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1 Inleiding van de CO2-Prestatieladder 
 
De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat zich richt op CO2-reductie, 
energiebesparing en het gebruik van duurzame energie binnen de bedrijfsvoering en in 
projecten en in de keten. Het systeem vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-
reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Het helpt 
organisaties met het structuren van interne bedrijfsprocessen rondom verduurzaming en het 
opzetten van duurzaamheidsverslaggeving met een focus op CO2. Naast het maatschappelijke 
belang van duurzaamheid biedt het ook kansen voor het inspireren van interne en externe 
belanghebbenden, onderscheiding ten opzichte van concurrenten, kostenbesparing en het 
voldoen aan wetgeving. Daarnaast kan het certificeren op de CO2-Prestatieladder voordeel 
opleveren in aanbestedingen van (publieke) opdrachtgevers. Hoe meer een organisatie zich 
inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht.  
 
De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus, waarbij niveau één, twee en drie zich richten op de 
eigen organisatie en niveau vier en vijf een stap maken naar de keten van de organisatie. Om 
de ladder te beklimmen naar een volgend niveau moet aan alle verplichte normeisen van 
onderliggende niveaus worden voldaan. Ieder niveau omvat de volgende vier invalshoeken: 
  
A. Inzicht maakt een organisatie bewust van de eigen CO2-prestatie, de risico’s en kansen, 

biedt de organisatie informatie die ze kan gebruiken voor het formuleren van effectieve 
doelstellingen en maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren, en waar de communicatie 
en samenwerking zich op dient te richten. Invalshoek A stimuleert organisaties om eigen 
uitstoot en in de keten te kennen. De organisatie realiseert continue verbetering in de 
diepgang, reikwijdte en efficiëntie van inzicht en kwaliteit van de emissie-inventaris. 
 

B. Reductie creëert kansen voor het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot, en 
bevordert samenwerking zodat de meest efficiënte opties voor reductie in de keten worden 
aangepakt. De organisatie realiseert continue verbetering van de efficiëntie van 
maatregelen, in het vaststellen en behalen van doelen en het aantonen van voortgang op 
doelstellingen en maatregelen. 

 
C. Transparantie stimuleert de creatieve betrokkenheid van medewerkers. Ook weten 

organisaties van elkaars inzet, en kan een organisatie door anderen worden aangesproken 
op de ambities en vorderingen. De organisatie realiseert continue verbetering in de 
diepgang en verspreiding van de communicatie en in het verwerken van inbreng van de 
interne en externe belanghebbenden.  

 
D. Participatie laat een organisatie investeren in samenwerking, delen van eigen kennis en 

daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld. De organisatie 
realiseert continue verbetering in het selecteren van nuttige initiatieven en het toepassen 
van de kennis in de organisatie.  

 
Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de 
CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder. In 
onderstaand figuur wordt bovenstaande tekst schematisch weergegeven met de bijbehorende 
weging van de invalshoeken voor certificering (bron: Handboek CO2-Prestatieladder 3.1, SKAO). 
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2 Taakstellingen voor energiemanagement 
 
Om de CO2-Prestatieladder te onderhouden zijn acties, planningen en verantwoordelijkheden 
binnen de organisatie belegd. Deze worden in dit hoofdstuk weergegeven. 
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FASEOVERSTIJGEND
Voldoen aan continue verbetering volgens de stuurcyclus Continu Doorlopend U V
Voldoen aan eisen van projecten Continu Doorlopend U V
Voldoen aan verplichte internetpublicatie op de SKAO-website Jaarlijks Maart U V
Voldoen aan contributieverplichting aan de SKAO Jaarlijks November U V
PLAN 

2 C Stuurcyclus en TVB-matix actualiseren Jaarlijks December en Mei V U
3 B Energiemanagent actieplan actualiseren en accorderen Halfjaarlijks December en Mei V U
4 A Kwaliteitsmanagementplan actualiseren Halfjaarlijks December en Mei V U
2 C Interne en externe belanghebbenden actualiseren Jaarlijks November V U
3 C Communicatieplan actualiseren en accorderen Jaarlijks November V U

Organizational boundary actualiseren en accorderen Jaarlijks November V U
Organisatiegrootte actualiseren Jaarlijks November V U
Interne audit inplannen Jaarlijks Oktober UV
Externe audit inplannen met certificerende instelling Jaarlijks Juni UV

1 A Lijst met energiestromen actualiseren Halfjaarlijks December en Mei V U
3 A CO2-emissiefactoren actualiseren Jaarlijks Januari UV
3 B Plan van aanpak van scope 1, 2 actualiseren en accorderen Halfjaarlijks Oktober en april U V
3 B SKAO Maatregellijst en ambitiebepaling actualiseren Jaarlijks Oktober U V
3 B Doelstellingen van scope 1, 2  actualiseren en accorderen Halfjaarlijks Oktober en april U V
1 D Mogelijk relevante initiatieven inventariseren Jaarlijks Oktober U V
2 D Lijst met initiatieven actualiseren, accorderen en plannen van deelnames Jaarlijks Oktober U V

