Duurzaamheidsverslag
UTS als partner in een circulaire en
inclusieve economie
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CO2-uitstoot is in 12 jaar
tijd fors gedaald:
75% lager t.o.v.
basisjaar 2007

Al 12 jaar rapporteert UTS haar CO2-uitstoot. Door

75% daling in CO2-uitstoot
2007-2019

Daling CO2-uitstoot per categorie
2007-2019

de jaarlijkse monitoring, sturing en betrokkenheid
van alle vestigingen is tot 2019 een daling van 75%
in CO2-uitstoot gerealiseerd.
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UTS in 2019 lagere
CO2-uitstoot per fte
door slim inzetten
van ritten
CO2-uitstoot in 2019
vergelijkbaar met 2018
In 2019 heeft UTS een CO2-reductie weten te realiseren op het gebied van
gas. De uitstoot van vervoer, de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot,
is heel licht gestegen. De CO2-uitstoot van elektra is toegenomen. Van
Papier en afval is de CO2-uitstoot afgenomen. De totale CO2-uitstoot is
in 2019 iets gestegen ten opzichte van 2018. Dit is te verklaren door een
extra pand in de scope van het CO2-verslag.
De gerealiseerde CO2-uitstoot wordt volledig gecompenseerd. Deze
compensatie vindt plaats in samenwerking met GroenBalans door te
investeren in hoogwaardige (Gold Star) klimaatprojecten.
Als

compensatieproject

is

voor

2019

gekozen

voor

een

windenergieproject in Taiwan, een land dat voor 98% afhankelijk is
van fossiele energie.

UTS is efficiënter
gaan rijden
In 2019 is UTS efficiënter gaan rijden. Het aantal fte’s is toegenomen,
eveneens als het aantal gereden ritten. Desondanks is het UTS gelukt
om een reductie in CO2-uitstoot per fte te realiseren.
Dit betekent dat met meer medewerkers er minder uitstoot is
gerealiseerd. Dit komt doordat UTS haar ritten op een efficiënte manier
uitvoert en slimme logistiek een belangrijk uitgangspunt is.

CO2-uitstoot in 2019
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CO2-footprint: nieuw
bedrijfspand, CO2 uitstoot
bijna gelijk
Door de milieu-indicatoren om te rekenen naar eenzelfde
eenheid (CO2), worden indicatoren vergelijkbaar en
worden de belangrijkste drivers voor milieu-impact
zichtbaar.
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UITSTOOT 2019

UITSTOOT 2018

De totale CO2-uitstoot als gevolg van de

Ondanks de hogere CO2-uitstoot, is UTS in 2019

bedrijfsactiviteiten van de UTS vestigingen

relatief beter gaan presteren. De gemiddelde

komt in 2019 uit op 2.421 ton CO2 (ﬁguur 1). Dit

uitstoot per m2 bedroeg in 2018 46,8 kg/m2

betekent dat de CO2-uitstoot licht is gestegen

en in 2019 45,0 kg/m2. De hogere uitstoot is te

ten opzichte van 2018. Figuur 1 en 2 laten zien

verklaren door een extra bedrijfspand.

dat het grootste gedeelte van de uitstoot wordt
veroorzaakt door vervoer (81% in 2019 en 79%

Naast vervoer zijn elektra en verwarming de twee

in 2018).

belangrijkste drivers van de CO2-uitstoot. Ten
opzichte van 2018 is verwarming gedaald (-18%)
en is de uitstoot van elektriciteit vergelijkbaar.
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Strategisch
speerpunt 1
Mens
Inclusieve economie
UTS streeft ernaar bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Dit betekent een divers
personeelsbestand met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en mensen in hun kracht
zetten. Zo houdt UTS zich bezig met het opleiden van stagiaires maar bieden we ook kansen
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Welzijn medewerkers
het welzijn van de medewerkers is van oudsher tot op de dag van vandaag onze hoogste
prioriteit. Zo bieden we preventief medisch onderzoek aan en begeleiden we mensen actief
op vlakken waar ze daar behoefte aan hebben. Het welzijn van de medewerkers wordt
periodiek en op de werkvloer besproken en daarnaast bieden we extra vitaliteitsinitiatieven
zoals bootcamplessen, fruitboxen en een persoonlijke coach.

