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Beleid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO: People – Planet - Profit) speelt een steeds
belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering van Voskamp Groep B.V. Wij zijn ons al langer bewust van
onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de eindigheid aan de voorraad fossiele
brandstoffen en het gebruik daarvan.
Dit betekent dat we een proactief milieu beleid voeren en datgene doen om te komen tot reductie
van onze CO2-emissies. Daarom hebben we in 2016 doelstellingen geformuleerd op basis van onze
CO2-footprint over 2015 die moeten leiden tot concrete acties en maatregelen die wij integreren in
onze bedrijfsvoering. Op die manier wil Voskamp Groep B.V. zelf direct bijdragen aan de reductie van
het verbruik van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2-emissies, het vergroten van de toepassing
van alternatieve brandstoffen en groene stroom.
De voortgang van deze doelstellingen wordt jaarlijks bepaald om waar nodig maatregelen te nemen
die tot de verwezenlijking van de doelstellingen moeten leiden.

Doelstellingen
Algemeen
Onze algemene doelstelling is: het verminderen van het energieverbruik, het verminderen van de
CO2-uitstoot en het vergroten van de toepassingsmogelijkheden van alternatieve brandstoffen en/of
groene stroom. Aangezien op moment van aanmaken van dit document nog geen nieuwe
doelstellingen zijn geformuleerd, blijven we onderstaande doelstellingen hanteren.
Reductiedoelstellingen (t.o.v. 2015 , te behalen uiterlijk eind 2020):
• Scope 1:
Reductie van 5% op de uitstoot van CO2 t.g.v. brandstofverbruik wagenpark en verwarming.
•

Scope 2:
Reductie van 50% op de uitstoot van CO2 t.g.v. elektriciteitsverbruik bedrijfspanden.

•

Totale CO2-footprint:
Reductie van 5% op de totale CO2-uitstoot.
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CO2-footprint 1ste helft 2021
In de eerste helft van 2021 bedroeg onze CO2-footprint 1.305,3 ton CO2, en was als volgt
onderverdeeld:
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In de eerste helft van 2021 was de verdeling van de CO2-uitstoot over de vestigingen als volgt:
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Voortgang van CO2-reductie
In onderstaande grafiek staat de voortgang (per half jaar) beschreven in het behalen van de
reductiedoelstellingen:
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Resultaten scope 1 en 2
De absolute CO2-uitstoot in de eerste helft van 2021 bedroeg 1.305,3 ton CO2. Medio 2015 is er geen
footprint opgemaakt waardoor een exact vergelijk niet mogelijk is. Op basis van de helft van de
uitstoot over 2015 van 1084,4 (0,5*2168,8) betekent dit een verhoging van 18%.
Gecorrigeerd voor de toename in het aantal fte in 2021 t.o.v. het aantal fte in 2015 bedraagt de
(genormaliseerde) CO2-footprint in de eerste helft van 2021: 1.032,4 ton CO2.
Dit betekent een afname van 7 % in de CO2- footprint van 2021 t.o.v. 2015, genormaliseerd naar het
aantal fte.

Sector en keteninitiatieven
Voskamp Groep neemt deel aan de onderstaande samenwerkingsinitiatieven:
Initiatief

Invulling 2021

Voortgang 2022-2023

Outsourcingsconcept met
woningcorporaties

Binnen het outsourcingsconcept neemt
de Voskamp Groep met de divisie Bouw
en Industrie de logistieke taken uit
handen van de service en
onderhoudsdiensten van de corporaties.
Het aantal rijbewegingen wordt daarmee
substantieel verminderd.
De Voskamp Groep heeft zich
aangesloten bij dit initiatief. De Stichting
Duurzaam Netwerk Almelo is in 2011
opgericht door Asito , Panalytical BV,
Rabobank Noord Twente, Urenco
Nederland BV en de gemeente Almelo.
Deze 5 partners hebben zich ten doel
gesteld om Almelo duurzamer te maken.
In samenwerking met Bouwbedrijf van
Wijnen hebben we dit jaar op
verschillende bouwprojecten pilots
gedraaid als voorbeeld in de sector
waarin we standaard kiezen voor 2
leveringen per week en levering van
materialen zoveel mogelijk ontdaan van
verpakkingen
In samenwerking met partijen als
Greenlabel.nl; Heijmans en Ballast
Nedam is de Voskamp Groep actief
betrokken bij initiatieven rond het natuur
inclusief Bouwen in Nederland. Hierbij
wordt in de manier van bouwen rekening
gehouden met de impact op de
natuurlijke leefomgeving, functioneel
groen integreren in het bouwproces en
toepassen in het gebouw, buiten het
gebouw en in de omgeving.

