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1 INLEIDING  

1.1 OVER ONS 

WSP is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau met het hoofdkantoor in Montréal, Canada. 

WSP biedt technische expertise en strategisch advies aan klanten voor uiteenlopende sectoren. In Nederland 

zijn ongeveer 400 medewerkers werkzaam op 10 locaties verspreid over het land. Zij bieden een integraal 

dienstenpakket op gebied van Bouw, Infra, Energie, Water en Milieu. 

 

Wij zijn probleemoplossers die verbeteren, moderniseren en uitblinken. Wij zijn ons ervan bewust dat onze 

oplossingen de leefomgeving en steden van morgen vormgeven. Leidende thema’s daarin zijn 

klimaatadaptatie, energietransitie, toekomstgericht bouwen en digitalisering. Wij omarmen verandering en 

doen geen concessies in ons streven naar topkwaliteit. Dat vraagt meer dan wat wij met elkaar vandaag de 

dag kunnen. Wij dagen iedereen daarom uit om zichzelf te blijven ontwikkelen, met passie te werken aan 

projecten en onze klanten te ondersteunen bij hun zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen. Want wij 

adviseren, ontwerpen en ontwikkelen met het oog op de wereld van morgen. We geven klanten het beste wat 

WSP te bieden heeft. Dit staat centraal bij alles dat we doen. Onze klanten zijn daarom het middelpunt van 

onze strategie. We zijn nieuwsgierig naar de werkelijke behoeften van onze klanten en zetten daarmee de 

toon voor een optimale klantervaring in onze branche. Hierdoor kunnen we onze goede reputatie, die 

gebaseerd is op onze inzet en passie, verder versterken. 

 

WSP in Nederland is ontstaan uit fusies en samenwerkingen tussen verschillende bedrijven. Het oudste 

onderdeel is Lievense, in 1964 opgericht door ir. Luc Lievense. In 2013 fuseerden Lievense en CSO tot 

LievenseCSO en in 2015 werd Bartels toegevoegd aan het bedrijf. Sinds begin 2019 maakt Petersburg 

Consultants, onderdeel uit van het bedrijf. Sinds 1 juli 2019 zijn wij deel van WSP, een internationaal 

opererend ingenieurs- en adviesbureau. 

 

De zorg voor duurzaamheid zien wij als WSP in Nederland als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid, 

zowel in de eigen bedrijfsvoering als in het onderzoeks- en advieswerk voor onze klanten. In dat licht zien we 

het als onze plicht om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, onder andere om 

CO2 emissies te minimaliseren. Voor een blijvende zorg voor een verdergaande CO2 emissiereductie heeft 

WSP in Nederland gekozen voor een certificering op de CO2 Prestatieladder.  

 

Voorliggende rapportage geeft de benodigde formele (technische) informatie voor de 

CO2 Prestatieladder. Deze periodieke rapportage beschrijft alle zaken zoals beschreven in het handboek van 

de SKAO, conform §9.3.1 van de ISO14064. Het bevat de CO2 footprint, de doelstellingen, maatregelen en de 
voortgang om deze doelen te bereiken. Het CO2-dossier op intranet en de internetpagina wsp.com/nl-nl geven 

verdere informatie over onze prestaties. Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de 

stuurcyclus binnen het energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO2 Prestatieladder is ingevoerd. 
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1.2 DE CO2 PRESTATIELADDER 

De CO2 Prestatieladder is een initiatief geweest van ProRail, om bedrijven die klimaatbewust zijn een streepje 

voor te geven bij aanbestedingen. Opdrachtnemers worden gestimuleerd en uitgedaagd om duurzame 

diensten en producten aan te bieden en een duurzame bedrijfsvoering te voeren aangezien ze dan een 

(fictieve) korting kunnen krijgen op de aanbesteding. Sinds maart 2011 is het beheer van de ladder in handen 

van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en daarmee ook toegankelijk 

geworden voor vele opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

 

Als onderdeel voor de certificering voor trede 5 op de CO2 Prestatieladder dient WSP in Nederland aan te 

tonen dat aan alle eisen van de ladder wordt voldaan. Daarbij zijn de volgende vier invalshoeken van belang: 
inzicht, reductie, transparantie en participatie. Inzicht maakt een bedrijf bewust van de eigen CO₂-prestatie en 

biedt het bedrijf informatie die het kan gebruiken bij het formuleren van effectieve doelstellingen en 
maatregelen om de CO₂-uitstoot te reduceren. Reductie behelst het schrijven van een Plan van Aanpak hoe 

de CO2 uitstoot kan worden gereduceerd. Door Transparantie stimuleert een bedrijf de betrokkenheid zowel 

intern als extern. Participatie stimuleert het delen van kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van 

kennis die elders is ontwikkeld, binnen sector of keten initiatieven. De uitstoot wordt verder gecategoriseerd in 

verschillende scopes: scope 1, scope 2 en scope 3 emissies: 

 

 Scope 1 betreft directe CO2-emissies waar WSP in Nederland invloed op heeft: gasverbruik en lease 

auto gebruik. Een voorbeeld: op het moment dat de verwarming aangaat, wordt er aardgas verbruikt 

en wordt er direct CO2 uitgestoten.  

