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UTS REALISEERT 
75% REDUCTIE 
IN 11 JAAR MEDE 
DOOR SLIMME 
LOGISTIEK UTS op weg naar een circulaire 

& inclusieve economie



DE ONTWIKKELING NAAR EEN 
STEVIGE BASIS VOOR EEN 
CIRCULAIRE DIENSTVERLENING 
VOOR ALLE LOCATIES VAN UTS IN 
NEDERLAND

Binnen UTS worden kringlopen gesloten met 

een circulair verhaal dat echt is. Hernieuwde 

ambities en visies vormen nu de fundering 

voor de komende jaren. Hierbij geldt één 

gezamenlijke ambitie: de ontwikkeling naar 

een stevige fundering voor een duurzame 

dienstverlening voor alle locaties van UTS in 

Nederland. 

UTS is uw partner op weg naar een circulaire 

en inclusieve economie. Dat is onze missie 

als het gaat om het invullen van onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Gezamenlijk met onze opdrachtgevers 

bereiken we een economie waarin materialen 

hergebruikt worden, werknemers met een 

arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ worden 

ingezet en waarin onze CO2-uitstoot 

neutraal is. Dit doen we door samenwerking 

en transparantie in de keten, cirkelende 

materiaalstromen en de benodigde extra arbeid 

om materialen weer hoogwaardig in te zetten 

en slimme logistieke bedrijfsvoering. 

Door middel van meetbare en haalbare 

doelstellingen is de bijdrage van UTS 

Nederland concreet in de praktijk. Dit zorgt 

voor aantoonbare resultaten en oplossingen 

waarbij de klant een duidelijk inzicht heeft in de 

impact van de kwalitatief hoge bedrijfsvoering. 

Er is een mijlpaal bereikt met een prachtig 

resultaat: 75% reductie van onze CO2 uitstoot 

ten opzichte van 11 jaar geleden, toen we 

startten met ons actieve CO2-reductiebeleid. 

In 2018 hebben we een waardevolle stijging 

in bedrijvigheid gerealiseerd. Deze stijging 

brengt meer vervoersbewegingen met zich 

mee, maar wordt gecompenseerd door een 

daling in uitstoot per fte door slimme logistieke 

bedrijfsvoering. Daarmee blijft de uitstoot gelijk 

aan die van 2017. We zijn trots op dit resultaat! 
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DALING CO2-UITSTOOT 
PER CATEGORIE
2007-2018

CO2-UITSTOOT IS IN 11 JAAR 
TIJD FORS GEDAALD: 
75% LAGER T.O.V. 
BASISJAAR 2007
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TOTALE CO2-UITSTOOT -75%
2007-2018

VERVOER: -76%

GAS: -72%

ELEKTRA: -70%

AFVAL: -86%

Al 11 jaar rapporteert UTS haar CO2-uitstoot. Door 

de jaarlijkse monitoring, sturing en betrokkenheid 

van alle vestigingen is in de periode tot en met 2018 

een daling van 75% in CO2-uitstoot gerealiseerd. 

75% DALING IN CO2-UITSTOOT 
2007-2018

2007
9.636 TON CO2

2018
2.395 TON CO2



UTS IN 2018 LAGERE CO2-
UITSTOOT PER FTE 
DOOR SLIM INZETTEN 
VAN RITTEN 

4

DUURZAAMHEIDS JAARVERSLAG 2018

In 2018 heeft UTS een CO2-reductie weten te 

realiseren op het gebied van elektriciteit. De uitstoot 

van vervoer, de grootste veroorzaker van CO2-

uitstoot, is heel licht gestegen. De CO2-uitstoot 

van de overige categorieën zijn toegenomen. De 

totale CO2-uitstoot is in 2018 vergelijkbaar met 

2017. Dit is een bijzonder resultaat aangezien de 

werkzaamheden fors zijn toegenomen.  

De gerealiseerde CO2-uitstoot wordt volledig 

gecompenseerd. Deze compensatie vindt plaats in 

samenwerking met GroenBalans door te investeren 

in hoogwaardige (Gold Star) klimaatprojecten. 

In 2018 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 2018 
VERGELIJKBAAR MET 2017

UTS IS EFFICIËNTER 
GAAN RIJDEN 

CO2-UITSTOOT IN 2018

CO2-UITSTOOT PER TYPE VERVOER

+1%

+6%

-11%

+10%

+8%

VERVOER: 1889 TON

GAS: 196 TON

ELEKTRA: 242 TON

PAPIER: 36TON

AFVAL: 32TON
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“
Social return 5-15% op basis van 

defi nities opdrachtgevers.
Vragenlijst Preventief Medisch 

Onderzoek onder alle mede-

werkers; verbeteracties om 

welzijn medewerkers te verhogen

Landelijke samenwerking met 

Fonds Slachtofferhulp Nederland, 

waarmee we mensen helpen een 

nieuwe start te maken.

Siep van der Veen 
UTS Hersevoort & UTS Grijpma
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STRATEGISCH
SPEERPUNT 1
MENS

Inclusieve economie Welzijn medewerkers Maatschappelijke betrokkenheid

Mensen inspireren ons en vormen 
onze drijfveer in ons maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.”verantwoord ondernemen.”verantwoord ondernemen.



