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1. Introductie 
Voor het jaar 2020 is wederom de CO2-footprint bepaald voor FIBV [1]. Deze CO2-footprint 
kan worden gebruikt om te evalueren of de doelen, zoals opgesteld voor het jaar 2020, zijn 
gehaald of niet. Dit evaluatierapport is als volgt opgebouwd: 

1. Energie Prestatie Indicatoren (EPI’s) die gebruikt zijn in 2020; 
2. Evaluatie resultaten 2020. 

 

2. Energie Prestatie Indicatoren (EPI’s) die gebruikt zijn in 2020 

Op basis van de audit die plaatsvond op 28 oktober 2019 is er een opvolgingsrapport 
opgesteld waarin de verschillende Energie Prestatie Indicatoren (EPI’s) onder de loep zijn 
genomen [2]. Hieruit bleek dat de volgende EPI’s nauwkeurig te meten zijn: 

• Scope 1: gasverbruik (m3) in het hoofdkantoor in Hoofddorp; 
• Scope 1: brandstofverbruik (L) door lease-auto’s van FIBV medewerkers; 
• Scope 2: elektriciteitsverbruik (kWh) in het hoofdkantoor in Hoofddorp; 
• Scope 2: zakelijke vliegkilometers (km) gemaakt t.b.v. FIBV; 
• Scope 3: CO2-footprint op projectniveau. 

Voor de gereden zakelijke kilometers (scope 2) en het woon-werkverkeer van FIBV 
medewerkers (scope 3) geldt dat de input (en dus de verkregen gegevens) afhankelijk is van 
de opgave van medewerkers.  

In Tabel 1, zijn de belangrijkste wijzigingen in metingen voor scope 1, 2 en 3 uiteengezet. 

 
Tabel 1 – belangrijkste wijzigingen voor scope 1, 2 en 3 in 2020 t.o.v. het jaar 2019. 

 Belangrijkste wijziging 

Scope 1 Gasverbruik gebouw: er zijn geen wijzigingen in de 
metingen van het gasverbruik in het hoofdkantoor. 
 
Lease-auto’s: vanaf juli 2020 is Fluor zelf 
verantwoordelijk voor het opvragen van de fleet 
rapportages via de Athlon website. 

Scope 2 Elektriciteitsverbruik: er zijn geen wijzigingen in de 
metingen van het elektriciteitsverbruik in het 
hoofdkantoor. Vanaf 2019 is er echter wel een 
garantie van oorsprong afgegeven voor onze 
elektriciteit; in 2020 kochten wij groene elektriciteit 
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opgewekt met. Europese Waterkracht. 
 
Vliegreizen: sinds halverwege 2020 werkt Fluor met 
een nieuwe boekingstool, waardoor werknemers zelf 
verantwoordelijk zijn voor het boeken van hun 
vluchten. De vluchtgegevens worden nog wel op 
dezelfde wijze aangeleverd. 
 
Zakelijke kilometers: de zakelijke kilometers worden 
nog steeds opgevraagd bij payroll. Deze kilometers 
zijn echter afhankelijk van de individuele opgave 
door medewerkers en daardoor niet volledig 
betrouwbaar. 

Scope 3 Woon-werkverkeer: voor het bepalen van de CO2-
emissies door het woon-werkverkeer dat valt onder 
scope 3 is gekozen voor een andere benadering dan 
in 2018. Er is kantoorbreed een enquête uitgestuurd 
op 8 april 2021 om de CO2-emissies over het jaar 
2020 voor het woon-werkverkeer van onze 
medewerkers op kantoor te kunnen bepalen.* 
 
CO2-footprint op projectniveau: er zijn geen 
wijzigingen geweest in het meten van de CO2-
emissies op projectniveau (project 3Angle). 

*Zie Appendix I voor de exacte berekening van de scope 3 woon-werkemissies. 

