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14 april 2022 Science based targets gevalideerd (slide 5). Opname 

footprint 2021 (slide 6). Opname beide ketenanalyses (slide 

7). Actualisatie participaties (slide 11 t/m 13). Actualisatie 

acquisities (slide 16). Actualisatie 4 strategische 

marktsegmenten (slide 17). SBTi toegevoegd bij eisen SPIE 

groep (slide 22).



Dit beleid is onderdeel van het beleid ecologische duurzaamheid



4 doelen e-efficiency en CO2 uitstoot 

CO2 uitstoot i.r.t. producten / 

diensten / projecten na 

levering aan klant 

(downstream)

CO2 uitstoot downstream 

door bijdrage aan 

energietransitie

CO2 uitstoot eigen activiteiten

CO2 uitstoot i.r.t. ingekochte 

producten en diensten 

(upstream)

Beleid SPIE S.A.



SPIE volgt EU Taxonomy for  
Sustainable Finance i.v.m. 
rapportage omzet dat 
bijdraagt aan “groen”

SPIE volgt het internationale 
GHG protocol i.v.m. 
rapportage over uitstoot 
broeikasgassen

SPIE heeft haar doelen laten 
valideren als Science Based
Targets

SPIE volgt internationale standaarden

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ghgprotocol.org/standards
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action


Uitstoot in 2021 ~ 310.000 ton CO2 17.575 ton CO2 ~ 60.000.000 ton CO2 *

Verhouding uitstoot 18 1 3.414

Invloed SPIE +/- ++ +/-

Strategie reductie uitstoot 

broeikasgassen

Onze leveranciers vragen te 

voldoen aan EcoVadis**

Maatregelen wagenpark, panden, 

afval

Energie-efficiënte projecten voor 

klanten (vergroten Green Share)

* Schatting op basis van CBS cijfers energieverbruik bedrijfstakken waar SPIE werkt

c
Uitstoot 

upstream 
(inkoop)

Uitstoot 
eigen 

activiteiten

Uitstoot
downstream

(klanten)

** EcoVadis is een certificaat voor duurzaamheid van organisaties – energy consumption & GHGs zijn belangrijke criteria

CO2 uitstoot in de keten – SPIE Nederland



Upstream

ECOVADIS target SPIE group: 

50% in 2023: 2020: 40%, 2021: 

43,5%, 2022: 47%, 2023: 50%.

Eind 2021 zijn door SPIE group 

additionele doelen gesteld m.b.t. 

CO2 reductie door onze 

leveranciers: ‘SPIE commits that 

67% of its suppliers by emissions 

covering purchased goods and 

services, capital goods, fuel and 

energy-related activities and 

waste generated in operations will 

have science-based targets by 

2025’.

Eigen activiteiten

• Reductie CO2 uitstoot 

leasewagens en gebruik 

benzine/diesel: 
o 2021: 5%

o 2022: 10%

o 2023: 15%

o 2024: 20%

o 2025: 25%

• Reductie CO2 uitstoot elektra 

bedrijfspanden: volledige 

elektraverbruik vergroenen 

vanaf 2021.

• Aanbrengen tussenmeters 

elektra op top 5 SPIE-

locaties hoogste verbruik: 

Schiedam, Breda, Wijhe, 

Hoogvliet, Oss. 

Downstream

Twee voorbeelden van energie-

efficiënte projecten voor klanten:

• Ketenanalyse Onderhoud 

Bruggen: Door het gebruik 

van sensoren bijdragen aan 

minder energieverbruik.

• Ketenanalyse e-mobility DC 

Fast: Het gebruik van groene 

stroom door de lader 

voorkomt 99% van de CO2

emissie verbonden aan de 

inzet van de lader i.v.m. 

dezelfde inzet van de lader 

met grijze stroom. SPIE 

maakt duurzame pitch in 

aanbieding. Blijft wel keuze 

klant!

c
Uitstoot 

upstream 
(inkoop)

Uitstoot 
eigen 

activiteiten

Uitstoot 
downstream

(klanten)

Doelen – SPIE Nederland 2021 - 2023

Note: 

Referentiejaar 

is 2019



Wie Verantwoordelijkheid CO2 reductie en energie-efficiency 

DCN Eindverantwoordelijk voor de doelstellingen, het beleid en de maatregelen

CSR SHEQ Coördinatie van het beleid

Inkoop Duurzaam inkopen (upstream)

BDSI en divisies Stimuleren van (energiebewuste) keuzes klanten (downstream)

Communicatie In- en externe communicatie

BU / vestigingen Stimuleren bewustzijn energie-efficiency en CO2 reductie bij medewerkers

Projectleiders Stimuleren bewustzijn energie-efficiency en CO2 reductie bij medewerkers

Bij projecten met CO2 gunningsvoordeel: voldoen aan specifieke eisen CO2

prestatieladder

Medewerkers Milieubewust handelen, onder andere bij gebruik wagen, pand en omgang 

met afval.

