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| Inleiding 

ISS levert (direct en indirect) producten en diensten aan opdrachtgevers die bij aanbestedingen 

gunningvoordeel hanteren aan de hand van de CO2-Prestatieladder. Voor ISS zijn deze 

opdrachtgevers voornamelijk in de segmenten public administration, office based en production 

based. Met deze CO2-Prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de 

eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 

te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht. 

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de ISO 14064-1 norm en 

daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie. 

B. CO2-reductie 

De ambitie van de organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen. 

C. Transparantie 

De wijze waarop in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

(in sector of keten) om CO2 te reduceren. 

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt 

de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn 

gezet op alle invalshoeken van de ladder. 

In dit rapport wordt onder andere de emissie-inventaris, ook wel de CO2-footprint genoemd, 

van ISS besproken. De CO2-footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid 

uitgestoten broeikasgassen, de Green House Gasses (GHG emissies).  

De inventarisatie is een verantwoording van eis 3.A.1 van de CO2-Prestatieladder en is 

uitgevoerd conform de ISO 14064-1: 2018 (E) “Quantification and reporting of greenhouse gas 

emissions and removals.”  

In hoofdstuk 4 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven. De 

energiebeoordeling is een diepgaande analyse van de grootste energiestromen binnen de 

organisatie. Door middel van dit verkregen inzicht kunnen er gerichte maatregelen worden 

genomen om het verbruik van deze energiestromen te reduceren. Daarnaast worden er 

aanbevelingen opgenomen voor het komende jaar om de versnelling van de CO2-reductie te 

bevorderen. In hoofdstuk 5 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Naast de 

doelstellingen voor scope 1 en 2, wordt er voorafgaand een vergelijking met sectorgenoten 

uitgevoerd. Dit houdt in dat er is bekeken welke doelstellingen en maatregelen andere 

gecertificeerde overheden hebben om te kunnen bepalen of de doelstelling van de organisatie 

voldoende ambitieus is.   

In het laatste hoofdstuk wordt de voortgang van de organisatie in het behalen van haar 

doelstellingen behandeld. Dit zal in zijn geheel worden gedaan, alsmede per subdoelstelling. 

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. 
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1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO2-Prestatieladder. Per hoofdstuk wordt 

een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer. 

HOOFDSTUK IN DOCUMENT EIS IN CO2-

PRESTATIELADDER 

Hoofdstuk 2 Beschrijving van de organisatie 3.A.1 

Hoofdstuk 3 Emissie-inventaris rapport 3.A.1 

Hoofdstuk 4 Energiebeoordeling 2.A.3 

Hoofdstuk 5 Doelstellingen 3.B.1 

Hoofdstuk 6 Voortgang 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 en 4.B.2 

Tabel 1: Leeswijzer 
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2 | Beschrijving van de organisatie 
 

2.1 Statement organisatiegrootte 

De totale CO2-uitstoot van ISS in het jaar 2021 bedraagt 1252 ton CO2. ISS valt daarmee qua 

CO2-uitstoot in de categorie Diensten onder een middelgrote organisatie.  

 DIENSTEN12 WERKEN/ LEVERINGEN 

Kleine organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 500 ton per 

jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 

500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 

2.000 ton per jaar. 

Middelgrote 
organisatie 

Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
10.000 ton per jaar. 

Grote organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
meer dan (>) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-

uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt meer dan (>) 
10.000 ton per jaar. 

Tabel 2: Indeling groottecategorieën volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. 

 

2.2 Projecten met gunningvoordeel 

Een project met gunningvoordeel is een project van ISS waarbij de CO2-Prestatieladder een rol 

heeft gespeeld in een aanbesteding.  

Een project met gunningsvoordeel is een project waar (potentiële) opdrachtgevers expliciet in 

het programma van eisen/ Statement of Work de eis opnemen dat ISS aantoonbaar 

gecertificeerd is voor de CO2-Prestatieladder. 

Met deze definitie in het achterhoofd, had ISS geen projecten met gunningvoordeel lopen in 

2021.  
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3 | Emissie-inventaris rapport 

3.1 Verantwoordelijke 

Voor het beheren van de CO2-Prestatieladder is dhr. D. Driehuis de interne verantwoordelijke 

projectleider. Hij draagt verantwoordelijkheid voor het uitzetten van taken, toewijzen van 

verantwoordelijkheden en het rapporteren aan het management. Voor het opstellen van alle 

bijbehorende documentatie voor het behouden van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder wordt 

de organisatie ondersteund door de afdeling HSEQ en het adviesbureau De Duurzame 

Adviseurs. 

 

3.2 Referentiejaar en rapportage 

Dit rapport betreft 2021. Het jaar 2019 dient daarbij als referentiejaar voor de CO2-

reductiedoelstellingen en het monitoren van de CO2-uitstoot.  

 

3.3 Afbakening 

Meer informatie over de Organizational Boundary van de organisatie is terug te vinden in het 

document ‘Bepaling Organizational Boundary’. Hierin is opgenomen welke gemeenschappelijke 

regelingen, locaties en andere factoren mee zijn genomen in de boundary. 

 

3.4 Directe- en indirecte GHG-emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-emissies) 

toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis 

van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan 

broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged. Oftewel de 

CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende paragraaf wordt de CO2-

footprint van 2021 weergegeven. 

 

3.4.1 Berekende GHG-emissies 

De directe- en indirecte GHG-emissies van ISS bedroeg in 2021 1252 ton CO2. Hiervan werd 

1032 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 60 ton CO2 door indirecte GHG-

emissies (scope 2) en 161 ton CO2 veroorzaakt door Business Travel. 



 

8 CO2-Reductieplan N5 

 

Tabel 3: CO2-uitstoot 2021  (in ton) 

3.4.2 Verbranding biomassa 

In het jaar van deze rapportage vond geen verbranding van biomassa plaats bij ISS. 

 

3.4.3 GHG-verwijderingen 

Er heeft in het jaar van deze rapportage geen broeikasgasverwijdering of compensatie 

plaatsgevonden bij ISS. 

 

3.4.4 Uitzonderingen 

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG-Protocol. 

 

3.4.5 Invloedrijke personen 

Binnen de organisatie zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op 

de CO2-footprint hebben, dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou 

zorgen voor een significante verandering in de CO2-footprint. 
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3.4.6 Toekomst 

De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor 2021. In het plan van aanpak van 

de organisatie, waarin alle reductiemaatregelen zijn opgenomen, wordt beschreven welke 

maatregelen er in de komende jaren worden uitgevoerd. Deze zullen er samen voor zorgen dat 

de ISS  50% CO2 in scope 1 en 50% CO2 in scope 2 zal reduceren in 2025 ten opzichte van 

2019. 