 

3. Evaluatie resultaten 2020 

In Tabel 2 staan de verschillende doelstellingen zoals opgesteld voor het jaar 2020. Er wordt 
per doelstelling bekeken of deze gehaald is, met daarbij een verklaring wel/niet.  
Tabel 2 – Evaluatie resultaten 2019 

Doelstelling Bron Gehaald Waarom wel/niet 

Een reductie van 1% van 
de CO2-uitstoot per 
leaseauto t.o.v. 
baselinejaar 2019, 
waarbij de absolute CO2-
uitstoot wordt 
genormaliseerd t.o.v. 
het aantal leaseauto’s 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling is 
wel gehaald. 

In 2020 waren er 
gemiddeld 20 werknemers 
met een leaseauto’s. De 
absolute CO2-uitstoot door 
leaseauto’s was gelijk aan 
61,5 ton CO2. Met een 
gemiddelde van 20 
leaseauto’s komt dit neer 
op 3,07 ton CO2/leaseauto. 
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In 2019 hadden 24 FIBV-
medewerkers een 
leaseauto. De absolute 
CO2-uitstoot veroorzaakt 
door leaseauto’s was gelijk 
aan 117.6 ton CO2. Dit 
komt neer op 4,90 ton 
CO2/leaseauto. 

 

In 2019, 24 leaseauto’s, 
totale CO2 footprint voor 
leaseauto’s 117.6 ton CO2. 
Dus 4.90 ton CO2/auto.  

Reductie is dus: 37%. 

Het vergoten van het 
aandeel groene energie 
naar 100% binnen het 
hoofdkantoor FIBV 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling is 
deels gehaald. 

FIBV (onderdeel van Fluor 
BV) besteedt het 
elektriciteitsbeheer uit aan 
Croonwolter & Dros 
(CWD). CWD heeft voor 
Fluor BV van 2015 tot en 
met 2020 groene 
elektriciteit ingekocht. 
Deze groene elektriciteit 
voldoet echter niet aan de 
definitie ‘groene 
elektriciteit’ zoals 
gedefinieerd door het 
SKAO, omdat het niet 
alleen van Nederlandse 
bronnen afkomstig is. 

Daarnaast is de absolute 
hoeveelheid elektriciteit 
die verbruikt is afgenomen 
in 2020, terwijl de 
hoeveelheid elektriciteit 
die met de zonnepanelen 
werd opgewekt in 2020 is 
toegenomen. In 2020 werd 
er 17% van de elektriciteit 
opgewekt met de 
zonnepanelen op het dak 
van het kantoor t.o.v. 12% 
in 2019. 
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Alle gemaakte 
vliegkilometers worden 
CO2-gecompenseerd 
middels de 
vliegmaatschappijen 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling is 
wel gehaald. 

Er zijn in het jaar 2020 
geen vliegkilometers 
gemaakt. 

Een reductie van 1% van 
de CO2-uitstoot van 
woon-werkverkeer in 
2020 t.o.v. 2019. 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling is 
wel gehaald. 

In 2019 waren er 22 
werknemers die voor 
woon-werkverkeer onder 
scope 3 vallen, die samen 
verantwoordelijk waren 
voor een uitstoot van 
104.9 ton CO2, ofwel  4.77 
ton CO2/medewerker*. 

In 2020 waren er 
gemiddeld 14 
medewerkers die voor 
woon-werkverkeer binnen 
scope 3 vallen. Deze 
medewerkers waren 
samen verantwoordelijk 
voor een uitstoot van 11.7 
ton CO2, ofwel 0.83 ton 
CO2/medewerker*. 

Reductie is dus: 83%. 

Nieuwe afvalinzamelaar 
aantrekken die 
bedrijfsafval gescheiden 
inzamelt en de 
verschillende 
afvalstromen 
kwantitatief 
rapporteert. 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling is 
wel gehaald. 

Op 30 maart 2020 is FIBV 
(onderdeel van Fluor BV) 
een contract aangegaan 
met de nieuwe 
afvalinzamelaar GP Groot. 

