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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

Voor u ligt de weerslag van de analyse van de scope 3 emissies van Capgemini Nederland B.V. Het is het 

antwoord op eis 4A van de CO2-prestatieladder 2.2 van de Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen. In eis 

4A wordt o.a. gevraagd om inzicht te geven in de meest materiële emissies uit scope 3 en uit deze scope 3 

emissies twee analyses van GHG- genererende (ketens van) activiteiten voor te leggen. 

 

De structuur van de analyse is gebaseerd op de scope 3 accounting GHG standaard: 

1. Het beschrijven van de waardeketen, 

2. Het bepalen van de voor Capgemini NL relevante categorieën scope 3 emissies, 

3. Het identificeren van partners in de waardeketen, 

4. Het kwantificeren van de emissies. 

 

De in scope 3 te behandelen categorieën zijn gebaseerd op categorieën zoals genoemd in het HANDBOEK 

CO2-PRESTATIELADDER 2.2 (4 april maart 2014). Bij het bepalen van de materialiteit is gekeken naar de 

mate waarin de categorie bijdraagt aan de totale scope 3 emisses (omvang), de invloed die Capgemini heeft 

op de reductie van de scope 3 emissies, de betrouwbaarheid van de beschikbare data en de mate waarin 

de categorie kritisch is voor de bedrijfsvoering van Capgemini. 

 

1.2 Waardeketen Capgemini NL 

Capgemini is wereldwijd actief als aanbieder van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, 

waarmee het klanten in staat stelt succesvol te transformeren en betere prestaties te realiseren.  

Hierbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier samen met zijn klanten: the Collaborative 

Business Experience tm. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel 

Rightshore®, dat getalenteerde professionals uit verschillende locaties samenbrengt in één team om de 

best mogelijke oplossingen voor klanten te creëren en te leveren. 

  

Capgemini levert gespecialiseerde oplossingen voor de volgende branches, sectoren en bedrijfssegmenten: 

 Manufacturing, Retail & Distribution: retail, distributie, producten van consumentengoederen, 

farmaceutische industrie en technologiebedrijven. 

 Financial Services: banken, verzekeraars en pensioenfondsen. 

 Public: lokale en rijksoverheid, sociale zekerheid, onderwijs, jeugd, welzijn, sport & cultuur en 

gezondheidszorg. 

 Telecom, Travel & Utilities: telecommunicatie, energiebedrijven, transport en reisbranche. 

  

Capgemini N.V. is de holdingmaatschappij van de Capgemini-bedrijven in de Benelux. Tot de 

kernactiviteiten behoren consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Daarnaast beschikken wij met 

Capgemini Academy over een professioneel opleidingsinstituut dat een breed portfolio aanbiedt met vooral 
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ICT-gerelateerde opleidingen. Verder wordt op kleinere schaal ook interim-management aangeboden. 

Capgemini N.V. maakt volledig deel uit van Cap Gemini S.A., dat vestigingen heeft in meer dan veertig 

landen en wereldwijd bijna  145.000 medewerkers in dienst heeft. Cap Gemini S.A. is genoteerd aan de 

Euronext in Parijs (CAP) en realiseerde in 2014 een omzet van € 10,6 miljard.  

 

In scope van Capgemini Nederland zijn de volgende juridische entiteiten (2014): 

- Capgemini Nederland B.V. 
o Capgemini Consulting 
o Capgemini Financial Services 
o Capgemini Application Services 
o Capgemini Infrastructure Services 

- Capgemini Educational Services B.V. (Capgemini Academy) 
- Capgemini Interim Management B.V. 

 

Bijdrage van Capgemini aan CO2-reductie bij de klant 

Met haar dienstverlening draagt Capgemini bij aan efficiency-verbetering in de operaties bij haar klanten in 

de keten. Vanuit de verschillende disciplines zijn er daarnaast specifieke voorbeelden te noemen waarvan 

de energiebesparing aantoonbaar is: 

 

Consulting 

Op het gebied van milieu en duurzaamheid worden vanuit Capgemini Consulting diensten verleend die 

bijdragen aan energiebesparing en CO2-reductie van de opdrachtgevers. Voorbeelden hiervan zijn het 

bepalen van carbon footprints, strategisch advies over CO2-reductie, duurzame energie studies, duurzame 

logistiek en energiebesparing in bedrijfsprocessen. 

 

Technology 

Onder de noemer Green Sourcing werkt Capgemini bij klanten aan de implementatie van efficiënte IT 

oplossingen die bijdragen aan hogere energie efficiency en reductie van CO2. Door middel van de Green 

Scan wordt de status as-is bepaald en worden de mogelijkheden voor reductie bekeken. Voorbeelden van 

energiebesparende oplossingen zijn virtualisatie, cloud computing en efficiënte werkplek oplossingen. 

