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Inleiding 

Search heeft de ambitie om haar positieve footprint te verdubbelen en haar negatieve footprint te 

halveren, en in 5 jaar al met 20% te verminderen. In deze korte tussentijdse rapportage maken we 

inzichtelijk hoe ver we staan met onze inspanningen om onze negatieve footprint te halveren, door 

onze CO2-uitstoot in de 1e helft van 2014 te meten en te vergelijken met dezelfde periode uit 2013 en 

met ons basisjaar 2011. Dit halfjaarlijkse ijkpunt maakt het mogelijk om onze prestaties op 

energiegebied te monitoren, gericht te verbeteren en te verantwoorden.  

De tussenstand? Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar zijn we 2% gedaald in onze CO2-

uitstoot. Ten opzichte van ons basisjaar, 2011, is de CO2-uitstoot relatief 15,6% gedaald. We liggen 

dus zeker op koers om in 5 jaar tijd onze negatieve footprint met 20% te verkleinen.  

In het vervolg van deze rapportage gaan we dieper in op bovenstaande resultaten. Met deze 

rapportage hebben we overigens absoluut niet de intentie om volledig te zijn als het gaat om ons 

duurzaamheidsbeleid. Het is een kleine stap in een continu en veel meer omvattend proces van 

verduurzaming. Voor meer informatie over onze visie en ambitie op duurzaamheid verwijzen wij u 

graag naar de jaarrapportage over 2013. 

 

Resultaten 

 

Net als bij ons jaarlijkse onderzoek hanteren we bij dit halfjaarlijkse onderzoek het Greenhouse Gas 

Protocol. Dit is de internationale standaard voor verantwoording en verslaglegging over de uitstoot 

van bedrijven. Binnen het Greenhouse Gas Protocol zijn er op basis van de herkomst van het 

broeikasgas drie scopes. Via deze drie scopes wordt duidelijk wat we onderzocht hebben en hoe we 

op deze gebieden presteren. In de tabel ziet u welke bedrijfsactiviteiten onder de verschillende 

scopes passen, hoeveel ton CO2-uitstoot wij per activiteit in 2014-1 veroorzaakt hebben en hoe deze 

resultaten zich verhouden tot dezelfde periode in 2013.  

  



 
 

CO2 footprint Search 2014-1 

Scope Bron Soort verbruik                             Ton CO2 2014-1           Ton CO2 2013-1 

Scope 1 Gebouw Aardgas 9  13  

Scope 1 Mobiliteit Brandstof wagenpark 558                 557  

Scope 2 Gebouw Elektraverbruik 94                   92 

Scope 2 Mobiliteit Zakenreizen vliegtuig 11    9 

Scope 2 Mobiliteit Zakenreizen privéauto 11    9 

Scope 3 Papierverbruik Papierverbruik 5    2 

Scope 3 Afval Bedrijfsafval 13  16
1
 

Scope 3 Afval Papierafval 2    2
2
 

Scope 3 Mobiliteit Woon-werkverkeer 127                 113 

  Totaal 830                813 

 

 

 

 

 

 

De totale CO2-uitstoot van de organisatie is in absolute getallen met 17 ton gestegen ten opzichte 

van de emissie in de eerste helft  van 2013. Om het effect van de maatregelen die wij nemen te 

kunnen meten, is het belangrijk om onze CO2-uitstoot niet in alleen absolute zin, maar ook in 

                                                           
1
 Gegevens bedrijfsafval over 2013 niet betrouwbaar 

2
 Gegevens papierafval over 2013 niet betrouwbaar 
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relatieve zin te meten. Met de groei van Search is onze CO2-uitstoot in absolute zin ook gegroeid. 

Maar vanwege de maatregelen die wij in de afgelopen jaren genomen hebben, is onze CO2-relatieve 

uitstoot gedaald.  

