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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Zorg voor kwaliteit en milieu zijn een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces van SLTN IT Group B.V. 
(hierna te noemen SLTN).  Kwaliteitsbewaking, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
zijn een constant aandachtspunt voor het management van SLTN.  
Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem van SLTN is beschreven in het Kwaliteitshandboek SLTN. Eén 
van de onderdelen van dat systeem is de CO2 Prestatieladder. 
 
De CO2 Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail met als doel bedrijven te stimuleren tot CO2-
bewust handelen en dit te kunnen belonen in aanbestedingen. Inmiddels is de CO2 Prestatieladder 
verzelfstandigd en eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). 
SLTN is lid van deze stichting. 
 
In het kader van de CO2 Prestatieladder brengt SLTN jaarlijks de CO2-footprint in kaart. De CO2-footprint 
geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid door SLTN uitgestoten broeikasgassen in het jaar 2015 
(2.897 ton CO2, uitgewerkt in hoofdstuk 2) en 2016 (2.467 ton CO2, uitgewerkt in hoofdstuk 3). 
De CO2 uitstoot in 2014 bedroeg 3793 ton CO2. 
 
SLTN heeft de ambitie om in het jaar 2020 de CO2 uitstoot te beperken tot maximaal 2339 ton, hetgeen een 
reductie betekent van 38% ten opzichte van 2014. In hoofdstuk 4 is het reductieplan uitgewerkt. 
 
Hiermee voldoet SLTN aan de onderdelen 3.A.1 (‘Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie-
inventaris voor zijn scope 1 & 2 CO2-emissies conform ISO14064-1’) en 3.B.1 (‘Het bedrijf heeft een 
kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf, uitgedrukt in absolute getallen of 
percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn en heeft een 
bijbehorend plan van aanpak opgesteld’) van de CO2 Prestatieladder. 
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Hoofdstuk 2 Co2-footprint 2015 

CO2-uitstoot kalenderjaar 2015 
 
De CO2-uitstoot van SLTN bedraagt voor het kalenderjaar 2015 2.896,8 ton CO2 en daarmee behoort SLTN 
tot de categorie “Groot” inzake de definitiebepalingen van de Co2 Prestatieladder.  
 

 
 
 
Grafisch is de verdeling weergegeven in onderstaande figuur. 
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Onderbouwing 
 
Bovenstaande cijfers over 2015 zijn als volgt verzameld: 
 

• De Verwarming van de vestiging Hilversum is klimaatneutraal ingericht. 
Het gebouw is een van de eerste gebouwen in Hilversum dat werd verwarmd door warmte te putten 
uit grondwater. Dit systeem heeft grote voordelen wanneer het gebouw ook gekoeld moet worden. In 
de winter pompt men namelijk warm grondwater op, doordat hier warmte uit onttrokken wordt, koelt 
het af. Dit afgekoelde grondwater wordt weer opgeslagen in de andere put, zodat het in de zomer 
daaruit gehaald kan worden om het gebouw te koelen. Hierdoor warmt het grondwater weer op, 
deze warmte kan weer in de eerste put opgeslagen worden en in de winter worden gebruikt. 
De uit de putten onttrokken warmte en koude wordt door een klimaatbeheersingsinstallatie door het 
gebouw getransporteerd. Met de thermostaat die in bijna elke ruimte aanwezig is kan de 
temperatuur in die ruimte worden geregeld. Deze manier van verwarming is erg milieuvriendelijk en 
verbruikt relatief weinig energie. De CO2-reductie ten opzichte van een conventionele warmte en 
koude opwekking is ruim 50% voor warmtelevering en ongeveer 75% voor koude levering. De 
resterende benodigde energie is derhalve verwerkt in de electriciteitskosten voor het gebouw; 

• Verwarming Almere: verbruik is gebaseerd op de factuur van de energieleverancier over 2015 aan 
de eigenaar van het pand te Almere (De Boer Vastgoed); 