 

Outsourcing 

Bij het uitbesteden van processen neemt Capgemini het beheer van klanten over, waarbij zij direct invloed 

heeft op het energieverbruik van de klant. De belangrijkste schakel hierin qua energieverbruik is het 

datacenter. Het datacenter van Infra is verantwoordelijk voor ruim 75% van het energieverbruik van 

Capgemini in Nederland en vormt dan ook een belangrijk element in de CO2-reductiemaatregelen. 

 

1.3 Relevante categorieën scope 3 emissies 

In deze paragraaf wordt nader in gegaan op de verschillende scope 3 activiteiten van Capgemini NL aan de 

hand van de indeling zoals genoemd in het Handboek CO2-prestatieladder 2.2. In de CO2-footprint 

rapportage 2014 zijn het treinverkeer en woon-werkverkeer, die worden toegerekend aan scope 3, al 

http://www.nl.capgemini.com/diensten/consulting/
http://www.nl.capgemini.com/diensten/technology/
http://www.nl.capgemini.com/diensten/outsourcing/
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meegenomen. Dit wordt nader uitgewerkt in onderstaand figuur 1.1. en tabel 1.1 en toegelicht per 

onderdeel. 

 
                        Figuur 1.1: Scopediagram            
       Bron: Handboek CO2-prestatieladder 2.2 pag. 53                

 
Tabel 1.1: Footprint Capgemini Nederland 2014 

Bron: CO2-footprint Capgemini NL 2014 

 

 

1. Zakelijk verkeer via openbaar vervoer (business travel via public transport) 

Uit de CO2-footprint van Capgemini NL 2014 blijkt dat mobiliteit met 68% nog altijd het grootste deel 

uitmaakt van de totale CO2 emissies. Voor medewerkers van Capgemini geldt als uitgangspunt dat deze 

maximaal mobiel dienen te zijn en op representatieve wijze bij zakelijke relaties van de werkgever behoren 

te kunnen komen (HR Charter). Standaard wordt daarom aan medewerkers van Capgemini een 

mobiliteitsvergoeding toegekend. Medewerkers bepalen zelf hoe zij de mobiliteitsvergoeding aanwenden.  

Footprint Capgemini NL 2014 ton CO2 % footprint

Gebouwen

Scope 1 (Gas, Olie) 305,0 1,0%

Scope 2 (Electriciteit , warmte en koude) 9.724,7 31,1%

Totaal gebouwen 10.030              32%

Mobiliteit

Scope 1 (Lease auto's)* 14.109,9 45,2%

Scope 2 (Eigen auto's)* 3.169 10,1%

Scope 2 (Vliegen) 3.088 9,9%

Scope 3 (Openbaar vervoer nationaal) 662,5 2,1%

Scope 3 (Overig openbaar vervoer internationaal) 172,5 0,6%

Totaal mobiliteit 21.202              68%

Totaal footprint Capgemini NL 31.232              100%

*incl woon-werk verkeer 
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In het verlengde van de acuele milieustrategie die in 2012 is ingegaan, heeft Capgemini een plan gemaakt 

om de CO2 emissies gekoppeld aan zakelijke mobiliteit met 20% te reduceren in de periode 2013-2016 (ten 

opzichte van van 2011). De besparingsmaatregelen in dit plan zijn voor een groot deel gericht op het 

reduceren van de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door zakelijk gebruik van de auto. De maatregelen zijn 

in te delen naar twee hoofdmaatregelen: 1. Minder kilometers met de auto en 2. Zuinige kilometers met de 

auto. Onder de hoofdmaatregel Minder kilometers vallen maatregelen die alle medewerkers moeten 

stimuleren om minder (vaak) te reizen met de auto door enerzijds niet te reizen of door te kiezen voor 

andere vormen van transport (OV, fiets). Capgemini heeft in 2008 Het Nieuwe Werken organisatiebreed 

ingevoerd. Medewerkers beschikken over de voorzieningen om op alle locaties (Capgemini kantoren, klant, 

thuis, onderweg) te werken en op afstand te vergaderen met collega’s (diverse video en teleconferencing 

mogelijkheden) en op afstand toegang te krijgen tot centrale bestanden. Alle medewerkers hebben tevens 

de beschikking over een NS Business Card.  

 

Onder hoofdmaatregel Zuinige kilometers met de auto vallen die maatregelen die medewerkers stimuleren 

om gebruik te maken van een zuinigere auto dan wel zuiniger rijgedrag te vertonen. 