 

Hoe berekenen wij onze relatieve CO2-uitstoot? Dit doen wij door de CO2-uitstoot te delen door het 

aantal gewerkte FTE dagen door Search-medewerkers. Dit is het aantal werkbare dagen voor elke 

FTE in de periode waarover we meten en dat voor alle FTE’s die voor Search werkzaam waren in deze 

periode bij elkaar opgeteld. Deze gegevens houden wij bij ten behoeve van onze salarisadministratie. 

Deze relatieve CO2-uitstoot houdt rekening met wijzigingen in het aantal FTE in de meetperiode en 

tussen meetperiodes. 

 

Relatief gezien zijn we per gewerkte FTE dag in de eerste helft van 2014 gedaald in CO2-uitstoot:  

 Eerste helft 2013: 25,96 kg CO2-uitstoot per gewerkte FTE dag 

 Eerste helft 2014: 25,40 kg CO2-uitstoot per gewerkte FTE dag 

We zijn dus 0,56 kg CO2-uitstoot per gewerkte FTE dag gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is een 

daling van 2%. Ten opzichte van ons nuljaar 2011 (30,1 kg per gewerkte FTE dag) is er sprake van een 

daling van 15,6%.  

 

Onze doelstelling is het halveren van onze negatieve footprint en het verdubbelen van onze positieve 

footprint, waarbij we in ieder geval binnen 5 jaar met 20% CO2-uitstoot willen zijn gedaald. Deze 

ambitie lijkt dus binnen handbereik.   

 

 

Vergelijking per scope 

 

Als we de CO2-footprint per bedrijfsactiviteit analyseren is op een aantal onderdelen een stijging 

waar te nemen, op een aantal onderdelen is te zien dat we gelijk zijn gebleven ten opzichte van de 

eerste helft van 2013 en op één onderdeel valt een duidelijke daling op.  

 

Scope 1 

 Het aardgasverbruik is met 4 ton CO2 gedaald. Waar onze panden in Amsterdam en Heeswijk 

m.b.v. duurzame energiebronnen verwarmd worden, wordt in ons pand aan de Meerstraat 2 

nog aardgas gebruikt voor het verwarmen van de ruimtes. Er zijn verschillende oorzaken voor 

de daling in aardgasverbruik. Dit jaar was de winter heel zacht waardoor minder verwarming 

nodig was. Een nog belangrijkere verklaring voor het lage verbruik is het implementeren van 

de Priva regeltechniek vorig jaar augustus in dit pand, waarmee aan de achterkant de 

temperatuur centraal wordt geregeld. Op deze manier wordt voorkomen dat de verwarming 

buiten werktijd onnodig aanstaat en wordt een maximale temperatuur bepaald. Door het 

nieuwe gebouwbeheersysteem wordt het debiet van de ventilatoren van het 

luchtbehandelingsysteem verlaagd, waardoor minder verwarmde lucht naar buiten toe 

wordt afgevoerd. Dit resulteert in zowel een besparing op het aardgas voor de verwarming 

als op elektra voor de ventilatoren. 

 Het brandstofverbruik van het wagenpark is nagenoeg gelijk gebleven. Dit is opvallend, 

omdat ons wagenpark weer verder is uitgebreid met maar liefst 21 auto’s. Het 

brandstofverbruik heeft al sinds ons basisjaar van de CO2-footprint het grootste aandeel in 



 
 

CO2-uitstoot. Mobiliteit is dan ook één van onze speerpunten in ons duurzaamheidsbeleid en 

dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo hebben we een aantal elektrische auto’s aangeschaft 

(bijv. Opel Ampera’s) en ruilen we onze zuinige Blue Motion volkswagens om voor nog 

zuinigere modellen, wanneer deze beschikbaar zijn en onze auto’s aan vervanging toe zijn. 

Verder geven de TOMTOM ecoPLUS navigatiesystemen feedback aan medewerkers om 

duurzaam rijgedrag te bevorderen.  