 Scope 2 betreft indirecte CO2-emissies waar WSP in Nederland invloed op heeft maar waar de 

uitstoot op een andere locatie plaatsvindt. Dit betreft het elektriciteitsverbruik. Een voorbeeld: 

wanneer het licht aangaat komt de stroom van een energiecentrale, waar de uiteindelijke uitstoot 

plaatsvindt.  

 Scope 3 betreft indirecte CO2-emissies waar WSP in Nederland (beperkt) invloed op kan uitoefenen. 

Dit zijn gedeclareerde kilometers met de privé auto en vliegverkeer. Deze cijfers worden kwantitatief 

bijgehouden en gerapporteerd. Daarnaast is er indirecte uitstoot via de projecten. Hiervan is het 

lastiger de precieze uitstoot te kwantificeren. Middels de ketenanalyses wordt dit voor een aantal 

sectoren wel gedaan. 
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Figuur 1. Dit figuur geeft de verschillende scopes weer van de CO2 Prestatieladder. 

1.3 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft de eigen organisatie. Hoofdstuk 3 geeft een terugblik op de afgelopen periode 2013-

2020. Hoofdstuk 4 gaat in op de toekomstige doelstellingen. Hoofdstuk 5 bevat de voorgestelde maatregelen. 

Hoofdstuk 6 laat zien hoe wij op het gebied van CO2 besparing communiceren en actief deelnemen aan 

initiatieven. 
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2 ORGANISATIE 

2.1 ORGANISATIE STRUCTUUR 

WSP in Nederland (ook wel WSP Nederland BV) heeft circa 400 medewerkers en is gevestigd in Apeldoorn, 

Breda, Doorwerth, Eindhoven, Elst, Hoogvliet, Leeuwarden (2x), Nieuwegein en Maastricht (stand per 4-1-

2021). De gecombineerde bruto marge van bedraagt rond de 36 miljoen euro. 

 

 
Figuur 2. Schematische weergave van WSP Nederland BV met daaronder de vestigingen. Per 4 januari 

2021.  

 

2.2 OMVANG VAN DE ORGANISATIE 

Volgens de definitie van de CO2 Prestatieladder behoort WSP Nederland BV tot de categorie 'Middelgrote 

organisatie', aangezien de organisatie enkel diensten levert en in deze categorie niet meer dan 2.500 ton CO2 

uitstoot per jaar, maar meer dan 500 ton CO2. Voor middelgrote organisaties gelden de eisen 4.C, 4.D, en 5.D 

in het handboek niet. Aan deze eisen is derhalve (fictief) voldaan, wat 90% van de maximale score oplevert. 

 
Kleine organisatie (K)   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 (M)   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 (G)   Totale CO₂‐uitstoot bedraagt meer dan 
(>) 2.500 ton per jaar.  

Overig  

Figuur 3. Groottecategorieën van de CO2-Prestatieladder, overgenomen uit het Handboek van de SKAO. 

 

WSP Nederland B.V.

Apeldoorn Breda Doorwerth Elst Eindhoven Hoogvliet Leeuwarden 
(2x) Maastricht Nieuwegein
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2.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De verantwoordelijkheid ten aanzien van het energiemanagementsysteem is opgesplitst in operationele 

verantwoordelijkheid voor de data, operationele verantwoordelijkheid voor het managementsysteem en 

eindverantwoordelijkheid.  

 

De CO2 Prestatieladder-coördinator van de WSP in Nederland is het aanspreekpunt voor de CO2-

Prestatieladder en is operationeel verantwoordelijk voor het managementsysteem. Hij/zij verzorgt de volgende 

zaken: 

 
 Halfjaarlijks monitoren van de CO2-footprint en bewaken van de doelstellingen; 
 Jaarlijkse interne en externe audit en advisering over verbeteringen; 
 Afstemmen met directie van WSP in Nederland over de uitvoer en agendering van 

reductiemaatregelen; 
 Voorbereiding van interne en externe communicatie over de CO2-prestatie; 
 Actueel houden systeem bij wijzigingen organisatie of handboek via het BMS 

 

De operationeel verantwoordelijken voor de emissiedata dragen de verantwoordelijkheid voor het halfjaarlijks 

verzamelen van de gegevens en het bijhouden van wijzigingen binnen de organisatie die van invloed kunnen 

zijn op de emissie. Hij of zij zorgt dat de data tijdig aangeleverd wordt. Er is voor gekozen om de eigenaren 

van emissie data te kiezen als operationeel verantwoordelijken, omdat zij door hun werkzaamheden binnen 

WSP in Nederland deze gegevens beheren. Een voorbeeld is de wagenpark beheerder die zelf de gegevens 

met betrekking tot verbruikte brandstof invoert omdat hij of zij ook de houder is van deze gegevens. Hiermee 

worden extra stappen, en daarbij mogelijke fouten, voorkomen. Belangrijk is dat met vertrek van personeel 

een goede overdracht wordt geregeld, zodat verantwoordelijkheden blijven geborgd. 