 

Openbaar vervoer nationaal 

Alle Capgemini medewerkers beschikken over een NS-Business Card. Hiermee kan gebruik worden gemaakt 

van alle OV faciliteiten inclusief alle deur-tot-deur diensten overal in Nederland. Voor medewerkers die 

gebruik maken van de lease rekening, komen de gebruikskosten van de NS Business Card direct ten laste 

van Capgemini. Voor niet-leaserijders worden de gebruikskosten gefactureerd aan Capgemini en doorbelast 

aan de medewerker. 
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In 2014 zijn er in totaal 8.240.013 km afgelegd per trein (zie bijlage 1 voor de onderliggende rapportage van 

de NS business card). De CO2-uitstoot hiervan is berekend op 535,6 ton. 

 

Openbaar vervoer internationaal 

Voor internationale reizen binnen Europa kon in 2014 gebruik worden gemaakt van externe reisbureau BCD 

Travel. Ten behoeve van de CO2-footprint 2009 is een gedetailleerde analyse gemaakt van de trajecten 

waarvoor de trein gebruikt wordt.  

Hieruit blijktdat ruim de helft van de internationale treinboekingen Parijs als bestemming heeft. Dit is te 

verklaren doordat daar het internationale hoofdkantoor van Capgemini is gevestigd is en 

trainingsfaciliteiten in de buurt liggen. Op basis van een gewogen gemiddelde CO2-uitstoot van de meest 

voorkomende trajecten (>2 boekingen) is de gemiddelde CO2-uitstoot per internationale treinreis bepaald 

op 9,6 kg CO2. 

In 2014 zijn er in totaal 1.938 treinreizen geboekt, waarvan de CO2-uitstoot is geraamd op 23,6 ton CO2. Wij 

constateren dat deze categorie een zeer beperkt bijdrage levert aan de totale scope 3 emissies. Bovendien 

is er een strikt internationaal reisbeleid waardoor de locale invloed op het reduceren van de aan deze 

categorie gekoppelde scope 3 emissies beperkt is. 

 

2. Woon-werkverkeer (commuter travel) 

Woon-werkverkeer is één van de drie categorieën die betrekking hebben op mobiliteit per auto. In de CO2-

footprint rapportages van Capgemini wordt dit onderdeel al structureel meegenomen in de categorieën 

lease-auto’s (Business car travel) en eigen vervoer (Personal cars for business travel). Hiervoor zijn de 

volgende argumenten aangedragen: 
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 Brandstofverbruik treinreizen en brandstofverbruik woon-werk verkeer zijn toegevoegd i.v.m. 

consistentie met de scope van de footprint van Capgemini NL o.b.v. GHG-protocol, zoals deze sinds 2007 

wordt gerapporteerd. 

 Daarnaast zijn deze categorieën van belang om mee te nemen, i.v.m. maatregelen van het 'nieuwe 

werken', zoals het vermijden van vervoer (bijv. thuiswerken) of stimuleren van het gebruik van het 

openbaar vervoer. 

 Tenslotte is het onderscheid tussen woon-werkverkeer en zakelijk verkeer lease-auto's / zakelijk verkeer 

privéauto niet zinvol bij zakelijke dienstverlening en ook praktisch gezien niet af te leiden uit de 

registraties. 

 

Alle maatregelen die worden genomen ten behoeve van het verminderen van de CO2-emissie van 

leaseauto’s en privé-auto’s zijn dus ook van toepassing op het woon-werkverkeer. Hierbij moet gedacht 

worden aan het ‘nieuwe werken’, openbaar vervoer en het stimuleren van energiezuinige auto’s. 
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3. Afval (waste disposal) 

Capgemini streeft een milieuvriendelijke verwerking van afval na door zo veel mogelijk afval te recyclen. 

Hierbij gaat het om de verwerking van afval zoals papierafval en restafval. Dit afval wordt veroorzaakt op de 

kantoren van Capgemini. In de praktijk betekent dit dat we: 

 Voorzieningen bieden om afval gescheiden te verzamelen, zoals papierbakken, verzamelen van printer 

toners, bakken voor plastic koffiebekers, etc., 

 Stimuleren van dubbelzijdig printen en kopiëren, gebruik maken van 100% biologisch afbreekbare 

wegwerp koffie bekertjes en papier, 

 Afstoten of recyclen van IT-apparatuur in overeenstemming met de locale wetgeving, 

 Samenwerken met organisaties die gecertificeerd zijn om speciale apparatuur te verwijderen en te 

verwerken.  

 

Zoals in onderstaande tabel is te zien, bedroeg de totale hoeveelheid afval van Capgemini in 2014, 260 ton 

(zie Bijlage 2 voor detailberekening).Er wordt nog onderzoek verricht naar de verklaring van deze 

trendbreuk in het gestaag afnemen van de totale hoeveelheid afval .  

