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Sinds begin 2016 jaar is Kragten gecertificeerd voor ISO 14001. Kort gezegd gaat deze
norm, zoals we weten, over het beheersen en verbeteren van de effecten op het milieu door
onze bedrijfsvoering.
Dit informatiebulletin, waarin de reguliere paragrafen weer de revue passeren, gaat over
het jaar 2018. Eerst echter iets over de vernieuwing van de ISO 14001-norm en de externe
certificeringsaudit.

‘‘KRAGTEN GECERTIFICEERD VOOR DE (FLINK) VERNIEUWDE
ISO-NORMEN 14001-2015 EN 9001-2015’’
Half april 2018 is de certificeringsaudit voor beide vernieuwde normen door Veritas
uitgevoerd, waaruit twee afwijkingen op detailniveau volgden. Onze oplossing daarvoor is
goedgekeurd door Veritas. De nieuwe certificaten prijken alweer aan de muur.
WAT IS OOK AL WEER NIEUW IN DE NIEUWE NORM?
In het kort vraagt de nieuwe norm voor ISO 14001 te onderzoeken welke interne en externe
zogenoemde omgevingsfactoren, zoals medewerkers, klanten en de overheid, relevante
invloed uitoefenen op ons milieubeleid of er invloed van ondervinden, welke invloed dat is, en
tot welke kansen en risico’s voor ons deze invloed kan leiden. Deze kansen en risico’s zijn het
uitgangspunt van maatregelen die moeten worden genomen om de kansen te benutten en de
risico’s te verminderen. ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) werkt vanuit dezelfde gedachte, al
gaat het dan om de invloed van de omgeving op ons vermogen kwaliteit te leveren.
MILIEUASPECTEN EN MILIEUEFFECTEN
Bedrijfsniveau
De norm ISO 14001 spreekt over milieuaspecten: delen van de activiteiten en diensten
van een bedrijf die in wisselwerking kunnen staan met het milieu en tot milieueffecten, ofwel
ongunstige veranderingen van het milieu, kunnen leiden. De norm vraagt te bepalen welke
milieuaspecten voor de organisatie belangrijk zijn (en waar goede verbetering kan worden
gehaald). Bij Kragten zijn dat
• emissie van CO2 door brandstofverbruik vanwege woon-werkverkeer en zakelijke reizen
• emissie van CO2 door elektriciteitsverbruik en gasverbruik vanwege kantooractiviteit
Het moge duidelijk zijn welk milieueffect de uitstoot van CO2 met zich meebrengt.
Projectniveau
Op projectniveau zijn er ook milieuaspecten:
• Bij projecten moet, indien van toepassing, worden geïnventariseerd of er binnen de
projectscope aan eisen op het gebied van (milieu)wet- en regelgeving en duurzaamheid moet
worden voldaan;
• Bij projecten moet, indien van toepassing en waar mogelijk, proactief worden geadviseerd
over milieu/duurzaamheid.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Alle medewerkers hebben een verantwoordelijkheid wat betreft milieu binnen
Kragten: we sporen iedereen aan het milieubeleid te volgen! Het is duidelijk dat
bij niet volgen van het beleid het milieu negatief beïnvloed wordt. Tevens wordt
iedereen aangespoord ook zelf, buiten het officiële milieubeleid om, te streven naar
vermindering van negatieve milieueffecten. Meer over eigen verantwoordelijkheid in
Informatiebulletin ISO 14001 – 1, dat je vindt op intranet.
MILIEUBELEID, MAATREGELEN, DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN OVER 2018
In het kort komt ons milieubeleid neer op het voldoen aan milieuwet- en regelgeving,
het verminderen van negatieve milieueffecten en het streven naar continue verbetering
daarin. De doelstelling die daaraan (tot en met 2018) is gekoppeld luidt:

“PER JAAR EEN REDUCTIE VAN 1% IN DE UITSTOOT VAN CO2”
De resultaten staan in onderstaande tabel.

2017

2018

AANTAL TON CO2 AANTAL TON CO2
ELEKTRICITEIT

kWh Herten
Den Bosch
Accu elektrische auto laden
buiten kantoor
GAS
m3 Herten
Den Bosch
AUTOBRANDSTOF liter Diesel
Benzine
VLIEGREIZEN
km
ZAKELIJKE REIZEN km
PRIVÉAUTO’S
HUURAUTO’S

km

TREND CO2
2017-2018
%

216.431

0,0

201.550

0,0

0,0

37.008

19,5

37.923

19,9

2,4

1.232

0,6

3.088

1,6

60,1

27.398

51,6

27.219

51,3

-0,7

7.949

15,0

7.375,2

13,9

-7,8

102.883

332,3

88.797

286,8

-15,9

24.490

67,1

46.872

128,4

47,8

17.856

2,6

0

0

n.v.t.

380.199

83,6

329.326

72,5

-15,4

901

0,3

3.841

0.8

60,1

575,3

0,5%
Gewogen:
-12,9%

TOTAAL TON CO2
572,5

HET DOEL IS DUS GEHAALD. WELISWAAR IS ER IN ABSOLUTE ZIN SPRAKE VAN EEN LICHTE STIJGING VAN DE CO2-EMISSIE, MAAR
WEGEN WE VOLGENS DE BEDRIJFSOMZET VAN 2018 VERGELEKEN MET 2017 (STIJGING VAN 15%). DAN IS ER EEN DALING VAN
DE UITSTOOT VAN 12,9%.
NIEUWE DOELSTELLING
In het streven naar een continue vermindering van de negatieve milieueffecten heeft Kragten
haar doelstelling aangepast:

‘WE WILLEN IN 2025 CO2-NEUTRAAL ZIJN”.
GEBRUIK BUSINESS CARDS NEDERLANDSE SPOORWEGEN
Sinds begin 2015 kan voor zakelijk verkeer een NS Business Card worden gebruikt, waarvan
Kragten er 17 heeft. Het betreft het maken van treinreizen, bus/tram/metro-ritten en het gebruik
van een OV-fiets.
Hieronder het aantal keren dat in 2018 van een dienst gebruik is gemaakt. Ter vergelijking
ook de cijfers voor dezelfde perioden in 2016 en 2017. De stijging van de aantallen over de
jaren is spectaculair.

GEBRUIK DIENSTEN

2016

2017

2018

TREIN

500

1593

1788

BUS / TRAM / METRO

148

660

813

OV-FIETS

163

569

1058

UITSTOOT CO2 DOOR TREIN IN VERGELIJKING MET AUTO
In onderstaande tabel de hoeveelheden uitstoot CO2 die de treinreizen in 2018 en de jaren
daarvoor tot gevolg hebben gehad, daaronder wat dezelfde reizen met de auto aan uitstoot
teweeg zouden hebben gebracht. Het gebruik van de trein als vervoermiddel heeft in 2018
11,5 ton minder uitstoot CO2 opgeleverd. Dit is het equivalent van 550 bomen.

TREINVERKEER

2016

2017

2018

AFGELEGDE KM

66.521

76.944

91.298

TREIN CO2 (TON) *

2,59

0

0

AUTO CO2 (TON)

8,38

9,69

11,50

CO2-BESPARING (TON)

5,79

9,69

11,50

* Sinds 2017 rijden alle treinen van NS op groene stroom

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG
Tot slot: ons milieubeleid en onze inzet op duurzaamheid is onderdeel van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen van Kragten. Hierover wordt verslag gedaan in ons Maatschappelijk
Jaarverslag. De editie 2018 is op onze website voor iedereen toegankelijk.
www.kragten.nl/mvo
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