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I n l e id ing  
 

Dit document vormt de vastlegging van “Invalshoek B: Reductie” van de CO2-prestatieladder. 

Dit portfolio volgt de toetsingseisen in de auditchecklijsten uit het “Handboek CO2-

prestatieladder V3.1” van SKAO. 

 

Deze eisen zijn: 

 Geofoxx onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren, en 

 beschikt over een actueel verslag van een onafhankelijke interne controle  

 Geofoxx heeft een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft 

maatregelen benoemd voor de projecten, en 

 heeft een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of 

gebruik van groene stroom en heeft maatregelen benoemd voor de projecten   

 De energie- en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen zijn gedocumenteerd, 

geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers 

 De reductiedoelstelling is onderschreven door hoger management 

 Geofoxx heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie 

opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een 

referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van 

aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in de projecten 

 Geofoxx heeft een energie management actieplan (conform ISO 50001) opgesteld, 

onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en 

geïmplementeerd (*) 

 Geofoxx heeft voor scope 3, op basis van 1 analyse, CO₂-reductiedoelstellingen 

geformuleerd. 

Óf Geofoxx heeft \voor scope 3, op basis van 2 materiële GHG-genererende (ketens van) 

activiteiten CO₂-reductiedoelstellingen geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van 

aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in 

absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een 

vastgelegde termijn. 

 Geofoxx rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte 

van de doelstellingen voor de organisatie en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is. 

 Geofoxx heeft voor scope 3 een strategie en CO₂-reductiedoelstellingen geformuleerd. Er 

is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. 

Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een 

referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn.   

 Geofoxx rapporteert minimaal 2x per jaar haar emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 

gerelateerde CO₂-emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in 

reductiedoelstellingen, voor de organisatie en de projecten. 

 Geofoxx slaagt erin de reductiedoelstellingen te realiseren. 

 

 

(*) 
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1  REDUCTIE :  

Doe ls te l l i ngen CO 2 - r educt ie  
 

1 .1  Be l e i d s v e r k l a r i n g  

In november 2021 heeft de directie van Geofoxx een nieuwe beleidsverklaring opgesteld. 

Hierin is opgenomen dat het KAM-beleid van Geofoxx mede is gericht op duurzaamheid en 

het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

 

 
 

 
 

1 .2  Managemen t  r e v i ew  

In de management review van 2021 worden de geplande inspanningen op het gebied van 

milieu en MVO vastgelegd. Ook CO2 komt hierin aan bod, waarbij de eisen uit het 

“Handboek CO2-prestatieladder V3.1” zijn gevolgd voor input en output van de review. 

 

De management review van 2021 wordt in Q1 van 2022 gepubliceerd op Nexxt en is dan 

beschikbaar voor alle medewerkers van Geofoxx. 
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1 .3  Moge l i j k h eden  en  k ans en  v oo r  CO 2 - r e duc t i e  

 

1.3.1 Brandstofverbruik 

De grootste bron van uitstoot binnen Geofoxx is het wagenpark met 47% op de totale 

uitstoot in 2021. Hierdoor ligt het speerpunt van de CO2-reductie op het terugdringen van de 

uitstoot uit brandstofverbruik. 

 

Inkoopbeleid: 

Personenauto’s: 

In het mobiliteitsbeleid van Geofoxx is opgenomen dat bij nieuwe leasecontracten de 

medewerkers alleen nog voor een EV (elektrische auto) kunnen kiezen. 

 
 

Van alle leaseauto’s zijn er 3 nog niet elektrisch. Wanneer deze contracten aflopen zullen de 

nieuwe auto’s ook elektrisch worden, wat neerkomt op een CO2-reductie van ruim 4 ton. 

 

Het aandeel elektrische leaseauto’s blijft in 2022 op ruim 80% staan. In 2023 wordt weer 

één “fossiele” leaseauto vervangen voor een elektrische. 
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Bedrijfswagens (t.b.v. veldwerk en andere activiteiten op locatie): 

Alle bedrijfswagens (bussen en “caddy’s”) zijn uitgevoerd met dieselmotoren. Aangezien 

Geofoxx qua diensten een landelijke dekking heeft is het volledig elektrisch uitvoeren van 

deze auto’s nog geen optie, aangezien een gemiddelde elektrische bus een actieradius heeft 

van maximaal 150 kilometer. 

Opties voor de bedrijfswagens zijn: 

 hybride motoren: een combinatie van een zuinige verbrandingsmotor en een elektrische 

motor 

 CNG (aardgas onder druk): deze motoren zijn zeer zuinig en kunnen een reductie van 

80% CO2 opleveren. 