 

Aangezien het papierafval door recyling een CO2-besparing oplevert kunnen we deze afhalen van de CO2-

uitstoot veroorzaakt door het overige afval. Hiermee komt de totale CO2-uitstoot door afval op 137,7 ton. 

Dit is 0,004% van de totale footprint van Capgemini.  

 

 

   Tabel 1.2: CO2-uitstoot door afval Capgemini NL 

    * Conversiefactor (2,01KG CO2 per Kg papierafval) uit “Kengetallen CO2 reductie door scheiden van afvalstromen door      

      SenterNovem (2010)” 

    ** Conversiefactor (0,94 KG CO2 uitstoot per KG restafval) uit “Afvalverwerking en CO2” door Senternovem (2006)  

 

4. Papierverbruik (paper used) 

De maatregelen van Capgemini met betrekking tot papierverbruik zijn in het verleden vaak technisch van 

aard geweest (follow me print systeem, standaard dubbelzijdig printen) en de laatste jaren met name 

gericht op het bewust maken van medewerkers dat ze spaarzaam met papier om moeten gaan. Daarnaast 

worden steeds meer processen en formulieren gedigitaliseerd waardoor steeds minder papier wordt 

verbruikt. Vanaf 2012 wordt voor alle intern verbruik CO2 neutraal papier gebruikt. 

 

In 2014 was het papierverbruik van Capgemini 25.492 kg dit komt overeen met 33,1 ton CO2-uitstoot 

(25.492*0,0013 (conversiefactor voor papier)). Hiermee komt het aandeel van de CO2-uitstoot van papier 

neer op slechts 0,001% van de totale footprint.  

 

Afval 2011 2012 2013 2014 CO2 (ton) 

Papierafval 45 37 35 40 80,4* 

Restafval 343 294 179 232 218,1** 

Totaal ton 388 331 214 260 137,7 
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5. Elektriciteitsverbruik op locaties van klanten (electricity used at client sites) 

Medewerkers van Capgemini hebben op een tweetal manieren impact op het energieverbruik bij de klant, 

namelijk door het energiegebruik tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en door energiezuinige 

oplossingen voor klanten te realiseren. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken Capgemini medewerkers gebruik van computers, 

verlichting en verwarming op de klantlocatie of thuis. Hierbij kan zowel gebruik gemaakt worden van 

Capgemini-laptops als desktops of laptops welke ter beschikking worden gesteld door de klant. Het 

energieverbruik wordt betaald door de klant of medewerker, die al dan niet gebruik maakt van groene 

stroom.  

 

Ter indicatie van de omvang; een laptop gebruikt gemiddeld 70kWh per werkplek per jaar (Tebodin, 2010). 

Wanneer de helft van alle medewerkers op een klantlocatie of vanuit huis werkt betekent dit een verbruik 

van ongeveer 200.000 kWh, met een CO2-uitstoot tussen de 60 ton CO2 (100% groen) en 120 ton CO2 (100% 

grijs). Of er aanvullende verwarming of verlichting nodig is, is situatie-afhankelijk. Veelal wordt gewerkt in 

gemeenschappelijke ruimten, of in een thuis-situatie waarbij anderen aanwezig zijn.  

De verwachting is dat de omvang in de orde van grote van 1% van de totale footprint van 31.206 ton ligt. 

 

De maatregelen die vanuit Capgemini genomen worden liggen vooral in het aanbieden van zuinige laptops 

met voor het energiegebruik gunstige default-instellingen. Capgemini vernieuwt zijn laptops voor 

medewerkers elke 3 jaar en maakt gebruikt van computers met het Amerikaanse Energystar-label. 

 

De grootste impact van Capgemini (medewerkers) op het milieu ligt in de dienstverlening aan klanten. Zoals 

aangegeven in de Routekaart ICT 2030 is deze impact een factor 10 van de impact die wij als branche op 

ons eigen energieverbruik hebben. Als categorie is deze dus zeer relevant voor Capgemini echter over het 

kwantificeren van deze impact zijn nog geen goede (branche) afspraken gemaakt en daarnaast is het 

berekenen alleen mogelijk op individuele projectbasis. In 2015 wordt door Nederland ICT een werkgroep 

gestart met als doel het ontwikkelen van goede branche afspraken over keten impact. 

 

6. Energieverbruik toeleveranciers (supplier outsourced emissions) 

Bij de analyse van de leveranciers van Capgemini maken we onderscheid tussen inhouse leveranciers en 

alle andere leveranciers. Inhouse leveranciers verrichten hun dienstverlening op de kantoorlocaties van 

Capgemini, zoals de catering (Sodexo), schoonmaak (Alem) en beveiliging (Safarm). Deze dienstverleners 

maken gebruik van de voorzieningen en energie op de locaties van Capgemini, welke zijn opgenomen in de 

CO2-footprint van Capgemini. 