DO
2 A Gegevens voor de CO2-emissie-inventaris verzamelen Halfjaarlijks Januari (half) en augustus (heel) UV
3 A Emissie-inventaris rapportage opstellen Halfjaarlijks April (half) en Oktober (heel) U V

2 A Energiebeoordeling uitvoeren Jaarlijks Oktober U V

3 B Plan van aanpak uitvoeren Continu Doorlopend U V
3 B Voortgang vaststellen voor scope 1, 2 Halfjaarlijks April (half) en Oktober (heel) U V
3 C Communicatieplan uitvoeren Halfjaarlijks Mei (half) en December (heel) U V
3 D Initiatieven bijwonen 2x per jaar Doorlopend UV

CHECK
3 A Kwaliteitscontrole op de emissie-inventaris rapportage uitvoeren Jaarlijks December U
3 B Voortgang van het plan van aanpak evalueren Halfjaarlijks April (half) en Oktober (heel) U V
3 B Voortgang van de doelstellingen evalueren Halfjaarlijks April (half) en Oktober (heel) U V
3 C Uitvoering van het communicatieplan evalueren Halfjaarlijks Mei (half) en December (heel) V U
3 D Bijwoning van de initiatieven evalueren Jaarlijks Oktober U V

Interne audit uitvoeren Jaarlijks December V U
Externe audit uitvoeren Jaarlijks Januari U V
ACT
Corrigerende maatregelen uit de interne audit herstellen Jaarlijks December/Januari U V
Afwijkingen uit de externe audit herstellen Jaarlijks Februari U V
Bijsturen op aandachtspunten uit de "check" fase Continu Doorlopend U V
Vereiste budgetten in de directiebeoordeling opnemen Jaarlijks December U V
Directiebeoordeling uitvoeren inclusief het opnemen van openstaande actiepunten Jaarlijks December U V
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Vastgoed Meterstanden/facturen Tom Gravemaker Augustus (heel) en januari (half) CO2-Projecteam

Diesel Tankpasrapportage Tom Gravemaker Augustus (heel) en januari (half) CO2-Projectteam
Benzine Tankpasrapportage Tom Gravemaker Augustus (heel) en januari (half) CO2-Projectteam
Elektriciteit kWh Tankpasrapportage Tom Gravemaker Augustus (heel) en januari (half) CO2-Projectteam

Diesel liter Facturen/tankpasrapportageTom Gravemaker Augustus (heel) en januari (half) CO2-Projecteam

Vastgoed Meterstanden/facturen Tom Gravemaker Augustus (heel) en januari (half) CO2-Projectteam

Zakelijke kilometers

Auto km Declaraties Tom Gravemaker Augustus (heel) en januari (half) CO2-Projectteam

Vluchten Declaraties/facturen Tom Gravemaker Augustus (heel) en januari (half) CO2-Projectteam
km

Gasverbruik

Brandstof wagenpark

Brandstof bedrijfsmiddelen

Vliegreizen

Elektriciteit

m3

liter

kWh
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3 CO2-reductiedoelstellingen en voortgang 
 
Onderstaande doelstellingen zijn gebaseerd op CO2-reductiemaatregelen die te vinden zijn in 
het plan van aanpak in het Excel document “Acties, planning en verantwoordelijkheden”. Hier 
staan tevens de doorberekeningen van de scope 1, 2 en business travel doelstellingen.  
 
 

HOOFDDOELSTELLING  SCOPE 1 EN 2 

DHSS wil in 2026 ten opzichte van 2021 40% minder CO2 uitstoten 

 
Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE.  
 

JAARLIJKSE DOELSTELLING SCOPE 1 EN 2 

2022 -5% 

2023 -10% 

2024 -25% 

2025 -30% 

2026 -40%  

 
 
 

SUBDOELSTELLINGEN 

 DOELSTELLING  

Scope 1 30%  

Scope 2 10%  

Business travel 0%  

Groene stroom 100%  

Alternatieve brandstoffen 
DHSS wil dat tenminste 50% van het wagenpark- en materieel 
elektrisch is aangedreven in 2026 

Energieverbruik Reductie van 5% op het gasverbruik 

 
 
DHSS heeft geen doelstellingen opgesteld voor de reductie van het elektriciteitsgebruik. Dit 
omdat de panden al grotendeels uitgerust zijn met led en zuinige apparatuur. Door de toename 
van elektrisch materieel, en wagens, stijgt het elektriciteitsgebruik hoogstwaarschijnlijk in de 
komende jaren. Tevens zijn gasloze panden vaak voorzien van warmtepompen, die veel stroom 
verbruiken.  
 