Maatschappelijke betrokkenheid
niet alleen zijn onze eigen mensen belangrijk. UTS draagt ook graag iets bij aan de maatschappij.
Zo hebben we vorig jaar onze landelijke samenwerking met Fonds Slachtofferhulp gelanceerd
en leveren al onze vestigingen een bijdrage aan lokale maatschappelijke initiatieven.

“

Mensen inspireren ons en
vormen onze drijfveer in ons
maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Siep van der Veen

UTS Hersevoort & UTS Grijpma

”
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Strategisch
speerpunt 2
CO2 uitstoot
CO2-neutrale bedrijfsvoering
Al sinds 2007 voert UTS actief beleid op het terugdringen
van hun CO2-uitstoot en met resultaat. In 12 jaar tijd
hebben we onze uitstoot met 75% weten te reduceren.
Maar daar stoppen we niet, per vestiging zetten we
stappen om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen.
Zo zijn we over gestapt op LED-verlichting, implementeren
we energiebesparende maatregelen, scheiden we afval
en nemen we duurzaamheid mee als het gaat om inkoop.
De CO2-uitstoot die overblijft compenseren we volledig
door deel te nemen aan gecertiﬁceerde klimaatprojecten.

Duurzaam vervoer
Uiteraard is vervoer een belangrijke pijler in de
duurzaamheidsvisie van UTS als circulaire logistieke
dienstverlener. We werken daarom aan Slimme Facilitaire
Logistiek om vervoersbewegingen te beperken evenals
Simply Mile om duurzame stadlogistiek te realiseren.
Daarnaast blijven we ontwikkelen op het gebied van
schoner transport: dat betekent groei van het aantal
elektrische voertuigen in ons wagenpark, maar ook
experimenteren met andere duurzame mogelijkheden.
Zo realiseren we de meeste CO2-winst.
Hernieuwbare energie
Al onze vestigingen gebruiken groene energie en waar
mogelijk zetten we en stapje extra door zelf energie op te
wekken door middel van zonnepanelen.
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Strategisch
speerpunt 3
Materialen

Duurzame materialen
We gebruiken zoveel mogelijk materiaal dat kan worden hergebruikt
in verschillende projecten om het gebruik van primaire grondstoffen
te verminderen. Dit ondersteunen we door middel van tracking zodat
verhuismaterialen niet verloren gaan. Ook hergebruiken onze verhuisdozen
maximaal door ze in te zamelen en opnieuw in te zetten. En worden ze aan
het einde van de gebruiksfase ingezameld en ter verwerking aangeboden
of een tweede leven gegeven binnen maatschappelijke initiatieven. In
onze bedrijfsvoering kiezen we ook steeds vaker voor duurzame opties
zoals circulair kantoormeubilair en circulaire bedrijfskleding.

Verwaarden van materiaalstromen
Ook hebben we aandacht voor de achterkant van het proces en faciliteren
we klanten in het verwaarden van verschillende materiaalstromen.
Reststromen vanuit een gebouw worden apart ingezameld en aangeboden
ter verwerking. In het geval van bijvoorbeeld meubilair werken we samen
met een kringloop en ook ICT-apparatuur geven we samen met onze
partners een tweede leven. Hierdoor vindt er minder verspilling van
waardevolle grondstoffen plaats.

Samenwerking in de keten
Duurzaam ben je niet alleen. We vinden het daarom belangrijk om
hierin met onze ketenpartners in te ontwikkelen. Dit gaat van onze
leveranciers van verhuismaterialen waarbij we bijvoorbeeld gebruik
maken van cradle to cradle toepassingen tot de samenwerking met
opdrachtgevers en facilitaire partners in de vorm van hubs.
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Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport
is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de
opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven
omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met de daadwerkelijke (ﬁnanciële)
exploitatie. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen
rechten ontlenen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corporate Facility Partners
BV.
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