 

De overige leveranciers zijn ingedeeld in de categoriën Energie, Facilities, Hardware, Licenties, Manpower, 

Mobiliteit en Ofice Supplies.Veel van de hardware die uiteindelijk bij de klant in gebruik wordt genomen, 

wordt rechtstreeks aan de klant geleverd door ICT-verdors en zijn daarmee geen leveranciers van 

Capgemini. Verder is er sprake van een zeer divers pallet aan toeleveranciers en de CO2-emissie hiervan kan 

(nog) niet betrouwbaar gekwantificeerd worden. Onder punt 4 en 7 wordt wel ingegaan op de omvang van 

papierverbruik en kantoor artikelen. 
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7. Overige verbruiksgoederen (other consumables)  

In 2008 is, als onderdeel van de eerste CO2-footprint inventarisatie, ook gekeken naar de inkoop van 

kantoorartikelen. In totaal was het gewicht van alle door Ahrend geleverde artikelen 25.566 kg. 

In verhouding tot het totaal ingekochte papier, en het geheel van de CO2-footprint, is besloten dit 

onderdeel niet structureel op te nemen in de CO2-footprint berekening. 

 
Capgemini brengt sinds 2006 haar footprint in kaart volgens het GHG-protocol. Sinds 2009 doet Capgemini 

dit ook op basis van de CO2 Prestatieladder eisen. Vanaf 2013 wordt alleen nog gerapporteerd conform de 

CO2 prestatieladder eisen.  In onderstaande tabel zijn voor dit doel alleen de CO2 Prestatieladder 

berekeningen toegevoegd. 

 

 2013 % v. tot. 2014 % v. tot. 

Scope 1 Directe CO2-emissies 16.857 50% 14.387 46% 

Scope 2 Indirecte CO2-emissies 16.123 48% 15.984 51% 

Scope 3 Overige indirecte emissies 656 2% 835 3% 

Bruto ton CO2 33.636  31.206  

   Tabel 1.3: Capgemini NL CO2-emissies per scope 

 

Op basis van bovenstaande overwegingen zoals genoemd in punt 1 tot en met 7 zijn de volgende cases 

gekozen voor stap 3 en 4 van de scope 3 analyse: 

1. NS-Business Card (zakelijk verkeer via openbaar vervoer in Nederland). Dit wordt uitgewerkt in  

hoofdstuk 2. 

2. Afvalverwerking. Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
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2  OPENBAAR VERVOER NATIONAAL 

Het terugdringen van het gebruik van de auto voor woon-werk en zakelijke reizen heeft de komende jaren 

de grootste focus van Capgemini in het streven om de impact op het milieu terug te dringen. Zoals 

aangeven in hoofdstuk 1 speelt het stimuleren van medewerkers om meer gebruik te maken van het 

openbaar vervoer een belangrijke rol. Om deze reden ontvangen alle Capgemini medewerkers een NS 

Business Card zodat zij zo veel als mogelijk worden ontzorgd bij het maken van andere reiskeuzes. Met de 

NS Business Card kan gebruik worden gemaakt van alle vormen van openbaar vervoer in heel Nederland en 

tevens van diverse deur-tot-deur diensten. 

 
2.1 Partners in de keten 

2.1.1 Capgemini 

Belangrijke actoren in deze keten zijn Capgemini als faciliterende instantie en de Capgemini medewerkers 

zelf. Capgemini maakt nog een onderscheid tussen medewerkers met een lease auto en medewerkers met 

eigen vervoer.  

2.1.2 Openbaarvervoer maatschappijen 

Alle openbaar vervoer diensten die worden aangeboden via de NS Business Card worden ingekocht via de 

NS. Kijkend naar de verbruikscijfers van de NBC, zien we dat het grootste deel van het verbruik de trein 

betreft. Verreweg het grootste deel van de CO2-footprint in de Nederlandse spoorketen zit in het 

energieverbruik van treinen. NS heeft bekend gemaakt dat zij met ingang van 2015 haar totale 

energieverbruik gaat verduurzamen en dat er in 2018 volledig klimaatneutraal met de trein gereisd kan 

worden door 100% inkoop van nieuwe groene stroom1. 

 

2.2 Kwantificering van de CO2-uitstoot  

In 2014 zijn er 168.659 reizen geboekt door medewerkers van Capgemini, waarmee in totaal 8.240.013 km 

is afgelegd per trein. De CO2-uitstoot hiervan is berekend op 535,6 ton. 