 

FUNCTIE NAAM 

EINDVERANTWOORDELIJKE Algemeen directeur WSP Nederland BV 

dhr. Ir. Eric van den Broek 

CO2 PRESTATIELADDER-COÖRDINATOR 

(OPERATIONEEL VERANTWOORDELIJK VOOR 

HET MANAGEMENTSYSTEEM) 

Jonas Geise MSc 

OPERATIONEEL VERANTWOORDELIJKEN 

VOOR DE EMISSIEDATA (DEZE PERSONEN 

VOEREN DATA IN) 

Zie figuur 5. 

 

Figuur 4. Operationeel verantwoordelijken. Geeft weer wie welke houder van gegevens is en dit ook invult op 

SmartTrackers. Deze gegevens worden gemonitord, waarmee uiteindelijk een rapport kan worden gemaakt.  
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In onderstaande figuur is weergegeven wie welke data beheert en aanlevert voor het berekenen van de CO2 

footprint van de organisatie. 

 

 

 
Figuur 5. Overzicht van de benodigde data en de houders van deze gegevens, voor het opstellen van de 

halfjaarlijkse CO2 rapportages. 

 

De registratie van CO2-gegevens van WSP in Nederland gebeurt door middel van het programma 

SmartTrackers (www.smarttrackers.nl). Dit is een online applicatie waarin de emissie-inventaris in de vorm 

van verbruiksgegevens per half jaar, per emissiestroom in beeld worden gebracht. De operationeel 

verantwoordelijken van de emissiedata hebben toegang tot deze website, zodat zij zelf de gegevens kunnen 

invoeren. De operationeel verantwoordelijken worden automatisch per e-mail via SmartTrackers herinnerd 

aan hun taak om de data te verzamelen. De operationeel verantwoordelijke monitort de invoer en stuurt waar 

nodig bij. Op deze manier is de voortgang ten opzichte van de doelstellingen ten allen tijde in te zien. De 

halfjaarlijkse en jaarlijkse CO2-rapportages worden uit SmartTrackers gegenereerd door de operationeel 

verantwoordelijke van het energiemanagementprogramma. Tot slot, wanneer er emissiefactoren worden 

aangepast gebeurt dat door de beheerders van het systeem en wordt alles automatisch aangepast. 

 

  

Halfjaarlijkse 
rapportage

Gas & Elektra 

Milieu: Kees Kil

Infra+Bouw: Githa 
Elsenberg

Doorwerth: Gerianne 
van Woudenberg
Hoogvliet: Leon 

Adriaens

Wagenpark

Peter Meesters

Gedeclareerde km's

Carolien Garritsen

Huur auto's: Peter 
Meesters

Vliegverkeer

Melanie van de Klis

Financiën (Bruto 
Marge)

Kees Kil

Aantal 

FTE

Miranda 
Tijmensen

Monitoring: 

Contact persoon CO2 

prestatieladder
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2.4 STUURCYCLUS 

WSP in Nederland hecht grote waarde aan continue verbetering van zijn diensten, producten en processen, 

waaronder op energiegebruik en CO2-emissie. Ieder half jaar worden alle CO2-emissies verwerkt in de CO2-

footprint. Dit gebeurt door het verwerken van alle energienota's, verbruiken van auto’s, gedeclareerde 

kilometers en facturen van vliegreizen en huurauto’s. Daarnaast wordt gekeken welke projecten zijn gegund 

met gunningsvoordeel op basis van de certificering voor de CO2 Prestatieladder en wordt inzicht verkregen 

middels ketenanalyses in onze indirecte impact door ontwerpen en adviezen. De resultaten worden getoetst 

aan eerdere resultaten en de CO2-reductiedoelstellingen in de halfjaarlijkse CO2-rapportages. Ieder jaar 

worden 2 interne audits uitgevoerd en 1 externe audit uitgevoerd. De resultaten hiervan en van de 

halfjaarlijkse rapportages worden gerapporteerd aan de directie. Middels de jaarlijkse directiebeoordeling 

vindt evaluatie plaats en worden, indien noodzakelijk, doelstellingen bijgesteld of nieuwe maatregelen of 

doelen bepaald. De directie en het managementteam committeren zich aan deze doelstellingen. WSP in 

Nederland werkt met één bedrijfsmanagementsystemen (BMS), te raadplegen via de algemene schijf en 

intranet. 
 
