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1. BELEIDSVERKLARING 
UTS Nederland B.V. en haar vestigingen zijn gespecialiseerd in: 

1. Verhuisdiensten  
2. Projectmanagement 
3. Logistieke & facilitaire dienstverlening 
4. Archiefdiensten 

 

WAAROM  

Wij nemen verantwoordelijkheid voor een beter milieu en sociaal klimaat. Want wij wensen toekomstige 
generaties een prettige omgeving om in te leven en te werken. Daarom is duurzaamheid een belangrijke 
pijler in ons bedrijfsbeleid. 

 

HOE  

Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners werken we toe naar een circulaire en inclusieve 
economie. Wij willen dit bereiken met slimme logistieke bedrijfsvoering, circulerende materiaalstromen en 
transparante ketensamenwerking. In de praktijk betekent dit het hergebruiken van materialen en het 
reduceren van onze CO2-uitstoot tot neutraal met o.a. slimme logistiek en het verduurzamen van ons 
wagenpark.  

 

WAT VERHUIZEN  

De verhuisdiensten die wij leveren zijn van hoge kwaliteit. Onze werkwijze is persoonlijk in aanpak, 
vindingrijk in oplossingen en toegewijd in uitvoering. 

 

WAT PROJECTMANAGEMENT  

Wij verzorgen projectmanagement bij de voorbereiding, begeleiding, coördinatie en uitvoering van onze 
(her)huisvestingsprojecten. We leveren de gewenste capaciteit en expertise daar waar nodig zodat de 
bedrijfsactiviteiten bij de klant met zo min mogelijk overlast kunnen blijven plaatsvinden. 

 

WAT LOGISTIEKE & FACILITAIRE DIENSTVERLENING 

Wij bieden de combinatie tussen opslag, organisatie en logistiek. Naast de fysieke opslag is er de 
mogelijkheid om dit te combineren met dienstverlening op maat. Wij hebben een aantal innovatieve 
oplossingen ontwikkeld zoals een voorraadbeheersysteem (WMS), stadslogistiek, inrichting thuiswerk-
plekken, special deliveries en gemeubileerde & gestoffeerde inrichtingen. 

 

WAT ARCHIEFDIENSTEN  

Als landelijke archiefdienstverlener bieden wij een goed bereikbaar netwerk van archiefdepots verspreid 
over heel Nederland. Voor het professioneel opslaan van archieven hebben wij geïnvesteerd in 
betrouwbaarheid, veiligheid, gecontroleerde toegankelijkheid en hervindbaarheid. 
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Als verhuisbedrijf en logistieke facilitaire dienstverlener hecht UTS Nederland veel waarde aan de toekomst 
van nieuwe generaties en de omgeving waarin zij leven en werken. Maatschappelijk verantwoord verhuizen 
zit diepgeworteld in onze bedrijfsvoering. Wij richten de pijlers van ons beleid op duurzaam ondernemen 
en betrokkenheid bij de samenleving. Veilig en milieu verantwoord werken dragen alle UTS-medewerkers 
op het hart mee. Want verbeteren begint bij jezelf.  

Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners werken we toe naar een circulaire en inclusieve 
economie. Wij willen dit bereiken met slimme logistieke bedrijfsvoering, circulerende materiaalstromen en 
transparante ketensamenwerking. In de praktijk betekent 
dit het hergebruiken van materialen en het reduceren van 
onze CO2-uitstoot tot neutraal met o.a. slimme logistiek en 
het verduurzamen van ons wagenpark.  De CO2 die we nog 
wel uitstoten compenseren we voor 100%. Dit doen we 
door te investeren in hoogwaardige klimaatprojecten via 
Gold Standard VER’s credits, een door het Wereld 
Natuurfonds geaccrediteerd label.  

Alle bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in ons interne 
kwaliteitsmanagementsysteem. Wij streven naar continue 
verbetering van onze resultaten en dus vermindering van 
onze CO2-uitstoot.  

Wij zijn gecertificeerd voor de normen ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 en Erkende Verhuizers. De meeste UTS-
vestigingen zijn Erkende Project-verhuizers en beschikken 

over VCA* of VCA** certificering. In 2022 hebben wij het 
certificaat CO2-Prestatieladder trede 3 hieraan 
toegevoegd. De ambitie van UTS Nederland B.V. is om de 
CO2-Prestatieladder verder te beklimmen waarbij de 
aansluiting met de praktijk maatgevend is.  

 

De directie is verantwoordelijk voor het interne CO2-beheersysteem en onderschrijft de inhoud van dit 
rapport. 

 

UTS Nederland B.V. 

De directie, 

Erwin Bouman 

Siep van der Veen 

 

Den Haag, 29 juni 2022 
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2. DE CO2-PRESTATIELADDER  
 

Inzicht, reductie, transparantie en participatie. Deze vier invalshoeken vormen de kern van de CO2- 
Prestatieladder. Steeds meer organisaties raken bekend met deze principes van het duurzaam-
heidsinstrument dat bedrijven stimuleert CO2-uitstoot te reduceren. Zowel in de bedrijfsvoering als in de 
keten. Gecertificeerde bedrijven leveren bijzondere prestaties door de ladder te gebruiken als motor van 
innovatie en bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Duurzaamheid is de nieuwe norm voor hedendaags 
ondernemen geworden. De CO2-Prestatieladder is daarbij een belangrijke stimulans om duurzaamheid 
concreet te maken. De CO2-Prestatieladder geeft niet alleen inzicht in de eigen CO2-uitstoot, het helpt ook 
om de reductie van CO2efficiënt aan te pakken en aan relaties duidelijk te maken hoe dit gebeurt. Bovendien 
daagt de CO2-Prestatieladder uit om samen te werken en innovatie te stimuleren. 

 

2.1 HET MODEL 
De CO2-Prestatieladder bevat een methodiek die gebaseerd is op de veronderstelling dat de uitvoering van 
projecten en de manier waarop de processen worden gemanaged, in een bepaald stadium van 
volwassenheid verkeert. Het model kent vijf niveaus van volwassenheid. De onderneming kan een volgend 
niveau bereiken door verbeteringen in de bestaande processen en methoden door te voeren. 

De CO2-Prestatieladder is opgebouwd uit vijf niveaus(treden), opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn 
vaste eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze 
eisen komen voort uit de vier gehanteerde invalshoeken (A t/m D) met elk een eigen wegingsfactor. De 
plaats van een bedrijf op deze ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan de 
eisen voldoet. 

 

2.2 DE NIVEAUS 
Niveau 1, 2 en 3: De eigen CO2-huishouding op orde 

Deze niveaus van de ladder leiden tot de CO2-Footprint (scope 1 en 2) van het bedrijf en zijn projecten met 
reductiedoelstellingen, de nodige interne en externe communicatie en een actieve rol in de sector of keten. 
Een en ander is gebaseerd op onderzoek naar eigen energieverbruik met haalbare doelstellingen voor 
reductie. Met name op niveau 3 en hoger is het extern communiceren een vereiste voor een doeltreffende 
werking van de ladder binnen de sector maar ook daarbuiten. Blijvende toegankelijkheid van gepubliceerde 
informatie verdient sterke aandacht. 

Niveau 4: Samen met en voor de sector 

In aanvulling op het inzicht op niveau 3 en lager in de scope 1 en 2 emissies, worden op niveau 4 ook scope 
3 emissies betrokken. Het karakteristieke van niveau 4 zit hem in innovatieve initiatieven en resultaten voor 
CO2-bewust handelen en reductie van indirecte emissies gerelateerd aan scope 3. Gebaseerd op de 
ketengedachte, innovatie, gezamenlijke reductie, initiatief nemen, participeren, sectoraal denken en extern 
communiceren wat op dit niveau beleidsmatig en planmatig moet zijn ingevuld. 

Niveau 5: Op maatschappelijk niveau 

Op dit niveau krijgen de CO2-prestaties een maatschappelijke betekenis. Eigen aanbieders doen mee, 
publieke betrokkenheid, samenwerking met overheden of organisaties, bereiken van gestelde doelen. 