 

In tabel 2.1 is te zien dat Capgemini in 2014 volgens de omrekenfactor van de Prestatieladder  1.194,4 ton 

CO2-uitstoot heeft bespaard door het niet reizen met de auto maar met de trein. Als we dit uitrekenen met 

de getallen zoals de NS deze hanteert komen we uit op een lagere nog steeds aanzienlijke besparing van 

717 ton CO2. 

 

 

 

 

                                                      
1
 http://www.ns.nl/over-ns/nieuwscentrum/persberichten/2014/05/klimaatneutraal-treinreizen-in-2018-een-feit.html 



 

   13 

    Totaal # trein 
KM 

Omrekenfactor 
NS kg CO2/km 

Ton CO2e Omrekenfactor 
NS kg CO2/km 

Ton CO2e 

2014 Trein  8.240.013  0,065 535,6 0,039 321 

  Auto 8.240.013 0,210 1.730 0,126 1.038 

  Besparing     1.194,4   717 
      Tabel 2.1 Besparing CO2-uitstoot door treinreizen i.p.v. auto Capgemini NL 2014 

 

In tabel 2.2 is te zien dat het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de NS Business Card gestaag 

groeit. Het gemiddeld aantal treinkilometers per medewerker daarentegen daalt.  Statistisch gezien neemt 

het aantal korte(re) ritten toe bij een toename van het aantal ritten per trein. Daarnaast wordt de NBC 

steeds vaker in combinatie met de auto gebruikt, waardoor kortere ritten met de trein worden gemaakt.  

 

  2011 2012 2013 2014 

Aantal medewerkers in dienst 5.608 4.781 4.540 4350 

Totaal aantal treinkilometers* 8.037.519 7.697.749 6.886.868 8.240.013 

Gem. aantal trein km per medewerker 1.433 1.610 1.516 1.894 

Gem. aantal actieve treingebruikers 2.654 1.921 2.556 2.784 

Gem. aantal trein km per actieve medewerker 3.028 4.007 2.694 2960 

Gem. aantal actieve treingebreuikers als % van 
totaal aantal medewerkers 26% 40% 56% 64% 

   Tabel 2.2: Kerncijfers treinvervoer Capgemini NL 2011-2014 

   Bron: sociaal jaarverslagen en footprint Capgemini. * taxivervoer is buiten treinkilometers, meegeteld met 

   auto kilometers eigen vervoer. 

 

2.3 Reductiedoelstellingen  

Capgemini streeft naar een optimaler gebruik van de NS Business Card. Dat wil zeggen dat de ambitie die 

Capgemini zich heeft gesteld is dat in 2020 elke medewerker met een NS-businesscard deze ook (tenminste 

eenmaal per jaar) gebruikt.  

 

In 2010 lag het percentage NS-businesscard-gebruikers op 23%. In 2014 is dit percentage fors gestegen 

naar 64%. Daarmee lopen we echter wel achter op de tussendoelen die zijn gedefinieerd: 70% in 2012, 80% 

in 2015 en het einddoel is dus 100% in 2020. Met de maatregelen uit het Lean & Green Personal Moblity 

Plan – die zijn doorgerekend door Arcadis (zie Capgemini PvA Lean an Green Personal Mobility) moet het 

mogelijk zijn om binnen vier jaar een verschuiving van 7% te realiseren van auto naar trein. Uitdaging 

daarbij is dus om deze verschuiving zo breed mogelijk onder de medewerkers te laten plaatsvinden zodat 

ook de KPI op het gebruik van de NBC wordt gerealiseerd. De initiatieven die we daartoe met de NS 

ontplooien dragen hieraan bij.  
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3  AFVALVERWERKING 

De categorie afvalverwerking wordt door Capgemini  uitgesplitst in de volgende onderdelen: papier, glas, 

GFT, Vet (vetput, frietvet), EEA (ICT apparatuur, spaar- en ledlampen), papieren koffiebekers, KCA, toners, 

luchtfilters en restafval. 

 

3.1 Partners in de keten 

3.1.1 Capgemini 

In de keten van afvalverwerking kan Capgemini als belangrijke partner worden aangemerkt vanwege het  

gedrag van medewerkers met betrekking tot afval (zowel op Capgemini kantoren als op klantlocaties), maar 

ook om inkoop van goederen die afval veroorzaken en om de wijze waarop met afval wordt omgegaan. 

