Globale maat

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 3 250 ton

Omzet 255,5 miljoen Euro 12,72 ton/miljoen Euro

Personeelsleden 985 FTE 3,3 ton/FTE

Werkplekken 695 stuks 4,68 ton/stuks

Overzicht maatregelen

Bedrijfshallen

Voor deze activiteit zijn geen maatregelen genomen.

Kantoren

Energiemanagementsysteem
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
25% tot 80% van het gebruikersoppervlak heeft
gebouwbeheersysteem met terugkoppeling aan de gebruikers (bv
paneel in de hal).

Geïmplementeerd op 01/2018
Locatie op het Bouw- en Infrapark heeft een GBS. Op
deze locatie zit bijna 50% van de werkplekken.

Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
Activiteit efficiënter uitvoeren

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

Geïmplementeerd op 01/2016
Conform de Wet Milieubeheer wordt de erkende
maatregellijst "kantoren" toegepast

Groene cloud voor virtualisatie ICT-omgeving
Integrale maatregel

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

Geïmplementeerd op 01/2018
Server- en clouddiensten worden afgenomen van KPN

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

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

Geïmplementeerd op 01/2014
Sinds 2014 maken we volledig gebruik van groene
stroom. Deze stroom wordt "rechtstreeks" betrokken
van een windmolen in Nieuwe Niedorp. GVO's worden
rechtstreeks ingekocht bij Certiq.
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Inkopen efficiënte hardware
Activiteit efficiënter uitvoeren

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

Geïmplementeerd op 01/2019
Onderdeel van IT-beleid (vastgesteld in
directiebeoordeling 2018)

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 01/2018
Laptops, schermen en thin clients worden ingekocht bij
Dell. Dell heeft een C+ ranking op de GreenPeace
Guide en is daarmee een van duurzamere
leveranciers

Optimalisatie klimaatinstallaties
Activiteit efficiënter uitvoeren

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

Geïmplementeerd op 01/2015
Tijdens periodiek onderhoud van CV- en Airco
Systemen wordt de werking van het systeem
gecontroleerd en opnieuw afgesteld

Verbeteren Energielabel kantoren
Integrale maatregel

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

Geïmplementeerd op 01/2018
Huidige locaties zijn huurpanden. De panden die zijn
voorzien van een label hebben een C en een D label.
Daarnaast valt een locatie onder de
Monumentenregeling. In het huisvestingsbeleid is
opgenomen dat bij nieuwe panden wordt gestreefd
naar minimaal een C-label

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

Gepland 01/2020
Verschillende panden die voorheen werden gehuurd en
geen label hadden zijn sinds 1 januari 2019 in
eigendom. Deze panden krijgen op korte termijn een
energielabel. Daarnaast is bij deze panden inmiddels
een energiescan uitgevoerd om te kijken welke
maatregelen we kunnen nemen om het
energieverbruik te verminderen. In het
huisvestingsbeleid is opgenomen dat bij nieuwe
panden wordt gestreefd naar minimaal een C-label.
Verschillende panden die recent zijn gehuurd hebben
een A label

Materieel

Elektrische heftrucks
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Gebruik binnen: 100% van de heftrucks zijn volledig elektrisch.
Gebruik buiten: 25% van de heftrucks zijn volledig elektrisch. Geïmplementeerd op 01/2018

Monitoring individuele mobiele werktuigen op brandstofgebruik en aantal draaiuren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C Monitoring van brandstofverbruik voor minstens 90% van het aantal
mobiele werktuigen.

Geïmplementeerd op 01/2017
Bij ieder mobiel werktuig hoort een aparte tankpas.
Hiermee hebben we inzage in het verbruik.
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Nauwkeurig onderhoud
Integrale maatregel

Categorie B Het bedrijf kan aantonen dat 100% van het machinepark wordt
onderhouden conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma.

Geïmplementeerd op 01/2015
Op alle machines wordt een servicecontract
afgesloten met de leveranciers.

Onderaannemers en leveranciers

Selectie onderaannemers op reisafstand
Activiteit beperken

Categorie A Reisafstand weegt mee in selectieprocedure voor onderaannemers.

Geïmplementeerd op 01/2015
Allinq heeft in de verschillende regio's
voorkeursleveranciers gecontracteerd met als doel
om deze zoveel als mogelijk in te zetten in de eigen
regio.

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 01/2019
CO2 bewustzijn is onderdeel van het milieubeleid. Het
milieubeleid is onderdeel van het VGM Handboek wat
met iedere nieuwe medewerker aantoonbaar moet
worden besproken.