 

 
 

Figuur 6. Bovenstaande afbeelding beschrijft de cyclus die wordt doorlopen bij WSP in Nederland in één jaar 

voor de CO2 prestatieladder. 
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3 ENERGIEBEOORDELING 

3.1 ALGEMEEN  

In 2013 is het eerste Plan van Aanpak opgesteld in het kader van de CO2 Prestatieladder, voor de periode 

2013-2018. We streefde naar een reductie van de CO2-uitstoot (scope 1, 2 en 3) van 5% in de periode van 

2013 tot 2018, gerelateerd aan de brutomarge. De doelstelling was ruimschoots behaald met een reductie 

van 11%. In 2019 is vervolgens een nieuw Plan van Aanpak opgesteld met nieuwe doelstellingen 

geformuleerd: een 5% reductie van de CO2 emissies in 2023 ten opzichte van 2018, gerelateerd aan de bruto 

marge. Deze doelstelling werd al in 2019 behaald. Dit vormde de aanleiding om dit Plan van Aanpak te 

updaten met een nieuwe doelstelling. Hieronder volgt een korte terugblik, waarna per onderwerp dit verder 

wordt uitgediept. Hierbij wordt niet naar scope gekeken (bijvoorbeeld scope 1, wagenpark en gasverbruik) 

maar naar type uitstoot (bijvoorbeeld gas en elektraverbruik), omdat ontwikkelingen en maatregelen veelal 

gelijk zijn binnen deze bundeling van categorieën.   

 

In de afgelopen jaren zijn veel verbeteringen doorgevoerd op het vlak van de CO2 reductie binnen WSP in 

Nederland. De totale CO2-footprint van WSP in Nederland was bij de start in 2013 nog 1454 ton CO2. Dit 

daalde naar 1132 ton CO2 equivalent in 2018 en 1137 ton in 2019. Mede vanwege de corona pandemie was 

een flinke daling te noteren naar 768 ton in 2020. Gerelateerd aan de bruto marge in 2013 was de uitstoot 

nog 44,2 ton CO2/miljoen bruto marge. Dit daalde gestaag: 2018 noteerde 39,1 en 2019 30,6 ton CO2/miljoen 

bruto marge. 2020 kent een CO2 uitstoot van 20,5 ton CO2/miljoen bruto marge. Dit betekent een daling in 

2020 van ruim 47% ten opzichte van 2018. Voor scope 1 is een daling van ruim 27% te noteren, voor scope 2 

ongeveer 53% en scope 3 laat een daling van 58% zien. Dit komt mede vanwege de grote impact die de 

corona pandemie heeft gehad op het reisverkeer en in mindere mate op het energieverbruik in de kantoren. 
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Figuur 7. CO2 uitstoot van WSP in Nederland, gerelateerd aan de Brutomarge, 2013-2020. 
 

TON CO2 / MLN 
BRUTO MARGE  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SCOPE 1 21,80 19,82 20,33 21,36 22,87 21,98 17,73 12,87 

SCOPE 2 14,43 11,34 12,11 9,84 8,50 9,94 6,93 4,69 

SCOPE 3 7,91 6,99 6,59 5,64 6,67 7,17 5,92 2,98 

TOTAAL 44,15 38,14 39,03 36,83 38,05 39,10 30,59 20,54 

DOELSTELLING 
TON CO2 / MLN 
BRUTO MARGE 

 43,71 43,26 43,04 42,38 41,94 38,71 38,32 

 

3.2 MOBILITEIT (WAGENPARK EN GEDECLAREERDE 
KILOMETERS) 

Vervoer met de auto vormt de grootste bron van CO2 uitstoot voor WSP in Nederland. In 2013 bedroeg de 

uitstoot 22,1 ton CO2/mln euro brutomarge. In 2018 was dit vrijwel onveranderd: 22,0 ton CO2/mln 

brutomarge. Na een flinke daling in 2019 (18,7 ton CO2/mln euro brutomarge) liet 2020 vanwege de corona 

pandemie een nog grotere daling zien naar 12,1 ton CO2/mln euro brutomarge.  

 

Het huidige beleid is er op gericht om werknemers meer mogelijkheden te bieden om woon-werkverkeer en 

werk ritten duurzamer in te vullen. Dit gebeurt op twee manieren. Er zijn sinds 2018 elektrische pool auto’s 

beschikbaar voor alle werknemers. Dit aantal wordt stapsgewijs verhoogd als auto’s vervangen moeten 
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worden. In 2020 zijn hiertoe flinke stappen gezet. Hetzelfde geldt voor lease auto’s, die waar mogelijk volledig 

elektrisch zullen zijn. De uitstoot van privé auto’s is moeilijker te sturen, simpelweg omdat werknemers hun 

eigen auto gebruiken. Privé auto’s kunnen minder zuinig zijn dan wenselijk wordt geacht. Mede om 

werknemers alternatieven te bieden zijn er steeds meer OV-Businesscards aangeschaft voor de verschillende 

WSP in Nederland vestigingen. Openbaar vervoer stoot vele malen minder CO2 uit dan een auto rit en kan 

daardoor een groot effect op de uitstoot hebben. Tot slot zijn er steeds meer mogelijkheden om thuis te 

werken, waardoor er minder transport bewegingen nodig zijn. 

