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1. Introductie 
Binnen 2021 hebben zich een hoop ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van 
duurzaamheid. In dit evaluatierapport wordt de voortgang op de gestelde doelen 
beschreven en daarnaast wordt er inzicht gegeven in de verschillende ontwikkelingen en de 
huidige status hiervan op het FIBV-beleid. 

2. Amsterdam Net Zero 2023 team 

Binnen Fluor wordt er naar gewerkt om eind 2023 Net Zero te zijn ten aanzien van de 
uitstoot van broeikasgassen. Vanuit het hoofdkantoor in hoofddorp is het sustainability 
team hier vooral mee bezig en zij nemen initiatieven en proberen ook bewustzijn te creëren 
en ideeën op te vragen bij collega’s. Halverwege 2021 is er ook een ideevorming campagne 
gestart, waarbij gevraagd werd aan alle collega’s om ideeën in te brengen die kunnen 
bijdragen. 

3. Energie Prestatie Indicatoren (EPI’s) 

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. 
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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 nieuwe boilers geplaatst 
in 2021. Dit betreft een gas boiler met een 
warmtepomp en een elektrische boiler. Dit zal 
zorgen voor een significante reductie van het 
gasverbruik 
 
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 
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 kantoor breed 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. 
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4. Evaluatie resultaten 2021 

In Tabel 2 staan de verschillende doelstellingen zoals opgesteld voor het jaar 2021. Er wordt 
per doelstelling bekeken of deze gehaald is, met daarbij een verklaring wel/niet.  
Tabel 2 – Evaluatie resultaten 2021 

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. 

21 leaseauto’s, totale 
CO2 footprint 66.9 ton 
CO2. Dus, 3.18 ton 
CO2/auto. 

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

Reductie is dus: 43%. 

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) besteed het 
elektriciteitsbeheer uit 
aan Croon wolter & 
Dros (CWD). Vanaf 
2021 hebben we nu 
officieel een certificaat 
dat de geleverde 
elektriciteit voor 100% 
afkomstig is van 
Nederlandse 
zonnepanelen en 
windmolens 

De absolute 
hoeveelheid 
elektriciteit die 
verbruikt is, is 
ongeveer gelijk 
gebleven in 2021, 
alleen de hoeveelheid 
elektriciteit die met de 
zonnepanelen werd 
opgewekt in 2021 is 
toegenomen. In 2021 
werd er 19% van de 
elektriciteit opgewekt 



 Evaluatierapport 2021 
 FIBV 
 15 oktober 2022 
 Page 5 of 9 

 

met de zonnepanelen 
op het dak van het 
kantoor t.o.v. 17% in 
2020. 

Alle gemaakte 
vliegkilometers worden 
CO2-gecompenseerd 
middels de 
vliegmaatschappijen 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling 
is wel gehaald. 

Er zijn in het jaar 2021 
geen vliegkilometers 
gemaakt. 

Een reductie van 1% van 
de CO2-uitstoot van 
woon-werkverkeer in 
2021 t.o.v. 2019. 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling 
is wel gehaald. 

In 2019 waren er 22 
werknemers, die 
samen 
verantwoordelijk 
waren voor een 
uitstoot van 104.9 ton 
CO2, ofwel 4.77 ton 
CO2/medewerker. Dit 
betreft alleen de 
medewerkers die 
binnen scope 3 vallen 

In 2021 waren er 
gemiddeld 19 
medewerkers binnen 
scope 3. Deze 
medewerkers waren 
samen 
verantwoordelijk voor 
een uitstoot van 8.4 
ton CO2, ofwel 0.44 
ton CO2/medewerker. 

Reductie is dus: 92%. 

Standaard maken van 
Meatless Monday om 
daar vleesconsumptie 
mee te compenseren 

 

FIBV Energiebeleid_v8.0 Deze doelstelling 
is wel gehaald 

Er is in 2019 gestart 
met een maandelijkse 
meatless Monday. 
Vanaf maart 2021 is 
meatless Monday elke 
week. 

3Angle project: In nieuw 
contract met Ballast-
Nedam groenbeheer 
maatregelen opnemen 
m.b.t. CO2 reductie 

n.n.b. Deze doelstellig is 
nog niet gehaald 

In 2021 is met Ballast 
Nedam afgesproken 
om reductie 
maatregelen op te 
nemen in het nieuwe 
contract. Dit contract 
is eind 2021 nog niet 
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uit onderhandeld. In 
2022 wordt dit verder 
opgepakt. 

