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1.

Aanleiding

Bij Atos delen we de overtuiging dat verantwoord ondernemen verankerd dient te zijn in de
genen van de organisatie. Verantwoord ondernemen kan nieuwe mogelijkheden creëren door
innovatie en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van de
klimaatverandering en het beperken van de gevolgen hiervan voor onze planeet. Een belangrijke
ambitie binnen Atos is het terugdringen van de CO2-emissies. Atos heeft in de Meer Jaren
Afspraak (MJA3) voor de ICT-sector de ambitie uitgesproken een jaarlijkse energiebesparing van
minimaal 2.5% te realiseren.
Het thema duurzaamheid moet omarmd worden in de gehele waardeketen, door zowel
medewerkers en klanten als leveranciers, partners en investeerders. Prorail is een van de klanten
van Atos die binnen dit thema een initiatief heeft ontplooid in de vorm van de CO2prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een methodiek die de mate van energiebewustzijn van
een organisatie meet. Prorail heeft een gunningsvoordeel gekoppeld aan de methodiek. Hiermee
worden bedrijven die tijdens hun bedrijfsactiviteiten bewust met hun energieverbruik omgaan
beloond door de opdrachtgever.
De gedachtegang van de CO2-prestatieladder sluit aan op de ambities van Atos op het gebied van
duurzaamheid. Atos heeft dan ook het voornemen om op de CO2-prestatieladder te worden
gehercertificeerd. De CO2-prestatieladder kent diverse niveaus. Tot niveau 3 dient de organisatie
zich te concentreren op de eigen energiestromen waar ze direct invloed op kan uitoefenen. Voor
niveau 4 dient de organisatie na te gaan wat de energiestromen binnen de keten zijn door middel
van een ketenanalyse. Atos heeft zich gericht op de twee meest materiele energiestromen. In de
memo “keuze proces ketenanalyses” is het beslisproces beschreven. Dit document beschrijft één
van de ketenanalyses, namelijk de keten van mobiliteit met als focus openbaar vervoer gebruik
via de Radiuz Card.

2.

Achtergrond

Uit de CO2-footprint van Atos blijkt dat mobiliteit met 95% een grote bijdrage levert aan de totale
uitstoot van Atos. De CO2-prestatieladder maakt onderscheid in scope 1, 2 en 3 emissies. De
uitstoot van leaseauto’s valt in scope 1, de uitstoot van vliegreizen en eigen auto’s valt in scope 2
en de uitstoot van reizen per openbaar vervoer valt in scope 3. Tabel 1 geeft de uitstoot van Atos
in de verschillende categorieën in 2014 weer.
Tabel 1: CO2-uitstoot Atos door mobiliteit in 2014
CO2-uitstoot Atos door Mobiliteit in 2014
ton CO2
Scope 1
Leaseauto’s
16.945,4
Scope 2
Vluchten
1.978,1
Scope 2
Privé auto’s
1.830,3
Scope 1+2
Totaal mobiliteit
20.753,8
Scope 3
Openbaar vervoer
92,18
met Radiuz kaart
[Bron : NLD-MIL-0012 Emissie inventaris Atos]
[Bron: Gegevens gerapporteerd door Radiuz aan Atos]

% Footprint
Opmerkingen
77,76
9,08
8,40
95,24
0,42 % t.o.v. de footprint

Atos motiveert haar werknemers op verschillende manieren om de CO2-uitstoot ten gevolge van
mobiliteit te reduceren. Zij ondersteunt Het Nieuwe Werken volledig. Al haar werknemers hebben
een laptop en mobiele telefoon tot hun beschikking en kunnen vanuit huis inloggen op het
bedrijfsnetwerk. Waar mogelijk hebben werknemers geen vaste werkplekken meer maar wordt
gebruik gemaakt van flexplekken in kantoortuinen.
In 2011 heeft Atos een nieuw systeem geïmplementeerd voor teleconferencing, Office
Communication System. Dit systeem is vervangen door Lync. Met dit systeem kunnen
Atosmedewerkers over de hele wereld met elkaar telefoneren en bestanden en applicaties delen.
Internationale vergaderingen vinden steeds vaker via dit systeem plaats waardoor veel
reiskilometers bespaard worden. Daarnaast vind veel communicatie plaats via het zelf
ontwikkelde online platform blueKiwi.
Mobiele medewerkers van Atos kunnen door middel van de mobiliteitskaart Radiuz gebruik
maken van het openbaar vervoer. Met de Radiuz Card kunnen medewerkers reizen per trein, bus,
tram en metro. De Radiuz Card is 1 januari 2014 geïntroduceerd. Daarvoor gebruikte Atos een
andere mobiliteitskaart, de Mobility Mixx Card. De verschillen tussen deze kaarten zijn:
- De Mobility Mixx Card werd automatisch aan alle werknemers verstrekt. De Radiuz Card
wordt alleen op verzoek van de medewerker vertrekt.
- De Mobility Mixx Card kan gebruikt worden in de trein. De Radiuz Card kan niet alleen in
de trein maar ook in de bus, tram en metro gebruikt worden.
- Voor een Mobility Mixx Card OV reis diende een medewerker een reis van te voren te
activeren, via internet of telefoon. Met de Radiuz Card kan ingecheckt worden zoals met
een reguliere OV kaart.

