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1. Introductie 

 

Alliander is een van de drie grote regionale netwerkbedrijven van ons land en heeft meer 

dan 3 miljoen klanten met gas- en elektriciteitsaansluitingen in de regio's Noord-Holland, 

Gelderland, Friesland en Flevoland. 

 

Als netbeheerder staan we voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening voor 

de huidige en toekomstige generatie. Dit betekent dat we actief  werken aan het 

integreren van nieuwe energievormen zoals wind- en zonne-energie. Hier werken al onze 

7000 medewerkers hard aan mee. 

 

Alliander wil hierbij ook zelf haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een schone 

en duurzame wereld voor nu en in de toekomst. Dit noemen we een verantwoorde 

bedrijfsvoering. 

 

 

 

 

 

Alliander heeft een groot energieverbruik. Dit komt voornamelijk omdat Alliander ook 

verantwoordelijk is voor het energieverlies dat veroorzaakt wordt door het transport van 

elektriciteit (1,4 TWh) en gas voor ons deel van de transportnetten. Daarnaast wordt 

energie verbruikt voor mobiliteit en gebouwen.  

 

Dit document is geheel in lijn met onze nieuwe missie: 

 

 

 

 

 

 

Dat is waar wij iedere dag aan werken.  

Alliander heeft MVO als strategisch speerpunt benoemd. CO2 is één van de kernthema's.  

 

 

 

  

Het overkoepelende doel is: klimaatneutraal, oftewel 

CO2 neutraal, te zijn in 2023. 

 

Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities 

toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. 
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De drie hoofditems waarop Alliander focust, zijn: 

 Duurzame bedrijfsvoering, waar CO2-reductie onderdeel van uitmaakt; 

 Inclusieve bedrijfsvoering, op sociale aspecten, zoals mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk stimuleren via onze Foundation 

 En maatschappelijk betrokken, door duurzame energie bereikbaar te maken voor 

iedereen onder gelijke condities 

 

 
 

 

 

Alliander heeft een afdeling MVO waar 4 FTE werkzaam is. De corporate 

verantwoordelijkheid van CO2-management is bij de afdeling MVO belegd. Deze afdeling 

valt hiërarchisch gezien direct onder de CEO. Maatschappelijke thema's die op het 

allerhoogste Dashboard vermeld staan, worden door de afdeling MVO samen met de 

desbetreffende bedrijfsonderdelen opgepakt. CO2 is een van de Key Performance 

Indicators (KPI's) op dit Dashboard.  

 

 

 

1.1.Dit document en het doel 

Dit document omvat de uitgangspunten van de sector- en keteninitiatieven van Alliander 

rondom CO2. Het doel van dit document is om een overzicht te geven van de partijen 

waarmee Alliander samenwerkt als het gaat om CO2 reductie en de concrete acties en 

projecten die lopen en daadwerkelijk verschil realiseren. 
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2. Sector- en keteninitiatieven 

 

Dit hoofdstuk geeft een groot deel van de sector- en keteninitiatieven weer 

waar Alliander in deelneemt. Er is niet één overall (staf)afdeling die het 

totaaloverzicht heeft van alle afzonderlijke initiatieven, aangezien er zowel 

vanuit de Klant-afdeling, Assetmanagement als ook vanuit Strategie en 

MVO vele initiatieven lopen. Het hierna gegeven overzicht is daarmee ook 

niet volledig, maar geeft wel een goed beeld van de brede betrokkenheid 

en het koploperschap van Alliander in onze sector en in de ketens waarin 

wij actief zijn. 