3.1.2 Leveranciers 

Afval komt voort uit het gebruik van goederen die zijn ingekocht bij leveranciers. Wij maken daarbij onder-

schied tussen inhouse leveranciers en overige leveranciers van de volgende categoriën: 

 Energie 

 Facilities 

 Hardware 

 Licenties 

 Manpower 

 Mobility 

 Office Supplies 

 Services 

Capgemini  verwacht dat leveranciers de verplichtingen naleven die voortvloeien uit nationale en internati-

onale wet- en regelgeving en die in de Capgemini inkoopvoorwaarden zijn beschreven. Tevens vragen wij 

alle leveranciers om middels een CR&S questionnaire aan te geven hoe het duurzaamheidsbeleid van de 

leverancier is vormgegeven. De invloed van Capgemini op de primaire bedrijfsprocessen van leveranciers is 

zeer klein. Echter er is wel aandacht voor de eventuele CO2 emissies van de producten die een leverancier 

in haar assortiment heeft. 

3.1.3 Afvalverwerkers 

Voor de verwerking van het afval heeft Capgemini te maken met een beperkt aantal partijen. Ook ten aan-

zien van afvalverwerkers geldt dat Capgemini  verwacht dat afvalverwerkers de verplichtingen naleven die 

voortvloeien uit nationale en internationale wet- en regelgeving en die in de Capgemini inkoopvoorwaar-

den zijn beschreven. Tevens vragen wij alle afvalverwerkers om middels een CR&S questionnaire aan te 

geven hoe het duurzaamheidsbeleid van de organisatie is vormgegeven. In 2015 is een algemene Supplier 

Standard ingevoerd. De invloed van Capgemini op de primaire bedrijfsprocessen van afvalverwerkers  is 

verder zeer klein. 
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Kwantificering van de CO2-uitstoot 

 
  2011 2012 2013 2014 2014 (CO2) 

Aantal medewerkers in dienst 5.608 4.781 4.540 4350  

Papierafval (ton) 45 37 35 40 80,4 

Overig afval (ton) 343 294 171 232 218,1 

Glasafval (vanaf 2013 apart gemeten in ton) - - 8 36 0 

Totaal (ton) 388 331 214 308 137,7 

Totaal (kg/medewerker) 69 69 47 71 31,6 
    * Conversiefactor (2,01KG CO2 per Kg papierafval) uit “Kengetallen CO2 reductie door scheiden van afvalstromen door      

      SenterNovem (2010)” 

    ** Conversiefactor (0,94 KG CO2 uitstoot per KG restafval) uit “Afvalverwerking en CO2” door Senternovem (2006)  

   Tabel 3.1: Kerncijfers afval Capgemini NL 2010-2013 

 

 
    Grafiek 3.1: Totaal ton geproduceerd papier- en restafval 2010-2014 

 
3.2 Reductiedoelstellingen  

Naar aanleiding van het aangescherpte Group beleid inzake milieu vinden sinds 2014 gesprekken plaats 

binnen de organisatie om – in het verlengde van de milieustrategie en doelstellingen op gebied van energie 

en zakelijke mobiliteit – ook doelstellingen te formuleren op gebied van afval. De discussie richt zich daarbij 

met name op het terugdringen van het papierverbruik (kg/mdw) en het terugdringen van het papierafval. 

Begin 2015 is de Sustainability Board akkoord gegaan met een reductiedoelstelling van 30% onder de 

voorwaarde dat het implementatieplan hiertoe realisatisch is. Begin 2015 is op Group niveau de discussie 

gestart over Group Objectives & Targets. Hierover zal naar verwachting in juli 2015 een besluit worden 

genomen. Dit besluit heeft mogelijk consequenties voor de afval doelstellingen van Capgemini Nederland. 
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BIJLAGE 1 MANAGEMENT INFORMATIE – RAPPORTAGE NS-BUSINESS CARD 2014 
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BIJLAGE 2 AFVALVERWERKING 

 

 

 
 

Waste 2014 Base Base Recycled waste: Paper Recycled waste: Glas

LOCATION Extrapolation Extrapolation M: Main tenant

2013 - H1 2013 - H2 S: Sub tenantLocation Capgemini Q1 Q2 Q3 Q4 opmerkingenLocation Capgemini Q1 Q2 Q3 Q4

Office buildings Total M3/m2 Total M3/m2

Papendorpseweg, Utrecht (excl. congres)34.106   -       34.106  34.106       34.106              M -         -          0,00 -            -            0,00

Papendorpseweg Congres, Utrecht 8.000     8.000     8.000         8.000                M 1.405     1.405     0,18 535 570 300 0 1.728        1.728        0,22 432 432 432 432

Reykjavikplein, Utrecht 20.800   -       20.800  20.800       20.800              M 16.607   16.607   0,80 3.690 4.860 3.787 4.270 33.696     33.696      1,62 8.424 8.424 8.424 8.424

De Brand, Amersfoort 5.279     164      5.115     5.115         5.115                M -         -          0,00 -            -            0,00 0 0 0 0