 

 



 

 

  Pagina 7/105 

 

   

 

 

2.3 AANBESTEDINGSCRITERIA 
De CO2-Prestatieladder kan worden aangewend als criterium bij aanbestedingen. In dat geval is het 
aangeboden niveau op de CO2-Prestatieladder maatgevend voor het te verlenen gunningsvoordeel. De 
gedachte dat opdrachtgevers niet voorschrijven maar een mogelijkheid aanreiken waarmee inschrijvers 
zich kunnen onderscheiden is hierbij doorslaggevend. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan de 
CO2-Prestatieladder worden als gunningscriteria opgenomen. Bij inschrijving kiest de aanbieder een 
ambitieniveau wat bij gunning uitdrukkelijk onderdeel wordt van de overeenkomst en dient te worden 
doorgevoerd in de realisatie van het project. Het CO2-ambitieniveau wordt gewaardeerd als een kwalitatief 
onderdeel van de inschrijving. In de aanbestedingsdocumenten van de opdrachtgever wordt aangegeven 
in welke mate kwaliteit meeweegt ten opzichte van de prijs in het kader van de beoordeling. 

 

2.4 DE PROCEDURE 
Het Handboek CO2-Prestatieladder (versie 3.1) is het enige formele document dat het kader vormt voor de 
CO2-Prestatieladder. Alle benodigde informatie over het certificatietraject is daarin opgenomen. Het omvat 
doelstellingen, methoden, eisen, definities, conversiefactoren en geeft richting door middel van 
toelichtingen. Het bedrijf bepaalt door middel van een zelfevaluatie haar eigen niveau op de CO2-
Prestatieladder. Aan de hand van de conclusie stelt het bedrijf een portfolio op met de benodigde 
bewijsdocumenten. Daarna wordt een Ladder Certificerende Instelling (Ladder CI) ingeschakeld voor 
beoordeling van het niveau. Een succesvolle ladderbeoordeling wordt afgesloten met het vaststellen van 
het niveau, de rapportage en verstrekking van het certificaat. 

 

2.5 DE INTERNE AUDIT 
In de auditrapportage CO2-Prestatieladder Handboek 3.1, 22 juni 2020 zijn de volgende mogelijkheden tot 
verbetering aangegeven: 

• Interne audit: aanbevolen wordt de auditplanning en het auditproces op te nemen in de portfolio par. 
8 (PDCA-cyclus) en in de audit alle aspecten, zoals genoemd in Handboek v3.1 §6.1.1.1 (pag 41), mee te 
nemen in de audit en de rapportage. 
Verbetering: In § 8.3 is deze auditplanning opgenomen. 

• 3.A.2: aanbevolen wordt om de ‘Invulsheet CO2 UTS 202x totaal’ uit te breiden met totaal verbruik van 
alle vestigingen (UTS Nederland), de toegepaste emissiefactoren en de berekening van de CO2-emissie. 
Tevens wordt aanbevolen om bij de gebouwen die gedeeltelijk worden gehuurd aan te geven het %-age 
gehuurd oppervlak t.o.v. het totaal oppervlak. 
Verbeteringen: In § 5.3.1 staat in tabel 4 de totalen van de verzamelde data. Deze staan vermeld in 
bijlage 6, Intern Duurzaamheidsverslag 2021. De door CFP toegepaste emissiefacturen staan vermeld in 
bijlage 8. Het % oppervlakte gehuurd wordt door CFP toegevoegd aan de dataset 2022. 

• 3.B.2: wat betreft de reductiedoelstelling voor tussenliggende jaren wordt aanbevolen voor de eerste 
jaarlijkse ladderbeoordeling de doelstellingen per jaar te kwantificeren met betrekking tot het jaar van 
de eerstvolgende herbeoordeling. 
Verbetering: In § 5.4 zijn de reductiedoelstellingen voor de tussenliggende jaren toegevoegd aan de 
doelstellingen. 

• 3.D.1: aanbevolen wordt om de structurele (minimaal 2x jaar) actieve deelname aan een initiatief 
aantoonbaar te maken. 
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Verbetering: UTS is per 1 januari 2022 lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal en participeert hierin 
actief. De werkgroepen en plenaire sessies van de bijeenkomsten op 22 maart en 16 juni zijn bijgewoond 
en het benodigde huiswerk is gemaakt. Gevolgde werkgroepen: 22 maart - Van CO2-ambitie naar CO2-
actie; 16 juni - How to CSRD: verplichting vanaf 2023 deel 2. Zie document Auditchecklist interne audit, 
Invalshoek D, 2D. 

 

  

  



 

 

  Pagina 9/105 

 

   

 

3. ZELFEVALUATIE 
 

3.1 DE AFBAKENING 
De organisatorische begrenzing voor de CO2-Prestatieladder is bepaald tot de onderneming UTS Nederland 
B.V., gevestigd in Den Haag. De vestigingen van UTS Nederland zijn certificaathouder in de besloten 
vennootschap UTS NL Holding B.V. De certificaten van aandelen worden geadministreerd door de Stichting 
Administratiekantoor UTS NL Holding B.V.  

In onderstaand organisatieschema zijn de juridische structuur en eigendomsverhoudingen van UTS 
Nederland B.V.* weergegeven: 

 

 

*UTS Grijpma maakt per 1 januari 2022 geen deel meer uit van UTS Nederland. Deudekom wordt per 1 juli 
2022 onderdeel van UTS Nederland. Deudekom is CO2-Prestatieladder gecertificeerd. 
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UTS Nederland B.V. is gevestigd aan de Wolga 2, 2491 BJ te Den Haag. De verschillende uittreksels van de 
Kamer van Koophandel van UTS Nederland B.V. en van de UTS-vestigingen zijn op genomen in de bijlage. 

In de inventaris van CO2-emissies worden uitsluitend de CO2-emissies opgenomen die voortkomen uit de 
bedrijfsactiviteiten die door UTS Nederland in eigen beheer worden uitgevoerd. De begrenzing omvat het 
energiegebruik van de bedrijfspanden en het brandstofgebruik van transportmiddelen, bedrijfswagens. 

Er zijn geen projecten waarop een CO2-gerelateerd gunningsvoordeel werd verkregen. Verdere uitsplitsing 
van CO2-gegevens op projectniveau heeft daarom nog niet plaatsgevonden. Wanneer dit wel het geval is, 
worden de gegevens uitgesplitst. 

De CO2-uitstoot van UTS Nederland is vastgesteld conform de GHG Protocol methode en deze vaststelling 
wordt sinds 2008 jaarlijks verzorgd door Corporate Facility Partners BV.  

Over 2021 hebben we in totaal 2206 ton CO2 

uitgestoten. De uitstoot door elektriciteits-
verbruik van de UTS-vestigingen lag op 203 ton 
en door verwarming stootten we 198 ton CO2 

uit. Het grootste aandeel van onze uitstoot komt 
uit ons vervoer voor projecten (1735 ton), wat 
gerelateerd is aan onze core business. De 
overige uitstoot wordt veroorzaakt door papier 
(47 ton) en (eigen) afval (23 ton).  

De totale uitstoot aan CO2 van onze 
bedrijfspanden en -magazijnen en onze 
kantoren ligt ruim onder de 500 ton op jaarbasis. 
Overeenkomstig tabel 4.2 van het Handboek 
CO2-Prestatieladder versie 3.1 valt UTS 
Nederland voor wat betreft CO2-emissie in de 
categorie kleine bedrijven.  

 

 

3.2 DE EISEN UIT HET HANDBOEK 
Dit portfolio is opgesteld aan de hand van het Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1. Ook is gebruik 
gemaakt van de Praktische Gids Hoe maak je gebruik van de CO2-Prestatieladder? Deel 1: Certificeren t/m 
niveau 3. 

 

3.3 CO2-BEWUST CERTIFICAAT NIVEAU 3 
UTS Nederland B.V. heeft met de ladder CI een afspraak staan om op 29 juni 2022 haar inspanningen in het 
kader van de CO2-Prestatieladder trede tussentijds te laten beoordelen. 

 

3.4 DE AMBITIE 
Het is onze ambitie om de CO2-Prestatieladder verder te beklimmen waarbij de aansluiting met de praktijk 
bepalend is. UTS Nederland hecht veel waarde aan de toekomst van nieuwe generaties en de omgeving 
waarin zij leven en werken. Maatschappelijk verantwoord verhuizen zit diepgeworteld in onze 
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bedrijfsvoering. Door middel van de CO2-Prestatieladder kunnen wij ons aantoonbaar verbeteren. Het is 
onze ambitie om trede 4 te behalen in 2023. 