 

Sinds 2014 is een initiatief opgestart om meer overzicht te krijgen over alle 

lopende initiatieven, onder de naam Stakeholdermanagement. Er is veel 

aandacht bij de Raad van Bestuur om beter overzicht te krijgen van de vele 

lopende initiatieven, en er is ook behoefte aan betere interne 

samenwerking als er een stakeholder is die met verschillende Alliander 

medewerkers te maken krijgt. Alliander ziet dit traject als onderdeel van 

het professionaliseren van haar omgevings-bewustzijn en haar pro-actieve 

rol in interactie, dialoog en co-creatie met alle betrokken partijen. 
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Sinds 2015 wordt in de jaarverslagen weergegeven dat CO2 een belangrijk thema is volgens 

onze stakeholders. Dit is onderdeel van de zogenaamde “Materialiteits-analyse”. Vele 

partijen vinden het belangrijk dat Alliander hierop acteert, haar verantwoordelijkheid neemt, 

en bijdraagt aan de CO2 reductie doelen richting 2020, en verder. Ook in lijn met de 

klimaattop in Parijs en met alle doelstellingen van gemeenten, provincies en het rijk. 

 

CO2 en energie staan ieder jaar opnieuw in de top 10 vanuit stakeholders.  

Dit is weergegeven in de volgende grafiek (jaarverslag 2015): 
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2.1 Coalitie Groene Netten 

 

Ons grootste sector initiatief is de Coalitie Groene Netten.  

In 2015 is de  Groene Netten Coalitie opgezet, gestart vanuit de MVO 

directeur van Alliander, Koen Eising. Deze coalitie bestaat uit diverse 

netbeheerders die samenwerken aan een klimaatneutrale en circulaire 

bedrijfsvoering, gesteund door MVO Nederland. 

 

In januari 2016 is hiertoe een “Fair Infra Mission Statement” ondertekend door Raad van 

Bestuur leden van de deelnemers.  Vanuit Alliander heeft Ingrid Thijssen, onze  toenmalige 

COO, en inmiddels de huidige CEO, ondertekend. 

 

 

 

Het doel van de coalitie is een maximale positieve maatschappelijke impact, zowel op energie 

als op grondstoffen. Als alle netbeheerders actief worden, dan zal dit voor heel Nederland een 

zeer grote positieve impact hebben. 

 

 

Hieronder de tekst vanuit het Mission Statement met de partners:
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Mission statement Fair Infra - 2016 

Maatschappelijke urgentie 

De wereld verandert in een hoog tempo. De maatschappij komt voor steeds grotere uitdagingen 

te staan. De effecten van klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen zijn, ook in 

Nederland, voelbaar. De roep om duurzamere vormen van ondernemen en de vraag naar 

alternatieve, duurzame energiebronnen neemt toe. Kortom, mondiale issues openbaren zich 

steeds sterker in ons rijke, dichtbevolkte en kennisintensieve deel van de wereld. 

 

Infra faciliteert duurzaam 

De infrabeheerders in Nederland spelen een unieke rol in deze veranderende samenleving. 

Enerzijds faciliteren we de transitie naar een meer duurzame wereld met aanpassingen aan 

onze infrastructuur. Anderzijds hebben onze activiteiten ook negatieve impact door onze 

emissies en inkoop van niet hernieuwbare grondstoffen. 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor grote impact 

Alle infrabeheerders hebben vanuit hun rol een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

De verduurzaming van de samenleving is een uitdaging die uitstekend past binnen de activiteiten 

van de infrabeheerders. Wij kunnen de duurzame ontwikkeling vanuit de eigen ketenpositie 

gezamenlijk versnellen door bewust om te gaan met emissiereductie en de migratie naar circulair 

materiaalgebruik, in samenwerking met leveranciers, te versnellen. Gezien de grote collectieve 

impact van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, draagt dit direct bij aan significant lagere 

CO2-uitstoot in Nederland en de kanteling naar een circulaire economie. 

 

Samen streven naar Fair Infra 

De deelnemende infrabeheerders spreken de ambitie uit intensief samen te werken op 

energiebesparing, circulair c.q. eerlijk materiaalgebruik en gebruik van duurzame energie voor 

de aanleg, beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Fair Infra is het nieuwe uitgangspunt 

in onze relatie met leveranciers en we garanderen hiermee een stabiel speelveld voor 

duurzame innovatie. Samen streven we naar; 

 Significante verlaging van ons jaarlijks energiegebruik, waarvan 9,6 TWh aan stroom; 

 Vergroening van het resterende energiegebruik en daarmee een significante 

verlaging van onze CO2-emissies; 

 Significante verhoging van hernieuwbare grondstoffen en gerecyclede materialen in 

onze ketens; 

 Een maximale positieve maatschappelijke impact van onze 

infrastructuur. 