3.

Scope

In deze ketenanalyse wordt gekeken naar de keten van openbaar vervoer gebruik via de Radiuz
Card en wordt de scope 3 CO2 emissie veroorzaakt door dit gebruik berekend. De Radiuz Card
bevindt zich in de categorie Woon-werkverkeer. De onderbouwing voor het kiezen voor deze
categorie is te vinden in de Memo Keuzeproces Ketenanalyses.
De Radiuz Card is de mobiliteitskaart waarmee medewerkers van Atos gemakkelijk, zonder nog te
moeten declareren, openbaar vervoer af kunnen nemen. Daarnaast is het voor medewerkers
mogelijk om uit eigen portemonnee openbaar vervoer af te nemen en de kosten hiervan te
declareren. Deze gedeclareerde reizen worden niet meegenomen in deze ketenanalyse. Door
verschillende mobiliteitsregelingen worden deze declaraties via verschillende processen
administratief verwerkt. Op dit moment is het wegens de overgang naar een nieuw systeem
technisch niet mogelijk om een overzicht van deze stromen te generen.

4.

Partners in de keten

4.1 Systeemgrenzen
De Atos-medewerker heeft de keuze met de auto te reizen of met het openbaar vervoer.
Deze reizen zullen gemaakt worden ten behoeve van Woon-werkverkeer en Personenvervoer
onder werktijd. In de Memo Keuzeproces Ketenanalyses is aangegeven dat de meeste
mobiliteit in de categorie Woon-werkverkeer valt. De categorie Personenvervoer onder
werktijd zal voornamelijk door management gebruikt worden. Binnen Atos vinden deze reizen
meestal met lease auto’s plaats. Mobiliteit binnen Atos wordt ondersteund met verschillende
regelingen. (leaseregeling, alternatieve vervoersregeling, de Radiuz Card, directe declaraties
treinreizen etc.) In figuur 1 zijn de verschillende opties in de mobiliteitsketen weergegeven. In
deze ketenanalyse staan de partners in de keten van openbaar vervoer centraal. Dit zijn Atos,
Radiuz, de Nederlandse Spoorwegen en aanbieders van bus-, tram- en metroreizen. In
onderstaande paragrafen worden deze partijen verder besproken.

Figuur 1: Reisopties in de mobiliteitsketen voor Atos
4.2 Atos
Atos en haar medewerkers zijn de eerste schakel in de mobiliteitsketen. Atos faciliteert en
motiveert haar medewerkers om gebruik te maken van verschillende vervoersmodaliteiten. Een
belangrijk uitgangspunt daarbij is een goed gebalanceerd pakket aan te bieden dat past bij de
huidige maatschappelijke trends. Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn
twee van die trends.