Reduceren, vergroenen en compenseren van 

CO2-uitstoot. Op basis van UTS CO2 jaarverslag 

wordt besparingspotentieel geoptimaliseerd.

Duurzaam vervoer

Verkennen van de mogelijkheden en het 

groeimodel richting duurzaam vervoer (range 

van scooters, auto’s, vrachtwagens) en strategie 

volgen naar slimme logistiek.

Hernieuwbare energie

Een groeimodel met 100% groene energie als 

tussenstap en optimaal gebruik maken van 

locaties (zelf opwekken en/of beschikbaar 

stellen aan energiecorporaties).
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STRATEGISCH
SPEERPUNT 2
CO2 UITSTOOT

CO2-neutrale bedrijfsvoering



Gebruik van duurzame / circulaire 

materialen (cradle2cradle). Inzet

van RFID track & trace 

optimaliseren.

Materiaalstromen verwaarden

Stromen in kaart brengen en 

verwaarden in samenwerking met

circulaire ondernemingen.

Stortkosten minimaliseren

Samenwerking in de keten

Rondom materialen bij

opdrachtgevers (hubs, 

slimme logistiek, bedrijven als 

grondstoffendepots).
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STRATEGISCH
SPEERPUNT 3
MATERIALEN

Duurzame materialen



Door de milieu-indicatoren om te rekenen naar eenzelfde eenheid (CO2), worden 

indicatoren vergelijkbaar en worden de belangrijkste drivers voor milieu-impact zichtbaar. 

De totale CO2-uitstoot als gevolg van de 

bedrijfsactiviteiten van de UTS vestigingen 

komt in 2018 uit op 2.395 ton CO2 (figuur 1). Dit 

betekent dat de CO2-uitstoot ongeveer gelijk 

is gebleven met 2017. Figuur 1 en 2 laten zien 

dat het grootste gedeelte van de uitstoot wordt 

veroorzaakt door vervoer (79% in 2018 en 78% 

in 2017).

Ondanks de vergelijkbare CO2-uitstoot, is UTS 

in 2018 beter gaan presteren. Het totaal aantal 

ritten is gestegen, maar het aantal uitstoot per 

fte is minder.

Dit komt doordat UTS zuiniger is gaan rijden 

door het slim inzetten van medewerkers en 

ritten. Naast vervoer zijn elektra en verwarming 

de twee belangrijkste drivers van de CO2-

uitstoot. Ten opzichte van 2017 is elektra 

gedaald (-11%) en verwarming is gestegen (6%). 
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2: CO2-FOOTPRINT: MEER 
BEDRIJFSACTIVITEITEN, 
ZELFDE UITSTOOT ALS 2017

Elektriciteit, 242

Verwarming, 196

Papier, 36

Afval, 32

Elektriciteit, 273

Verwarming, 184

Papier, 33

Afval, 29

Vervoer, 1.877

2.396 ton CO2

figuur 1 figuur 2

Vervoer, 1.889

UITSTOOT 2018 UITSTOOT 2017

2.395 ton CO2



UTS Nederland is niet alleen bezig met het 

verbeteren van haar jaarlijkse CO2-footprint, ook 

andere MVO-activiteiten komen ruimschoots aan 

bod binnen de bedrijfsvoering. Zo zijn people 

en planet twee speerpunten die binnen de 

dagelijkse werkzaamheden van alle vestigingen op 

verschillende manieren terugkomen.

Aan social return wordt op meerdere manieren 

invulling gegeven, onder andere door het bieden 

van werkplekken aan medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en door jaarlijks 

meerdere stagiaires aan te nemen. Om verder 

de milieu-impact te minimaliseren wordt het 

wagenpark vergroend, wordt afval hergebruikt en 

wordt de huisvesting van de diverse vestigingen 

verduurzaamd.  

Uit het CO2-jaarverslag van 2018 valt verder het 

volgende te concluderen: 

UTS heeft haar ritten op een slimme en efficiënte 

manier ingezet. Ondanks een stijging in het aantal 

gereden kilometers (%) en de stijging in het aantal 

fte’s, is de uitstoot per fte gedaald. Hiermee laat 

UTS zien dat zij zuiniger en slimmer is gaan rijden. 

De CO2-footprint bedraagt in 2018 2.395 CO2. 

Ten opzichte van 2017 is de footprint met 1 ton 

gedaald; dus meer werk, zelfde uitstoot. Ten 

opzichte van het basisjaar (2007) is de totale CO2 

footprint met 75% gedaald.

De vervoerscategorie is de grootste veroorzaker 

van CO2-uitstoot, deze categorie is vrijwel gelijk 

gebleven. De stijging in vervoerscategorie wordt 

gecompenseerd door daling per fte en slimme 

logistieke bedrijfsvoering. 

De categorie elektra is in het jaar 2018 met 11% 

gedaald en realiseert hiermee de hoogste reductie. 

In het onderzoek zijn twaalf UTS-vestigingen 

meegenomen die allemaal hun energie- en 

vervoersuitstoot hebben doorgegeven wat heeft 

geresulteerd in een dekkingsgraad van bijna 100% 

ten opzichte van 2017.
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UTS NEDERLAND B.V.

WOLGA 2
2491 BJ DEN HAAG

088 00 23 000
INFO@UTS-NEDERLAND.NL
UTS.NL

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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