Verder heeft DHSS geen reductiemaatregelen opgesteld voor business travel. Op het zakelijk 
vervoer kan moeilijk gereduceerd worden, de vliegreizen en werkreizen zijn benodigd. Er zijn 
geen treinreis alternatieven op dit moment en DHSS heeft al een carpoolbeleid. DHSS ziet 
momenteel geen verdere reductiemogelijkheden voor business travel. Dit maakt echter maar 
2% op van de voetprint.  
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Reductiemaatregelen en PVA 
 

 
 

Scope 1
Maatregelen gasverbruik Reductie op 

emissiestroom Reductie op totaal

Voldoen aan EML maatregelenlijsten en energielabel wetgeving 5,0% 1%
Verduurzamen van pand op Het Nieuwe Diep in Den Helder 25,0% 6%

Totaal op gasverbruik 30% 7%
Maatregelen brandstofverbruik Reductie stroom Reductie op totaal
Gefaseerd benzine/diesel wagens vervangen door elektrisch 75% 19%
Gefaseerd diesel heftrucks vervangen door elektrische 57% 5%

Totaal op brandstofverbruik 132% 23%
Scope 2
Maatregelen elektriciteitsverbruik Reductie stroom Reductie op totaal
Voldoen aan EML maatregelenlijsten en energielabel wetgeving 0,0% 0,00%

100% Groene stroom in kopen 100,0% 10%
Installatie zonnepanelen 0,0% 0%

Totaal op elektraverbruik 100% 10%

CO2-reductiemaatregelen Planning start Verantwoordelijke

Voldoen aan EML maatregelenlijsten en energielabel wetgeving 2022 CO2 Team

Verduurzamen van pand op Het Nieuwe Diep in Den Helder 2024 CO2 Team

Scope 1 - Brandstofverbruik

Gefaseerd benzine/diesel wagens vervangen door elektrisch 2022 CO2 Team

Gefaseerd diesel heftrucks vervangen door elektrische 2023 CO2 Team

Scope 2 - Elektriciteitsverbruik

Voldoen aan EML maatregelenlijsten en energielabel wetgeving 2022 Tom Gravemaker

100% Groene stroom in kopen Nog te onderzoeken Tom Gravemaker

Installatie zonnepanelen 2024 CO2 Projectteam
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Participatie sector- en keteninitiatieven 
 

Inventarisatie initiatieven 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 
Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche 
spelen. Dit kan onder andere op de website van de SKAO (https://www.co2-
prestatieladder.nl/nl/initiatieven-en-programmas). Hier is een compleet overzicht van alle 
initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Aangezien de organisatie al aan meerdere 
initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 
 
Jaarlijks wordt door het projectteam geëvalueerd of deelname aan de initiatieven nog als 
relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte initiatieven van 
toepassing zijn.  
 
Definitie actieve deelname 
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op 
het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een 
actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 
overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen tegenover de auditor 
dienen als bewijs van actieve deelname. 
 
Lopende initiatieven 
 
Nederland CO2 Neutraal 
Door de organisatie is besloten om te gaan deelnemen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. 
Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-
reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.  Om deze deelname te 
bewijzen worden de volgende documenten bewaard verslagen workshops en bijeenkomsten, 
en inschrijfbevestigingen.  
 
WindDay 2021 
Tijdens WindDay zijn er een aantal keynote sprekers die hun visie delen op het gebied van 
windenergie. Daarnaast zijn er een heleboel interactieve sessies met elkaar om aan de slag te 
gaan om tot concrete oplossingen te komen. Zodat je handvatten hebt om stappen te maken 
in de tranisitie.  
 
AYOP 
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een vereniging met ruim 120 leden. Allemaal bedrijven 
en overheden die actief zijn in de offshore olie & gas en windenergiesector in het 
Noordzeekanaalgebied. AYOP creëert duurzame economische groei en werkgelegenheid voor 
onze leden, door ons netwerk te laten functioneren als een ecosysteem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/initiatieven-en-programmas
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/initiatieven-en-programmas
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Disclaimer & Colofon 
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 
Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 
Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en onnauwkeurigheden, 
ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 
de opgestelde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist aanleveren van data 
door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde 
winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 
 
Bescherming intellectueel eigendom 
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan DHSS.   
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 
toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
 
Ondertekening 
Auteur(s):    Marcella Mekenkamp, De Duurzame Adviseurs 
Datum:    05-01-2023 
Versie:     1.0 
Verantwoordelijke projectleider: Tom Gravemaker / Tonnie Schuijl. 
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