• Verbruik Machines Hilversum: cijfer (over 2015) afkomstig van CIO; 
• Brandstofverbruik Wagenpark Hilversum: het verbruik aan diesel, benzine, LPG en elektriciteit is 

gebaseerd op de gegevens over geheel 2015, verstrekt door de diverse leasemaatschappijen; 
• De lekkage airco is nihil; 
• Business air travel: op basis van de geboekte tickets in 2015 is het aantal gevlogen kilometers 

vastgesteld; 
• Het elektriciteitsverbruik (grijze stroom) in Hilversum en Almere is gebaseerd op de jaarfacturen van 

de energieleveranciers over 2015 (voor Almere afkomstig van de eigenaar van het pand, De Boer 
Vastgoed); 

• Voor het zakelijk verbruik van privéauto’s is gebruik gemaakt van de gedeclareerde bedragen voor 
brandstof over 2015, verstrekt door de financiële administratie. Deze bedragen zijn op basis van het 
verbruik van de leaseauto’s in het Wagenpark geëxtrapoleerd naar liters per type brandstof. 

 
CO2-emissie per medewerker 
 
Ultimo 2015 waren er 407 fte in dienst van SLTN (2014: 477 fte). De uitstoot per fte bedraagt in 2015 
derhalve 7,12 ton CO2 (2014: 7,95 ton CO2). 
 
Toelichting 
 
De CO2-footprint 2015 is in dit document opgenomen omdat de vorige versie van het Reductieplan (5 
januari 2016) nog was gebaseerd op de CO2-footprint van 2014. 
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Hoofdstuk 3 Co2-footprint 2016 

CO2-uitstoot kalenderjaar 2016 
 
De CO2-uitstoot van SLTN bedraagt voor het kalenderjaar 2016 2.467,0 ton CO2 en daarmee behoort SLTN 
tot de categorie “Groot” inzake de definitiebepalingen van de Co2 Prestatieladder.  
 

 
Grafisch is de verdeling weergegeven in onderstaande figuur. 
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Onderbouwing 
 
Bovenstaande cijfers over 2016 zijn als volgt verzameld: 
 

• De Verwarming van de vestiging Hilversum is klimaatneutraal ingericht; 
• Verwarming Almere: verbruik is gebaseerd op de factuur van de energieleverancier over 2016 aan 

de eigenaar van het pand te Almere (De Boer Vastgoed); 
• Verbruik Machines Hilversum: cijfer (over 2016) afkomstig van CIO; 
• Brandstofverbruik Wagenpark Hilversum: het verbruik aan diesel, benzine, LPG en elektriciteit is 

gebaseerd op de gegevens over geheel 2016, verstrekt door de diverse leasemaatschappijen; 
• De lekkage airco is nihil; 
• Business air travel: op basis van de geboekte tickets in 2016 is het aantal gevlogen kilometers 

vastgesteld; 
• Het elektriciteitsverbruik (grijze stroom) in Hilversum en Almere is gebaseerd op de jaarfacturen van 

de energieleveranciers over 2016 (Hilversum) en 2015 (voor Almere afkomstig van de eigenaar van 
het pand, De Boer Vastgoed, 2016 nog niet ontvangen); 

• Voor het zakelijk verbruik van privéauto’s is gebruik gemaakt van de gedeclareerde bedragen voor 
brandstof over 2016, verstrekt door de financiële administratie. Deze bedragen zijn op basis van het 
verbruik van de leaseauto’s in het Wagenpark geëxtrapoleerd naar liters per type brandstof. 

 
In 2016 genomen maatregelen 
 
In juni 2016 is de nieuwe SLTN Mobiliteitsregeling gepubliceerd. 
Daarin zijn de volgende artikelen opgenomen: 
 

• Er kunnen uitsluitend leaseauto’s met dieselmotor, een hybrideauto (met dieselmotor) of een volledig 
elektrische auto worden besteld. (artikel 3.13) 

 
• De werkgever wil duurzaam ondernemen. Om die reden zijn leaseauto’s met een gecombineerde 

uitstoot groter dan 109 g/km én een gemiddeld gecombineerd verbruik groter dan 4.2ltr/100km niet 
toegestaan als leaseauto. (artikel 5.2) 

 
Alle sinds juni 2016 in lease genomen auto’s voldoen aan bovenstaande eisen. 
 
Door de verhuizing van werkzaamheden van Almere naar Hilversum is het energiegebruik in Almere fors 
afgenomen.  
 
Daarnaast wordt iedere avond om 19:00 in Hilversum een gebouwcontrole gedaan op het uitzetten van 
apparaten. 
 