 Groengas (“biomethaan”): een duurzame variant op CNG, wordt gemaakt uit biogas, wat 

vrijkomt bij de vergisting van groenafval, slib en mest. 

 HVO100: ook wel “biodiesel” genoemd. Een fossielvrije diesel (met waterstof 

behandelde plantaardige olie) die alle voordelen biedt van fossiele diesel, maar met een 

CO2-reductie van ongeveer 90%. 

 

In 2021 zijn deze opties besproken met Directieteam en wagenparkbeheer. Hierin is besloten 

om zo snel mogelijk over te stappen op HVO100. 

Helaas heeft het in 2021 vrij lang geduurd voordat Geofoxx toestemming kreeg van de 

leasemaatschappij om HVO100 te mogen tanken. Inmiddels is toestemming gegeven voor de 

“Transporters” en “Crafters” (5 van de 14 bedrijfswagens), waarmee bijna 10.000 liter 

fossiele diesel kan worden bespaard. 

 

(Lease)wagenpark: 

Het stimuleren van elektrisch rijden wordt met het nieuwe mobiliteitsbeleid al bereikt, net 

zoals fietsen met een financieringsregeling en inmiddels ook een plan voor het leasen van 

een fiets. In 2021 is ruim 80% van het leasewagenpark elektrisch geworden. 

Het monitoren van het brandstofverbruik van de leasewagens is praktisch niet meer aan de 

orde. 

De leaserijders leveren in de meeste gevallen hun gereden kilometers aan, maar hierin wordt 

geen onderscheid gemaakt in gereden privékilometers, zakelijke kilometers en de kilometers 

voor woon-werkverkeer.  

Aangezien de gereden privé-kilometers niet hoeven meegerekend te worden en het zakelijk- 

en woon-werkverkeer tot verschillende scopes behoren, heeft dit gevolgen voor de 

opgestelde bedrijfs-footprint. 

 

De periodieke controle van de bandenspanning is een onderdeel van de campagne Het 

Nieuwe Rijden. Door dit eenmaal per maand te controleren kan er veel brandstof bespaard 

worden (zo’n 5%). Een mogelijke manier om dit te monitoren en te verzekeren dat 

medewerkers dit bijhouden is om het te integreren met het kilometerregistratieformulier, en 

het als vast punt op de agenda’s te zetten (zoals in de toolboxmeetings). Op dit moment 

wordt ingezet op het informeren van medewerkers om hun bandenspanning op peil te 

houden. 

 

Het Nieuwe Rijden is ontwikkeld om wagenparkbeheerders, beroepschauffeurs, zakelijk 

rijders en om automobilisten te stimuleren om op een energie-efficiënter reis- en rijgedrag 

over te gaan. Naast het gegeven dat er flink bespaard wordt op brandstofkosten, zitten 

mensen meer ontspannen achter het stuur, gaan ze veiliger rijden, vindt er minder slijtage 

aan de auto en de banden plaats en dragen ze bij aan een beter milieu. Door middel van het 

geven en regelmatig herhalen van toolboxen waarin deze tips onder de aandacht gebracht 

worden, of het aanbieden van trainingen in het Nieuwe Rijden, wordt dit gerealiseerd. Deze 

toolboxen kunnen bovendien worden meegeven wanneer medewerkers een leasecontract 

ondertekenen. Het Nieuwe Rijden heeft in 2021 nog onvoldoende aandacht gekregen. 

 

Door periodieke terugkoppelingen te geven van het brandstofverbruik per medewerker wordt 

bewustwording gecreëerd. Met het leveren van additionele tips om zuiniger te rijden (de 

toolbox) en het laten zien van de voortgang die de medewerker maakt, kan 

brandstofbesparing bereikt worden en wordt de medewerker persoonlijk betrokken bij de 

CO2-reductiemaatregelen van Geofoxx. Dit heeft in 2021 nog onvoldoende aandacht 
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gekregen, onder meer omdat er gedurende de corona-maatregelen onvoldoende gelegenheid 

was om dit goed te kunnen monitoren. 

 

Brandstof overig 

Naast het vervoer wordt nog brandstof gebruikt voor een boot, een aggregaat en een 

boorwagen. Voor de boot en het aggregaat wordt nauwelijks brandstof verbruikt.  