3.4.7 Significante veranderingen 

Zoals in paragraaf 3.2 beschreven geldt 2019 als referentiejaar. De voortgang van de reductie 

in CO2-uitstoot zal beschreven worden in hoofdstuk 6 van dit document. 

3.5 Kwantificeringsmethoden 

Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een Excelmodel waarbij alle 

energieverbruiken worden omgerekend naar CO2-emissies. Hierbij worden de emissiefactoren 

van de website www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd. In hoofdstuk 2 van het CO2-

Managementplan van de organisatie wordt beschreven waar de brongegevens per 

energiestroom vandaan komen. 

3.6 CO2-Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van ISS over 2021 zijn de emissiefactoren uit de 

CO2-Prestatieladder 3.1 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op 

nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van 

de data van de broeikasgas activiteiten naar de daarmee gepaard gaande CO2-emissies. 

De emissiefactoren van de organisatie zullen te allen tijde meegaan met wijzigingen in de 

emissiefactoren van de CO2-Prestatieladder 3.1. Voor de berekening van de CO2-footprint van 

2021 zijn emissiefactoren gebruikt daterend 22-02-2021. 

Er zijn geen “Removal factors” van toepassing. 

3.7 Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke 

waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2-footprint zijn gebaseerd 

op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering. 

Er zijn nog wel enkele onzekerheden. Deze worden onderstaand omschreven: 

Handmatig aflezen van meterstanden als (deel)huurder van kantoor De Meern. Er zijn geen 

deelmeters geplaatst. Het verbruik wordt verrekend met de gehuurde m2. 

 

3.8 Uitsluitingen 

In Handboek 3.1 is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, 

uitgedrukt in CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist overige gassen, niet 

zijnde CO2 (CH4, N2O, HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij operaties van de organisatie, mee 

te nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt ook voor koudemiddelen (refrigerants).  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3.9 Verificatie 

ISS heeft ervoor gekozen om de emissie-inventaris niet apart te laten verifiëren door een extern 

bureau. De emissie-inventaris zal tijdens de externe audit middels een steekproef geverifieerd 

worden.  

3.10   Rapportage volgens ISO 14064-1  

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1. In tabel 3 is een 

kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in het rapport. 

Tabel 4: Kruistabel ISO 14064-1  

 

  

ISO 

14064-1 

§9.3.1 

§ 7.3 

GHG-

REPORT 

CONTENT 

BESCHRIJVING HOOFDSTUK 

RAPPORT 

A A Reporting organization 2 

B B Person responsible 3.1 

C C Reporting period 3.2 

D, E D Organizational boundaries 3.3 

F E Direct GHG emissions 3.4 

G F Combustion of biomass 3.4 

H G GHG removals 3.4 

I H Exclusion of sources or sinks 3.4 

J I Indirect GHG emissions 3.4 

K J Base year 3.2 

L K Changes or recalculations  3.4 

M, T L Methodologies 3.5 

N M Changes to methodologies 3.6 

O N Emission or removal factors used 3.6 

P, Q O Uncertainties 3.7 

R P Statement in accordance with ISO 14064-

1 

3.10 

S Q Verification 3.9 
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4 | Energiebeoordeling  

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van de 

voorliggende jaren van ISS in kaart te brengen. Middels de energiebeoordeling wordt inzicht 

verkregen in de grootste energieverbruikers binnen de organisatie. De CO2-Prestatieladder 

vereist dat er inzicht wordt verkregen in de 80% grootste verbruikers. Hierdoor kunnen de 

belangrijkste processen, gebouwen en/of activiteiten die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief 

aangepakt worden. De uitgebreide analyse is uitgevoerd in Excel en is op te vragen bij de CO2-

verantwoordelijke, dhr. D. Driehuis. Deze energiebeoordeling is uitgevoerd over 2021.  

4.1 Identificatie grootste verbruikers 

De grootste emissiestromen in 2021 zijn: 

1. Brandstofverbruik wagenpark: 74% 

2. Zakelijk vervoer: 13% 

 

Grafiek 1: Percentuele verdeling emissiestromen 2021 

Mobiliteit is de grootste emissiebron voor ISS. Mobiliteit is uit te splitsen in wagenpark en 

zakelijk vervoer. In 2021 had ISS 243 leaseauto’s in het wagenpark. 

In een energiebeoordeling worden het wagenpark en gedeclareerde zakelijke 

kilometervergoeding verder geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse zullen leiden tot 

concrete maatregelen om de CO2-emissies van deze twee stromen te reduceren. 

4.2 Analyse brandstofverbruik wagenpark 

Zoals eerder genoemd wordt 74% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het brandstofverbruik 

van het wagenpark. Het wagenpark ziet er als volgt uit: 

• 165 benzineauto’s  
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• 42 dieselauto’s 

• 32 volledig elektrische auto’s 

• 4 hybride auto’s 

Maar liefst 13,2% van het gehele wagenpark is volledig elektrisch. 

• 57 auto’s met energielabel A met een gemiddelde CO2-uitstoot van 43 ton. 

• 127 auto’s met energielabel B met een gemiddelde CO2-uitstoot van 111 ton. 

• 59 auto’s met energielabel C/D met een gemiddelde CO2-uitstoot van 121 ton. 

Verbeterpunten zijn: 

1. Video vergaderen/thuiswerken 

2. Stimuleren keuze elektrisch rijden (40 auto's per jaar) 

3. Gamificatie uitstoot 

4. Bandenspanning campagne/ meter plaatsen 

5. Buiten de spits rijden 

 

4.3 Analyse zakelijk vergoede kilometers 

Zoals eerder genoemd wordt 13% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door zakelijk vergoede 

kilometers. Op basis van de gegevens uit ons HR-system (Youforce/Raet) is er een overzicht 

van hoe de zakelijk vergoede kilometers tot stand is gekomen over 2021. Deze analyse is terug 

te vinden als Exceldocument ‘energiebeoordeling zakelijk vergoede kilometers’. De verdeling 

van de zakelijk vergoede kilometers ziet er als volgt uit:  

• Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers – 12% 

• Zakelijk vervoer - openbaar vervoer – 0,7% 

• Vliegreizen <700 km - <0,1% 

• Vliegreizen 700-2500 km - <0,1% 

• Vliegreizen >2500 km – 0% 

•  

Verbeterpunten zijn: 

1. Video vergaderen/thuiswerken 

2. Vliegen onder 700km met de trein 

3. Gedeclareerde kilometers naar OV 

4. Introduceren van fietsplan 

 

4.4 Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie 

Sinds 2019-2021 had ISS de doelstelling om 5% CO2 reductie te realiseren. Dit is gelukt, maar 

zonder concreet gedragen maatregelen. Daarnaast speelt het effect mee van de lockdowns mee 

in coronapandemie in de jaren 2020 en 2021, welke een vertekent beeld kunnen geven van de 

reductie. 

