1.A.1 / 1.A.2 / 1.A.3 / 2.A.1 / 2.A.2 / 2.A.3 / 3.A.1 / 3.A.2

Scope 1: ICS heeft als doelstelling 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 doelstelling 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 organisatie monitort de ontwikkeling van haar Co2 uitstoot, en publiceert halfjaarlijks de actuele
gegevens m.b.t. de scope 1 en 2 uitstoot op haar website.
Op deze positie van onze website wordt op jaarbasis beoordeeld in welke mate de doelstellingen
zijn gerealiseerd.

Jaarlijks wordt een energiebeoordeling conform ISO 50001 §4.4.3 uitgevoerd. De
energiebeoordeling is opgebouwd uit:
a) een analyse op hoofdlijnen van het huidige en historische energieverbruik en
b) een meer gedetailleerde analyse voor het identificeren van de faciliteiten, apparaten of
processen die een significante invloed op het energieverbruik hebben en
c) het identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor
verbetering van de energieprestatie.
Dit is gedaan als onderdeel van de interne audit. N.a.v. een trendanalyse over een aantal jaren is
tevens bepaald waar de meeste verbruiken zijn geweest (zie tabblad Co2 inventarisatie trends)

ICS Groep BV hanteert de onderverdeling in de 3 scopes conform de ISO 14064-1 richtlijnen. Dit
zijn clusters van activiteiten waarmee wij Co2 uitstoten.
Scope 1 betreft de directe uitstoot, bijvoorbeeld van auto’s en materieel.
Scope 2 betreft de indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik, bijvoorbeeld van
energieproductie door de energieleverancier.
Scope 3 betreft de indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie, zoals zakelijke
kilometers gemaakt met privéauto’s of uitstoot van leveranciers en onderaannemers. Zakelijke
kilometers privéauto’s en vliegreizen worden echter als scope 2 emissies gezien.
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ICS Groep BV beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtslijst) voor
haar scope I en II -Co2 emissies conform ISO 14064-1.
De emissie inventaris van 3.A.1 is door een CI geverifieerd, met tenminste een beperkte mate van
zekerheid.

Ø Zie voor de actuele volumes Co2 uitstoot (emissie inventaris) waarin een onderverdeling naar
scope I en II CO2-emissies is opgenomen.
Ø Zie voor de verificatie van onze emissie inventaris (verificatie emissie inventaris).
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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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1.C.1 / 1.C.2 / 2.C.1 / 2.C.2 / 3.C.1 / 3.C.2

ICS Groep b.v. communiceert structureel intern en extern over haar Co2 footprint (scope 1 & 2
emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en). ICS Groep publiceert minimaal twee keer
per jaar via haar website extern en minimaal twee keer per jaar via de ICS Update, interne
nieuwsbrief, met daarin als vast onderdeel het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het
bedrijf en de CO2 reductiemaatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie
betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf.
Ten behoeve van de communicatie worden zowel internet en intranet als de daartoe bestemde
overlegstructuren ingezet.
ICS Groep b.v. communiceert met medewerkers en stakeholders conform vastgelegde
communicatie procedures.
Zichtbaarheid zorgt ervoor dat voor iedereen (medewerkers en externe partijen) de mogelijkheid
tot het leveren van een actieve bijdrage gaat leven.
Ideeën voor verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering zijn uiteraard van harte welkom.
Neemt u hiervoor contact op per mail: info@icsgroep.nl
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1.D.1 / 1.D.2 / 2.D.1 / 2.D.2 / 3.D.1 / 3.D.2
ICS Groep b.v. neemt actief en passief deel aan onderstaande initiatieven rond de reductie van Co2
in de sector of daarbuiten:

Momenteel werken wij met de Verkeersveiligheids Groep Module e-Driver. Dit is een volledig
programma om de verkeersveiligheid van de medewerkers permanent te verhogen en de
brandstofkosten/Co2 uitstoot te verlagen.
Middels interactieve online trainingen krijgen onze medewerkers die een bedrijfsauto rijden
inzicht in het ontstaan en voorkomen van verkeersongevallen. Maar vooral worden zij actief
ondersteund om zuiniger te rijden en de Co2 uitstoot te reduceren.
Het plan is gebaseerd op permanente educatie. Elke 6 weken worden de medewerkers
uitgedaagd om deel te nemen aan een uitdagende competitie, interactieve videotrainingen en
kennistesten.

Stichting Natuur & Milieu
ICS Groep is betrokken bij Zeekracht (Stichting Natuur & Milieu). Zeekracht is een non-profit
coöperatie opgericht door de Stichting Natuur & Milieu, met de ambitie om Nederland te voorzien
van schone energie afkomstig van de Noordzee. De coöperatie wil zelf windmolens bouwen.
ICS Groep doneert periodiek aan Zeekracht. Deze donatie wordt onder meer gebruikt voor
ledenwerving.
MVO Nederland b.v.
ICS Groep is partner van MVO Nederland. MVO Nederland is de nationale kennis- en
netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hét startpunt voor
alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Binnen het netwerk van MVO
Nederland werken circa 1000 ondernemersorganisaties, bedrijven en NGO's samen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
ICS Groep maakt gebruik van door MVO Nederland georganiseerde bijeenkomsten.
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