De boorwagen, aangeschaft in 2021, wordt bijna dagelijks gebruikt en verbruikt HVO100 

(biodiesel). Door het gebruik van biodiesel is de CO2-uitstoot 90% lager dan bij het gebruik 

van fossiele diesel. Verdere maatregelen zijn hier vooralsnog niet aan de orde. 

 

Veldwerkdag 2021 

 
 

1.3.2 Reizen 

Openbaar vervoer: 

Aangezien de kantoorlocaties van Geofoxx volgens de criteria in het rapport CO2-Effect van 

Anders Reizen van de CE Delft tot slecht ontsloten locaties behoren lijkt het op dit moment 

nog niet aan de orde om het reizen met het openbaar vervoer extra te stimuleren. 

 

Fietsen 

In de loop van 2020 is het mogelijk geworden een fiets te leasen. Hiermee wordt het 

fietsgebruik gestimuleerd. Een actie t.b.v. het energie management actieplan is om te 

onderzoeken welk effect deze stimulans heeft op het autogebruik bij Geofoxx. 

In 2022 wordt middels een enquête het gebruik van de fiets, en het effect hiervan op het 

aantal woon-werkkilometers gemeten. 

We zien dat een aantal medewerkers met grote regelmaat op de fiets naar het werk komt. 

Op dit moment schatten we in dat dit ongeveer 20% van de medewerkers betreft. 

 

Bron: Nexxt (Intranet Geofoxx) 
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1.3.3 Elektriciteitsgebruik 

Medio 2021 is kantoor Oldenzaal overgestapt op groene stroom van Pure Energie. Deze 

stroom is volgens “www.hier.nu” écht groen. Helaas bleek uit de laatste audit dat de 

elektriciteit in kantoor Tilburg wel als groen werd verkocht, maar volgens het handboek niet 

daadwerkelijk groen is. Deze stroom betrof voornamelijk wind- en waterkracht vanuit de EU, 

met garanties van oorsprong én aftrek van de doelstellingen van het betreffende land. 

Doel is derhalve om kantoor Tilburg zo snel als mogelijk op groene stroom over te laten 

stappen, zodat we hier een stevige reductie in CO2-emissie kunnen bereiken. 

 

1.3.4 Gasgebruik 

Naast de grootste bronnen van mobiliteit (67%) en elektriciteit (17%) is het gasgebruik 

(16%) ook een flinke bron van uitstoot. Natuurlijk is het het beste om van het gas af te 

gaan, maar dat is kostbaar en niet altijd mogelijk. Daarom is ervoor gekozen om 

bespaarmaatregelen te onderzoeken die makkelijk toe te passen zijn en zich relatief snel 

terugbetalen (afhankelijk van de gerealiseerde besparing). 

 

Radiatorfolie is toegepast in de kantoren Tilburg en Oldenzaal. Uit de verbruikscijfers blijkt 

vooralsnog geen grote reductie, mogelijk doordat het weer ook van grote invloed is.  

 

Tijdens de coronapandemie van 2020/2021 was de verwachting dat door een lagere 

bezetting van de kantoren het gasverbruik (sterk) zou dalen. Dit is echter in de huidige 

verbruikscijfers niet terug te zien. 

 

Mogelijk is het installeren van radiatorventilatoren nog een manier om het gasverbruik verder 

terug te dringen, maar vooralsnog lijkt sturen op gedrag nog de meeste kansen op reductie 

te bieden. Hier zal in 2022 verder op worden ingezet. 

  

Als laatste een aantal initiatieven waarvoor geen investeringen nodig zijn: 

 het programmeren en inregelen van de installatie en thermostaten zodat deze beter aan 

het gebouw en de werktijden zijn aangepast, 

 het vrijhouden van de radiatoren zodat de warmteafgifte niet belemmerd wordt,  

 het dichtdoen van lamellen/gordijnen/rolluiken ’s avonds zodat de warmte 

binnengehouden wordt,  

 en het aanwijzen van een verantwoordelijke die voor vertrek even controleert of de 

ramen gesloten zijn en of de lamellen/gordijnen/rolluiken dicht zijn. 

 
Bron: Nexxt (Intranet Geofoxx) 

 
 

1.3.5 Scope 3 

In paragraaf 1.3.1. wordt het woon-werkverkeer al behandeld, dit heeft van de scope 3 

elementen de grootst impact op de CO2-uitstoot. In de loop van 2022 wil Geofoxx haar 

scope 3 emissies nog beter in kaart gaan brengen. 
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Uit de ketenanalyse op het gebruik van peilbuizen blijkt dat we hier nog met veel aannames 

en onzekerheden te maken hebben. In 2022 willen we deze onzekerheden zoveel als 

mogelijk in kaart brengen en wegnemen. 