4.5 Voorgaande energiebeoordelingen 

De afgelopen jaren zijn geen energiebeoordelingen uitgevoerd over het wagenpark en zakelijk 

vergoede kilometers van ISS.  

In 2021 is EED door ISS uitgevoerd en getoetst door de Rijksoverheid. De EED is beschikbaar 

bij de afdeling HSEQ. 
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4.6 Conclusies en aanbevelingen 

Geconcludeerd kan worden dat de afgelopen jaren er onvoldoende draagvlak was voor het CO2 

reductiebeleid binnen ISS op nationaal en global niveau. Mede hierdoor was er onvoldoende 

‘commitment’ om effectief maatregelen te organiseren binnen ISS. In 2021 is een start gemaakt 

binnen ISS voor het opstellen van een Sustainability & Waste strategie. Dit is door het CLT 

goedgekeurd en is een Sustainability & Waste functionaris aangesteld. Tevens is hierin 

opgenomen om een gecertificeerd CO2 managementsysteem op te zetten. 

Gebaseerd op de bovenstaande analyses (4.2 en 4.3) worden hieronder een aantal maatregelen 

benoemd, die ervoor kunnen zorgen dat de twee grootste emissiebronnen de komende jaren 

afnemen. 

Brandstofverbruik wagenpark 

• Video vergaderen/thuiswerken: Ook na covid-19 crisis zullen wij 1 a 2 dagen per 

week thuiswerken blijven stimuleren, we zien dat men hier ook gebruik van maakt. Op 

die dagen zal er dus minder gereden worden. Conservatief houden we rekening met iets 

minder dan 1 dag per week aan besparing in brandstof; 

• Buiten de spits rijden: De flexibiliteit in werkuren zal er ook voor zorgen dat collega's 

minder in de file staan. De aanname is dat dit een kleine besparing in brandstof zal 

opleveren; 

• Bandenspanning: Banden op de juiste spanning houden kan veel brandstof besparen. 

We stimuleren dat doormiddel van campagnes en onderzoeken het plaatsen van een 

meter bij het kantoor; 

• Elektrificeren: We gaan ieder jaar 40 auto's vervangen voor elektrische auto's. Tot 

aan 2025 zijn dat er dus 160. Het totale wagenpark zal dan voor 60% bestaan uit 

elektrische auto's. Daarnaast verwachten we dat er in 2025 enkel nog groene stroom 

uit laadpalen komt; 

• Gamificatie: We hopen dat door de uitstoot per berijder inzichtelijk te maken en tips 

te geven over hoe het terug te dringen dat men zuiniger zal gaan rijden. We schatten 

dat de impact hiervan beperkt is, maar wel meehelpt in het bewustzijn. 

 

Zakelijk vergoede kilometers 

• Video vergaderen/ thuiswerken: Ook na covid-19 crisis zullen wij 1 à 2 dagen per 

week thuiswerken blijven stimuleren, we zien dat men hier ook gebruik van maakt. Op 

die dagen zal er dus minder gereden worden. Onze collega's in de operatie hebben hier 

echter niet de mogelijkheid toe, vandaar dat we verwachten dat in deze categorie 

slechts 5% besparing te behalen valt; 

• Vliegen onder 700 km met de trein: In de reisregels vervangen we reizen van minder 

dan 700 km naar standaard reizen per trein. In eerste instantie nog niet volledig, maar 

wel in 2025; 

• Gedeclareerde kilometers naar OV: We vermoeden dat er medewerkers niet op de 

hoogte zijn van het feit dat ze hun OV-reis volledig vergoed krijgen, en bij reizen per 

auto slechts 0,19 cent per km (afhankelijk van CAO). Echter gaan we dit herhaaldelijk 

onder de aandacht brengen om OV-gebruik te stimuleren; 

• Fietsplan: In het komende jaar willen wij graag (lease)fietsen gaan aanbieden aan 

collega's, die zullen zij kunnen gebruiken op dagen dat ze niet met de auto gaan. 

Waardoor er een daling zal zijn van de gedeclareerde kilometers (en ook wagenpark 

brandstof).  
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5 | Strategisch plan scope 3 
ISS vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in haar belangrijkste scope 3 emissies. Om dit 

inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en kwantitatieve dominantie analyse uitgevoerd. De 

uitkomsten hiervan worden hieronder weergegeven. Tevens wordt er een strategie 

geformuleerd om deze scope 3 emissies te reduceren. 

5.1 Kwantitatieve scope 3 analyse 

Scope 3 emissies vormen een brede ‘restcategorie’ van emissies die indirect te relateren zijn 

aan de bedrijfsvoering van ISS. Voor ISS ligt het zwaartepunt zowel qua omvang als qua 

invloed vooral binnen de GHG-categorieën ‘aangekochte goederen en diensten’ en ‘afval’.  

ISS heeft de ambitie om op een vooruitstrevende manier en op een gedetailleerd niveau de 

scope 3 emissie te kwantificeren. Dit is een omvangrijk en complex traject, maar geeft de 

organisatie accurate inzichten om reducerende maatregelen te prioriteren. Binnen de GHG-

categorieën waar ISS direct invloed op kan uitoefenen zijn diverse projecten gestart om het 

inzicht in de CO2-emissies te vergroten middels samenwerkingen met diverse ketenpartners en 

experts. In de volgende paragrafen wordt beschreven voor welke strategie er uiteindelijk is 

gekozen om deze scope 3 emissies te beïnvloeden en te reduceren. 

Voor de drie meest significante GHG-(sub)categorieën heeft ISS middels verschillende 

methoden vergaand inzicht verkregen. Voor deze (sub)categorieën zijn dan ook kwantitatieve 

doelstellingen geformuleerd die elk half jaar worden gemonitord. Ook de berekeningsmethode 

wordt jaarlijks geëvalueerd.  