  

4. INVALSHOEK A: INZICHT IN ENERGIEVERBRUIK 
Inzicht in het eigen energieverbruik geldt als belangrijkste basis om te komen tot mogelijkheden voor 
reductie van gebruik van energie. Hiermee kan structureel gewerkt worden aan de reductie van de impact 
op ons klimaat. Sinds 2008 brengt UTS Nederland haar energieverbruik in kaart en met behulp van 
Corporate Facility Partners (CFP) wordt dit sinds 2008 vertaald in een CO2-jaarverslag, wat later is 
doorontwikkeld naar in een Duurzaamheidsverslag. Het referentiejaar is 2007.  

Ten behoeve van de onderbouwing is gebruik gemaakt van beschikbare informatiebronnen zoals 
jaarafrekeningen van de leveranciers. In een separate bijlage bij dit portfolio is deze informatie opgenomen.  

 

4.1 ENERGIEVERBUIK EN EMISSIE-INVENTARIS 
Aan de hand van nota’s, jaarafrekeningen en leveringsoverzichten van de verschillende leveranciers zijn 
verbruiksgegevens verkregen. Als uitgangspunt gelden relevantie, compleetheid, consistentie, 
nauwkeurigheid en transparantie als kernbegrippen. 

Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO2-emisies en -absorpties door de activiteiten 
van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas 
(GHG) protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (scopes) in twee categorieën: 
directe emissies en indirecte emissies.  

 

Figuur 2: Indeling emissie per scope, bron: GHG Protocol 
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Scope 1 Omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de 
organisatie. Bijvoorbeeld de uitstoot door ons wagenpark en ons gasverbruik. 

Scope 2 Omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stroom of warmte. 

Scope 3 Omvat de andere indirecte emissies van bronnen als afvalverwerking en papier verbruik. 

Deze analyse omvat de CO2-uitstoot (een van de zes broeikasgassen) van UTS betreffende kalenderjaar 
2021. De CO2-uitstoot is geanalyseerd overeenkomstig de CO2-Prestatieladder. 

 

Bij de omrekening van het energieverbruik naar CO2-emissie is gebruik gemaakt van de conversiefactoren 
op de website www.CO2emissiefactoren.nl. De emissie-inventaris is opgesteld aan de hand van de 
richtlijnen uit NEN-ISO 14064-1. 

 

4.2 ONZEKERHEDEN M.B.T. NAUWKEURIGHEID 
Alle verbruiksgegevens zijn gebaseerd op nota’s, jaarafrekeningen en leveringsoverzichten die van de 
verschillende leveranciers zijn verkregen. 

Hiermee wordt onderbouwd dat de meest nauwkeurige gegevens collectie is toegepast. 

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/


   

 

Tabel 1: ENERGIEVERBRUIK EN EMISSIE-INVENTARIS 
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Toelichting op tabel 1 

 

Omrekening CO2-uitstoot 

De CO2-uitstoot van UTS Nederland is vastgesteld 
conform de GHG Protocol methode en deze vaststelling 
wordt jaarlijks verzorgd door Corporate Facility 
Partners BV. Over 2021 hebben we in totaal 2206 ton 
CO2uitgestoten. In de afbeelding hiernaast is de 
verdeling van de CO2-uitstoot over de verschillende 
scopes weergegeven. 

 

Aardgas 

Het verbruik van aardgas geschiedt uitsluitend voor de verwarming van kantoorruimten en de 
opslagruimten.  

Inkoopdocumenten zijn opgenomen in de separate bijlagen. 

 

Diesel 

Het totale verbruik aan diesel per jaar betreft het verbruik van alle bedrijfswagens en transport. Gereden 
kilometers werden in 2021 op jaarbasis bijgehouden. Het verbruik van diesel is al een aantal jaar redelijk 
stabiel. 

In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van het wagenpark van de UTS-vestigingen op 31 
december 2021.  

 

Totaal ouder dan Euro 5 Euro 5 of 6 Elektrisch 

Bestelwagen klein 4 15 4 

Bestelwagen groot 1 32 2 

Vrachtwagen klein 5 9 4 

Vrachtwagen groot 0 33 1 

Elektrische scooter     2 

Elektrische verhuislift     14 

 10 89 27 

Tabel 2: overzicht wagenpark UTS-vestigingen eind 2021 

 

Uit de emissie-inventaris blijkt dat de totale CO2-emissie op jaarbasis vrijwel geheel het gevolg is van het 
gebruik van diesel.  

Inkoopdocumenten zijn opgenomen in de separate bijlagen. 

 

Elektriciteit 

De volgende UTS-vestigingen maken gebruik van groene energie (van Nederlandse oorsprong): 

UTS Bernardt B.V. 

UTS Van der Geest Verhuizingen B.V. 
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Inkoopdocumenten en/of certificaten zijn opgenomen in de bijlage. 

 

Privé auto  

Voor zakelijke doeleinden worden in principe geen privé auto’s gebruikt. 

 

Vliegreizen  

Er vinden geen vliegreizen plaats voor zakelijke doeleinden. 

 

4.3 UTS DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2021 
Sinds 2008 voert UTS Nederland een actief beleid op haar CO2-uitstoot. In ons UTS 
Duurzaamheidsjaarverslag 2021 wordt hiervan verslag gedaan. In 14 jaar tijd hebben wij onze CO2-uitstoot 
met 77% weten te reduceren. We doen er dan ook alles aan om te vergroenen. Bijvoorbeeld door met 
behulp van Stadslogistiek het aantal vervoersbewegingen te beperken. Onze verhuizingen verrichten we 
zoveel mogelijk met elektrische verhuiswagens en kleine elektrische bakwagens.  

 

Het UTS Duurzaamheidsverslag is opgenomen in Bijlage 3 en wordt gepubliceerd op onze website:  
https://www.uts.nl/wp-content/uploads/UTS-Duurzaamheidsverslag-2021.pdf  

https://www.uts.nl/wp-content/uploads/UTS-Duurzaamheidsverslag-2021.pdf
https://www.uts.nl/wp-content/uploads/UTS-Duurzaamheidsverslag-2021.pdf
https://www.uts.nl/wp-content/uploads/UTS-Duurzaamheidsverslag-2021.pdf
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De CO2die we nog wel uitstoten compenseren we 100%. Dit doen we door te investeren in de hoogste 
kwaliteitsstandaard, de Gold Standard VER’s credits, een door het Wereld Natuurfonds geaccrediteerd 
label. De compensatie van onze CO2-uitstoot wordt jaarlijks verzorgd door Groenbalans.  

In de bijlage is het certificaat van Groenbalans van onze compensatie opgenomen. 
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5. INVALSHOEK B: REDUCTIE VAN CO2-EMISSIES 
 

Inzicht in de energiestromen en de emissies maakt het mogelijk reductiedoelstellingen op te stellen. De 
reductiedoelstellingen zijn in kwantitatieve zin SMART geformuleerd. 

 

5.1 DE START IN 2008 
Als eerste organisatie in de verhuisbranche heeft 
UTS Nederland in 2008 het rapport ‘UTS Nederland 
CO2neutraal verhuizen’ laten uitwerken door 
Corporate Facility Partners. Basisjaar waarmee 
vergeleken werd is 2007 (nulmeting). Dit rapport is 
destijds aangeboden aan de heer Ger Koopmans, 
voorzitter van de Tweede Kamer Commissie VROM, 
met ‘milieu’ als zwaartepunt .  