 

 

De coalitie Groene Netten wordt ondersteund vanuit Accenture en MVO Nederland, 

vanuit het Ambitie 2020 programma.
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Samenwerken aan Fair Infra (vervolg) 
De deelnemende infrabeheerders conformeren zich elk aan de 

volgende verantwoordelijkheden: 

 

- Uitvoering van tenminste één icoonproject op het gebied van 

energiebesparing, vergroenen of circulair materiaalgebruik. Deze projecten 

kenmerken zich door een sectorvernieuwend karakter en vergroten de 

kennisbasis en het draagvlak voor aanpassing van beleid. 

- Het jaarlijks publiekelijk bekend maken van haar progressie op de 

icoonprojecten, evenals haar progressie op de totale maatschappelijke 

impact van de beheerde infrastructuur. Uitgevoerde onderzoeken en 

resultaten per partij worden gedeeld om maximaal gebruik te maken van 

elkaars inzichten. 

- Medeverantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren van het 

platform Groene Netten en haar ambities. 

 

Thema's 
Het innovatieve karakter van sectorvernieuwende projecten betekent een 

risico en daarmee dynamiek. De deelnemende infrabeheerders bewaken dat 

er altijd tenminste 6 projecten parallel worden uitgevoerd. Thema's 

waarbinnen de projecten worden ontwikkeld, zijn: 

 

 

1. Energiebesparing in bedrijf 

2. Circulaire kabels 

3. Circulair spoor 

4. Vergroenen energiegebruik 

5. Fair IT 
6. Sharing assets 

 
Alliander is betrokken bij alle thema's, behalve nummer 3 waar het Prorail 

betreft. Echter, wanneer blijkt dat Alliander grondstoffen, componenten of 

assets in bezit heeft die kunnen bijdragen aan een circulair spoor, dan worden 

ook hier de mogelijkheden onderzocht. 

 

Voor wat betreft thema 4, vergroenen, loopt Alliander sterk voorop, met haar 

strategie op additionele duurzame opwek in Nederland ter compensatie van 

haar eigen uitstoot. Uitleg hierover staat in het “Energiemanagement 

Programma 2015”. 
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Groeien naar 2020 
De deelnemende infrabeheerders streven naar meer samenwerking op de hier 

genoemde onderwerpen richting 2020. De samenwerking staat geheel ten dienste 

van de individuele verandersnelheid van de organisaties. Jaarlijks zal worden 

geëvalueerd of deze is verhoogd en of de samenwerking wordt gecontinueerd. 

 

In 2016 en 2017 zijn de 6 thema's verder uitgewerkt en de reductiedoelen helder 

verwoord.  

Er kan gezegd worden dat de impact van alle thema's sterk is. Gezien de enorme 

hoeveelheden energie en grondstoffen die worden gebruikt bij netbeheerders, is het 

reductiepotentieel en de opbrengst bij verbeterde samenwerking op dit vlak 

aanzienlijk, en van grote invloed op de verduurzaming van Nederland als geheel. 

 

 

 

In 2018 heeft de Coalitie Groene Netten een speciaal magazine uitgebracht van de 

Next Generation Infrastructures: NGInfra. 

 

Hierin staan diverse interviews over de lopende projecten en resultaten, waarbij Koen 

Eising, MVO directeur van Alliander, het voorwoord heeft geschreven en een 

uitgebreid interview is opgenomen over onze duurzame aanbestedingen, inclusief 

ons recent volledig gerenoveerd, circulaire en energie-positieve gerenoveerde 

hoofdkantoor in Duiven. 