1. Eten & Drinken (aangekochte goederen en diensten) 

Voor de categorie ‘Eten & Drinken’ maakt ISS gebruik van een dashboard waar informatie uit 

verschillende databases wordt gelinkt aan de inkoopgegevens van ISS. In samenwerking met 

marktontwikkelingsbureau Foodstep wordt ook de CO2-uitstoot van de producten die worden 

verkocht op ruim 100 cateringlocaties gemeten. Daarnaast wordt ook gemeten hoe gezond en 

duurzaam de verkochte producten zijn. Deze cijfers helpen om de CO2-uitstoot te 

verminderen en het assortiment gezonder en duurzamer te maken. Om de CO2-uitstoot, 

gezondheid en duurzaamheid van het assortiment te bepalen maakt Foodstep via de Monitor 

Gezonder Eten & Drinken gebruik van de inkoopdata van de cateringlocaties. De CO2-uitstoot 

wordt per producttype, bijvoorbeeld ‘chips’ of ‘rundergehakt’, berekend aan de hand van 

beschikbare CO2 emissiedata uit verschillende databases.  

2. Vending (aangekochte goederen en diensten) 

Op basis van LCA-cijfers heeft ISS emissiefactoren verzameld voor de belangrijkste 

productcategorieën binnen ‘vending’. Het gaat daarbij om koffie, thee, melk-(poeder), suiker 

en koffiebekers. Deze data is afkomstig uit het ‘World Food LCA Database’ en van 

verpakkingsproducent ‘huhtamaki’. Vervolgens is op basis van ingekocht gewicht de CO2-

uitstoot per categorie berekend. 

3. Waste 

PreZero Impact Checker is gebruikt om de factor per afvalsoort te achterhalen. PreZero heeft 

een tool gebouwd met het Impact Institute dat de emmissiegegevens van verschillende 

afvalstromen berekend. Het afvalgewicht, afkomstig uit registratieoverzichten van de 

afvalverwerkers van ISS, wordt ingevuld in de tool, waarna er een CO2-emissie uitrolt die 

vrijkomt bij verwerking. Deze gegevens zijn representatief voor de gehele 

afvalverwerkingssector.  
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Het berekenen van de impact gebeurt via de data van EcoInvent en het ReCiPe 2016 life cycle 

impact assessment.  

5.1.1 Overige methoden van inzicht 

Extrapolatie van gepubliceerde of verkregen emissiegegevens.  

Een (of meerdere) van de grootste leveranciers in de betreffende categorie heeft CO2-

gegevens gepubliceerd in een jaarverslag of in een apart nieuwsbericht. Een andere 

mogelijkheid is dat de leverancier deze gegevens heeft aangeleverd na uitvraag van ISS. 

Door de totale emissies te delen door de omzet van de betreffende organisatie wordt de CO2-

emissie per euro berekend. Deze factor is vervolgens ge-extrapoleert naar de gehele 

categorie. In de meeste gevallen is de betrouwbaarheid van deze data hoog. De 

gepresenteerde footprint is onderworpen aan een auditproces voor een of meerdere 

certificeringen (Evovadis Gold, MVO prestatieladder, CO2 prestatieladder en ISO 14001). 

Standaard emissiefactoren 

Wanneer er voor een categorieën geen betrouwbare informatie voor te vinden is geweest, 

afkomstig van onderzoeken of van ketenpartners, is ervoor gekozen om te werken met 

standaard scope 3 emissiefactoren. Het gaat hierbij ook om categorieën die (in eerste 

instantie) niet in het directe focusgebied van de organisatie horen als het gaat om de 

uitvoering van reductie strategieën. De gebruikte emissiefactoren zijn afkomstig van Defra en 

zijn gecorrigeerd met inflatie. De betrouwbaarheid hiervan wordt gezien als medium tot laag, 

omdat het hierbij gaat om een emissiefactoren voor verzamel categorieën. Daarmee is de 

nauwkeurigheid minimaal. 

5.1.2 Resultaten 

 

VOORTGANG JAARLIJKSE SCOPE 3 EMISSIES 

  2019 2021 

UPSTREAM SCOPE 3 EMISSIES Heel jaar Heel jaar 

Aangekochte goederen en diensten*     20.711,8      13.200,8  

Transport en distributie       1.154,9        1.831,7  

Productieafval       1.350,8      25.043,2  

Kantoorafval       5.607,9        3.977,1  

Woon-werkverkeer          915,0           734,3  

TOTALE EMISSIES  29.740,3   44.787,0  

*Gepresenteerde emissie betreft 100% op basis van de berekende grootste 90% uit spend-analyse 

De grote toename binnen de categorie afval is te verklaren door de werkzaamheden binnen 

grote contracten. De omvang van het productieafval bij deze contracten is zo’n 23 ton CO2. 

De daling binnen de categorie aangekochte goederen en diensten is voor een groot deel te 

verklaren door de CO2-reductie binnen de categorie Food & Beverage. Dit is te verklaren door 

de coronacrisis en de vele gesloten locaties. Daarmee maakt catering (tijdelijk) een minder 

groot deel uit van de activiteiten van ISS.  

Een andere verklaring is het verduurzamingsproces dat belangrijke ketenpartners doorlopen 

waardoor de emissiefactor voor bepaalde categorieën jaarlijks daalt. 
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5.2 Ketenanalyse(s) 

Om de stap naar Niveau 5 te maken heeft ISS twee ketenanalyses opgesteld. De keuze is 

daarbij gevallen op een product uit de categorie ‘Schoonmaak – Production based’. 

Zwaarwegende factoren bij het maken van deze keuze zijn de omvang van deze categorie 

binnen ISS, het aanzienlijke gebruik van single-use producten en het groeiende aantal 

innovaties in deze sector. Vanwege de flinke hoeveelheden die ISS jaarlijks afneemt is de 

verwachting aanwezig om daadwerkelijk impact te maken. Dit geldt voor het realiseren van 

CO2-reductie, maar ook voor het verder helpen van kansrijke innovaties.  

Voor de tweede ketenanalyse is de keuze gevallen op een product uit de categorie ‘Catering’. 

Zwaarwegende factoren bij het maken van deze keuze is enerzijds de vermoedelijk zware 

impact van de voedingsindustrie op het milieu en anderzijds het groeiende aanbod aan (door 

producten geclaimde) duurzamere alternatieven voor verschillende productcategorieën. 

Vanwege de flinke hoeveelheden die ISS jaarlijks afneemt is de verwachting aanwezig om 

daadwerkelijk impact te maken. Dit geldt voor het realiseren van CO2-reductie, maar ook voor 

het verder helpen van kansrijke innovaties.  

 

5.2.1 Ketenanalyse herbruikbare afvalzakken 

Onderdeel van het schoonmaken en -houden van ruimtes voor klanten is het inzamelen van 

afval. Binnen een gemiddeld bedrijf is zo ongeveer elke ruimte voorzien van een inzamelpunt 

voor afval, in de meeste gevallen een doorsnee afvalbak voorzien van een afvalzak. Soms is dit 

zelfs een milieustraat waarbij er 5 afvalzakken nodig zijn. Op jaarbasis worden er binnen ISS 

bijna 2,4 miljoen afvalzakken gebruikt. Het alternatief dat wordt onderzocht is de herbruikbare 

afvalzak, geproduceerd van rPET.  