Governance – SPIE Nederland



Doel Maatregelen Planning en verantwoordelijke

Verduurzamen van de inkoop door 

leveranciers te vragen: certificaat EcoVadis

en ambitieuze CO2 reductie

Motiveren leveranciers Inkoop

Reductie uitstoot wagenpark en 

elektraverbruik

Zie bijlage 3 Zie bijlage 3

Reductie uitstoot door dienst e-mobility en 

onderhoud bruggen 

Zie bijlage 4 Zie bijlage 4

Vergroten milieubewustzijn binnen 

organisatie

• 2021 – 2023: expeditie Aantoonbaar 

Groen in strategie SPIE Nederland

• 2021 – 2023: programmateam 

Aantoonbaar Groen

• Communicatie SPIE Nederland

Beter zicht op klantprojecten die (i) 

aandacht besteden aan energie-efficiency 

en/of (ii) bijdragen aan energietransitie

• Rapportage bijdrage nieuwe projecten 

aan SDG’s (maandelijkse trading review 

gebruikmakend van dashboard 

Salesforce)

• Berekening Green Share (jaarlijks)

• Divisies

• BDSI

Acties



PLAN

Uitvoeren 
maatregelen, 

communicatie, 
deelname aan 
initiatieven etc.

CHECK

Bijsturen doelstellingen, 
en beleid (inclusief 
bijsturing te nemen 

maatregelen en 
verantwoordelijkheden)

Herberekenen 
referentiejaar bij 

wijzigingen 
organisatiegrens

Governance - SPIE Nederland: PDCA cyclus

DO

Vaststellen 
doelstellingen & beleid 

(inclusief te nemen 
maatregelen & 

verantwoordelijken)

ACT

Vaststellen CO2

footprint en beoordelen 
voortgang CO2

reductie

Interne audit

Verificatie 
organisatiegrens



SPIE sluit zich aan 
bij de oproep om 

‘groen’ te 
verankeren in de 

beloningsstructuur 
van de bedrijfstop

Lees hier het bericht. 

SPIE is deelnemer 
aan het 

brancheplan 
verpakkingen

Lees hier het bericht. 

SPIE ondertekent 
intentieverklaring 

voor een gebouwde 
omgeving zonder 

materiaalgebonden 
emissies

Lees hier het bericht.

Techniek 
Nederland 

onderschrijft 
Klimaatakkoord

Lees hier het bericht.

Voorbeelden van participaties SPIE Nederland

https://www.spie.com/en/news/gauthier-louette-signs-call-green-executive-remuneration
https://www.technieknederland.nl/persberichten/installatiebranche-gaat-veel-minder-verpakkingsmateriaal-gebruiken
https://www.dgbc.nl/nieuws/31-handtekeningen-tegen-materiaalgebonden-emissies-6283
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2019/09/04/techniek-nederland-onderschrijft


Techniek Nederland
• SPIE is lid van Techniek NL dat 

zich o.a. richt op het praktisch 
toepasbaar, en daarmee 
maatschappelijk relevant, maken 
van technische ontwikkelingen.

• Wie zijn wij? | Techniek Nederland

BTG
• BTG is de Nederlandse Vereniging 

van Bedrijfstelecommunicatie 
Grootgebruikers

• SPIE is lid van de expertgroep voor 
Duurzame Smart Cities met als 
basis duurzaamheid, mobiliteit en 
innovaties 

Women in Energy
• SPIE is enthousiast deelnemer van 

Women in Energy. Hier staat  
regelmatig Renewable Energies op 
de agenda.

• Onze rol in de maatschappij -
Energie, Utilities & Resources -
PwC

STT
• STT is de Stichting Toekomstbeeld 

der Techniek
• SPIE is lid van het 

stichtingsbestuur
• STT voert brede toekomst-

verkenningen uit op het snijvlak 
van technologie en samenleving, 
ondermeer op het gebied van 
duurzaamheid

Voorbeelden bestuurlijke participaties

https://www.technieknederland.nl/over-techniek-nederland/wie-zijn-wij
https://www.pwc.nl/nl/marktsectoren/energie-utilities/onze-rol-in-de-maatschappij.html
https://stt.nl/nl/over-stt/stichting


Dutch Windwheel
• The Dutch Windwheel
• 2017: start project
• 2019: mock-up in Blijdorp geopend 

op 24 september 2019
• 2020 en 2021: nieuwe partners en 

nieuwe locatie: Amsterdam
• 2022: concept gaat internationaal

The Green House
• The Green House opent zijn 

deuren (worksphere.nl)
• 2018: Opent zijn deuren
• 2022: Worksphere is nu 

onderdeel van SPIE Building 
Solutions die dit verder gaat 
ontwikkelen

Emmi
• EMMI Javelin kiest met 

geitenmelkpoeder-fabriek voor 
SPIE | SPIE (spie-nl.com)

• Over nieuwbouw | Goatmilkpowder
• 2022: Engineeringsfase is 

afgerond, bouwfase is gestart. 

Oost NL 60 kunstwerken
• Onderhoud kunstwerken 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
gegund aan combinatie Vitaal | 
SPIE (spie-nl.com)

• 2022: Start assetmanagement met 
aandacht voor verduurzaming

Foto: BredaBouw

Voorbeelden business participaties

Foto: Rijkswaterstaat

Foto: Worksphere

http://dutchwindwheel.com/
https://www.worksphere.nl/our-stories/news/2018/04/the_green_house_opent_zijn_deuren/
https://www.spie-nl.com/project/emmi-javelin-kiest-met-geitenmelkpoeder-fabriek-voor-spie
https://www.goatmilkpowder.com/nld/nl/nieuwbouw-fabriek/over-nieuwbouw
https://www.spie-nl.com/nieuws/onderhoud-kunstwerken-rijkswaterstaat-oost-nederland-gegund-aan-combinatie-vitaal
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