 

NGinfraMagazine 2018 #3 Verduurzaming 

 

https://issuu.com/nginframagazine/docs/infra_02-2018_mr 

 

 

 

 

 

 

  

Het overkoepelende doel is: klimaatneutraal, oftewel CO2 neutraal, te zijn in 2023. 

 

https://issuu.com/nginframagazine/docs/infra_02-2018_mr
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2.2 Fair Meter: Alliander, Stedin en meterleveranciers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Fair Meter is een keten-initiatief met de producenten / leveranciers van de slimme meter, 

in het contract van de SMR5, oftewel de nieuwste versie die in 2015 is aanbesteed, voor 

ongeveer 5 a 6 miljoen meters van Alliander en Stedin. 

 

Fair is 1 van de 4 hoofdcategorieën waarop gegund is, met een totaal waarde van 15%. 

Hierbij zijn concrete Fair doelen opgesteld op gebied van: 

  

1. Energy and emissions 

 

 5% CO2 emissions reduction per year 

per supplier (baseline 2014 until 2023) 

 Reduction in waste emissions (higher 

recycling % instead of landfill) 

2. Transparency 

 

 Full bill of materials (including > 200 

materials) 

 Tracing back to second and third tier 

suppliers, eventually until the mines 

3. Resources 

 

 Use of recycled materials where possible 

(e.g. plastics, copper), banning of conflict 

material and toxic or haardous materials, 

compliancy to WEEE laws and 

regulations 

4. Cooperation 

 

 New dialogues in the Fair Meter Pilot, in 

which sustainable innovations are 

supported, and frontrunners such as 

Fairphone and Philips are consulted 

 



5  

Een eerste (theoretische) analyse is voltooid van de keten van energiemeters. 

Er zijn meer dan 3000 toeleverende partijen geïdentificeerd. 

 

In de praktijk hebben leveranciers tot “tier2” analyse gedaan, en dit is verder uitgewerkt in 

2016 en 2017. Het blijkt echter een enorme klus om de data transparant te maken. Hierbij is 

zowel privacy gevoeligheid van data, als het stellen van deze nieuwe vraag een uitdaging voor 

de toeleveranciers in de keten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld: Intern met onze collega's delen we de uitkomsten van de Fair Meter op onze 

jaarlijkse Alliander Technische Dag (in 2016 en 2017). 
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Beeld: Extern delen we de resultaten van Fair Meter op de European Utility Week, een 

jaarlijks Europees event (bijdragen in 2016 en 2017). Deze presentatie is gezamenlijk 

met Alliander en meter-leverancier Landis+Gyr. Onderstaand de stand van de andere 

meter-leverancier Iskraemeco (elektra) en Flonidan (gas). 
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De belangrijkste uitkomsten van de Fair Meter acties zijn bij leverancier Landis+Gyr: 

 

In 2017 rapporteert een van de leveranciers, Landis+Gyr, de volgende resultaten* 

(Landis+Gyr, Annual Fair Meter Report, 2017):  

- 27% minder gewicht materiaalgebruik (bijna 360 ton), waarvan; 

o 33% minder gewicht plastics; 

o 58% minder gewicht metalen; 

- 50% minder variatie in materiaalgebruik verantwoord in de Bill of Materials; 

- 14% reductie in het aantal elektronische componenten; 

- Lager energieverbruik door de meter zelf. 

 

Ook bij meter leverancier Floniskra (coalitie van eletkra meter leverancier Iskraemeco, 

en gasmeter leverancier Flonidan) is de meter lichter geworden, en wordt gewerkt 

aan modulariteit van de meter, uitgebreid inzicht in de milieu- en 

arbeidsomstandigheden in de keten, lichtere en verantwoorde verpakkingen en 

verantwoorde, hoogwaardige recycling aan het einde van de levensduur. 

 

Dit initiatief is gestart om daadwerkelijk een duurzame revolutie in de elektronica 

keten te krijgen, en hiertoe wordt samengewerkt met Fairphone en Philips.  