De wens om hier meer onderzoek naar te doen loopt parallel aan de transitie naar een circulaire 

economie, een van de Europese ‘2050 Goals’. Ook speelt deze ketenanalyse in op de recente 

ontwikkelingen rondom het verbieden van wegwerpplastic, waaronder ook bijvoorbeeld plastic 

zakken vallen. ISS heeft zich gecommitteerd aan het Plastic Pact NL, waarbij het doel is om het 

plasticgebruik terug te dringen. 

Het verschil tussen beide afvalzakken is simpel en draait om levensduur. Single-use afvalzakken 

zijn onderdeel van massaproductie en worden na het verzamelen van een kleine, dagelijkse 

hoeveelheid afval onderdeel van datzelfde afval.  

De herbruikbare afvalzak speelt in op dat probleem en heeft een alternatief product 

geproduceerd dat minimaal 12 maanden meegaat.  

 

Het uitgevoerde onderzoek ten behoeve van deze ketenanalyse heeft geleid tot een 

betrouwbare vergelijking tussen de volgende twee producten: 

• 60L HDPE afvalzak (single-use) 
• 80L TOMbag reusable garbage bag 
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Impact 

De resultaten uit de ketenanalyse zijn positief. Kort samengevat is de herbruikbare afvalzak 

verantwoordelijk voor een stuk minder CO2-uitstoot dan de single-use variant indien de 

afvalzak niet dagelijks gewassen hoeft te worden. Wanneer een afvalzak wekelijks gewassen 

wordt is de CO2-reductie 676 kg op jaarbasis per 100 afvalinzamelpunten. 

Het volledig vervangen van deze 2,4 miljoen afvalzakken is daarmee voorlopig niet realistisch. 

Ook is nog niet goed inzichtelijk op welke schaal dit alternatief uitgerold kan worden. Per klant 

zal moeten worden gekeken of de verschillende meespelende factoren het toelaten. Vervolgens 

kan per type afvalstroom en inzamelpunt de geschiktheid voor een herbruikbare afvalzak 

worden bepaald. Duidelijk is wel dat overstappen op de herbruikbare variant een aantal 

belangrijke voordelen heeft ten opzichte van de single-use variant. Hieronder een aantal voor- 

en nadelen op een rij: 

Voordelen 

• Aanzienlijk minder afvalzakken nodig voor hetzelfde resultaat. Dit betekent minder 

grondstoffen en minder transport. 

• De herbruikbare afvalzakken zijn vanwege het gewicht beter te sorteren en recyclen, 

in tegenstelling tot de single-use afvalzakken die terechtkomen in de 

verbrandingsoven 

• In lijn met recente wetgeving over het uitfaseren van single-use plastic 

• Biedt ketenpartners de mogelijkheid om de eigen organisatie te verduurzamen 

middels de facilitaire diensten van ISS 

 

Nadelen 

• Arbeidsintensiever vanwege het leeggooien en schoonmaken van de afvalzakken, dit 

vergt een aanpassing in de werkwijze van medewerkers 

• Mogelijk niet geschikt voor elke afvalstroom, zoals voedselresten of andere vervuilde 

stromen 

• Wassen is een extra handeling, die in sommige gevallen op locatie kan gebeuren, 

maar in veel gevallen elders moet plaatsvinden inclusief transport. 

 

Doelstelling en plan van aanpak 

 

In 2025 5% minder gebruik van single-use afvalzakken t.o.v. 2019  door onder andere 

te werken met herbruikbare afvalzakken  

 

Gedurende het jaar wordt gemonitord wat de voortgang is om op tijd bij te kunnen sturen. Dit 

wordt gedaan door het aantal locaties en de betreffende afvalstromen die gebruik maken van 

herbruikbare afvalzakken te registreren. Deze voortgang wordt ook gepubliceerd in het 

jaarlijkse reductierapport van de organisatie.  

Kanttekening bij deze doelstelling is dat ISS afhankelijk is van de bereidheid van klanten om 

deze verandering door te voeren. Om te doen wat binnen de eigen macht ligt heeft ISS zichzelf 

de volgende subdoelen gesteld, waar in het actieplan invulling aan wordt gegeven: 

• Het benoemen/bespreken van duurzaamheidsopties in het offerteproces 

• Bijdragen aan de doorontwikkeling van duurzame producten 
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Dit willen we bereiken door: 

• Zowel nieuwe als bestaande klanten op een actieve manier wijzen op de 

mogelijkheden die ISS biedt om dezelfde facilitaire standaard te leveren op een 

duurzamere manier 

• Duurzaamheid een prominente plek geven in sales- en accountmanagementtrajecten 

• Het aangaan van samenwerkingen en/of pilots. Zo kan het product worden 

doorontwikkeld op het gebied van gebruiksgemak, kwaliteit en levensduur. Verder kan 

er gezamenlijk worden nagedacht over de end-of-life fase om de keten geheel te 

sluiten 

• Het betrekken van de klant en eindgebruiker door ervaringen op te halen middels 

enquêtes en gesprekken 

 

 

5.2.2 Ketenanalyse melkpoeder 

Op elk kantoor in Nederland en misschien wel in de wereld zijn koffiemachines. Naast espresso 

of zwarte koffie is de cappuccino natuurlijk ook erg populair onder de kantoorgangers. 

Zuivelproducten laten echter een grote voetafdruk achter en om deze reden wil ISS 

onderzoeken wat het verschil is met duurzamere alternatieven. Daarnaast zijn plantaardige 

producten ook geschikt voor mensen met bijvoorbeeld lactose-intolerantie.  

ISS is verantwoordelijk voor het verzorgen van koffie op de werkvloer bij verschillende 

branches. De koffie komt uit machines waar allerlei verschillende soorten koffies uit kunnen 

worden gehaald, zo ook koffie met melk. Deze melk wordt gemaakt van melkpoeder die door 

het toevoegen van water weer melk wordt. In elke koffiemachine die door ISS wordt beheerd 

wordt een soortgelijke melkpoeder gebruikt die op een soortgelijke manier verwerkt.  

Het grote verschil tussen gewone en veganistische melkpoeder is de grondstof. Gewone 

melkpoeder komt van een melkkoe en veganistische melkpoeder kan gemaakt worden van 

verschillende plantaardige producten. In deze ketenanalyse gaat het over de graansoort haver. 