Fauststraat, Apeldoorn 11.723   4.776  6.947     6.947         6.947                M 12.440   7.372     1,06 3.560 3.095 2.640 3.145 538           319           0,05 171 171 84 112

HTC, Eindhoven 155        -       155        155            155                    S 124        124         0,80 27           36       28            32             -            -            

WTC, Heerlen 610        -       610        610            610                    S 487        487         0,80 108         143     111          125          -            -            

Atlas Arena, Amsterdam 22.908   10.021  8.679         8.679                S 6.930     6.930     0,80 1.540     2.028  1.580       1.782       -            -            

Rozenburglaan, Groningen 860        -       860        860            860                    S 687        687         0,80 153         201     157          177          -            -            

Stationplein, Voorburg 1.500     1.500     1.500         1.500                S 1.198     1.198     0,80 266         350     273          308          -            -            

Atlas Arena, Amsterdam new m2  from jun201422.908   7.721     7.721         7.721                S

Data Centre (DCA)

Archangelkade, Amsterdam 18.000   -       18.000  18.000       18.000              M 115 115 115 0 0 0 0 -            

Parking

Parking Stockholmstraat 10 19000 - 19000 19000 19.000              M 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total buildings main tenant for extrapolation 20.800       20.800              16.607   3.690     4.860  3.787       4.270       33.696      8.424             8.424  8.424    8.424     

Total buildings sub tenant based on extrapolation 11.804       11.804              9.425     2.094     2.758  2.149       2.423       -            4.781             4.781  4.781    4.781     

Total buildings not used in extrapolation (DCA+ new and old buildings) 91.168       91.168              8.892 4.210 3.665 2.940 3.145 2.047 603 603 516 544

Total waste usage 34.924 9.994 11.283 8.876 9.838 35.743 13.808 13.808 13.721 13.749

Total usage 2014

 Amount 

m2 

building 

total 

Amount 

m2 in 

sublet 

to 3 

party's

Amount 

m2 

Capgemi

ni Total usage 2014

Waste 2014 Base Base Recycled waste: General

LOCATION Extrapolation Extrapolation M: Main tenant

2013 - H1 2013 - H2 S: Sub tenantLocation Capgemini Q1 Q2 Q3 Q4

Office buildings Total M3/m2

Papendorpseweg, Utrecht (excl. congres)34.106   -       34.106  34.106       34.106              M -         -             0,00

Papendorpseweg Congres, Utrecht 8.000     8.000     8.000         8.000                M 84.084  84.084       10,51 21.021 21.021 21.021 21.021

Reykjavikplein, Utrecht 20.800   -       20.800  20.800       20.800              M 52.040  52.040       2,50 14.660 13.640 11.400 12.340

De Brand, Amersfoort 5.279     164      5.115     5.115         5.115                M 4.581    4.439         0,87 1.215 1.122 1.122 1.122

Fauststraat, Apeldoorn 11.723   4.776  6.947     6.947         6.947                M 49.573  29.377       4,23 13.464 15.913 10.098 10.098

HTC, Eindhoven 155        -       155        155            155                    S 388        388            2,50 109        102             85           92           

WTC, Heerlen 610        -       610        610            610                    S 1.526    1.526         2,50 430        400             334        362        

Atlas Arena, Amsterdam 22.908   10.021  8.679         8.679                S 21.715  21.715       2,50 6.117     5.692          4.757     5.149     

Rozenburglaan, Groningen 860        -       860        860            860                    S 2.152    2.152         2,50 606        564             471        510        

Stationplein, Voorburg 1.500     1.500     1.500         1.500                S 3.753    3.753         2,50 1.057     984             822        890        

Atlas Arena, Amsterdam new m2  from jun201422.908   7.721     7.721         7.721                S

Data Centre (DCA)

Archangelkade, Amsterdam 18.000   -       18.000  18.000       18.000              M 11.780 4.870 2.420 2.180 2.310

Parking

Parking Stockholmstraat 10 19000 - 19000 19000 19.000              M 0 0 0 0

Total buildings main tenant for extrapolation 20.800       20.800              52.040       14.660   13.640       11.400   12.340   

Total buildings sub tenant based on extrapolation 11.804       11.804              29.534       8.320     7.741          6.470 7.003     

Total buildings not used in extrapolation (DCA+ new and old buildings) 91.168       91.168              117.899 40.570 40.476 34.421 34.551

Total waste usage 199.473 63.550 61.857 52.291 53.894

Total usage 2014

 Amount 

m2 

building 

total 

Amount 

m2 in 

sublet 

to 3 

party's

Amount 

m2 

Capgemi

ni