Voor de periode 30 maart 
2020 – 31 december 2020 
hebben we ook een 
rapport ontvangen waarin 
de opgehaalde 
hoeveelheden van de 
verschillende afvalstromen 
zijn opgenomen. 

Op ZuidPlus is de 
volgende doelstelling 
geformuleerd voor 2020: 

De te verwachten 
emissies o.b.v. een 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling is 
niet gehaald 

Deze doelstelling is niet 
gehaald vanwege het 
stopzetten van het 
ZuidPlus project (maart, 
2020). 
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goedgekeurd IVO in 
kaart brengen. 

 

Op ZuidPlus is de 
volgende doelstelling 
geformuleerd voor 2020: 

Uitvoeren ketenanalyse 
staal met als doel een 
beter inzicht in de keten 
en eventueel andere 
ontwerpkeuzes. 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling is 
niet gehaald 

Deze doelstelling is niet 
gehaald vanwege het 
stopzetten van het 
ZuidPlus project (maart, 
2020).  

*Het betreft hier medewerkers die voor hun woon-werkverkeer onder scope 3 vallen. Dit zijn alle FIBV-
medewerkers die met vervoer anders dan een leaseauto naar en van het werk reizen. 

Additionele maatregelen die we hebben genomen in 2020 
Naast de doelen uit Tabel 2 heeft FIBV, in samenwerking met het gehele kantoor in 
Hoofddorp, ook additionele maatregelen getroffen m.b.t. duurzaamheid. 

Amsterdam Sustainability Team 

In de loop van 2020 heeft de CO2-coördinator van FIBV zich aangesloten bij het Amsterdam 
Sustainability Team. Op deze wijze heeft FIBV een directe betrokkenheid bij en invloed op 
de duurzaamheidstrategie binnen het kantoor in Hoofddorp. 

3Angle (A27/A1) - gebruiksfase 

Hoewel 3Angle (A27/A1) zich op dit moment in de gebruiksfase bevindt en er geen grote 
CO2-reductie verwacht werd, is er wel gekeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te 
reduceren. Er zijn in 2020 grotere prullenbakken geplaatst, waardoor deze minder vaak 
geleegd hoefden te worden. In het eerste halfjaar van 2020 werd er 2304 liter diesel 
verbruikt, terwijl na het plaatsen van de grotere prullenbakken werd er nog maar 416 liter 
diesel verbruikt. In 2019 werd er in total 4608 liter diesel verbruikt om de prullenbakken te 
legen t.o.v. 2720 liter diesel in 2020. Dit is dus een reductie van 41%. 

Zonnepanelen op IXAS (A9) 

In het najaar van 2020 heeft SolarNRG zonnepanelen geplaatst op het dak van de 
Gaasperdammertunnel. Het betreft 5782 zonnepanelen die samen verantwoordelijk zijn 
voor 2.052.610 Wp. Na plaatsing van het zonnepanelenpark wordt er naar schatting 1053 
ton CO2/jaar bespaard. 

Woon-werkverkeer enquête 

In 2020 is er voor het eerst een kantoorbrede employee commuting survey uitgestuurd, 
waaronder ook FIBV-medewerkers. In totaal hebben 26 FIBV-medewerkers deze survey 
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ingevuld. Op het moment dat de survey werd opgestuurd waren er nog 34 medewerkers 
werkzaam voor FIBV en dus heeft 76% van de FIBV-medewerkers op de enquête 
gereageerd. Op basis van deze woon-werkverkeer enquête is de CO2-footprint voor het 
woon-werkverkeer vastgeteld voor het jaar 2019. 

Thuiswerken 

De COVID-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat meer FIBV-medewerkers thuis zijn gaan 
werken vanaf Q2 2020. In 2021 is er een nieuwe enquête uitgestuurd naar alle 
medewerkers en hieruit is gebleken dat van de 10 medewerkers die de enquête 
betrouwbaar hebben ingevuld er 5 medewerkers full-time vanuit huis hebben gewerkt, 2 
medewerkers 1 dag per week naar kantoor zijn gereisd, er 2 medewerkers 3 dagen per week 
naar kantoor kwamen en slechts 1 medewerker 5 dagen per week naar kantoor is gereisd.  