 

 

Impact 

De verschillen tussen koemelkpoeder en vegan melkpoeder zijn enorm. Per kilo melkpoeder is 

het verschil van grondstofverbruik 6,404 KG CO2. De achterliggende berekening is terug te 

vinden in de ketenanalyse. Koemelkpoeder heeft daarmee een significante grotere uitstoot dan 

havermelkpoeder. Dit grote verschil is vooral vanwege de grondstof. Bij het produceren van 

koemelk komen veel CO2 equivalenten vrij, namelijk methaan en lachgas. Het CO2 equivalent 

van methaan is 34, dat betekent dat 1 kilo methaan een vergelijkbaar effect heeft als 34 kilo 

CO2. Het CO2 equivalent van lachgas is 298. Bij het produceren van haver komt alleen CO2 vrij 

vanwege de machines. Het is mogelijk dat in de toekomst het produceren van havermelk 

emissieloos kan, terwijl een koe altijd methaan en lachgas produceert. 

ISS kocht in 2019 binnen één contract ongeveer 25.000 KG (Bron: Subco Vending 2019 

berekening “BLCK en Maas”) melkpoeder in. Omgerekend is er ongeveer 200000 liter melk 

nodig om te voldoen aan deze behoefte. Jaarlijks kan er dus 160.100 kg CO2 worden bespaard 

door over te stappen op veganistische haver melkpoeder. Naast de potentiële CO2-reductie, 

scheelt het ook enorm in landgebruik, waterverbruik en dierenleed. 

  

AfvalGebruikGroothandel
Producent 

melkpoeder

Melktransport
Grondstof

Melkveehouderij

Havertransport
Grondstof

Haverboer
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Voordelen: 

• Beter voor milieu en de dieren 

• Het speelt in op de trend waarin mensen steeds meer een veganistische levensstijl 

hanteren 

• Mensen met een lactose-intolerantie kunnen het ook drinken 

• Er zijn geen nieuwe machines nodig en het vergt geen extra handelingen 

Nadelen: 

• Havermelk heeft een iets andere smaak dan mensen gewend zijn 

• Het schuimt iets minder goed 

• Iets meer gram poeder nodig per kopje 

 

Doelstelling en plan van aanpak 

 

In 2025 is het aandeel veganistische melkpoeder 20% minder ten opzichte van de 

totale inkoop melkpoeder. 

 

Gedurende het jaar wordt gemonitord wat de voortgang is om op tijd bij te kunnen sturen. 

Deze voortgang wordt ook gepubliceerd in het jaarlijkse reductierapport van de organisatie. 

In de aankomende jaren wil ISS de volgende acties ondernemen om samen met partners de 

CO2-emissie in de keten te reduceren: 

• Klanten inspireren en kennis laten maken met veganistische melkpoeder 

• Proefdagen organiseren voor klanten en gebruikers 

• Gebruikers bewust maken van het verschil in impact 

• Bij locaties waar meerdere machines staan, standaard de helft voorzien van 

veganistische melkpoeder 

• Ultimatum stellen met klanten om veganistische melkpoeder de standaard te maken 
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5.3 Ketenpartners 

In deze paragraaf worden de belangrijkste ketenpartners van ISS benoemd die betrokken zullen 

worden bij het realiseren van de scope 3 doelstelling. Deze ketenpartners zijn benaderd om 

informatie met betrekking tot CO2-reductie in de keten of de organisatie aan te leveren. 

Daarnaast wordt er actief samengewerkt met deze partijen om een gezamenlijk doel te behalen. 

Moonen Packaging en Goederenhubs Nederland B.V. 

Vanaf 1 juli zijn ISS Nederland, Moonen Packaging en Goederenhubs Nederland B.V. een 

uniek samenwerkingsverband aangegaan. 

Het totaalconcept duurzame verpakkingen van Moonen Packaging wordt via een optimale, 

fijnmazige en zero emissie last mile levering door Goederenhubs geleverd aan alle 

klantlocaties van ISS. Vanuit deze basis wordt er de komende tijd verder gewerkt aan het 

introduceren van innovaties. Naast het toevoegen van innovatieve en duurzame(re) 

producten aan ons assortiment, kijken we daarbij onder andere naar de mogelijkheden van 

circulaire retourstromen. Dit draagt bij aan de ambities van alle partijen om in de keten 

samen verder te verduurzamen.  

Moonen heeft een groot assortiment aan non-food (denk afvalzakken, to-go bakjes, emmers, 

stickers, koffiebekertjes) in het assortiment. Zij ontvangen ook van Diversey (onze 

schoonmaakmiddelen leverancier) leveringen. Vervolgens bundelen ze bij Moonen de 

bezorgingen i.s.m. Goederenhubs die dit last mile zero emissie uitleveren (nog niet in alle 

steden zero emissie). Wij zijn met andere leveranciers in gesprek om te kijken of wij hun 

producten ook mee kunnen nemen in dit distributie netwerk. 

Vested samenwerkingspartners PwC en Accenture 

Vested is een methode voor twee partijen om een zeer coöperatieve zakelijke relatie te 

creëren waarbij beide partijen evenveel belang hechten aan het succes van de ander. De 

gevestigde partners creëren een flexibel, op resultaten gebaseerd contractueel kader dat is 

ontworpen om hun wederzijds ontwikkelde visie en gewenste resultaten op duurzaamheid te 

realiseren.  

In 2017 gingen ISS Nederland en Accenture een stap verder in hun relatie en vormden een 

Vested partnership. Binnen deze samenwerking werken beide organisaties samen aan een 

duurzame toekomst. Het starten van pilots om de onderzoeken in beide ketenanalyses in de 

praktijk te brengen is hier een voorbeeld van. Daarnaast wordt er actief samen invulling 

gegeven aan bijvoorbeeld de SDG’s. Bij beide samenwerkingspartners wordt er vanuit ISS 

een vaste sustainability-lead ingezet om aan contractueel vastgestelde doelstellingen invulling 

te geven. 

Overige ketenpartners 

• Afvalverwerkers PreZero en Renewi 

• Systemen: Foodstep, Winnow,  

• Leveranciers: Bidfood, Tombag, Selecta, JDE, Natulatte, Yoyo 

• Adviesbureaus: Duurzame Adviseurs, Innomax 

• Koffiebeker Pact 

• Plastic Pact 

 

 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmoonenpackaging%2F&data=05%7C01%7Cbas%40deduurzameadviseurs.nl%7C0381b9ce211f4b7f506908da58fc9d92%7Ce8f532dcdfda471bb85e412c72ce6011%7C0%7C1%7C637920139279187236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jRMEaYbJdVwIHXlmew5uV88atLidJONHIVAcUHxRXY4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgoederenhubs%2F&data=05%7C01%7Cbas%40deduurzameadviseurs.nl%7C0381b9ce211f4b7f506908da58fc9d92%7Ce8f532dcdfda471bb85e412c72ce6011%7C0%7C1%7C637920139279187236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fgi3E%2Bc9RlSFQfzvtCfL2h2e9GwuBz9JQQqp%2BipaFOI%3D&reserved=0


 

22 CO2-Reductieplan N5 

6 | Doelstellingen 

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren 

gepresenteerd. Halfjaarlijks wordt door de organisatie gemonitord of er voldoende voortgang 

plaatsvindt in de beoogde CO2-reductie. 