4.3 Radiuz
Radiuz helpt zakelijke reizigers van A naar B. Met de Radiuz Mobiliteitspas reist men gemakkelijk
met elke vorm van vervoer zonder apart af te rekenen. Of het nu gaat om trein, bus, tram, metro,
auto, taxi of OV fiets. Radiuz biedt gemak, optimale vrijheid, flexibiliteit en bespaart tijd en geld.
De handige Radiuz App helpt bij het plannen van de reis. Of dit nu met de eigen auto of de
leaseauto is, of met de trein en taxi; met Radiuz is iedere vervoersmix mogelijk.
Radiuz betekent meer gemak en minder administratie en kosten. Het maandelijkse overzicht van
de gemaakte reizen maakt de mobiliteitsadministratie eenvoudig. Bovendien kan op basis van
heldere analyses, het mobiliteitsbeleid verder worden ontwikkeld. Radiuz is een klein bedrijf met
als belangrijkste content het mobiliteitsplatform. Het aantal medewerkers is minder dan 10, de
ruimte waar Radiuz kantoor houdt is klein. Medewerkers van Radiuz reizen veel met hun eigen
Radiuz mobilteitskaart en laten de auto zoveel mogelijk staan. Daarmee acteren zij in lijn met het
duurzame product dat zij verkopen. Radiuz heeft haar milieu impact niet formeel vastgelegd in
een CO2-footprint, mede door de kleine omvang van het bedrijf. [Bron: Gegevens gerapporteerd
door Radiuz aan Atos]
In 2014 waren 678 Atos medewerkers actieve Radiuz Card houders. Het aantal fte in 2014 was
4935. Dit betekent dat 14% van de Atos medewerkers actief de Radiuz Card gebruikt. In 2014
hebben Atos medewerkers in totaal meer dan 2,1 mio zakelijke kilometers afgelegd via Radiuz
met het openbaar vervoer.
[Bron: Gegevens gerapporteerd door Radiuz aan Atos]
4.4 Nederlandse Spoorwegen
Het overgrote merendeel van de openbaar vervoer kilometers die door Atos medewerkers via
Radiuz worden gemaakt zijn treinkilometers, namelijk 85%. Gezien deze meerderheid noemen we
bij de aanbieders van openbaar vervoer specifiek de NS. De NS is namelijk met afstand de
grootste spoorvervoerder van Nederland en bezit de concessie voor het rijden van treinen over de
hoofdrailinfrastructuur in Nederland. In 2015 zijn door Atos-medewerkers 1.838.973
treinkilometers via Radiuz afgelegd. [Bron: Gegevens gerapporteerd door Radiuz aan Atos]
Uit het jaarverslag van NS over 2014 blijkt dat 90% van het totale energieverbruik van NS
veroorzaakt wordt door het rijden, verlichten en verwarmen van treinen (tractie-energie). De
overige 10% betreft het verbruik in kantoren, werkplaatsen en stations (facilitaire energie). De NS
wil steeds zuiniger worden met elektriciteit en voor al de benodigde elektriciteit enkel nieuwe
duurzame bronnen gebruiken. In 2020 rijden de treinen 50% efficiënter dan in 2005 en vanaf
2018 wordt een klimaat neutrale treinreis aangeboden door op groene stroom te rijden uit nieuw
gebouwde windparken. Daarnaast wordt de komende jaren het facilitair energieverbruik 2%
efficiënter en streeft de NS naar klimaatneutraal energieverbruik van de gebouwen in 2018.
[Bron: NS-jaarverslag 2014]
In 2014 is het energie verbruik van de treinen afgenomen met 6,5%. In 2013 was het totale
energieverbruik van de treinen 1.285 GWh en in 2014 was dit 1.202 GWh. Hiermee zet de NS de
trend verder voort. De energie efficiëntie tractie is in 2014 met 3% verbeterd ten opzichte van
2013. Vergeleken met het referentiejaar 2005 is dit 26% verbetering. Voor het bepalen van de

energie efficiëntie verbetering van het vervoerproces in een jaar wordt gekeken welk deel van het
veranderde energieverbruik te danken is aan besparingsmaatregelen. Daartoe wordt gecorrigeerd
voor de invloed van de gemiddelde temperatuur (graaddagen) op de verwarmingsenergie (dit is
immers een omgevingsfactor waar NS geen invloed op heeft). [Bron: NS-jaarverslag 2014]

De uitstoot CO2 per reizigerskilometer is in 2014 met 7% verbeterd. Kanttekening is dat voor het
eerst ook het vervangend busvervoer is meegenomen in deze rapportage. Dit betekent dat de
verbetering t.o.v. 2013 (toen het vervangend busvervoer nog niet werd meegenomen) nog groter
is. [Bron: NS-jaarverslag 2014]

4.5 Bus Tram Metro
Zoals in hoofdstuk 4.4 aangegeven wordt 85% van de Radiuz kilometers met de trein gemaakt.
Naast deze treinkilometers wordt 15% van de Radiuz kilometers per bus, tram en metro gemaakt.
De aanbieders van deze openbaar vervoer modaliteiten zijn per stad verschillend. Hierdoor heb je
met een groot aantal aanbiedende partijen te maken. Het aandeel Radiuz kilometers per partij zal
relatief laag zijn.