 

 

Scope 2 

 De CO2-uitstoot gerelateerd aan elektraverbruik is nagenoeg gelijk gebleven. In onze panden 

hebben we al veel duurzame middelen ingezet: zonnepanelen, windmolens, warmte- 

koudeopslag en het eerder genoemde nieuwe gebouwbeheersysteem voor het pand aan de 

Meerstraat 2. Door de toename in medewerkers is er meer elektriciteit nodig, maar met de 

maatregelen die we inzetten, is het totale verbruik bijna gelijk gebleven. We zien zelfs in al 

onze panden een daling in het elektriciteitsverbruik, behalve in ons pand in Amsterdam. Daar 

is het fors toegenomen, veroorzaakt door een veel hogere bezettingsgraad van het gebouw. 

Een verdere optimalisatie wilden we behalen met extra zonnepanelen op het dak van 

Meerstraat 7, maar dit is momenteel nog niet gerealiseerd. Eind 2014 wordt besloten of we 

dit in 2015 alsnog gaan inzetten.  

 De uitstoot voor zakelijke vliegreizen is ongeveer gelijk gebleven. Het aantal zakelijke 

vliegreizen is geheel afhankelijk van de projecten die we doen.  

 De uitstoot voor zakenreizen met privé auto is ongeveer gelijk gebleven. We hebben 

duurzame carpoolauto’s die medewerkers kunnen gebruiken voor zakelijke reizen. Hierdoor 

hebben we vorig jaar al een daling geconstateerd in het aantal zakelijke kilometers met privé 

auto’s. Een verdere daling is dit jaar niet gerealiseerd. Het aantal kilometers is erg afhankelijk 

van het aantal projecten en de locaties van de projecten.  

 

 

Scope 3 

 Het papierverbruik is meer dan verdubbeld. De verklaring hiervoor is dat we meer drukwerk 

hebben dit jaar. Voor een aantal belangrijke congressen zijn er grote aantallen uitnodigingen, 

rapporten en enquêtes gedrukt. Bij de inkoop van dit drukwerk speelt duurzaamheid wel een 

rol. Zo worden zowel onze stationery items als onze publicaties op 100% gerecyclede 

papiervarianten gedrukt. 

 Het bedrijfsafval is gedaald en het papierafval is gelijk gebleven, maar de afvalcijfers over 

2013 zijn niet betrouwbaar en daarom niet realistisch te vergelijken. 

 Het woonwerkverkeer is met 14 ton gestegen. Dit is volledig te wijten aan de toename in 

medewerkers.  

 

Maatregelen 

Met onze maatregelen hebben we bereikt dat de CO2-uitstoot  met 15,6% is gedaald ten opzichte van 

ons basisjaar 2011. Een mooi succes dankzij de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben 

bedacht en ingezet op onze speerpunten energie, mobiliteit en duurzame dienstverlening. Uiteraard 

gaan we het komende jaar door! In het najaar van 2014 zullen we de speerpunten voor de komende 

periode vaststellen en aanvullende maatregelen bedenken om onze positieve footprint te 



 
 

verdubbelen en negatieve footprint te halveren. Hierbij zullen we o.a. de uitkomsten van onze 

tussentijdse CO2-footprint gebruiken om aanvullende maatregelen te bedenken, bijvoorbeeld met 

betrekking tot het reduceren van brandstofverbruik (scope 1), elektragebruik (scope 2) en 

papierverbruik (scope 3).   

 

 

  



 
 

Heeft u nog vragen over onze CO2-footprint Rapportage 2014? Neem dan contact op met 

Marijke van Deelen, MVO-coördinator via 020 – 506 16 16. Kijk voor meer informatie ook op 

www.searchbv.nl.   
 

Vragen over onze footprint? 

Meer informatie? 

Heeswijk  

Meerstraat 7, Postbus 83 

5473 ZH Heeswijk (N.Br.) 

Tel. +31 (0)413 29 29 82 

search@searchbv.nl 

 

Amsterdam 

Petroleumhavenweg 8 

1041 AC Amsterdam 

Tel. +31 (0)20 506 16 16 

search@searchbv.nl 

 

Groningen 

Stavangerweg 21-23 

9723 JC Groningen 

Tel. +31 (0)50 571 24 90 

search@searchbv.nl 

http://www.searchbv.nl/