5.1. Ambitiebepaling 

5.1.1. Vergelijking met sectorgenoten 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die zowel 

ambitieus als realistisch zijn. Om te kunnen bepalen hoe ambitieus de doelstellingen en 

maatregelen zijn van de organisatie is er gekeken naar sectorgenoten. Zie hieronder een korte 

samenvatting van de doelstellingen en maatregelen die zij zichzelf stellen: 

Sectorgenoot 1 | Facilicom  

Zij hebben als doel gesteld om 100% CO2 op scope 1 en 2 te reduceren voor 2030. Om deze 

doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen:  

• Elektrificeren van het wagenpark  

• Vanaf 2025 enkel emissievrije auto’s  

• Bandenspanning stations op 2 kantoorlocaties  

• NS business card beschikbaar stellen aan alle medewerkers.  

• Energielabel A eisen bij huurpanden  

Sectorgenoot 2 | Sodexo  

Zij hebben als doel gesteld om 34% CO2 op scope 1 en 2 te reduceren voor 2025. Om deze 

doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen:  

Het is onduidelijk hoe deze sectorgenoot zijn scope 1 en 2 uitstoot wil verlagen. Zij geven wel 

voorbeelden van scope 3 (eiwittransitie, verlaging van voedselverspilling, etc.) 

5.1.2. Maatregellijst SKAO 

De maatregellijst van de SKAO is ingevuld conform de situatie in 2022, aangezien deze niet 

met terugwerkende kracht kan worden ingevuld voor voorliggende jaren. De maatregelen die 

hierin worden genoemd zijn voornamelijk generiek, maar geven een goed beeld van de 

maatregelen en doelstellingen die ISS wil behalen.  

De algemene conclusie naar aanleiding van deze maatregellijst is dat ISS al vrij vooruitstrevend 

wordt op het gebied van wagenpark, hybride werken en innovaties. Echter zijn er nog voldoende 

maatregelen te nemen om het fossiele brandstof verbruik te verminderen. Zoals het verder 

inzetten van volledig elektrische auto’s, het monitoren en terugkoppelen van rijgedrag en het 

nemen van extra maatregelen om de kantoren te verduurzamen. 

5.1.3. Conclusie ambitiebepaling 

ISS heeft naar aanleiding van bovenstaande vergelijkingen en de maatregellijst geconcludeerd 

dat de reductiedoelstelling gepresenteerd in de volgende paragraaf voldoende ambitieus is. In 

vergelijking met bijvoorbeeld branchegenoot Facilicom heeft  ISS eveneens het streven naar 

0% CO2-emissie in scope 1 en 2 in 2030. ISS gaat verder in haar ambitie door te streven 0% 
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CO2-emissie in de volledige toeleveringsketen in 2040. ISS schat zichzelf op het gebied van 

CO2-reductie scope 1,2 en 3 in als vooruitstrevend vergeleken met sectorgenoten. 

5.2. Hoofddoelstelling 

ISS heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar tot aan 

het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING ISS 

ISS wil in 2030 ten opzichte van 2019 100% minder CO2  uitstoten 

ISS wil in 2025 ten opzichte van 2019 50% minder CO2 uitstoten 

Bovengenoemde doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1, 2 en 3 zijn de 

doelstellingen voor 2025 als volgt: 

SUBDOELSTELLINGEN 

Scope 1 50% 

Scope 2 50% 

Scope 3 
Aangekochte goederen & diensten: 15% 

Restafval: 10% 

Voor scope 3 heeft ISS een kwantitatieve doelstelling geformuleerd om in 2025 de scope 3 

CO2-uitstoot binnen de GHG-categorie ‘Aangekochte goederen & diensten’ met 15% te verlagen 

t.o.v. 2019.  

Daarnaast wil ISS in 2025 de scope 3 CO2-uitstoot binnen de categorie ‘Afval’ met 10% 

verlagen t.o.v. 2019. Binnen deze doelstelling zal ISS zich specifiek richten op het restafval van 

niet-industriële klanten. Binnen de service die ISS levert valt het terugdringen van restafval in 

een grotere mate binnen de invloedssfeer dan bijvoorbeeld het terugdringen van fabrieksafval. 

 

ENERGIEDOELSTELLING 

ISS wil in 2025 haar energieverbruik kantoren met 4% reduceren. 
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5.2.1. Scope 1 | Subdoelstelling brandstof  

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 

reductiemaatregelen bekeken hoeveel fossiele brandstof kan worden bespaard met de 

bedrijfsauto’s. Dit is ingeschat op ongeveer 50% reductie in de periode 2019-2025.  

De belangrijkste maatregel waar deze subdoelstelling op is gebaseerd, is het elektrificeren van 

minimaal 40 bedrijfsauto’s per jaar. Daarnaast zullen maatregelen als hybride werken, buiten 

de spits rijden, aandacht voor bandenspanning en bewustwordingscampagnes ook bijdragen 

aan de verdere reductie.  

5.2.2. Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik  

Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen reduceren zijn maatregelen 

geïnventariseerd, die op de ISS van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een verlaging van het 

verbruik van 4% in de periode 2019-2025. Maatregelen die bij deze subdoelstellingen horen 

zijn met gebouweigenaren in gesprek gaan over groene elektra bij een nieuw contract. 

5.2.3. Scope 3 | Subdoelstelling zakelijk vergoede kilometers  

Om de vergoede zakelijke kilometervergoeding en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen 

verlagen zijn maatregelen geïnventariseerd die op de ISS van toepassing zijn. Dit is ingeschat 

op een verlaging van het verbruik van 50% in de periode 2019-2025.  

Maatregelen die bij deze subdoelstellingen horen, zijn het video vergaderen/thuiswerken, 

vliegen onder 700 km met de trein, gedeclareerde kilometers naar OV en het introduceren van 

fietsplan. 

5.2.4. Scope 3 | Subdoelstellingen Inkoop & Afval 

ISS kiest ervoor om zich binnen de kwantitatieve scope 3 uitstoot te focussen op de volgende 

twee reductie strategieën. 