Additionele maatregelen die we hebben genomen in 2021 
 Er zijn binnen Fluor Amsterdam bredere Town halls gehouden m.b.t. duurzaamheid. 
 Er worden nu wekelijkse posts geplaatst op Amsterdam Connections m.b.t. duurzaamheid. 

Employee commuting survey 
2x per jaar wordt door het sustainability team een survey gehouden en dit gaat 
voornamelijk over sustainability en woon-werkverkeer. Dit is in 2021 door 58% en 27% van 
de FIBV medewerkers ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid bekend is met 
de sustainability doelen van Fluor alsmede de acties die vanuit Fluor worden georganiseerd. 
Als laatste worden er door de respondenten ideeën gegeven die duurzaamheid kunnen 
bevorderen. 

3Angle (A27/A1) 
In 2021 zijn op het 3Angle project voorbereiding getroffen voor groot onderhoud van 2022. 
Hierbij zullen een hoop werkzaamheden uitgevoerd worden rondom knooppunt Eemnes. Er 
wordt hierbij gekeken naar duurzaamheidsinitiatieven voor wegmarkeringen en asfalt. 

A27 Everdingen Hooipolder 
In 2021 is een start gemaakt aan een tender aanbieding van een project bij de A27 
Everdingen Hooipolder. Vanuit de opdrachtgever is binnen het aanbestedingstraject de 
verwachting dat invulling gegeven wordt aan duurzaamheid. Dit houdt dit is, dat de 
aanbieding ook wordt getoetst op duurzaamheid 

Thuiswerken 
In 2021 is de COVID-19 pandemie nog steeds gaande. Wet- en regelgeving vanuit de 
overheid is leidend geweest. Fluor heeft zelf een thuiswerkregeling ingesteld. In periodes 
dat de besmetting laag waren en de regels versoepeld, werd gestreefd naar een maximale 
aanwezigheid van 2 dagen op kantoor en 3 thuis.  
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Referenties: 
[1] Total_2019 Carbon Footprint Report_1 

[2] 21022020_Opvolging audit 28 oktober 2019 

[3] 2018 FIBV Directie beoordeling CO2 0.1 

[4] 190514 FIBV CO2 beleid, doelstellingen en resultaten 

[5]  CO2 footprint FIBV-2021_Totaal 

[6] FIBV Energiebeleid_v8.0 
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Appendix I: Berekening scope 3 emissies woon-werkverkeer 
 
FIBV CO2-emissies woon-werkverkeer 
 
Voor FIBV is in onderstaande figuren terug te vinden voor Q1/Q2 2021 en voor Q3/Q4 2021 
wie de enquête hebben ingevuld m.b.t. woon-werkverkeer en daarbij de informatie die 
nodig is om een CO2-emissie te bepalen. Voor de omzetting naar CO2 emissie worden de 
conversiefactoren van www.co2emissiefactoren.nl gebruikt. Dit leidt tot een totaal aan CO2 

uitstoot voor deze scope van 8.4 ton CO2. 

 
Mdw. Km's woon-

werk (enkele 
reis) 

Aantal 
gewerkte 
dagen 

  Aantal 
km 

1 33 88   5808 
2 80 43   6880 
3 25 29   1450 
4 8 42   672 
5 30 51   3060 
6 51 22   2244 
7 94 45   8460 
8 22 107   4708 
9 31 90   5580 

10 56 55   6160 
      Totaal 45022 

Figuur 1. Resultaten van de FIBV-medewerkers die de enquête m.b.t. woon-werkverkeer hebben ingevuld voor 
Q1/Q2 2021. 
 

Vervoer Aantal 
km 

Auto - totaal 41307.09 
Auto - Diesel 10799.03 
Auto - Benzine 20099.91 
Auto - Hybride 
(benzine) 

10408.15 

Trein 2962.321 
Bus 304.2384 
Elektrische fiets 448.3513 

Figuur 1. Uitsplitsing van de resultaten uit figuur 1 in type 
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Vanuit Employee commuting survey was onderstaande het verbruik woon- werkverkeer 
Q3/Q4 2021 
 

Mdw. Km's woon-werk (enkele reis) Aantal gewerkte dagen   Aantal 
km 

  

1 8 21   336 benzine 
2 28 62   3472 benzine 
3 28 23   1288 benzine 
4 27 71   3834 hybride 

      Totaal 8930   
Figuur 3. Resultaten van de FIBV-medewerkers die de enquête m.b.t. woon-werkverkeer hebben ingevuld voor 
Q3/Q4 2021. 
 
 