De grootste reductie van onze CO2-uitstoot is in de 
eerste twee jaar gerealiseerd. De volgende 
maatregelen zijn toen genomen:  

• Vervanging van voertuigen binnen het 
wagenpark met een motor klasse EURO-3 of 
lager door voertuigen met een motor klasse 
EURO-5. In totaal zijn er in 2008 en 2009               
11 voertuigen op deze wijze vervangen;  

• Verandering van het rijgedrag van chauffeurs is 
gestimuleerd door scholing in ‘Het Nieuwe 
Rijden’. In totaal hebben 22 chauffeurs toen de 
opleiding gevolgd;   

• Verder optimaliseren van routes en vervoersstromen door gebruik te maken van geavanceerde 
ritplanning systemen (als onderdeel het bij UTS in 2008 geïmplementeerde ERP systeem); 

• Regelmatig onderhouden en afstellen van het wagenpark, door het sluiten van onderhoudscontracten 
op alle UTS-voertuigen en het implementeren van een bandenspanning verklikkersysteem, die er voor 
zorgt dat verkeerde spanning van banden op het vroegst mogelijke moment onderkend kan worden; 

• Aanpassing van diverse installaties, zoals lichtsensoren; 
• De regelapparatuur van de klimaatsystemen is aangepast. 

 

Tabel 3: overzicht totale CO2-uitstoot 2007-2021 
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5.2 WAT DOEN WE AL 
Sinds 2008 hebben we legio initiatieven genomen om onze CO2-uitstoot te reduceren. Dit heeft ertoe geleid 

dat we door de jaren heen een reductie van 77% van onze CO2-uitstoot hebben gerealiseerd ten opzichte 

van ons basisjaar 2007.  

2020 en 2021 werden gedomineerd door COVID-19. Daar hebben wij als organisatie vooral in 2020 de 

wrange vruchten van geplukt: onze CO2-uitstoot was fors hoger dan in 2019. De redenen daarvoor waren 

evident: we moesten meer vervoersmiddelen inzetten bij onze opdrachten, omdat we met maximaal 2 i.p.v. 

3 of meer medewerkers plaats mochten nemen in onze vervoersmiddelen. En we hebben duizenden 

thuiswerkplekken ingericht bij de medewerkers van onze opdrachtgevers, wat heel veel 

vervoersbewegingen met zich meebracht.  

Daarom zijn we extra blij met ons resultaat van 2021: niet alleen hebben we de extra CO2-uitstoot van 2020 

weten weg te werken, we zijn zelfs verder gegaan! Ten opzichte van ons basisjaar 2007 hebben we nu een 

CO2-reductie bereikt van 77%. Een andere belangrijke doelstelling voor 2021 was deelname aan de CO2-

Prestatieladder. Vanaf augustus 2021 zijn wij gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. De CO2-

Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het 

reduceren van CO2 en kosten. Een kleine greep uit de overige circulaire doelstellingen die we waargemaakt 

hebben: we zijn doorgegaan met het vervangen van oudere vervoersmiddelen door zero emissie 

vervoersmiddelen, we zijn (snel) laders aan het installeren, we zijn actief met de inzet van social return 

medewerkers en we hebben onze samenwerking met Fonds Slachtofferhulp gecontinueerd. Vanaf 2025 

willen we volledig emissieloos de stad in rijden, dus in 2022 gaan we actief door met investeringen in zero 

emissie vervoersmiddelen.  

Roadmap Circulaire Logistieke Dienstverlening 

Wij hebben onze initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord verhuizen ingebed in onze 

organisatie met behulp van de Roadmap Circulaire Logistieke Dienstverlening. De pijlers Mens, CO2 en 

Materiaal zijn hierin het uitgangspunt waarop we onze duurzaamheidsstrategie steeds verder uitbouwen.  

Deze Roadmap hebben wij in samenwerking met PHI Factory opgesteld. Samen met PHI Factory stellen we 

ook jaarlijks onze duurzaamheidsdoelstellingen op, zowel voor de individuele UTS-vestigingen en als voor 

UTS Nederland.  In de volgende paragrafen geven we inzicht in onze duurzaamheidsstrategie op basis van 

de drie pijlers. 
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Figuur 3: Roadmap Circulaire Logistieke Dienstverlening van UTS  
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Onze duurzame initiatieven 

Hieronder geven wij een overzicht van onze duurzame initiatieven. In onze Roadmap hebben wij deze 

onderverdeeld in de pijlers Mens, CO2en Materiaal. Voor de CO2-Prestatieladder is de pijler Mens niet van 

toepassing en daarom werken wij deze hier niet verder uit. 

Pijler CO2 

Transport is onlosmakelijk verbonden is met onze bedrijfsvoering en we zijn ons bewust van de impact die 

dit heeft op ons milieu en leefomgeving. Daarom is de eerste pijler CO2. In deze pijler werken wij de 

maatregelen uit die wij genomen hebben op het gebied van milieu en het reduceren van de CO2-uitstoot.  

Sinds 2008 voeren wij een actief beleid op onze CO2-uitstoot. In 14 jaar tijd hebben wij onze CO2-uitstoot 

met 77% weten te reduceren. De resterende CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering compenseren wij 100% 

via Groenbalans in Gold Standard projecten die ondersteund worden door het Wereld Natuur Fonds.  

Waar mogelijk voeren wij onze opdrachten uit met emissieloos vervoer. Daarnaast minimaliseren wij het 

aantal vervoersbewegingen bij verhuisopdrachten en zoeken wij naar mogelijkheden om ook andere 

vervoersbewegingen van en naar de locaties van onze opdrachtgevers te verminderen. Het minimaliseren 

van de vervoersbewegingen heeft niet alleen een positief effect op de uitstoot van CO2maar voorkomt ook 

overlast van verkeer in de stad.  

Door het plaatsen van logistieke hubs bij de UTS-vestigingen die gelegen zijn aan de rand van de steden, 

kunnen leveringen aan onze opdrachtgevers worden gebundeld met die van andere opdrachtgevers in de 

omgeving. Deze worden met emissieloos vervoer richting de binnensteden gebracht. Hiermee verminderen 

we de vervoersbewegingen richting de drukke binnensteden. De UTS-vestigingen UTS Abbink, UTS 

Verkroost en UTS Bernardt werken hiervoor samen met PostNL in de oplossing voor Stadslogistiek.  

Wij stellen onze opdrachtgevers altijd voor om een voorraad verhuismateriaal (bijvoorbeeld meterbakken 

en dollies) op te slaan op hun locaties. Hierdoor kunnen wij een interne verhuizing zonder verhuisvervoer 

bewegingen uitvoeren omdat het materiaal al aanwezig is en de verhuismedewerkers die de opdracht 

uitvoeren, naar hun locatie kunnen reizen met elektrische personenwagens of met elektrische scooters.  

Waar en wanneer mogelijk voeren wij overleg via Zoom of Teams in plaats van fysiek overleg. 

Wij hebben een gestructureerd onderhoudsprogramma voor onze voertuigen, onze verhuismiddelen en 

onze apparatuur. Uiteraard doen wij dat vanuit veiligheidsoogpunt maar hierdoor hebben onze voertuigen 

ook een langere levensduur én zijn er minder ‘incidentele’ reparatiewerkzaamheden waardoor er minder 

vervoersbewegingen van en naar de garage zijn en ons wagenpark een langere levensduur heeft. Een 

voorbeeld hiervan is het maandelijks controleren van de bandenspanning van ons wagenpark en het 

duurzaam wassen ervan.  Het is beter voor het milieu om ons wagenpark te laten wassen in een wasstraat. 

Zo voorkomen we dat zeepresten en andere schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht komen en 

verbruikt minder water. 

Wij gebruiken gecompartimenteerde opslagruimtes waardoor onze loodsen niet in hun geheel verwarmd 

hoeven te worden. Daarnaast zijn alle ruimtes van onze opslagruimtes voorzien van vloeistofdichte vloeren, 

isolatie, timers, LED verlichting, bewegingssensoren en hotelschakelaars. 

 

https://stadslogistiek.nl/
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Pijler Materiaal 

Naast het reduceren van de CO2-uitsoot in onze dienstverlening en bedrijfsvoering zijn we ons ook bewust 

van de dreigende grondstoffenschaarste en daarmee het belang van de transitie naar een circulaire 

economie. Daarom hebben we de pijler Materiaal benoemd, waarin we zorgdragen voor het optimaal 

inzetten van grondstoffen, materialen en producten.  