CO2-emissie per medewerker 
 
Ultimo 2016 waren er 318 fte in dienst van SLTN (2015: 407 fte). De uitstoot per fte bedraagt in 2016 
derhalve 7,76 ton CO2 (2015: 7,12 ton CO2). 
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Hoofdstuk 4 Reductieplan 

4.1 CO2-doelstelling in 2020 
 
SLTN heeft de ambitie om in het jaar 2020 de CO2-uitstoot te beperken tot maximaal 2339 ton, volgens de 
verdeling weergegeven in onderstaande figuur. Dit betekent een reductie van 38% ten opzichte van 2014.  
De maatregelen waarmee deze reductie kan worden gerealiseerd zijn uitgewerkt in de paragrafen 4.2 (voor 
de periode 2017) en 4.3 voor de langere termijn. 
 
De geschatte CO2-uitstoot voor 2020 is aangegeven in onderstaande tabel (zie kolom “Ton CO2 2020”) en 
grafisch in de figuur daaronder. 
 

 
 
SLTN verwacht deze ambitie te realiseren op de volgende punten: 
 

• Verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten van Almere naar Hilversum. Hierdoor vervallen het 
elektriciteitsverbruik en de verwarmingskosten in Almere. Het kantoor in Hilversum is klimaatneutraal 
ingericht; 

• Voor de elektriciteitsvoorziening in Hilversum wordt overgegaan naar groene stroom. Uitgaande van 
gelijkblijvend verbruik aan KWh daalt hierdoor de CO2-uitstoot naar ongeveer 81 ton; 

• Door het actief stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke auto’s (deze actie is in 2016 
ingezet, de resultaten zullen de komende jaren zichtbaar worden) zal het verbruik van diesel en 
benzine afnemen. We schatten de vermindering op ongeveer 20%. De CO2-uitstoot voor 
Wagenpark en Eigen vervoer in 2020 wordt daarom geprognotiseerd op 80% van de uitstoot in 
2014.  
Hierbij is rekening gehouden met een groei van het verbruik door elektrische auto’s naar ongeveer 
10 maal de hoeveelheid in 2016. 
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In 2017 zal actief een zuiniger verbruik gestimuleerd worden. Dit geldt zowel voor de brandstofconsumptie 
door het Wagenpark als het verbruik van Elektriciteit in het pand in Hilversum.  
 
CO2-emissie per medewerker 
 
Op basis van het aantal medewerkers ultimo 2016 in dienst van SLTN (318 fte) bedraagt de geambieerde 
uitstoot per fte in 2020 derhalve 7,36 ton CO2. 
 

 
 

4.2 Reductieplan 2017 
 
In 2016 zijn onderstaande maatregelen in gang gezet. Deze zullen in 2017 zoveel mogelijk worden afgerond: 
 

Maatregel Actiehouder Deadline 
Verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten in Almere naar Hilversum. Het 
kantoorpand in Hilversum is klimaatneutraal 

Eugene 
Tuijnman 

Grotendeels 
gerealiseerd 

Optimalisatie van de computerruimtes en het verplaatsen van de 
computerruimtes naar Datacenter Brabant 

Peter van den 
Muijsenberg 

2017 

Vendor Management neemt duurzaamheid en CO2 uitstoot mee als 
criteria voor het selecteren van soft- en hardware leveranciers.  
Een ‘Gedragscode voor Leveranciers’ is in voorbereiding. 

Arry Koetsier, 
Mark Beatty 

2017 

Groene energie wordt ingekocht voor Colosseum. Het huidige contract 
voor grijze stroom loopt nog twee jaar. 

Marjon 
Veerman 

2019 

Partner datacenter wordt gestimuleerd groener in te kopen Henk Jansen 2017 
Bewustwording wordt vergroot binnen SLTN onder het personeel Arry Koetsier 2017 

 

4.3 Reductieplan 2018 - 2020 
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Voor navolgende jaren zullen additionele maatregelen getroffen worden: 
 

- Het stimuleren van elektrisch rijden; 
- Bijwonen van Co2 seminars om meer ideeën ten behoeve van Co2 reductie te formuleren; 
- Inkoopbeleid van hardware en software verbeteren door actiever te sturen op Co2 reductie bij 

leveranciers. 
 
 
 
 
 