 

Het huidige beleid van WSP in Nederland wordt doorgezet in de komende jaren omdat de maatregelen 

stapsgewijs worden ingevuld. Op de lange termijn kunnen de effecten van de genomen maatregelen worden 

gemeten.  

 
 

3.3 KANTOREN (GAS EN ELEKTRA) 

Energieverbruik, bestaande uit gas en elektra, is de tweede grote bron van CO2 uitstoot bij WSP in Nederland. 

In 2013 bedroeg de uitstoot 19,5 ton CO2/mln brutomarge. In 2018 was dit gedaald naar 16,4 CO2/mln 

brutomarge. De periode daarna liet een forse daling zien naar 11,6 in 2018 en 8,5 ton CO2/mln euro 

brutomarge in 2020.  

 

De reden hiervoor is dat er duurzamere kantoorpanden zijn betrokken in de afgelopen periode. Dit is positief 

geweest voor het terugdringen van het energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot. In Nieuwegein en 

Maastricht zijn kantoren betrokken met een energie label A. Het kantoor in Eindhoven is verhuisd, het energie 

label C is beter dan voorheen, maar dit kan nog verder verbeterd worden. Het kantoor in Breda is vernieuwd 

en energiezuiniger gemaakt. Verdere afname van groene elektriciteit en het verminderen van het gasverbruik 

door zuinigere kantoren te betrekken waar dat nog mogelijk is kan bijdragen aan een verdere reductie. 

 

3.4 VLIEGEN  

Vliegreizen zijn een kleine bron van CO2 uitstoot bij WSP in Nederland. Was dit in 2013 nog 2,6 ton CO2/mln 

brutomarge. In 2018 is dit gedaald naar 0,8 ton CO2/mln brutomarge. In 2019 zakte dit verder naar 0,3 ton 

CO2/mln brutomarge. In 2020 was de uitstoot zelfs verwaarloosbaar, vanwege de corona pandemie 

maatregelen. 

 

Het aantal vliegbewegingen bij WSP in Nederland is in de loop der jaren flink gedaald. De reden voor deze 

daling is dat er relatief minder projecten in het buitenland dan voorheen worden gedaan. Het doel vanuit WSP 

in Nederland is wel om internationale projecten te blijven oppakken in de toekomst. Daarnaast is WSP in 

Nederland sinds 1 juli 2019 onderdeel van WSP, een groot internationaal opererend advies en 

ingenieursbureau. Het is de verwachting dat dit extra vliegbewegingen met zich mee gaat brengen doordat 

werknemers in Nederland mogelijk met andere vestigingen van WSP in Europa of daarbuiten samen gaan 

werken. Daarom blijft het belangrijk om deze categorie van emissies in ogenschouw te houden.   
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Vanwege de relatief grote impact van vliegen is het beleid van WSP in Nederland zo dat het gebruik van 

conference calls wordt gestimuleerd, om vliegbewegingen tot het noodzakelijke te beperken. Het blijft soms 

echter noodzakelijk om een fysieke afspraak ontmoeting te hebben. Zeker aangezien projecten zich over het 

algemeen ver weg bevinden, bijvoorbeeld in de Caraïben, en we onderdeel zijn van een groot internationaal 

opererend bedrijf.  

 

3.5 CONCLUSIE  

In het vorige Plan van Aanpak was het de verwachting dat het verder reduceren van de uitstoot steeds 

moeilijker zou zijn. Deels klopt dit, het laaghangende fruit is geplukt. Echter hebben de maatregelen van de 

corona pandemie ook duidelijk gemaakt dat verdere reductie van de uitstoot mogelijk is. Het is de verwachting 

dat er meer dan voorheen zal worden thuisgewerkt of dat voor kleine overleggen een digitaal alternatief een 

blijvende oplossing biedt. Ook hebben we gezien dat de elektrificatie van het wagenpark een flinke vlucht 

heeft genomen. We gaan daarom graag de uitdaging aan om de ingezette trend van CO2 reductie voort te 

zetten in de komende jaren.  
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4 DOELSTELLING 

4.1 DOELSTELLING 2019-2023 

Het streven van WSP in Nederland is om in de toekomst de CO2 uitstoot verder te reduceren. Dit is van 

belang vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, alsook dat wij ons willen onderscheiden van concurrenten 

door CO2 reductie hoog in het vaandel te hebben. De CO2 uitstoot is gerelateerd aan de Brutomarge, om een 

zo goed mogelijke vergelijking te maken door de jaren heen. De brutomarge is gedefinieerd als de omzet 

minus het aandeel voor onderaannemers. In de tabel hieronder is onze reductie doelstelling weergegeven ten 

opzichte van 2018. Dit vormt namelijk ons basisjaar. We verwachten een groei van de organisatie, waardoor 

de absolute uitstoot mogelijk kan toenemen, echter in relatieve zin streven we naar een daling van de CO2 

emissies.  

De percentages in onderstaande tabel verschillen tussen de verschillende scopes, gebaseerd op eerdere 

ervaringen en verwachting waar we nog maatregelen kunnen nemen.  