We kiezen dan ook voor duurzaam verhuismateriaal zoals meterbakken, dollies, verhuiscrates, 

inpakmateriaal, verhuisdozen. Onze verhuismaterialen hebben wij geselecteerd en ontwikkeld voor dit 

specifieke doel, waarbij het uitgangspunt is een minimale footprint. Alle meterbakken, dollies en 

verhuiscrates zijn 100% ‘Cradle to cradle’ en gemaakt van kunststof materiaal (Polypropeen) wat bij 

productie minder energie en minder water verbruikt. Ze hebben een lange levensduur (15 jaar), waardoor 

er in die periode geen nieuwe grondstoffen nodig zijn. Bovendien worden de grondstoffen na de levensduur 

hergebruikt. De boxen kunnen namelijk worden verkorreld waarna het als grondstof voor nieuwe 

verhuismaterialen dient. Een voorbeeld hiervan is de ‘Clever Move Box’. Dit is een sterke en solide 

vouwbare verhuisbox. Bovendien neemt deze box leeg circa 80% minder ruimte in bij transport.  

Voor onze verhuisdozen geldt dat het recyclingproces 6 tot 8 keer herhaald kan worden. Daarna verliest de 

pulp zijn stijfheid. De kwaliteit van de pulp wordt gemonitord en zodra deze niet meer geschikt is om er 

karton voor hoge kwaliteit verhuisdozen van te maken, wordt het een grondstof voor bijvoorbeeld 

krantenpapier. 

Naast het hoogwaardig inzetten van materialen en grondstoffen werken we ook het inzichtelijk krijgen van 

alle grondstofstromen in onze dienstverlening. Op deze manier kunnen we transparant communiceren naar 

onze klanten, maar ook zelf bepalen waar we nog kunnen ontwikkelen. Zo geven we inzicht in het circulaire 

proces van onze verhuismaterialen: van welk materiaal is het verhuismiddel gemaakt, welke ketenpartner 

verwerkt het, welke bewerking ondergaat het product in het circulaire proces, welke nieuwe grondstof 

wordt er uit gecreëerd en vervolgens welk product kan daarvan gemaakt worden. Bijvoorbeeld onze 

rolcontainers zijn gemaakt van staal, dat door een van onze ketenpartners wordt gerecycled door het te 

knippen en te versmelten tot staal, waarmee vervolgens nieuwe rolcontainers gemaakt kunnen worden. 
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Door tijdgebrek wordt vaak opdracht gegeven voor het leeghalen van een (deel van een) pand en om de 

inventaris naar de stort af te voeren. Echter zijn er legio mogelijkheden om inventaris zijn waarde te laten 

behouden. UTS signaleert dit en helpt om keuzes te heroverwegen. Wij adviseren onze opdrachtgevers 

proactief over de volgende ‘no waste’ mogelijkheden: 

• Tijdelijke opslag van de inventaris in onze opslagruimte en opname ervan in ons opslagbeheersysteem 

waardoor online inzichtelijk is wat er in de opslag staat zodat het beschikbaar is voor hergebruik door 

opdrachtgever.   

• Vuil meubilair geven wij een dieptereiniging, waardoor het weer jaren mee kan. Dit wordt verzorgd door 

medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Het aanbieden van de inventaris aan één van onze partners t.b.v. hergebruik of ‘refurbishment’. Onze 

partners Gispen, Rohde & Grahl en Ahrend maken iedere meubellijn geschikt voor hergebruik of 

‘refurbishment’. 

• Een andere optie is het aanbieden aan een lokale Kringloop organisatie of aan andere goede doelen 

waardoor het een tweede leven krijgt.  

• Indien inventaris niet meer geschikt is voor hergebruik of refurbishment, laten we het 

demonteren/recyclen door bijvoorbeeld een sociale werkvoorziening of voor ICT-apparatuur door onze 

partner Copiatek.  

• Mocht de inventaris echt niet meer bruikbaar zijn, dan zorgen wij ervoor dat het milieuvriendelijk wordt 

afgevoerd in monostromen via ISO 14001 gecertificeerde afvalscheiders die zorgen voor optimale 

scheiding met maximaal hergebruik.   

 

Figuur 4: Inzicht in het proces van onze circulaire verhuismaterialen 
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5.3 REDUCTIEDOELSTELLINGEN EN MANAGEMENTACTIEPLANNEN 
 

5.3.1 Reductiedoelstelling 2021 scope 1 – realisatie  
 

 

 

 

 

Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ons dieselverbruik te reduceren. De acties die 
hieruit volgen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Nr. Actie Doel (in %) Wanneer Status 

1 Vervangen 4 diesel bestelbussen door 
elektrische bestelbussen 

 2021 1 oude diesel bestelbus 
vervangen door Euro VI; 1 
oude ZE bestelbus 
vervangen door nieuwe ZE 
bestelbus 

2 Vervangen 2 diesel personenbussen door 
elektrische personenbussen 

 2021 Nog uitvoeren 

3 Vervangen 1 diesel handymanbus door 
elektrische handymanbus 

 2021 Diesel handymanbus is weg; 
ZE handymanbus besteld 

4 Vervangen 3 Euro IV of V verhuiswagens 
door Euro VI 

 2021 7 verhuiswagens ouder dan 
Euro 5 vervangen door Euro 
VI 

5 Vervangen 2 personenwagens door 2 
elektrische personenwagens 

2 2021 4 ZE personenwagens, 2x 
hybride personenwagen 

6 Continueren training ‘Het nieuwe rijden’ 
voor alle medewerkers 

2 2008 e.v. Doorlopend, gerealiseerd 

7 Opzetten CO2-uitstoot registratie 
systeem 

2 2021 Gerealiseerd 

8 Afbouwen Corona-maatregelen 5 2021 Gerealiseerd 

 

Toelichting op een aantal acties: 

Actie 1 

UTS Van Hoek heeft oude bestelbus en oude ZE bestelbus vervangen door een ZE bestelbus. 

 

Doelstelling: reduceren van het dieselverbruik met 15 procent in 
2023 ten opzichte van 2020, gerelateerd aan omzet en fte’ 
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Actie 2 

UTS Verkroost en UTS Hersevoort gaan een diesel personenbus vervangen door een emissieloze, elektrische 
personenbus. Is nog niet uitgevoerd. UTS Verkroost vervangt deze in 2022. 

Actie 3 

UTS Hersevoort een diesel handymanbus weggedaan. ZE 
elektrische handymanbus is besteld. 

Actie 4 

UTS Abbink, UTS Bernardt en UTS Van der Geest hebben hun 
Euro IV en Euro V verhuiswagens vervangen door Euro VI 
verhuiswagens. 

Actie 5 

UTS Abbink (2) en UTS Verkroost (2) hebben twee traditionele 
personenwagens vervangen door ZE personenwagens. UTS 
Verkroost en UTS Bernardt hebben een hybride 
personenwagen aangeschaft. 

Actie 7 

In 2021 hebben we CO2-uitstoot registratie geïmplementeerd.  

Actie 8 

De Corona RIVM-maatregelen zijn opgeheven. 

 

In bijlage 7 staan per UTS-vestiging de doelstellingen 2021 
vermeld en het resultaat daarvan. Tevens staan in deze bijlage 
de doelstellingen voor 2022 per UTS-vestiging vermeld. 

 

Resultaat 2021 

Het dieselverbruik in 2021 t.o.v. 2020 is met 9,5% gedaald. Dit valt af te lezen uit het interne 
duurzaamheidsverslag dat is opgemaakt door CFP. Zie tabel 4 en bijlage 6. 

 

 

5.3.2 Reductiedoelstelling 2021 scope 2 – realisatie 
 

 

 

 

Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ons elektriciteitsverbruik te reduceren. De acties 
die hieruit volgen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

 

 

Doelstelling: reduceren van het elekticiteitsverbruik met 10 
procent in 2023 ten opzichte van 2020 

 

Tabel 4: totalen verzamelde data door CFP 
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Nr. Actie Doel (in %) Wanneer Status 

1 Uitbreiding gevelvergroening om hittestress te 
voorkomen 

2 2021 Gerealiseerd 

2 LED verlichting kantoor  10 2021 Gerealiseerd 

3 LED verlichting opslagruimten 10 2021 Gerealiseerd 

4 Realiseren zonnepanelen i.s.m. pandeigenaar 15 2021/2022 Niet gerealiseerd 

5 Overgang op groene stroom 5 2022 Nog uitvoeren 

 

Toelichting op de acties: 

Actie 1 

UTS Van Hoek heeft gezamenlijk met de bedrijven op het bedrijventerrein de volgende 
duurzaamheidsmaatregelen getroffen: realisatie wadi & waterberging en gevelvergroening.  