Alle informatie, en ook “white papers” en internationale media en pers over dit 

initiatief is te vinden op: 

 

Fair Meter informatie is beschikbaar op de website die speciaal gebouwd is voor de 

gehele coalitie met alle aangesloten leveranciers en partners: 

 

www.fairsmartmeter.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fairsmartmeter.com/
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2.3 Coalitie Innovatieprogramma Leiding op Circulariteit  

 

Keten innovatieprogramma over ondergrondse infrastructuur, gericht op het circulair inkopen 

van kabels en leidingen. Initiatief van Nederland Circulair! en ondersteund door MVO 

Nederland. 

 

Vanuit Alliander zijn Hendrik de Vries, consultant Liandon en Hendrik van Zantvoort, 

Programma manager Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop, actief betrokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment uit een interview van de beide Hendrikken op 

circulairondernemen.nl 

Zoals vaker bij ‘change makers’ in organisaties kan de verandering hen niet snel genoeg 

gaan. En hoewel er ook in dit traject het één en ander soepeler kan zien ze toch vooral de 

positieve veranderingen die het al heeft gebracht. “Deze coalitie is eerlijk gezegd een 

springplank”, vertelt Hendrik de Vries. “We zijn al een tijdje bezig om verschillende 

leveranciers achter de broek aan te zitten en zelfs in contracten vast te leggen dat zij met 

een grondstofpaspoort en alternatieve ontwerpen te komen”.  

Hun doel voor de komende tijd bij Alliander? “Over 5 jaar kunnen wij hopelijk een andere 

baan zoeken. Dan is circulariteit business as usual binnen Alliander. De circulaire economie 

als pleonasme.” 

Er zijn verschillende momenten om in te stappen in de circulaire economie. Kijk je 

bijvoorbeeld naar productontwerp zodat producten zó in elkaar gezet worden dat deze het 

langst meegaan en na levensduur het beste weer uit elkaar te halen zijn? Of naar innovaties 

die de levensduur van een product verlengen? Ook kan je je focussen op de end-of-life 

fase; het terugnemen van producten om deze zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken.  

 

Het hoofddoel is: om in 2040 100% circulair materiaalgebruik in de ondergrondse 

infrastructuur te realiseren.  
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Partners:  

MVO Nederland, Nederland Circulair!, Evides, Prysmian, Van Gansewinkel, Thermaflex, 

BureauLeding, SUEZ, Twentse KAbelfabriek, Enexis, Turqiose Energy management en Ecodorp 

Boekel. 

 

Er zijn drie trajecten: 

 

1. Ontwerpen & meten 

 

Kabel fabrikanten zijn trekker (Prysmian) 

2. Functionele vraag 

 

Alliander is trekker 

Commitment om circulair inkopen in de 

komende aanbesteding van kabels te 

integreren (minimale weging van 15%) 

Zoeken naar minder CO2 impact en 

grondstof impact. (>20%) 

3. Reclaim Kabel fabrikant is trekker (Thermaflex) 

 

2.4 Samenwerking met Urgenda – voortzetting 

 

In 2015 is de samenwerking overeenkomst met Urgenda voor 2 jaar verlengd, met een 

kleinere bijdrage. Nog steeds is Urgenda een belangrijke aanjager van verduurzaming. 

 

Mondiaal gezien zijn de maatschappelijke uitdagingen groot. Alliander beseft dat overheden, 

bedrijven en consumenten grote stappen moeten zetten om tot verbetering te komen. Om 

deze reden heeft Alliander in 2011 voor de duur van vier jaar, de samenwerking met Urgenda 

geformaliseerd. Urgenda is de actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland 

sneller duurzaam wil maken en hiervoor verbindingen legt tussen bedrijven, overheden, 

maatschappelijke organisaties en consumenten. Door het sneller verduurzamen van de 

energiesector bij consumenten, wordt CO2-reductie bevorderd. Alliander zorgt voor 

kennisinbreng en draagt actief bij aan initiatieven op het gebied van elektrisch rijden, lokale 

energiebedrijven en duurzame gebiedsontwikkeling. 