Bij het opstellen van de ketenanalyse is Geofoxx in contact getreden met de leverancier van 

de peilbuizen. Deze kon nog geen gegevens overleggen over de CO2-impact van de geleverde 

buizen. Mogelijk kunnen we deze leverancier stimuleren om deze CO2-impact beter in kaart 

te brengen. 

 

Met één van onze laboratoria hebben we inmiddels goed contact gelegd m.b.t. de CO2-

impact in de keten van de chemische analyses. Op korte termijn willen we hier ook een 

ketenanalyse voor opstellen, zodat de reductiemogelijkheden ook hier beter in beeld worden 

gebracht. 

 

1 .4  Afw i j k i n g en  e n  c o r r i g e r e nde  maa t r e ge l en  

Het verbruik van brandstof en gas zal met grote regelmaat worden gecontroleerd. Zo kan 

tijdig worden bijgestuurd bij onverwachte stijgingen in verbruik.  
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1 .5  Reduc t i e doe l s t e l l i n g en  

 

In de management review is vastgelegd dat Geofoxx binnen elke scope elk jaar minstens 

10% minder CO2 uitstoot. 

 

1 .6  P l a n  v an  a anpak  CO 2 - r e duc t i e  D i r e c t i e b eoo rd e l i n g  2022  

 

No. Doelstelling Actie Verant-

woordelijk 
Onder-

steuning 

Termijn 

2.1 CO2-emissies 

verlagen 

Mogelijkheden onderzoeken om 

ingekochte energie volledig emissievrij te 

maken 

KAM-

adviseur 
Finance Q1 2022 

2.2  Tilburg: nieuw energiecontract met 

volledig groene stroom 

KAM-

adviseur 
Finance Q1 2022 

2.3  Halfjaarlijks communiceren over de 

actuele verbruikscijfers van brandstof, om 

de medewerkers nog meer bewust te 

maken van hun rol in het terugdringen van 

het brandstofverbruik. 

KAM-

adviseur 
- Halfjaarlijks 

2.4  Met de Transporters en Crafters 

overstappen op HVO100 

KAM-

adviseur 
Wagenpark-

beheer 

Q1 2022 

2.5  Fietsenplan en aanschaf leasefietsen 

blijven stimuleren 

KAM-

adviseur 
IOT 2 x per jaar 

2.6  Ketenanalyse “analyse van monsters” 

opstellen in samenwerking met 

Synlab/SGS. 

KAM-

adviseur 
Synlab/SGS Q3 2022 

  Medewerkers regelmatig attenderen op 

het terugdraaien van de thermostaten van 

de radiatoren. 

KAM-

adviseur 
DT 3 x per jaar 

 

  



CO2-prestatieladder Geofoxx – Invalshoek B: Reductie 

 

 

datum Pagina 11 van 14 

Januari 2022 

 

1 .7  Ene r g i emanagemen t  a c t i e p l a n  ( c on f o rm  I SO  50001 )  

 

1 Brandstof voertuigen 

 Overstappen op HVO100 

Termijn < 6 maanden  

Verantwoordelijke Wagenparkbeheer  

Uitvoerende Bestuurders  

Monitoring en bijsturing Iedere 6 maanden in het BST en jaarlijks in de management 

review (ISO9001) 

Huidige uitstoot 30 ton CO2 (5 bussen)  

Te verwachten uitstoot 3 ton CO2 Verwachte reductie 90%, 

op basis van literatuur 

Reductie scope 1 90 % / 27 ton CO2  

Reductie totaal 12% Op het totaal van 213 ton 

CO2 in 2021 

Toelichting Tankpassen geschikt maken voor HVO100 

Regelmatig behandelen in toolboxen 

Regelmatig monitoren via cijfers MoveMove 

Budget Hogere kosten voor HVO100 (verbruikscijfers worden naar 

verwachting beter) 

 

2 Besparen op emissies elektriciteit 

 Groen contract kantoor Tilburg 

Termijn < 6 maanden  

Verantwoordelijke Finance  

Uitvoerende Finance  

Monitoring en bijsturing Iedere 6 maanden in het BST en jaarlijks in de management 

review (ISO9001) 

Huidige uitstoot 21 ton CO2  

Te verwachten uitstoot 0 ton CO2 Verwachte reductie van 

100% 

Reductie scope 2 100 % / 21 ton CO2  

Reductie totaal 10 % Op het totaal van 213 ton 

CO2 in 2021 

Toelichting Kantoor Tilburg laten overstappen op groene stroom. 