5.

Kwantificering van de emissies

5.1 Scope 1 en 2 CO2-uitstoot
Allereerst worden de scope 1 en scope 2 CO2-uitstoot van Atos getoond. Dit wordt gedaan zodat
er een vergelijking gemaakt kan worden tussen scope 1 en scope 2 CO2-uitstoot veroorzaakt door
mobiliteit en de in deze analyse vastgestelde scope 3 CO2-uitstoot. De totale scope 1 en scope 2
CO2-uitstoot van Atos ten gevolge van mobiliteit bedroeg in 2014 20.754 ton CO2. In tabel 3 is
deze uitstoot uitgesplitst in de verschillende categorieën van de CO2-prestatieladder.
Tabel 3: CO2-uitstoot Atos ten gevolge van mobiliteit in tonnen CO2
Scope
Bron
Aantal medewerkers Atos NL

2012
5.957

2013
5.450

2014
4.935

Scope 1
Scope 2
Scope 2

Business Car Travel
Business Air Travel
Personal Car Business Travel

20.473,1
2.907,4
2.147,5

18.032,9
1.658,3
1.740,1

16.945,4
1.978,1
1.830,3

Scope 1 & 2
Scope 1 & 2

Totaal excl. Air Travel
Totaal incl. Air Travel

23.380,5
25.528,0

19.773,0
21.431,3

18.923,5
20.753,8

4,29

3,93

4,21

Scope 1 en 2 uitstoot tgv mobiliteit per
medewerker
[Bron : NLD-MIL-0012 Emissie inventaris Atos]

In absolute termen is de CO2-uitstoot van Atos ten gevolge van mobiliteit sinds 2012 met 18,7%
gedaald. Omdat het aantal medewerkers van Atos tussen 2012 en 2014 is afgenomen, is de
uitstoot ten gevolge van mobiliteit ook genormaliseerd per medewerker. In relatieve termen
bedraagt de daling 1,9% per medewerker. In de figuren 2 en 3 zijn deze ontwikkelingen
gevisualiseerd.
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Figuren 2 en 3: Absolute en relatieve CO2-uitstoot Atos ten gevolge van mobiliteit [Bron : NLD-MIL0012 Emissie inventaris Atos]
5.2 Scope 3 CO2-uitstoot
De scope 3 CO2-uitstoot veroorzaakt door het gebruik van de Radiuz kaart bedroeg in 2014 92,18
Ton CO2. Dit is opgebouwd uit alle kilometers afgelegd per trein, bus, metro en tram. De
uitsplitsing naar soort openbaar vervoer is te vinden in onderstaand figuur.
Scope
Scope 3
Scope 3
Scope 3
Scope 3

Bron
OV reis via Radiuz Card
Trein
Bus
Metro
Tram

Scope 3
Totaal
[Bron: Gegevens gerapporteerd door Radiuz aan Atos]

2014
Aantal kilometers
1.838.973,0

2014
Aantal ton CO2
71,72

335.480,0

20,46

2.174.453,0

92,18

De CO2-uitstoot openbaar vervoer via de Radiuz Card is zeer gering vergeleken met de scope 1 en
2 emissies binnen het veld mobiliteit. De CO2-uitstoot van scope 1 en 2 veroorzaakt door auto’s is
18.775,7 ton CO2. De CO2-uitstoot van de scope 3 emissies via de Radiuz Card is 0,5% van de CO2uitstoot van scope 1 en 2 veroorzaakt door auto’s.
Volgens het NS duurzaamheidsverslag 2014 is de CO2-uitstoot per treinkilometer 75% lager dan
de CO2-uitstoot per autokilometer. Dat betekent dat wanneer medewerkers in plaats van de auto
met het openbaar vervoer reizen, er minder CO2 wordt uitgestoten.
5.3 Voortschrijdend inzicht
In 2012 heeft Atos onderzoek gedaan naar het gebruik van de toen eerdere mobiliteitskaart. Door
de resultaten van het onderzoek uit 2012 te vergelijken met de resultaten van deze ketenanalyse
kan inzicht verkregen worden in de trend van de afgelopen jaren.