 

Marjan Minnesma is ook bij diverse evenementen aanwezig geweest in de afgelopen jaren, 

zoals bij de opening van de Sustainability Challenge, waarbij 100 studenten meedenken 

over oplossingen voor verduurzaming van Nederlandse bedrijven. In 2014 heeft Liander 

deze wedstrijd gewonnen, vanuit hun case “Circulaire bedrijfsvoering”, met als case-

houder MVO adviseur CO2 en circulariteit, Dominique Hermans. 
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Bij de aanloop naar de klimaattop in Parijs in december 2015 heeft Marjan Minnesma 

ook een tv programma gemaakt “De Climate Miles”, wandelend op weg naar Prijs. 

Namens Alliander MVO heeft Dominique Hermans meegelopen en is toen ook in de tv 

uitzending geweest over de rol die Alliander pakt richting een duurzame 

energievoorziening, en specifiek onze acties richting een circulair netbeheer met zo 

weinig mogelijk energiegebruik en verantwoord grondstoffengebruik.  

Beschikbaar op You Tube, Dag 13, Climate Miles: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5ywufNbTWc 

 

Daarnaast draagt Alliander ook jaarlijks bij aan de evenementen die georganiseerd 

worden op de Dag van de Duurzaamheid. Zo gaf Dominique Hermans, adviseur MVO, 

in 2017 een lezing op een KPN congres voor duurzame infrastructuur. En is er intern ook 

een bewustwordings-campagne over deze dag om medewerkers te activeren ook een 

steentje bij te dragen.  

 

2.5 Green Deal Circulair Inkopen 2.0 

 

Alliander heeft mede ondertekend bij de Green Deal Circulair Inkopen in 2014 voor vier jaar, 

en inmiddels heeft onze nieuw aangetreden Inkoop Directeur, Rick Hof, het vervolg 

ondertekend op 14 juni 2018.  

 

In de Green Deal Circulair Inkopen committeert Alliander zich op 2 trajecten, namelijk kabels 

en bedrijfskleding. Bij beide trajecten is de aanbesteding in volle gang, en zijn inmiddels 

leveranciers geselecteerd die aantoonbaar beter scoren op circulaire indicatoren. Aspecten 

hiervan zijn de inbreng van gerecyclede materialen in het ontwerp, eenvoudige reparatie en 

hoogwaardige recyclebaarheid bij end-of-life. 

 

Beeld:  Green Deal Circulair Inkopen 2.0 ondertekening 14 juni 2018 – vanuit Alliander 

deelname van Rick Hof, nieuwe inkoopdirecteur (gestart per mei 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5ywufNbTWc
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Algemene Green Deal informatie en achtergrond 

 

In Green Deals sluiten burgers, bedrijven en organisaties overeenkomsten met de 

overheid om duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Het gaat hierbij om 

concrete projecten op het terrein van onder andere energiebesparing, duurzame 

energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van grondstoffen en water en 

daarmee CO2-reductie.  

 

Alliander heeft sinds 2011 al deelgenomen aan vijf green deals. Onder meer met partners 

rond groen gas en duurzame mobiliteit en inkopen.  Ook is er sinds 2014 een Green Deal 

Circulaire Gebouwen (met kennisinbreng op energiepositieve gebouwen, zoals het nieuwe 

Duiven). 

 

 

Ook heeft Alliander deelgenomen in 2013-2016 aan de Green Deal Fair Meter, 

waarbij samen met andere netbeheerders o.a. Stedin is toegewerkt naar het 

verduurzamen van de miljoenen nieuwe slimme meters. In mei 2016 is de green deal 

closing session geweest, aangezien de contracten voor de grootschalige uitrol van 

de slimme meters toen getekend waren. 