Budget Kosten nieuw contract 

 

 

3 Besparen op gasverbruik 

 Verwarming – sturen op gedrag 

Termijn < 6 maanden  

Verantwoordelijke Directie  

Uitvoerende KAM-adviseur  

Monitoring en bijsturing Iedere 6 maanden in het BST en jaarlijks in de management 

review (ISO9001) 

Huidige uitstoot 32 ton CO2  

Te verwachten uitstoot 30 ton CO2 Verwachte reductie van 

5%, op basis van literatuur 

Reductie scope 2 5 % / 2 ton CO2  

Reductie totaal 1 % Op het totaal van 213 ton 

CO2 in 2021 

Toelichting Gedragscampagne op zuinig omgaan met gas, gericht op 

de eigen verantwoordelijkheid zoals sluiten van ramen en 

deuren, - radiatoren dicht in niet-gebruikte ruimtes en 

sluiten lamellen en gordijnen na werktijd 

Budget Geen, in eigen beheer. 
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4 Woon-werkverkeer 

 Stimuleren fietsgebruik en carpoolen 

Termijn < 6 maanden  

Verantwoordelijke Directie/HR  

Uitvoerende KAM/HR  

Monitoring en bijsturing Iedere 6 maanden in het BST en jaarlijks in de management 

review (ISO9001) 

Huidige uitstoot 41 ton CO2  

Te verwachten uitstoot 39 ton CO2 Verwachte reductie van 

2%, op basis van schatting 

Reductie scope 3 2 % / 2 ton CO2  

Reductie totaal 1 % Op het totaal van 213 ton 

CO2 in 2021 

Toelichting Enquête uitzetten om woon-werkverkeer nog beter in kaart 

te brengen. 

Regelmatig communiceren over het fietsprivéplan en het 

leasefietsplan  

Budget - 

 

5 Besparing in de keten 

 Gebruik peilbuizen 

Termijn 12 maanden  

Verantwoordelijke HR-adviseur/inkoper  

Uitvoerende HR-adviseur/inkoper  

Monitoring en bijsturing Iedere 6 maanden in het BST en jaarlijks in de management 

review (ISO9001) 

Huidige uitstoot 10 ton CO2  

Te verwachten uitstoot 9 ton CO2 Verwachte reductie 10%, 

op basis van literatuur 

Reductie scope 3 10 % / 1 ton CO2  

Reductie totaal 0,5 % Op het totaal van 213 ton 

CO2 in 2021 

Toelichting Onderzoek naar inzet “Biobuis”. 

Leverancier stimuleren tot het in kaart brengen van de CO2-

cijfers van peilbuizen 

Onderzoek naar bestelgedrag en wijze van leveren 

Budget Geen 
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6 Besparing in de keten 

 Analyse van monsters in het laboratorium 

Termijn 12 maanden  

Verantwoordelijke KAM-adviseur  

Uitvoerende KAM-adviseur i.s.m. 

Synlab/SGS 

 

Monitoring en bijsturing Iedere 6 maanden in het BST en jaarlijks in de management 

review (ISO9001) 

Huidige uitstoot 15 ton CO2 (schatting)  

Te verwachten uitstoot 12 ton CO2 Verwachte reductie van 

29% 

Reductie scope 3 20 % / 3 ton CO2  

Reductie totaal 1,4 % Op het totaal van 213 ton 

CO2 in 2021 

Toelichting Op basis van een schatting. In de loop van 2022 wordt 

een ketenanalyse uitgevoerd op de analyse van monsters 

in het laboratorium. 

Budget Geen 

 

 

7 Brandstofbesparing voertuigen 

 Introductie maatregel leasefietsen - monitoren 

Termijn < 6 maanden  

Verantwoordelijke Directie  

Uitvoerende HR-adviseur  

Monitoring en bijsturing Iedere 6 maanden in het BST en jaarlijks in de management 

review (ISO9001) 

Huidige uitstoot 189 ton CO2  

Te verwachten uitstoot (ton CO2) – nog niet bekend  

Reductie scope 1 (ton CO2) – nog niet bekend  

Reductie totaal (ton CO2) – nog niet bekend Op het totaal van 231 ton 

CO2 in 2018 

Toelichting Aangezien nog niet precies duidelijk is wat het verwachte 

effect op de reductie van CO2 zal zijn, wordt in de loop van 

2022 gemonitord of er inderdaad een effect optreedt. 

Budget Kosten leaseregeling 
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