Reiskilometers trein
Reiskilometers trein per fte
Reiskilometers OV
Reiskilometers OV per fte
Reiskilometers auto
Reiskilometers auto per fte
Percentage gebruikers mobiliteitskaart (gebruikers kaart/totaal
fte)
Percentage relatieve reiskilometers trein ten opzichte van de
auto
Percentage relatieve reiskilometers OV ten opzichte van de auto

2011

2014

Trend

2.645.611 km
444 km / fte
onbekend
onbekend
119.280.260
km
20.033 km / fte
21,0%
(1249/5954)
2,22%

1.838.973 km
373 km / fte
2.174.453 km
441 km / fte
89.892.026 km

-30%
-16%
NA
NA
-25%

18.215 km / fte
13,7%
(678/4935)
2,05%

-9%
-35%

onbekend

2,42%

NA

-8%

[Bron : NLD-MIL-0012 Emissie inventaris Atos, liters zijn naar afgelegde afstand omgerekend door
een gemiddeld verbruik van 1:15 te calculeren]
In 2011 zijn er via de mobiliteitskaart Mobility Mixx 2.645.611 kilometers per trein afgelegd. In
2014 zijn er via de mobiliteitskaart Radiuz 1.838.973 kilometers afgelegd. Dit is een afname van
30%. Wanneer deze afstanden gerelateerd worden aan het aantal fte in dienst, komen we tot een
afname van 16%.
Door bovenstaande afname te vergelijken met de trend wat betreft afgelegde kilometers per auto
kan meer inzicht worden verkregen of de daling in afgelegde treinkilometers past in de trend van
mobiliteit. In 2011 zijn er met de auto 119.280.260 kilometers afgelegd. In 2014 zijn er met de
auto 89.892.026 kilometers afgelegd. Dit is een afname van 25%. Wanneer deze afstanden
gerelateerd worden aan het aantal fte in dienst, komen we tot een afname van 9%.
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat zowel per trein als per auto er minder is gereisd.
Het mobiliteitgebruik is afgenomen. Dit is mede te verklaren door het gebruik van Online
Teleconferencing wat thuiswerken mogelijk maakt. De afname van afgelegde kilometers per trein
is sterker afgenomen dan de afgelegde kilometers per auto. Dit kan komen doordat er in 2014
35% (van het totaal aantal fte) minder actieve gebruikers van de mobiliteitskaart waren dan in
2011. Reden van deze afname is dat de Radiuz Card vanaf 1 jan 2014 in gebruik is genomen door
Atos en per medewerker individueel aangevraagd moest worden. In januari hadden nog maar
slechts 165 medewerkers de Radiuz Card in gebruik. Eind december 2014 was dit aantal al
opgelopen naar 919 actieve gebruikers. Tijdens het opvragen van de cijfers, in juli 2015, was het
aantal gebruikers 1003. Dit betekent een percentage van 20% actieve gebruikers van de Radiuz
Card. Kortom, in 2014 is het aantal actieve gebruikers van de Radiuz Card sterk opgelopen.
Momenteel zitten we weer dichtbij het percentage actieve gebruikers zoals in 2011.
De afname van het percentage relatieve treinkilometers trein ten opzichte van de auto is
hetzelfde als de afname van het percentage gebruikers van de mobiliteitskaart. Beide zijn met 8%
afgenomen. Dit lijkt logisch, aangezien een vermindering van het aantal gebruikers van de
mobiliteitskaart leidt tot een vermindering van het aandeel reiskilometers per trein.

6.

Datacollectie, kwaliteit en onzekerheden.
De data die gebruikt is in deze ketenanalyse kent hoofdzakelijk drie bronnen. Deze worden
hieronder toegelicht.
-

NLD-MIL-0012 Emissie inventaris Atos
Dit bestand is onderdeel van het energie management systeem van Atos. In dit bestand
worden elk half jaar de emissie cijfers geupdate. De kwaliteit van deze data wordt zowel
intern als extern getoetst en lijkt van goede kwaliteit.

-

NS-jaarverslag 2014
Het NS jaarverslag wordt na interne en externe audit openbaar gemaakt. De kwaliteit van
deze data lijkt hierdoor van goede kwaliteit.