 

Zie ook de paragraaf over Fair Meter in dit document.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Algemene informatie over de Green Deal Circulair Inkopen is te 

vinden via: https://mvonederland.nl/nieuws/ruim-100-miljoen-aan-

circulaire-inkoopkracht-nieuwe-green-deal-circulair-inkopen 

 

https://mvonederland.nl/nieuws/ruim-100-miljoen-aan-circulaire-inkoopkracht-nieuwe-green-deal-circulair-inkopen
https://mvonederland.nl/nieuws/ruim-100-miljoen-aan-circulaire-inkoopkracht-nieuwe-green-deal-circulair-inkopen
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2.6 Deelname Grote Bedri jvennetwerk MVO Nederland  

en Ambitie 2020 

 

Alliander heeft ervaring met maatschappelijk presteren en zoekt steeds meer partners om 

kennis te blijven delen en de samenwerking aan te gaan. In 2011 traden we toe tot het 

grote bedrijvennetwerk van MVO Nederland. Alliander heeft als kennisbron en spreker 

meerdere bijdragen geleverd aan conferenties op de thema's arbeidsparticipatie en MVO-

besturing. 

CO2 is één van de onderdelen van MVO-besturing. 

 

In 2014 is Alliander met haar MVO manager Koen Eising genomineerd in de top 3 van 

MVO managers van het jaar. Dit is een kroon op ons werk. 

 

 

 

 

Zie ook de coalitie Groene Netten, deze coalitie wordt ondersteund vanuit MVO Nederland. 
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2.7 Band op spanning 

 

Alliander neemt deel aan het initiatief “band op spanning”. De Groene Garage maakt 

een aantal maal per jaar een ronde langs de Alliander-locaties om de banden van alle 

geparkeerde auto's op de juiste spanning te brengen. Resultaten uit het verleden hebben 

aangetoond dat rijden met banden op de juiste spanning een aanzienlijke besparing van 

brandstof en een verhoging van de verkeersveiligheid oplevert. Een auto die met 15% 

onderspanning rijdt, verbruikt ongeveer 2% meer brandstof. Dit extra brandstofverbruik 

leidt direct tot extra uitstoot van uitlaatgassen zoals fijn stof en CO2. 
 

 
 

De laatste check was in februari 2018, waarbij 1745 auto's zijn gecontroleerd. Er is wordt 

ongeveer 30.000 euro bespaard door deze jaarlijkse actie in minder liters brandstof en 

minder versleten banden. Medewerkers reageren (nog steeds) erg positief op deze controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  

2.8 Slim reizen & Platform Samen Om  

 

Alliander is sinds diverse jaren 1 van de 52 deelnemende grote bedrijven in het platform 

“slim werken, slim reizen”. De partijen verenigd in het Platform willen een massale 

beweging van werkgevers en werknemers op gang brengen die slim werken en slim reizen. 

Een groot onderwerp van dit platform is minder rijden, waardoor de CO2-uitstoot wordt 

gereduceerd. 

 

Thema's 

Om massa te kunnen maken en zoveel mogelijk werkgevers en werknemers te 

bewegen slimmer te werken en te reizen, richten we ons op een aantal cruciale 

thema's: 

* ICT/ werkplek: techniek en huisvesting maken het mogelijk flexibel te werken  

* HRM/ Cultuur: slim werken en reizen maken integraal onderdeel uit van het arbeidsproces 

* Mobiliteit: flexibel aanbod van mobiliteitsdiensten dat de werknemer prikkelt slimme 

keuzes te maken en reisgedrag te veranderen, dus minder en efficiënter gaat rijden. 

* Communicatie: communicatiemiddelen inzetten om de massa te bereiken en in beweging 

te brengen (portal, ambassadeurs, campagnes enz). 

