1.B.1 / 1.B.2 / 2.B.1 / 2.B.2 / 2.B.3 / 2.B.4 / 3.B.1 / 3.B.2

ICS Groep b.v. draagt middels haar beleid en doelstellingen actief bij aan Co2 reductie.
Scope 1: ICS heeft als reductiedoelstellingen om in 2019 haar uitstoot van scope 1 emissies met
1% per jaar te reduceren ten opzichte van referentiejaar 2015.
Scope 2: ICS heeft als reductiedoelstellingen om in 2019 de uitstoot van scope 2 emissies met 0,5%
(ton CO2) per jaar per FTE te reduceren voor de kantoren Eindhoven en Wijchen ten opzichte van
het referentiejaar 2015.
De onderneming wenst zich volgens het drie fasen model te ontwikkelen tot een klimaat neutrale
partner:
1. Verminder het energieverbruik zoveel mogelijk;
2. Schoner wagenpark;
3. Compenseer de rest van de Co2 uitstoot ( bv Hivos, traveltrees).

Het energie management programma en daaruit voortvloeiende acties worden jaarlijks door een
onafhankelijke expert beoordeeld. ICS Groep b.v. kiest bewust voor een duidelijke scheiding van
advies en deze beoordeling om verschillende partijen te kiezen om de frisse kijk hierin te borgen.
De resultaten van de interne controle worden in de interne audit en indien nodig in de
directiebeoordeling meegenomen.

ICS Groep b.v. heeft een energie managementprogramma (conform NEN16001) opgesteld.
Jaarlijks worden doelstellingen bepaald. Deze vloeien voort uit de KVGM beleidsverklaring en uit
de aspecten analyse, en worden zowel in het management review als op de website gepubliceerd:
De documenten worden opgesteld en onderhouden zoals beschreven in het bedrijfszorgsysteem.

Scope 1 / Wagenpark
 Optimalieren logistiek / minder kilometers rijden
 Stimuleren van zuinig rijden d.m.v. e-Driver
 Stimuleren van het ‘nieuwe rijden’ d.m.v. e-Driver
 Ontwikkelen management informatie m.b.t. brandstofverbruik
 Verhoging bewustzijn medewerkers middels interne communicatie
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Scope 1 / Gas
 Energiescan per vestiging overwegen
 Op basis van energiescan bekijken welke maatregelen mogelijk zijn
 Onderzoeken in gebruik name nieuwe ketel / thermostaat
 Minder gasverbruik ten behoeve verwarming
 Verhoging bewustzijn medewerkers middels interne communicatie
Scope 2 / Elektra
 Onderzoeken zonnepanalen kantoor Eindhoven
 Onderzoeken LED verlichting kantoor Wijchen
 Verhoging bewust zijn medewerkers middels nieuwsbrief
De doelstellingen worden geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle medewerkers middels de
daartoe bestemde nieuwsbrieven, die tevens als stuurcyclus fungeren.
(3.B.1)
De keuze voor deze doelstellingen is gebaseerd op de meest materiele scope 1 en 2 welke tevens
passen binnen de soortgelijke sectorgenoten waarbij transport, gas en elektra de grootste bronnen
vormen. De keuze van deze doelstellingen wordt tevens bevestigd door de goede aansluiting met
de maatregelenlijst op SKAO-website.
Dit laatste betekent dat het bedrijf een eigen stellingname dient te overleggen met daarin een
onderbouwing waarom de gekozen reductiedoelstelling (zie SKAO maatregelenlijst 2019).
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