-

Gegevens gerapporteerd door Radiuz aan Atos
De gegevens gerapporteerd door Radiuz zijn per mail verstrekt en laten buiten de in dit
onderzoek gebruikte data niet de onderliggende waarden zien. Aangezien het registreren
en monitoren van mobiliteitsdata een tot de core business van Radiuz behoort gaan we
ervan uit dat deze data klopt. We hebben dit niet laten toetsen door een derde partij.

7.

Reductiemogelijkheden

7.1 Atos
Atos kan de uitstoot van mobiliteit emissies reduceren door meer thuis of dichtbij huis te werken
en gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Door relatief meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en een deel van de autokilometers
te vervangen door reizen per openbaar vervoer zal er minder CO2 uitgestoten worden. De CO2emissiereductie van een autokilometer die wordt vervangen door een treinkilometer is eenvoudig
te berekenen met de emissiefactoren van de CO2-prestatieladder. Deze hanteert een
emissiefactor van 39 gram CO2/km voor vervoer per trein en 220 gram CO2/km voor
autokilometers van auto’s waarvan het brandstoftype niet bekend is. [Bron:
http://co2emissiefactoren.nl/] Met die factoren bespaart elke kilometer die per trein wordt
afgelegd 181 gram CO2. De 1.838.973 treinkilometers van Atos-medewerkers via de Radiuz Card in
2014 bespaarden volgens deze berekening 333 Ton CO2. Ten opzichte van de Footprint van Atos in
2014 is dat een besparing van 1,5%.

7.2 Nederlandse Spoorwegen
Groene stroom
Vanaf 2018 rijden de elektrische treinen van NS in Nederland voor 100% op groene stroom en is
er voor reizigers de mogelijkheid om echt schoon, dus zonder CO2-uitstoot, te reizen. Vanaf 2015
kan dat al in 50% van de treinen. NS heeft hiervoor namens de spoorvervoerders, verenigd in
VIVENS, op 1 juli 2014 een contract gesloten met Eneco. Eneco kwam als winnaar uit een
aanbesteding voor een nieuw stroomcontract voor het totale elektrische treinverkeer in
Nederland voor de periode 2015-2024. Hiermee is het grootste groene stroom contract in
Nederland gesloten. De groene stroom is straks afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs
in gebruik worden genomen in Nederland, Zweden en België. De helft van de stroom komt uit
Nederland, de andere helft uit het buitenland. Deze nieuwe windparken waren een eis in de
aanbesteding om geen beslag te leggen op het beperkte huidige aanbod aan duurzame
stroomprojecten in Nederland én om de groene stroom productie een impuls te geven. De
speciaal aangewezen parken maken de levering ook herleidbaar.
Energiezuinig rijden
NS verbetert haar energie-efficiency onder meer met energiezuinig rijden en energiezuinig
opstellen van de treinen (lichten en verwarming uit). In 2014 leverde dit een besparing op van 37
GWh ten opzichte van 2013. Omdat de NS zich na de zomer extra inzette om volle treinen te
voorkomen, zette NS meer materieel in. Hierdoor steeg het energieverbruik en daalde de
bezettingsgraad licht. Hierdoor haalden de NS de doelstelling van 4,5% besparing op jaarbasis
niet.
Overige maatregelen
Overige energiebesparende maatregelen afgelopen jaar waren onder meer het vervangen van
airco’s, het installeren van klimaatregeling en namen we in Utrecht en Breda Warmte- en

koudeopslag (WKO) in gebruik voor bijvoorbeeld duurzame regeling van de temperatuur op
stations. Daarmee komt het totaal aantal WKO’s op 6. [Bron: NS-jaarverslag 2014]

8.