✓ Inkoop: alternatieve producten stimuleren en ontwikkelen. Bij inkoopbeleid de 

verplichting tot voeren CO2-reductiebeleid opstellen (bij onderaannemers). 

✓ Afval: verminderen van afval door direct hergebruik van materiaalstromen, scheiden 

van afval op kantoor en/of op de werf, rechtstreeks terugbrengen van afvalmaterialen 

(vnl. metalen) naar producent (i.p.v. afvalverwerker). 

 

Om dat te realiseren heeft ISS voor de twee grootste en belangrijkste categorieën een aanpak 

opgesteld.  

1. Food & Beverage 

a. Voedselverspilling verlagen met 30% door de digitale weegschalen van 

Winnow in te zetten en samen te werken met Too Good To Go. 

b. Plantaardig eten en drinken aanbieden op de catering locaties om CO2-uitstoot 

in de categorie ‘Food & Beverage’ te verlagen met 30%. 

 

2. Waste 

a. Het uitfaseren van disposables door het gebruik van herbruikbare bekers & 

verpakkingen te stimuleren. Het ambitieniveau moet worden bepaald door de 

mogelijkheden wat betreft de stand van techniek en de wetgeving. Op basis 
van de uitkomsten van het advies dat daaruit voortkomt wordt deze 

subdoelstelling verder aangescherpt. In de loop van dit project zullen er 

verschillende KPI’s worden opgesteld. 
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b. Het realiseren van een zero-waste ISS-hoofdkantoor in De Meern in 2025. 

- Met suppliers in gesprek over het reduceren van verpakkingsmaterialen of het 

recyclebaar maken van verpakkingen 

- Zuiverdere stromen bij het scheiden van afval 

- Inkopen aan de hand van de ‘Ladder van Lansink’ 

c. Klanten ondersteunen bij het reduceren van de stroom ‘restafval’ door het 

aanbieden van trainingen, een handboek, communicatietools en inzichten. 

d. Waste programma om locaties te begeleiden minder afval in te kopen, 

producten te hergebruiken en afval beter te scheiden. 

 

In het totaaloverzicht in hoofdstuk 5.1.2 valt te zien dat CO2-uitstoot in de categorie ‘Property 

Management’ ook tot een van de hoogste behoort. Echter is besloten dat hier momenteel geen 

focus op wordt gelegd vanwege de beperkte invloed. 
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6. | Voortgang 

In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van ISS opgenomen.  

 

Figuur 2 |  Voortgang van de CO2-uitstoot. 

Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de voortgang per subdoelstelling 

ook uitgewerkt. Zodoende kan er beter bijgestuurd worden. Ieder jaar, tijdens de evaluatie van 

het reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang in CO2-reductie beschreven 

worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de verzamelde emissiegegevens 

betreffende scope 1 en 2. 

6.1. Scope 1 | Subdoelstelling brandstof  

Er is afname van verbruik brandstof door minder gereden kilometers vanwege de lockdowns in 

de coronapandemie. Hierdoor is meer thuis gewerkt. Tevens zien we een toename van 

elektrische auto’s van 6 (2020) naar 32 (2021). 

6.2. Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik  

Nihil. Lichte daling door minder gebruik kantoor(afdelingen) door lockdowns vanwege de 

coronapandemie. Er is meer thuis gewerkt. 

 

6.3. Scope 3 | Subdoelstelling zakelijk vergoede kilometers 

Er is afname van vliegreizen vanwege de lockdowns in de coronapandemie. Hierdoor is meer 

thuisgewerkt. In de zakelijk vergoede kilometers is een lichte daling te zien.  
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6.4. Scope 3 | Kwantitatieve analyse en subdoelstellingen ‘Aangekochte 

goederen & diensten’ en ‘Afval’ 

Er is het afgelopen jaar voortgang geweest in het inzichtelijk maken van de scope 3 emissies 

van ISS en de emissies van ketenpartners. Verder zijn er de afgelopen maanden twee 

ketenanalyses opgesteld en bijbehorende doelstellingen opgesteld. Daarnaast zijn er een aantal 

pilotprojecten in gang gezet. In onderstaande tabel wordt de voortgang ten opzichte van 2019 

gepresenteerd. 

VOORTGANG JAARLIJKSE SCOPE 3 EMISSIES 

  2019 2021 

UPSTREAM SCOPE 3 EMISSIES Heel jaar Heel jaar 

Aangekochte goederen en diensten*     20.711,8      13.200,8  

Transport en distributie       1.154,9        1.831,7  

Productieafval       1.350,8      25.043,2  

Kantoorafval       5.607,9        3.977,1  

Woon-werkverkeer          915,0           734,3  

TOTALE EMISSIES  29.740,3   44.787,0  

*Gepresenteerde emissie betreft 100% op basis van de berekende grootste 90% uit spend-analyse 
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De daling binnen de categorie aangekochte goederen en diensten is voor een groot deel te 

verklaren door de CO2-reductie binnen de categorie Food & Beverage. Dit is te verklaren door 

de coronacrisis en de vele gesloten locaties. Daarmee maakt catering (tijdelijk) een minder 

groot deel uit van de activiteiten van ISS. Ditzelfde geldt voor het kantoorafval. 

Wat betreft het productieafval (niet meegenomen in bovenstaande grafiek) heeft er juist een 

aanzienlijke stijging plaatsgevonden. Dit is te verklaren door de werkzaamheden binnen grote, 

nieuwe contracten. De omvang van het productieafval bij deze contracten is zo’n 23 ton CO2. 

Een andere verklaring is voor de geboekte resultaten is het feit dat belangrijke ketenpartners 

ook een verduurzamingsproces doorlopen waardoor de emissiefactor voor bepaalde categorieën 

jaarlijks daalt. 

 

6.5 Scope 3 | Doelstellingen ketenanalyses 

Binnen de ketenanalyses over vegan melkpoeder en de herbruikbare afvalzak is in 2021 vooral 

gewerkt aan het verkrijgen van inzicht, zowel kwalitatief als kwantitatief. Beide producten 

worden inmiddels al in de praktijk getest binnen pilots met twee 

samenwerkingspartners/klanten van ISS. Zo kan het product worden doorontwikkeld op het 

gebied van gebruiksgemak, kwaliteit en levensduur. Belangrijk onderdeel hiervan is het nauw 

betrekken van de klant en het toetsten van ervaringen. Dit wordt gedaan in wekelijkse meetings 

met de sustainability-lead voor de betreffende partij. De kwantitatieve CO2-recuctie zal in de 

loop van 2022/2023 worden gepresenteerd. 
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Disclaimer & Colofon 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 

zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 

Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 

ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 

de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist 

aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde 

winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 

toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan ISS. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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