 

SCOPE REDUCTIE 

DOELSTELLING 2021 

REDUCTIE 

DOELSTELLING 2022 

REDUCTIE DOELSTELLING 

2023 

SCOPE 1  

(EIGEN WAGENPARK, 

GASVERBRUIK) 

20% 23% 25% 

SCOPE 2  

(ELEKTRICITEITSVERBRUIK) 

25% 30% 30% 

SCOPE 3  

(VLIEGVERKEER, GEDECLAREERDE 

KILOMETERS) 

20% 21% 21% 

SCOPE 3 (KETENANALYSE 

DIJKONTWERP) 

25% 25% 25% 

SCOPE 3 (KETENANALYSE 

BODEMONDERZOEK EN -ADVIES) 

2x per jaar overleg 

onderaannemers 

2x per jaar overleg 

onderaannemers 

2x per jaar overleg 

onderaannemers 

TOTALE DOELSTELLING (LEIDEND) 

 

20% 23% 25% 

 

Het behalen van de totale doelstelling van 25% reductie van de CO2 uitstoot, gerelateerd aan de Brutomarge 

in de periode 2019-2023, is leidend. Deze doelstelling is in lijn met het beleid van WSP Global om een 

reductie van 25% te bereiken in absolute aantallen CO2 in 2025.  
 

Voor scope 3 emissies in de keten is de doelstelling is om duurzame alternatieven aan te bieden aan onze 

klanten. Voor de ketenanalyse dijkontwerp is de doelstelling om ten opzichte van het referentie ontwerp een 

besparing van minimaal 25% te blijven realiseren in de komende jaren. Voor de ketenanalyse van 

bodemonderzoek en -advies is de doelstelling om minimaal 2 keer per jaar een overleg met de 

onderaannemers te hebben, waar de CO2 emissie reductie wordt besproken. Steekproefsgewijs zal ook 

worden bepaald wat de behaalde reducties zijn in een project, in absolute aantallen.  
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5 CO2 REDUCTIE  

5.1 ACTIEPLAN 

In onderstaande tabel zijn de voorgenomen maatregelen weergegeven voor scope 1, 2 en 3 emissies welke 

zullen bijdragen aan het behalen van de gestelde reductie doelstellingen en het verder verbeteren van het 

proces. Voor de komende periode worden de volgende maatregelen voorgesteld. 

  

SCOPE EMISSIE DOELSTELLING MAATREGEL UITVOERING VERANTWO

OR-DELIJKE 

MIDDELEN 

RESERVER

EN? 

1 

  

Wagenpark Leaseautorijders 

inzicht verschaffen in 

zuinigheid. 

 

Uitrollen Wagenplan 

app. 

2019-2023 Peter 

Meesters 

Nee 

1 Wagenpark Bij 

vervanging/nieuwe 

lease auto’s heeft 

CO2 uitstoot prioriteit  

Vanaf 2022 nieuw 

duurzaam 

mobiliteitsplan ) 

allemaal elektrisch. 

2019-2023 Peter 

Meesters 

Nee 

1/2 

  

Gas en 

elektra 

Energielabel A 

kantoren betrekken. 

Minimaal label C voor 

het kantoor in 

Leeuwarden aan de 

Archimedesweg 5. 

Vóór 2022 

(wettelijke 

plicht) 

Verhuurder  Nee 

2 

  

Elektra Emissies van elektra 

verbruik 

verminderen. 

Afname groene stroom 

uit Nederland waar 

mogelijk. 

2019-2023 Peter 

Meesters 

Nee 

3  Gedeclareerd

e 

km’s/wagenp

ark 

Vervoer met de auto 

terugdringen. 

Stimuleren gebruik fiets 

& OV. Inzicht vergaren 

in woon-werkverkeer. 

2019-2023 Eric van den 

Broek 

Ja 

1,2,3 Alle Reduceren uitstoot 

bij projecten met 

gunningsvoordeel. 

Dit wordt meegenomen 

middels de bestaande 

maatregelen. 

2019-2023 Project-

leiders 

Nee 
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SCOPE EMISSIE DOELSTELLING MAATREGEL UITVOERING VERANTWO

OR-DELIJKE 

MIDDELEN 

RESERVER

EN? 

3 Emissies in 

de keten via 

projecten 

Bijdragen aan 

verminderen van 

emissies in de keten. 

Middels ketenanalyses 

wordt uitstoot en 

reductie hiervan door 

ontwerpen en adviezen 

aantoonbaar. 

2019-2023 Heike 

Gaasbeek / 

Jonas Geise 

Ja 

 

 

 

5.1.1 OVERZICHT KANTOREN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de energie labels en energie inkoop van kantoren waar WSP in 

Nederland is gevestigd. De vestigingen van Infra in Leeuwarden en Bouw in Eindhoven kunnen nog een 

verbetering maken in het energie label. Hetzelfde geldt voor Hoogvliet. Dit kantoor is echter gevestigd in een 

bedrijfsverzamelgebouw, wat een mogelijke verbetering van het energie label een stuk moeilijker maakt. 