Reductiedoelstellingen

8.1 Atos, doelstellingen
Atos heeft twee expliciete generieke reductiedoelstellingen. In de periode van 2008 tot 2020
wil zij haar CO2-uitstoot met 30% verlagen. Daarnaast wil zij tussen 2008 en 2020 haar
energie-efficiëntie met 30% verbeteren. Hiervoor worden maatregelen op alle mogelijke
gebieden ingezet. De emissienorm voor leaseauto’s is daar een voorbeeld van maar ook de
inkoop van groene stroom. Door het gebruik van teleconferencing en het Nieuwe Werken
wordt er meer online gewerkt en minder gereisd. Meetings vinden online plaats, er zijn
collaboration (online) sites en door middel van screen sharing kan er, ondanks dat men niet in
dezelfde fysieke ruimte is, intensief samengewerkt worden met elkaar.
Meer gebruik maken van openbaar vervoer
Om de CO2-uitstoot op het gebied van mobiliteit te verlagen heeft Atos als doelstelling om de
hoeveelheid brandstof per fte voor werkgerelateerd reizen tussen 2015 en 2017 met 20% te
beperken. In deze ketenanalyse richten we ons op CO2 uitstoot reductie door meer gebruik te
maken van het openbaar vervoer. Dit kan door een deel van de autokilometers te vervangen
door reiskilometers per openbaar vervoer. Dit zorgt ervoor dat de scope 1 en scope 2
emissies afnemen, maar de scope 3 emissie veroorzaakt door de Radiuz Card toenemen.
Omdat het reizen per openbaar vervoer tot minder CO2 uitstoot leidt dan het reizen per auto
zal er netto minder CO2 worden uitgestoten wanneer er meer per openbaar vervoer gereisd
gaat worden.

In 2014 waren gemiddeld 678 Atos medewerkers actieve Radiuz Card houders. Dit betekent
dat 14% van de Atos medewerkers actief de Radiuz Card heeft gebruikt. In 2011 gebruikten
21% van de Atos medewerkers de vorige mobiliteitspas, de Mobility Mixx Card. Reden voor
afname in gebruik kan zijn dat de Radiuz Card niet automatisch naar alle Atos medewerkers
wordt verstuurd en alleen op aanvraag verkrijgbaar is. De Radiuz Card is in 2014
geintroduceerd, het aantal kaarthouders is van jan tot eind dec 2014 opgelopen van 165 naar
919. Ook kan het zijn dat men minder bekend is met de nieuwe mobiliteitspas en het
gebruiksgemak ervan.
Doel is dat binnen Atos de komende jaren het gebruik van de Radiuz Card toeneemt. Om te
komen tot deze toename stelt Atos twee doelstellingen:
Doelstelling I: 2015 - 2017 percentage actieve gebruikers Radiuz Card verhogen naar 30%
Doelstelling II: 2015 - 2020 aantal Radiuz kilometers per fte verhogen met 50%
Allereerst zal de Radiuz Card verder gepromoot worden binnen Atos. Hier zal middels
verschillende kanalen uiting aan worden gegeven met als doel het aantal actieve gebruikers
van de Radiuz Card in de periode 2015 - 2017 te verhogen van 14% naar 30%.
Naast het verhogen van het percentage fte die gebruik maakt van de Radiuz Card stellen we
ook als doel het Radiuz gebruik per fte (aantal afgelegde Radiuz kilometers) te verhogen. In

de analyse is te zien dat het aantal treinkilometers per fte de afgelopen drie jaar met 19% is
afgenomen. Dit kan deels komen doordat mensen die met openbaar vervoer reisden meer
thuis zijn gaan werken en dus minder OV kilometers maken. In de toekomst zal toename van
thuiswerken leiden tot minder gebruik van het OV. In de doelstelling wil Atos toch tot een
toename van het aantal treinkilometers kilometers. Gezien de afname van de afgelopen drie
jaar lijkt dit ambitieus, de afname van het aantal OV kilometers moet namelijk omgezet
worden in een toename. In de praktijk betekent dit dat werknemers vaker de auto moeten
laten staan en gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Deze gedragsverandering is
volledig vrijwillig aangezien Atos zijn medewerkers niet zal verplichten meer gebruik te maken
van het openbaar vervoer. De ervaring leert dat het lastig is zo’n gedragsverandering te
bewerkstelligen. Ook zal wanneer huidige OV gebruikers meer thuis werken dit zijn doorslag
geven op het aantal reiskilometers per OV. Een positieve ontwikkeling daarentegen is dat het
hoofdkantoor van Atos eind 2015 gaat verhuizen naar een locatie die beter bereisbaar is met
het openbaar vervoer. De verwachting is dat hierdoor reizen per openbaar vervoer
aantrekkelijker wordt. De doelstelling is dat in de periode 2015 – 2020 het aantal afgelegde
kilometers met de Radiuz Card per fte verhoogt met 50%.
Om toe te werken naar de gestelde eindtargets is er een plan voor de komende jaren
uitgezet. In onderstaand overzicht is dit uitgewerkt. Deze ketenanalyse en bijbehorende
doelstellingen zijn in Q4 2015 opgesteld. Op zijn vroegst zijn vanaf Q1 2016 effecten van
maatregelen te verwachten.
TARGETS