Deze wijze van werken wordt
gecontinueerd bij bestaande
klanten en tevens zullen dit
concept mogelijk implementeren
bij nieuwe klanten.

Duurzaam Netwerk Almelo

Terugdringen rijbewegingen
naar de bouw door minder
leveringen en minder
bouwafval

Actieve deelname initiatieven
"Natuurinclusief Bouwen"
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In 2023 continueren we deelname
en wonen we de
netwerkbijeenkomsten bij.

We zetten in op uitbreiding van
deze wijze van belevering van
onze klanten in de bouw na
succesvol verloop van de pilots bij
Van Wijnen.

We continueren onze
betrokkenheid in het Natuur
Inclusief Bouwen in Nederland.
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Initiatief

Invulling 2021

Voortgang 2022-2023

Afstemmingsoverleg leden
Zevij Necomij

In 2022 hebben we de samenwerking
met een 4-tal andere Zevij Necomij leden
gestart om de prioriteit voor het thema
MVO Duurzaamheid binnen de Zevij
Necomij een impuls te geven. Met name
door hun positie kunnen ze impact
maken in de sector daar waar het gaat
om reduceren van verpakkingen,
belastende plastics en folies en
verminderen van luchtverplaatsing

We zetten in 2023 de
samenwerking met deze andere
leden van onze inkooporganisatie
Zevij Necomij voort omwille van
het realiseren van impact in de
sector op gebied van
terugdringing van verpakking,
bescherm en vulmaterialen.

Maatregelen
Voskamp Groep neemt o.a. de onderstaande maatregelen om de CO2-reductiedoelstellingen te
bereiken:
Beschrijving
Vervanging verlichting naar LED –
vestigingen: diverse vestigingen
Bouw en Industrie.
Aanleg zonnepanelen Almelo
100.000 kWh

Invulling/ voortgang 2021
Gestart en 2017 en begin 2018 afgerond

Zonnepanelen, Apeldoorn,
Rotterdam, Enschede en Rijssen
Overstappen naar groene stroom

SDE-subsidie aanvragen.

SDE-Subsidie is verleend.

Aanschaf van 4 elektrische auto’s

Voor zo ver mogelijk overgestapt naar
groene stroom. Alleen
verhuurder/energieleverancier van
vestiging Amsterdam kan nog geen
garanties van oorsprong overhandigen.
Zijn besteld (4x Tesla S).

Toolbox Het Nieuwe Rijden

Toolboxen samenstellen

Monitoring van het brandstof
verbruik op kenteken niveau
Energiescans (EED) alle vestigingen

Monitoring per kwartaal
Opstarten van het opnieuw beoordelen
van alle Voskamp vestigingen (eigendom
en huur)
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Vervolg 2021-2022
Afgerond: Almelo, Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam, Eindhoven overige vestigingen
worden, waar nodig, ingepland.
Dit project is vertraagd i.v.m. de benodigde
grote aanpassingen aan de constructie van
het pand.
Afhankelijk van subsidie verlening
Vestiging Amsterdam is met verhuurder in
gesprek om over te stappen maar leverancier
met gegarandeerd groene energie.

Worden in 2018 geleverd. Afhankelijk van
verder aanbod (andere merken) ook
mogelijkheden voor medewerkers
beoordelen.
Vestigingsleiders houden toolboxen met hun
medewerkers. 1 à 2 keer per jaar wordt deze
toolbox herhaald.
Voor de vrachtwagenchauffeurs wordt in
samenwerking met de leverancier van de
vrachtwagens een workshop ingepland tbv
zuinig/nieuw rijden evt in combinatie met
Code95
Resultaten communiceren met
vestigingsleiders en berijders.
Naar aanleiding van deze inventarisatie zal
de maatregelenlijst en quick wins lijst
worden aangepast.