 

PLAATS ADRES ENERGIE 

LABEL  

GELDIG 

TOT  

TYPE 

STROOM 

HERKOMST 

STROOM 

INKOOP 

VIA 

MAASTRICHT Gaetano 

Martinuslaan 50 

A 12-9-2028 Groen Buitenland (dus  

registreren als 

grijze stroom) 

Verhuurder 

NIEUWEGEIN Ringwade 41 A 20-12-2028 Groen Buitenland Verhuurder 

LEEUWARDEN Orionweg 28 A 25-10-2026 Groen Buitenland WSP NL 

BREDA Tramsingel 2 A 12-4-2029 Groen Buitenland Verhuurder 

LEEUWARDEN Archimedesweg 5 F 12-10-2028 Groen NL (dus 

registreren als 

groene stroom) 

WSP NL 

APELDOORN Linie 524 A 12-5-2024 Groen NL Verhuurder 
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PLAATS ADRES ENERGIE 

LABEL  

GELDIG 

TOT  

TYPE 

STROOM 

HERKOMST 

STROOM 

INKOOP 

VIA 

ELST Nijverheidsweg 2B A 15-8-2029 Groen Buitenland WSP NL 

EINDHOVEN Scherpakkerweg 

23 (21 e.v) 

C 1-5-2027 Groen Buitenland WSP NL 

DOORWERTH Cardanuslaan 19 A 9-9-2029 Groen Buitenland WSP NL 

HOOGVLIET Hoefsmidstraat 41 B 3-5-2028 Grijs nvt Verhuurder 

Noot: als de stroom groen is maar niet wordt geproduceerd in Nederland is deze volgens de eisen van de SKAO grijs en 
telt dus mee voor de CO2 emissie berekening. 

 

5.2 SCOPE 3 

5.2.1 ALGEMEEN  

WSP in Nederland wil de ‘meest materiële scope 3’ emissies in beeld brengen en zorgen voor reductie van 

emissies in de keten. Hierbij gaat volgens het Handboek CO2 Prestatieladder om ‘relevante’ emissies. 

Hierover zegt het Handboek het volgende: 
 
“Relevante emissies voor scope 3 worden bepaald door de volgende criteria: emissies die significant zijn in 

omvang ten opzichte van de (verwachte) totale omvang van scope 3 emissies; emissies waarover het bedrijf 

invloed kan uitoefenen in de keten, emissies van activiteiten die een risico kunnen vormen voor het bedrijf, 

emissies van activiteiten die kritisch kunnen zijn voor belangrijke stakeholders, emissies van activiteiten die 

geoutsourced zijn maar eerder binnen de boundary van het bedrijf werden uitgevoerd. Als ook emissies die 

door de sector als relevant zijn geïdentificeerd.” 
 
De belangrijkste doelstelling die WSP in Nederland wil behalen met het in kaart brengen van Scope 3 

emissies is inzicht krijgen in de CO2-emissie in de keten en de invloed die zij hierop heeft. Op basis van deze 

kennis kan WSP in Nederland namelijk mogelijke CO2-reductiemaatregelen in de keten identificeren. Hierbij is 

het van belang dat WSP in Nederland door haar acties een directe invloed heeft op de CO2-emissies of dat zij 

als belangrijke partner in een keten hier invloed op kan uitoefenen. Hieronder een overzicht van mogelijke 

scope 3 emissies, volgens het handboek. 

 

Upstream  Downstream  
 

1.  Ingekochte goederen en diensten  
 

9.  Downstream transport en 

distributie  
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2.  Kapitaal goederen  10.  Ver- of bewerken van verkochte 

producten  

3.  Brandstof en energie gerelateerde 

activiteiten (niet opgenomen in 

scope 1 of scope 2)  

11.  Gebruik van verkochte producten  

4.  Upstream transport en distributie  12.  End-of-life verwerking van 

verkochte producten  

5.  Productieafval  
 

13.  Downstream geleaste assets  

7.  Woon-werkverkeer  
 

14.  Franchisehouders  

8. Upstream geleaste assets 
 

15.  Investeringen  

 

 

5.2.2 PRIORITERING MEEST MATERIËLE EMISSIES 

Aan de hand van omzetgegevens, de potentiële reductie van de CO2-uitstoot en de mogelijke invloed van 

WSP in Nederland binnen projecten, zijn de meest materiële emissies van WSP in Nederland geprioriteerd en 

is een top 5 gemaakt. Onze focus ligt daarbij op zowel de upstream als downstream uitstoot in de keten. Wij 

hebben immers directe impact op onze onderaannemers, naast de ontwerpen en adviezen die wij geven. De 

scope 3 emissies worden kwalitatief in beeld gebracht. Zie hiervoor het aparte document ‘Meest materiële 

emissies WSP Nederland BV’.  