Actie 2 

UTS Verkroost, UTS Bernardt, UTS Hersevoort en UTS Van der Lee/Cors de Jongh hebben hun 
kantoorverlichting vervangen door LED-verlichting.  

Actie 3 

UTS Bernardt, UTS Hersevoort, UTS Van der Geest en UTS Van der Lee/Cors de Jongh hebben de verlichting 
in hun opslagruimten vervangen door LED-verlichting. 

Actie 4 

UTS Verkroost en UTS Abbink hebben overleg gehad met hun pandeigenaren. Realisatie zonnepanelen bij 
UTS Verkroost wordt niet gedaan door pandeigenaar. Bij UTS Abbink staat renovatie van het dak over drie 
jaar op de planning en dan wordt verder gesproken over realisatie zonnepanelen. 

Actie 5 

UTS Van der Lee/Cors de Jongh en UTS Verkroost hebben als doelstelling om in 2022 over te stappen op 
groene stroom. Zij zijn hierbij afhankelijk van de pandeigenaar. 

 

In bijlage 7 staan per UTS-vestiging de doelstellingen 2021 vermeld en het resultaat daarvan. Tevens staan 
in deze bijlage de doelstellingen voor 2022 per UTS-vestiging vermeld. 
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Resultaat 2021 

Het elektriciteitsverbruik in 2021 t.o.v. 
2020 is met 23% gedaald. Het gasverbruik 
is met 5% gestegen. Dit valt af te lezen uit 
het interne Duurzaamheids-verslag dat is 
opgemaakt door CFP. Zie bijlage 6. 

 

 

 

 

Ambitie 

Wij beschouwen de doelstellingen die wij in § 5.3.1 en  § 5.3.2 beschrijven als ambitieus en realistisch. De 
directies van de UTS-vestigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de actieplannen zoals 

verwoord in § 5.3. 

 

5.3.3 Reductiedoelstelling algemeen 2021 - realisatie 
 

 

 

 

Sinds 2013 heeft UTS tot en met 2019 een CO2-reductie gerealiseerd van 75% ten opzichte van het basisjaar 

2007. Met een toenemende omzet en toenemend aantal fte bleef deze reductie stabiel. Helaas is in 2020 

deze mooie curve onderbroken en hebben we een reductie van 68% CO2-uitstoot gerealiseerd ten opzichte 

van ons basisjaar 2007. Zie §5.2.  

Het was onze doelstelling om in 2023 terug te zijn op onze 75% reductie ten opzichte van basisjaar 2007. In 

2021 zijn wij erin geslaagd om al boven de doelstelling uit te komen! Dit is vooral te danken aan het feit dat 

wij onze Corona-maatregelen hebben afgeschaft en aan het feit dat wij in 2021 geen duizenden 

thuiswerkplekken meer hebben ingericht. En aan de in§ 5.3.1 en  § 5.3.2 beschreven maatregelen. 

Daarnaast is het aantal medewerkers in 2021 iets lager dan in 2020. 

 

 

 

Doelstelling: reduceren van onze CO2-uitstoot naar 75 procent 
in 2023 ten opzichte van 2007 
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5.4 Reductiedoelstellingen 2023 

In 2021 hebben we tijdens onze eerste audit voor de CO2-Prestatieladder doelstellingen voor 2023 

gesteld:  

1. Scope 1: het reduceren van het dieselverbruik met 15% in 2023 t.o.v. 2020 

2. Scope 2: het reduceren van het elektriciteitsverbruik met 10% in 2023 t.o.v. 2020 

3. Algemeen: het reduceren van onze CO2-uitstoot naar 75% in 2023 t.o.v. 2007 

Een aantal van deze doelstellingen is reeds behaald, een aantal nog niet. Daarom passen we voor 2023 

onze doelstellingen aan, omdat de UTS-vestigingen de komende jaren fors gaan investeren in zero emissie 

voertuigen.  

De doelstelling in Scope 2 is reeds behaald en vervalt. Daarvoor in de plaats voegen we een doelstelling in 

scope 2 toe m.b.t. gebruik van groene elektriciteit en gas (van Nederlandse origine). In 2021 gebruiken 

UTS Bernardt en UTS Van der Geest groene elektriciteit en gas. De doelstelling is dat in 2024 vijf UTS-

vestigingen groene elektriciteit en gas gebruiken. 

Conform de ‘Auditrapportage CO2-Prestatieladder, handboek 3.1 dd 22 juni 2020’ zijn de doelstellingen 

per jaar gekwantificeerd, in plaats van een doelstelling die over meerdere jaren bereikt wordt. 

Hiermee komen we tot de volgende actieve doelstellingen: 

  

Doelstelling scope 1:  

reduceren van het dieselverbruik met 15 procent in 2023 ten 
opzichte van 2020, gerelateerd aan omzet en fte; 

in 2022 te behalen:  12 procent reductie 

 

Doelstelling scope 2:  

5 van de 10 UTS-vestigingen gebruiken groene elektriciteit en 

groen gas (van Nederlandse oorsprong) in 2024; 

In 2022 te behalen: 3 UTS-vestigingen die groene elektriciteit 

en groen gas gebruiken 
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5.5 Duurzaamheidsdoelstellingen 2022 UTS-vestigingen per pijler 

In januari 2022 heeft UTS Nederland tezamen met PHI Factory met alle UTS-vestigingen individueel overleg 

gehad over hun duurzaamheidsdoelstellingen voor 2022. Per pijler van de UTS Roadmap Circulaire 

Logistieke Dienstverlening worden de doelstellingen hieronder weergegeven. Voor de volledigheid wordt 

ook de pijler Mens vermeld, die niet valt onder de scope van de CO2-Prestatieladder. 

Pijler Mens 

• PMO (Preventief Medisch Onderzoek) onder de medewerkers – UTS Van den Berg 

• FIT2GO – UTS Van den Berg & UTS Van Egeraat 

• Zelforganiserende organisatie inrichten, van functies naar rollen o.l.v. externe coach – UTS 

Verkroost  

• In gesprek met Pluryn, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Pluryn heeft een 

aantal mensen intern opgeleid tot verhuizer – UTS Verkroost  

• Samenwerking met WerkBedrijf – UTS Verkroost 

• Jaarlijks 5 goede doelen, dit jaar weer oppakken met afdeling oncologie Radboud – UTS Verkroost 

• Inzet personal coach voor medewerkers – UTS Bernardt 

• Benefiet evenement 24 uur lopen tegen kanker – UTS Hersevoort 

• WHY training – UTS Abbink, UTS Van der Lee/Cors de Jongh, UTS Bernardt, UTS Nederland 

• Fitnessruimte voor medewerkers – UTS Van der Geest 

Pijler CO2 

• Snellader op eigen terrein – UTS Van Hoek 

• Elektrische grotere bestelwagen, kleppenbus (4 ton, indien aanschafsubsidie Zero-Emissie) 

vervanging Euro V (Q4) – UTS Van Hoek 

• Inventarisatie grotere elektrische vrachtwagen incl. inventarisatie benodigde laadcapaciteit – UTS 

Van Hoek 

• Euro III vervangen voor Euro VI (Q2) – UTS Van Hoek 

Doelstelling algemeen:  

reduceren van onze CO2-uitstoot naar 80 procent 

 in 2023 ten opzichte van 2007; 

in 2022 te behalen: 78% reductie 
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• Tochtsluizen installeren + vervanging lichtkoepels in het pand om energie te besparen (Q2) – UTS 

Van Hoek 

• Warmwaterboiler vervangen door doorstroomapparaat – UTS Van Hoek 

• Vervanging voertuigen naar Euro VI – UTS Van den Berg 

• 1 elektrische vrachtwagen (vervanging Euro V) – UTS Verkroost 

• Diesel personenbus vervangen door elektrische personenbus – UTS Verkroost 

• 1 snellader + 1 laadpaal op terrein – UTS Verkroost 

• UTS Verkroost: mogelijkheden verduurzaming verkennen met verhuurder in aanloop naar het 

nieuwe contract:  

- Dak opnieuw bekleden incl. extra isolatie  

- Zonnepanelen erop 

- Eventueel opslag in eigen batterij.  