Er is gebleken dat thuiswerken toch een mogelijkheid is. Er moet in 2021 worden 
gemonitord hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. 

Meatless Monday (1x per maand) 

Vanaf september 2020 is de Meatless Monday ingevoerd binnen het bedrijfsrestaurant van 
Fluor in Hoofddorp. Hierbij werd op de eerste maandag van de maand geen vlees 
geserveerd in het restaurant. 

Bewustwording 

• Het Amsterdam Sustainability Team is in 2020 begonnen met het actiever delen van 
blogs, quotes en cartoons via het interne communicatiekanaal ‘Fluor 
Connections/Amsterdam Connections’. Deze informatie bereikt ook het FIBV-
personeel. 

• Het Amsterdam Sustainability Team heeft in 2020 een aantal keer de ‘HSE-topic’ 
gepresenteerd tijdens de centrale townhalls, waar ook FIBV-personeel bij aan kan 
sluiten. Deze townhalls zijn extra t.o.v. de (digitale) townhalls die door FIBV zelf 
worden georganiseerd. 

Referenties: 
[1] Total_2020 Carbon Footprint Report 

[2] 21022020_Opvolging audit 28 oktober 2019 

[3] MP_FIBV Energiebeleid_v8.0_20201021_final 
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Appendix I: Berekening scope 3 emissies woon-werkverkeer 
 
FIBV CO2-emissies woon-werkverkeer 
 
Voor FIBV geldt dat er in totaal 11 mensen de enquête hebben ingevuld, waarvan 9 betrouwbaar. 
Van deze 10 medewerkers, gaven er 5 medewerkers aan een lease-auto te bezitten en 5 
medewerkers dat ze gebruik maken van vervoersmiddelen die vallen onder scope 3. 
 
Door de start van de COVID-19 pandemie is er gekozen om een splitsing te maken tussen Q1 2020 en 
Q2-Q4 2020. In Figuur 1, worden de resultaten weergegeven voor de 5 FIBV-medewerkers die 
gebruik maken van vervoersmiddelen die vallen onder scope 3. 
 

 
Figuur 1: Resultaten voor de 5 FIBV-medewerkers die de enquête m.b.t. woon-werkverkeer hebben ingevuld en hierin 
hebben aangegeven gebruik te maken van vervoersmiddelen die vallen onder scope 3. Hierbij geldt dat de ton CO2 in de 
meest rechterkolom gelijk staat aan de CO2-uitstoot over de gehele periode Q2 tot en met Q4 2020. 

Op basis van Figuur 1 is de hoeveel CO2 per medewerker bepaald voor Q1, Q2, Q3 en Q4 2020 
(totale hoeveel ton CO2 per kwartaal gedeeld door 5 medewerkers). Dit getal is vervolgens 
vermenigvuldigd met de hoeveelheid FIBV-medewerkers – die hun woon-werkverkeer afleggen met 
vervoersmiddelen binnen scope 3 – per kwartaal werkzaam was voor FIBV. Deze resultaten zijn 
opgenomen in Figuur 2. 
 

 
Figuur 2: CO2-footprint voor scope 3 woon-werkverkeer op basis van 1) de resultaten voor de 5 FIBV-medewerkers die 
de enquête m.b.t. woon-werkverkeer hebben ingevuld en hierin hebben aangegeven gebruik te maken van 
vervoersmiddelen die vallen onder scope 3 en 2) het gemiddeld aantal FIBV-medewerkers (die hun woon-werkverkeer 
afleggen met vervoersmiddelen binnen scope 3) per kwartaal. 

In totaal was de CO2-footprint voor het woon-werkverkeer binnen scope 3 dus gelijk aan 11.67 ton 
CO2.  
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