 

 

5.2.3 DOELSTELLING EN MAATREGELEN SCOPE 3 

De doelstelling zoals geformuleerd in het vorige hoofdstuk laten zien dat we onze impact in de keten willen 

verminderen. Onze inzet is als volgt: in samenwerking met haar ketenpartners werkt WSP in Nederland aan 

verdere CO2-reductie in de hele keten. WSP in Nederland gaat in gesprek met haar opdrachtgevers en 

opdrachtnemers over de kansen en mogelijkheden tot reductie van CO2 uitstoot. Gezien de impact van onze 

projecten liggen er kansen om CO2 uitstoot te reduceren. WSP in Nederland zal stappen ondernemen om 

potentiële ketenpartners te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. Het verstrekken van 

informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een vergelijkbare 

keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Uiteindelijk beslist de opdrachtgever over de te 

volgen aanpak en invulling.  

 

Via de Balance Scorecard van de vakgroepen waarin concrete doelen zijn opgenomen in kader van ons 

innovatieprogramma Future Ready zal inzichtelijk worden gemaakt in hoeveel projecten emissie reductie aan 

de orde is gekomen. Middels de ketenanalyses wordt onze uitstoot voor een specifiek project in kaart 

gebracht en actueel gehouden. De impact van onze impact in de keten verminderen is niet nieuw. Bij het 

ontwerpen van infrastructuur of gebouwen wordt (in toenemende mate) rekening gehouden met het 
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verkleinen van de opgave, het verminderen van het materiaal gebruik en het kiezen voor de meest geschikte 

materialen. CO2 emissies vormen hier dus een onderdeel van.  

 

 

 

6 COMMUNICATIE 

6.1 ALGEMEEN 

Communicatie is een essentieel onderdeel van de CO2-Prestatieladder. De hoofddoelen van de communicatie 

met betrekking tot de CO2-prestatieladder zijn:  

 

 Tenminste twee keer per jaar informeren van interne en externe belanghebbenden over het 

reductiebeleid en behaalde resultaten van WSP in Nederland.  

 Als externe belanghebbenden worden tenminste opdrachtgevers, bevoegde instanties, 

brancheverenigingen, kennisinstellingen en ketenpartners beschouwd.  

 Als interne belanghebbenden worden alle WSP in Nederland werknemers gezien 

 Het creëren van bewustwording onder onze medewerkers en het stimuleren van individuele 

bijdragen.  

 

 

6.2 COMMUNICATIEPLAN  

MIDDEL FREQUENTIE DOELGROEP DOEL UITVOERING VERANTWOORDE
LIJKE 

WEBSITE Continu, 
minimaal elke 
halfjaar 
rapportage 

Extern Externen bekend met 
CO2 reductiebeleid 
WSP in Nederland. 

Jonas Geise  
Communicatie & 
Marketing 

Eric van den Broek 

INTRANET Continu, 
minimaal elke 
halfjaar 
rapportage 

Medewerkers  Werknemers bekend 
maken met CO2 
reductiebeleid WSP in 
Nederland en zien 
eigen invloed 
 

Jonas Geise 
Communicatie & 
Marketing 

Eric van den Broek 
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MIDDEL FREQUENTIE DOELGROEP DOEL UITVOERING VERANTWOORDE
LIJKE 

INTRANET Continu Medewerkers Nieuwsberichten 
indien gewenst 
 

Jonas Geise 
Communicatie & 
Marketing 

Eric van den Broek 

 

 

6.3 DEELNAME KETENINITIATIEVEN EN -PROGRAMMA’S 

DEELNAME AAN 
 

DEELNEMER 
 

OPMERKING 

CB23 COMMUNITY  

 

Heike Gaasbeek 

 

Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) wil 

bouw-breed partijen met circulaire ambities met 

elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in 

de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om 

vóór 2023 nationale, bouwsector-brede 

afspraken op te stellen over circulair bouwen. 

 

DUURZAAM GWW 

 

Heike Gaasbeek 

 

Doel van de Green Deal GWW (Grond- weg- en 

waterbouw) 2.0 is het borgen van duurzaamheid 

in de hele aanbestedings-procedure én het 

ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de 

hand van projecten en praktijkervaringen. Op 

deze wijze willen partijen komen tot oplossingen 

die voor de hele sector werkzaam en uitvoerbaar 

zijn. 

 

FUTURE READY 

PROGRAMMA WSP 

 

Royny Mathan Er is budget vrijgemaakt binnen het Future Ready 

programma voor deelname aan keten initiatieven en 

het actief uitdragen van ons programma binnen het 

bedrijf en de sector. Er is 0,4 FTE vrijgemaakt in het 

budget voor de trekker van het Future Ready 

programma van WSP in Nederland. 

 

Daarnaast is er de inzet van verschillende 

ambassadeurs die de implementatie van het 

programma verzorgen en met opdrachtgevers het 

gesprek aangaan. Hiervoor wordt binnen de 

verschillende vakgroepen budget vrijgemaakt. 

 

 

 