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 01/2016
Voldoen aan wet- en regelgeving incl. de EED

Personen-Mobiliteit

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

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 01/2017
In 2018 was de gem. CO2-uitstoot van onze lease
bestelauto's 142.7 gr/km. In 2017 was de gem. CO2-
uitstoot van onze lease bestelauto's 144 gr/km. Medio
2015 zijn we overgestapt naar een nieuw merk waarbij
onder meer rekening gehouden met de CO2-uitstoot.
Deze ligt 15 tot 20 procent lager dan bij het oude
merk.

Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe personenauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

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.

Geïmplementeerd op 01/2017
De gemiddelde uitstoot van onze lease
personenauto's over 2018 was 98.6 gr/km. Met
ingang van 1-1-2017 hanteren we een CO2 plafond
voor personenauto's van 106 gram/km. De
gemiddelde uitstoot van onze lease personenauto's
over 2017 was 100 gr/km. In 2016 was dit 102 gr/km.
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Controle juiste bandenspanning leaseauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

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

Geïmplementeerd op 01/2014
Voor alle leaseauto's geldt een winterbanden regeling.
2 maal per jaar worden de banden omgewisseld. Na
het wisselen worden de banden op de juiste spanning
gebracht.

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

Nationale Benchmark Mobiliteit
Integrale maatregel

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

Geïmplementeerd op 01/2016
In 2016 mee gedaan aan de Company Benchmark
van de Cleaner Car Contract

Stimuleren carpoolen
Activiteit efficiënter uitvoeren

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

Gepland 07/2019
De mogelijkheden worden onderzocht om poolauto's
ter beschikking te stellen voor het gezamenlijk vervoer
tussen de locaties in Harderwijk

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders
Geïmplementeerd op 01/2017
In Januari en december 2017 is er in de Toolbox
aandacht besteed aan "Het nieuwe rijden".

Stimuleren zuinig rijden: Monitoring
Activiteit efficiënter uitvoeren

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

Geïmplementeerd op 01/2014
Alle bestuurders hebben een tankpas. Via de pas
wordt bijgehouden wat het verbruik is. De bestuurder
heeft via een app en een webportal continue inzicht in
zijn verbruik en de besparingsmogelijkheden

Wedstrijd personenmobiliteit
Integrale maatregel

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

Gepland 06/2019
In samenwerking met de Leasemaatschappij wordt er
een doorlopende berijderscompetitie opgezet. Doel
van de competitie is om continue aandacht te vragen
voor de voordelen van Het Nieuwe Rijden.
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Inzet bestelwagen op Bio-gas
Activiteit efficienter uitvoeren - Eigen maatregel

Onderzoeken voor- en nadelen om bestelwagens die rijden op milieu vriendelijk bio-
gas in te zetten

Geïmplementeerd op 05/2015
Onderzoeken van de voor- en nadelen van een
bestelwagen op biogas om zodoende de CO2 uitstoot
van het grijze wagenpark te reduceren.

In Night Delivery
Activiteit beperken - Eigen maatregel

Met "In Night Delivery" worden de bestelwagens 's nachts voorzien van (reserve)
voorraad (materialen). Dit voorkomt onnodige kilometers doordat monteurs niet
meer naar Harderwijk hoeven te komen.

Geïmplementeerd op 06/2015
Met behulp van In Night Delivery worden onnodige
kilometers voorkomen. Dit levert een bijdrage aan het
reduceren van het brandstofverbruik. Daarnaast zijn
20 "pudo" ingericht.

Brandstofreductie door beperken gewicht bestelwagens
Activiteit efficienter uitvoeren - Eigen maatregel

Reduceren van brandstofverbruik van bestelwagens door het beperken van het
gewicht.

Geïmplementeerd op 01/2015
Toepassen van lichtgewicht herbruikbare (circulair)
inbouwsystemen in bestelwagens. Door een meer
efficiënte indeling zijn minder grote bestelwagens
nodig.

Stimuleren zuinige/kleinere leaseauto
Activiteit efficienter uitvoeren - Eigen maatregel

Berijders die voor een kleinere/zuinigere leaseauto kiezen, worden op verschillende
wijze beloont. Voorbeeld is het ter beschikking stellen van een grotere/zwaardere
auto in bijvoorbeeld vakanties.

Geïmplementeerd op 01/2017
Is onderdeel van de nieuwe overeenkomst met de
leasemaatschappij

Terugdringen aantal leaseauto's
Activiteit beperken - Eigen maatregel

Door kritisch te zijn op het toekennen van een leaseauto wordt het aantal
leaseauto's terug gebracht. Geïmplementeerd op 07/2015

Niet geselecteerde activiteiten

De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Materiaalgebruik, Waterbouw Schepen, Logistiek & Transport, Bouw Bouwplaats, Advies,
Materiaalgebruik / Scope 3, Afval, ICT-dienstverlening, Aanbesteden, Bedrijfsprocessen, Gebruik van materialen die CO2 opnemen,
Vermeden emissies bij derden.
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