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Percentage actieve
gebruikers Radiuz
%
20%
25%
30%

Radiuz kms / fte
km/fte
441
463
485
529
595
662

toename
+0%
+5%
+10%
+20%
+35%
+50%

8.2 Atos, monitoring
Na elk kalenderjaar (Q1 nieuwe jaar) zal door dataverzameling de target-tabel gevuld worden.
Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt of de target van het voorgaande jaar is behaald. De
actuele cijfers zullen gepresenteerd worden aan het CSR (Corporate Social Responsibility)
Core Team van Atos. Dit Core Team bestaat uit de CSR directeur, de CSR manager, Process
Owners (zoals HR Mobility) en afgevaardigden van de verschillende business lines van Atos.
Wanneer targets niet gehaald worden, wordt bekeken waardoor dit komt en zullen er indien
mogelijk aanvullende maatregelen bepaald worden.
8.3 Atos, maatregelen
De meeste werknemers van Atos zijn voor wat betreft keuze in soort van mobiliteit (auto /
openbaar vervoer) afhankelijk van hun thuislocatie en de locatie van de klant. De werknemer
heeft zelf de keuzevrijheid de mobiliteit te kiezen die voor het individu en de situatie het

beste past. Dit betekent dat er geen gedwongen maatregelen uitgevoerd gaan worden om de
doelstellingen te behalen. De maatregelen zullen van informatieve aard zijn, communicatie
met als doel dat werknemers meer milieubewust gaan reizen.
Er zal actief gecommuniceerd worden over de mogelijkheden en voordelen van de Radiuz
Card en het effect daarvan op People Planet Profit. Op deze manier zullen werknemers
bekend zijn met de voordelen van reizen met het openbaar vervoer via de Radiuz Card en
bewust hun mobiliteit invullen. Communicatie zal plaatsvinden vinden diverse kanalen:
-

Via het Atos BTN news waarbij alle Atos medewerkers bereikt worden
Via blueKiwi, het Enterprise Social Networking platform van Atos
Via posters in liften en algemene ruimtes van het Atos NL hoofdkantoor
Tijdens de CSR Core Team meeting wordt met de verschillende business lines bepaald
welke aanvullende maatregelen in de verschillende business lines uitgevoerd gaan
worden

In het schema hieronder wordt aangegeven wanneer er per welk kanaal gecommuniceerd
gaat worden. Deze planning zal in 2016 uitgevoerd worden. Afhankelijk van de resultaten van
deze acties worden er voor 2017 nieuwe communicatie acties uitgevoerd.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

Atos BTN News
blueKiwi
Posters
8.4 Nederlandse Spoorwegen
Energiewinst behalen in de toekomst
Met tal van maatregelen wil de NS in de toekomst het energieverbruik verminderen. De
doelstelling is dat in 2020 de treinen 50% efficiënter dan in 2005.
Zo zullen de nieuwe en gemoderniseerde treinen veel efficiënter in elektriciteitsverbruik zijn.
Door efficiëntere inzet van treinen en meer reizigers in de daluren wil de NS de bezettingsgraad
verhogen als er voldoende ruimte in de trein is. Dit verlaagt het elektriciteitsverbruik per reiziger.
Samen met ProRail onderzoekt de NS of de energieverliezen in de bovenleidingen kunnen worden
beperkt door verhoging van de spanning op de bovenleiding naar 3000 volt. Voor stations en
omliggende gebouwen worden steeds meer Warmte en Koude Opslag geïnstalleerd en bij
bestaande bouw wordt tijdens vervanging en onderhoud gekozen voor energiezuiniger materiaal
en installaties, worden koeldeuren en slimme meters geplaatst en wordt gestuurd op
energiebesparend gedrag van medewerkers. In het nieuwe Technisch Centrum in Utrecht past de
NS energiebesparende maatregelen toe.
NS werkt bij het realiseren van duurzaam vervoer samen met onder andere Eneco, MVO
Nederland, ProRail en UIC. Sinds 2011 wordt er in de spoorsector gewerkt volgens de
Meerjarenafspraken energie-efficiency 3 (MJA) en wordt er bijgedragen aan de uitvoering van het
SER Energieakkoord. [Bron: NS-jaarverslag 2014]