• Elektrische heftruck Q2 – UTS Bernardt 

• Elektrische handpalettruck Q3 – UTS Bernardt 

• Mogelijk elektrische vrachtwagen (Renault bakwagen) Q4 – UTS Bernardt 

• Extra snellader Q1 – UTS Bernardt 

• Deel van het dak zonnepanelen – UTS Bernardt 

• Elektrische handyman- en bestelbus (Q2) – UTS Hersevoort 

• Nieuwe vrachtwagen met aanhanger (Euro VI) vervangt oudere wagen (nog 1 Euro V) – UTS 

Hersevoort 

• Grote elektrische vrachtwagen, levering Q2-Q3 – UTS Abbink 

• Eventueel extra elektrische wagen bij goedkeuring bouwlogistieke opdracht Tweede Kamer – UTS 

Abbink 

• Vervanging personenauto’s door zero-emissie – UTS Abbink 

• Wagenpark UTS Abbink elektrisch eind 2022:: 3 x grote elektrische vrachtwagen, 2 x kleine 

elektrische vrachtwagen 

• Energie 100% van Nederlandse origine – UTS Abbink 

• Elektrische wagen aanschaffen, Sprinter model (Q4) – UTS Van der Geest 

• Elektrische palletwagen (Q1) – UTS Van der Geest 

• Levering 2 elektrische kleppenbussen (Q3) – UTS Van der Lee/Cors de Jongh 

• Bestellen 2 extra elektrische kleppenbussen (Q2/Q3) - UTS Van der Lee/Cors de Jongh 

• Laadpalen op terrein of naastgelegen terrein – UTS Van der Lee/Cors de Jongh  

• Levering elektrische personenauto/busje (Q2) – UTS Van der Lee/Cors de Jongh 

• 2 auto’s gebruik biobrandstof – UTS Van der Lee/Cors de Jongh 

Pijler Materiaal: 

• Restafval verminderen door verder uitsplitsen afvalstromen (begonnen met PMD en piepschuim) 

– UTS Van Hoek 

• Verbeteren retourproces verhuisdozen – UTS Van den Berg 



 

 

  Pagina 31/105 

 

   

 

• Onderzoek duurzame bedrijfskleding – UTS Van Egeraat 

• Pilot bedrijfskleding: veiligheidsschoenen van PET-flessen – UTS Abbink 

• WeCycle proces inrichten – UTS Van der Lee/Cors de Jongh 

• Samenwerkingsverband logistieke partner hergebruik meubilair – UTS Van der Lee/Cors de Jongh 
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6. INVALSHOEK C: TRANSPARANTIE 
 

Wij borgen dat de reductiedoelstellingen en de geboekte resultaten worden nagekomen door ons beleid 
intern en extern te communiceren. 

 

6.1 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 
 

Wij communiceren zowel intern als extern over onze CO2-prestaties.  

Intern communiceren wij onze CO2-doelstellingen en prestaties tijdens de toolbox meetings die alle UTS-
vestigingen organiseren. Vanuit UTS Nederland bieden wij daarvoor een handreiking aan de vestigingen, 
zodat ons beleid op een eenduidige wijze wordt gecommuniceerd binnen de organisaties. De motivatie om 
dit te doen is om het draagvlak voor het beleid te vergroten en om ervoor te zorgen dat onze CO2-
doelstellingen proactief naar onze opdrachtgevers worden gecommuniceerd vanaf de werkvloer. 

Onze externe communicatie richt zich op onze opdrachtgevers, overheden, ketenpartners, collega’s en 
onderaannemers. Wij organiseren periodieke klankbordsessies met zowel opdrachtgevers als 
ketenpartners over onze circulaire doelstellingen. 

Het UTS Duurzaamheidsverslag wordt jaarlijks opgemaakt. Halverwege het jaar communiceren we over de 
resultaten van onze footprint en de voortgang van onze doelstellingen. Dit doen wij op de website van UTS, 
op de website van SKAO en middels sociale media. 

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van onze interne en externe communicatiekanalen en de 
geplande acties. 

 

Communicatiemiddel Doelgroep Frequentie Verantwoordelijk 

Website UTS Intern & extern Doorlopend Comm.manager 

Website SKAO Intern & extern Doorlopend Comm.manager 

Sociale media Intern & extern Doorlopend Comm.manager 

Directie overleg UTS-
vestigingen 

Intern, management Kwartaal Comm.manager 

Toolboxmeetings Intern Jaarlijks Comm.manager 

Klankbordsessies 
opdrachtgevers 

Extern 2-jaarlijks Comm.manager 

Klankbordsessies 
ketenpartners 

Extern 2-jaarlijks Comm.manager 

 

Tabel 5: Communicatieplan 
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6.2 KANALEN 
 

UTS communiceert via haar eigen website en via de website van de UTS-vestigingen over haar circulaire 
doelstellingen. Tevens communiceert UTS hierover via de UTS Nederland-pagina op de 
communicatiekanalen LinkedIn en Facebook. UTS Nederland werkt samen met een communicatiebureau 
en in de contentkalender wordt elk kwartaal een artikel opgenomen over de circulaire doelstellingen en 
realisaties van UTS. 

 

Na certificering voor de CO2-Prestatieladder wordt UTS Nederland opgenomen op de website van de 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

 

6.3 DOELGROEPEN 
 

6.3.1 INTERN 
Directie: het is de rol van de directies van UTS Nederland en van de UTS-vestigingen om medewerkers te 

informeren, te stimuleren en te activeren om gedragsverandering rondom het reduceren van CO2-uistoot 

te realiseren. 

Overige UTS-medewerkers. 

6.3.2 EXTERN 
Opdrachtgevers van UTS Nederland en van de UTS-vestigingen. 

Leveranciers: ketenpartners waarvan UTS materialen betrekt. 

(Sociale) Media 
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7.   INVALSHOEK D: PARTICIPATIE IN CO2-INITIATIEVEN 
 

UTS participeert in een aantal initiatieven om zich als CO2-bewuste onderneming te profileren, om kennis 
te delen en om een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-emissie in de keten. 

 

7.1 INITIATIEVEN 
 

UTS neemt deel aan volgende initiatieven: 

 

STADSLOGISTIEK  

Onze missie is om de logistiek in steden uitstootvrij, stil en overlastarm te maken. Wij bieden iedere pallet, 
iedere rolcontainer of elk pakket dat de stad in of uit moet efficiënt en uitstootvrij vervoer. 

Stadslogistiek is een initiatief van PostNL en logistieke bedrijven in verschillende Nederlandse steden. In 
Den Haag, Nijmegen en Maastricht fungeren onze vestigingen UTS Abbink, UTS Verkroost en UTS Bernardt 
als logistieke stadshubs. Met deze groen stadshubs verbinden we ontvangers en verzenders die een 
bijdrage willen leveren aan een beter leefklimaat in de stad. 

 

STICHTING NEDERLAND CO2 NEUTRAAL 

In januari 2022 is UTS Nederland lid geworden van de Stichting Nederland CO2 Neutraal. Door actief deel te 
nemen aan de bijeenkomsten en workshops van deze Stichting voldoet UTS Nederland aan Eis 3D1 uit het 
handboek van de CO2-Prestatieladder. Daarnaast doen we met dit lidmaatschap inspiratie op voor de 
implementatie van extra initiatieven voor verdere CO2-reductie. 

 

KETENOVERLEG 

Wij organiseren 2-jaarlijkse klankbordsessies met zowel opdrachtgevers als ketenpartners over onze 
circulaire doelstellingen: 

Opdrachtgevers: op 8 september 
2022 organiseert UTS Nederland een 
ontbijtsessie waarin we onder leiding 
van PHI Factory aan de slag gaan om 
te kijken hoe we elkaar kunnen 
versterken in het behalen van MVO-
doelstellingen, welke uitdagingen we 
zien en hoe we deze kunnen 
tackelen. Deelnemers zijn 
opdrachtgevers vanuit de 
rijksoverheid, zakelijke klanten en 
integrators.  
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Ketenpartners: UTS Nederland heeft twee percelen gegund gekregen van het verhuiscontract Binnenlandse 
Verhuisdiensten van de Rijksoverheid. Binnen dit contract vindt onder leiding van CIRCO gedurende 3 
maanden een ontwikkeltraject plaats waarbij ketenpartners bij elkaar gebracht worden en waarbij samen 
nieuwe kansen ontdekt worden en 
circulaire business in gang gezet 
wordt. UTS Nederland participeert in 
dit overleg.  

De uitkomsten van dit initiatief 
worden op 27 juni 2022 door CIRCO 
gepresenteerd en worden dan 
opgenomen in dit portfolio. 
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7.2 BUDGET 
 

UTS Nederland heeft het volgende budget beschikbaar gesteld voor de beheersing en reductie van haar 
CO2-emissie en voor de continuering van haar Roadmap Circulaire Logistieke Dienstverlening, die in 
samenwerking met PHI Factory is opgesteld. 

 

Activiteit Onderdeel Budget 

DNV (certificerende instelling) Certificering € 6.500,- 

SKAO Contributie € 500,- 

Communicatie Website, nieuwsbrieven € 500,- 

KAM-management en 
rapportages 

Portfolio’s, rapportages € 8.000,- 

Stichting Nederland CO2 

Neutraal 
Contributie € 1.247,- 

PHI Factory Uitvoering  € 7.000,- 

Totaal budget  € 23.747,- 

 

 

 

  



 

 

  Pagina 37/105 

 

   

 

8. ZELFBEOORDELING 
 

De doelstellingen van UTS zijn opgesteld volgens het cyclische proces van de PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
cyclus. Dit proces start met een Plan, waarbij middels een nulmeting de 
bestaande status wordt onderzocht en een plan voor verbetering wordt 
ontwikkeld. In het geval van UTS betekent dit dat er een vertaling is 
gemaakt naar concrete reductiedoelstellingen. In de fase Do worden de 
geplande doelstellingen uitgevoerd. Vervolgens worden deze in de fase 
Check gemeten. En na beoordeling van de behaalde resultaten worden 
de getroffen maatregelen bijgesteld in de fase Act. 

Deze cyclus wordt vervolgens weer opnieuw opgestart, waardoor 
voortdurend bijgestuurd wordt op de genomen maatregelen. 

 

8.1 WAAR KOMEN WE VANDAAN? 
In 2008 is UTS gestart met het in kaart brengen van haar CO2-uitstoot en is UTS gestart met maatregelen 
om haar CO2-uitstoot te reduceren, te verduurzamen en te compenseren. Dit heeft ertoe geleid van we 
inmiddels 77% van onze CO2-uitstoot hebben gereduceerd. 

Om verdere stappen te zetten om onze circulaire logistieke dienstverlening te bestendigen hebben we in  

nauwe samenwerking met PHI Factory een nulmeting uitgevoerd en een Roadmap ontwikkeld (zie §5.2) 
die continuïteit biedt voor het structureel werken aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.  

 

8.2 WAAR STAAN WE NU? 
Om onze inspanningen te borgen en te formaliseren, heeft UTS de beslissing genomen om deel te nemen 
aan de CO2-Prestatieladder niveau 3. 

We hebben onze emissies sinds 2008 in kaart gebracht en we hebben reductiedoelstellingen vastgesteld 

die betrekking hebben op ons brandstof- en energieverbruik. Hiervoor verwijzen we naar §5.3.1 (brandstof) 

en  §5.3.2 (energie).  

De grootste reductie van onze CO2-uitstoot hebben we in de eerste jaren weten te realiseren, zie §5.1: 
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8.3 WAAR GAAN WE NAAR TOE? 
Sinds 2008 neemt UTS als onderneming de verantwoordelijkheid om haar CO2-uitstoot te reduceren.  

UTS heeft de ambitie om de CO2-Prestatieladder verder te beklimmen van niveau 3 naar niveau 4. In 2021 
hebben we het certificaat voor niveau 3 behaald. Het is onze ambitie om in 2023 niveau 4 te behalen.  

In de interne, jaarlijkse audit is onderzocht of het managementsysteem voldoet aan de eisen van het 
certificeringsschema en of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in het managementsysteem 
vastgelegde afspraken. 

In het kader van de CO2-Prestatieladder is de interne audit eenmaal per jaar uitgevoerd over de relevante 
eisen en de bijbehorende doelstellingen per eis uit het certificeringsschema dat hoort bij het (beoogde) 
ladderniveau en die van toepassing is op de organisatie. 

Met betrekking tot de doelstellingen per eis is in de interne audit expliciet aandacht besteed aan de 
volgende vragen: 

1. Vindt de organisatie dat er door de activiteiten (op grond waarvan de organisatie aan de eisen voldoet) 
vooruitgang zit in het realiseren van de betreffende doelstelling per eis in de organisatie?  
a. Ja, er zit vooruitgang in het realiseren van de doelstellingen per eis. 
b. In § 5.3.1 t/m § 5.3.3 wordt hieraan aandacht besteed. 

2. Welke onderbouwing ligt hieraan ten grondslag?  
a. In § 5.3.1 t/m § 5.3.3 is de onderbouwing van de doelstellingen beschreven.  
b. In bijlage 7, Status duurzaamheidsdoelstellingen 2021-2022, wordt per UTS-vestiging aangegeven 

welke duurzaamheidsdoelstellingen over 2021 behaald zijn en wat de doelstellingen voor 2022 zijn. 
3. Welke besluiten, met betrekking tot de doelstelling per eis worden van de directie gevraagd over 

eventuele aanvullende of corrigerende maatregelen?  
a. De doelstelling voor scope 2 is reeds behaald. Daarom wordt in § 5.4 beschreven welke doelstelling 

daarvoor in de plaats is gekomen. 
b. Er zijn geen corrigerende maatregelen nodig.  

 

8.4 BEOORDELING DOOR DE DIRECTIE 
De directie van UTS Nederland is betrokken bij de inhoud en samenstelling van dit portfolio. De directie is 
tevens betrokken bij de zelfevaluatie en de interne audit.  

In de toekomst zien wij nog veel mogelijkheden om de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door onze 
bedrijfsactiviteiten te reduceren. Dit is voor ons de reden om de ingeslagen weg in de samenwerking met 
CFP en PHI Factory en nu tevens de vastlegging van onze inspanningen in de CO2-Prestatieladder te 
continueren.  

Het is onze ambitie om met het behalen van niveau 3 en later niveau 4 van de CO2-Prestatieladder onze 
klanten en leveranciers te inspireren en samen met hen te werken aan onze circulaire logistieke 
doelstellingen.   

 

UTS Nederland B.V. 

De directie, 

Erwin Bouman, Siep van der Veen 

 

Den Haag, 29 juni 2022 
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9. BIJLAGEN 
 

1. KVK-uittreksels 

2. Certificaat van CO2-Compensatie door Groenbalans 

3. Inkoop groene elektriciteit UTS Bernardt 

4. Groene elektriciteit UTS Van der Geest Verhuizingen  

5. Grafieken CO2-uitstoot rapportage maand december 2021 

6. Intern Duurzaamheidsverslag 2021, opgesteld door CFP 

7. Status duurzaamheidsdoelstellingen 2021-2022 

8. Emissiefactoren 
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1. KVK-uittreksels van  
• UTS Abbink B.V. 

• UTS Bernardt B.V. 

• UTS Grijpma Enschede B.V. 

• UTS Hersevoort Zwolle B.V. 

• UTS Nederland B.V. 

• UTS Van den Berg Verhuizingen B.V. 

• UTS Van der Geest Verhuizingen B.V. 

• UTS Van der Lee/Cors de Jongh B.V. 

• Van Egeraat Verhuizingen B.V. 

• Van Hoek Verhuizingen B.V. 

• UTS Verkroost Nijmegen B.V. 
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2. Certificaat van CO2-Compensatie door Groenbalans 
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3. Inkoop groene elektriciteit UTS Bernardt 
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4. Groene elektriciteit UTS Van der Geest 
Verhuizingen  
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5. Grafieken CO2-uitstoot rapportage maand 
december 2021 
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6. Intern Duurzaamheidsverslag 2021, opgesteld door 
CFP 
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7. Status duurzaamheidsdoelstellingen 2021-2022 
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8. Emissiefactoren gebruikt door CFP 
 

 