 

 

Daarnaast is een ander mobiliteits- keten initiatief, SamenOm. Hierbij is meer aandacht voor 

fietsen naar het werk. Alliander doet hierbij mee, naast andere grote organisaties en 

organiseert ook diverse clinics met oud-wielrenprofessional Maarten Ducrot. Een voorbeeld is 

het Wielerfestival Montferland (mei 2018) waaraan tientallen Alliander collega's hebben 

deelgenomen:  

 

https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/algemeen/419297/alliander-en-wielerfestival-

montferland-gaan-samenom 

 

 

 

https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/algemeen/419297/alliander-en-wielerfestival-montferland-gaan-samenom
https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/algemeen/419297/alliander-en-wielerfestival-montferland-gaan-samenom
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE7K74jM7cAhWGPFAKHVFZDKwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wielerfestivalmontferland.nl/samenom/&psig=AOvVaw31vd2hSW9p2IZ7iOrAkF9m&ust=1533290106582758
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2.9 Springtij (2014-2018) 

 

Alliander is sinds 2014 sponsor van het festival Springtij op Terschelling. 

 

Springtij wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen en in toenemende 

mate invloed uitoefenen op de duurzame agenda. Springtij creëert impact, verbindt 

en is een kompas op de reis naar een groene toekomst. Kennis uitwisselen is daarbij 

belangrijk, maar ook het uitstippelen van routes en het aanzetten tot concrete actie. 

Springtij wil haar doelstellingen bereiken door (onder andere) het Springtijnetwerk 

verder uit te bouwen en te activeren. 

Een van de belangrijkste activiteiten is het jaarlijkse Springtij Forum (voorheen Springtij 

Festival) op Terschelling. 

 

http://www.springtij.nu/over-springtij/ 

 

 

 

 

September 2014 was onze CEO Peter Molengraaf onderdeel van een debat in de sessie 

“Energie voor de toekomst”.  

 

Ook heeft Alliander alldeze jaren samengewerkt met de “jonge generatie”, als 

ondersteuner van de Energieboot, die met een groep van 20 man op een oude platbodem 

naar het eiland voer en duurzaamheid heeft verbonden met de uitdagingen en 

perspectieven zoals de jongeren dit meemaken. Ieder jaar gaan er 2 of 3 young 

professionals vanuit Alliander mee met deze boot om een heel weekend verdieping te 

krijgen over de energietransitie. 

 

In 2017 is Ingrid Thijssen, onze nieuwe CEO, ook aanwezig geweest op de Energieboot om 

het gesprek te voeren over een duurzame energietoekomst, met alle kansen en 

uitdagingen.  

 

Daarnaast  is er een programma op het eiland Terschelling zelf. 

http://www.springtij.nu/over-springtij/
http://www.schuttelaar.nl/images/db/6369
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In 2015 heeft Alliander weer een bijdrage geleverd, waarbij de CEO's van diverse 

netbeheerders bijeen kwamen voor een bijeenkomst over de Coalitie Groene Netten (zie 

paragraaf Groene Netten). Tevens was er een deelsessie vanuit Alliander MVO door 

Dominique Hermans over circulair netbeheer, onze bijdrage aan een duurzame 

energievoorziening, en hoe wij hier zelf een rol pakken bij onze verantwoorde 

bedrijfsvoering. 

 

In 2017 is er samen met Enexis een workshop geweest met een spel:  

 

Het Energietransitie spel 

Deze sessie over “Het spel wordt lokaal gespeeld” gaat over de energietransitie in een wijk 

met invalshoeken van techniek, bestuurders en diverse bewoners. 

Hierbij wordt geleerd welke uitdagingen er zijn om diverse buurtbewoners mee te krijgen als 

een gemeente besluit dat zij van het gas afwillen door de klimaat doelen.   

 

 

 

 

 

 

Springtij sessie: Het Energietransitie spel door Alliander en Enexis 

 

Een korte samenvatting van dit Spel is op film vastgelegd: 

https://www.youtube.com/watch?v=y2RbS7IPXds 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2RbS7IPXds
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Bijlage 1 - CO2 boodschap Alliander  

 

1.1 Missie Alliander 

Alliander is een van de drie grote regionale netwerkbedrijven van ons land en met ruim 6 miljoen 

aansluitingen van gas en elektriciteit bij klanten in de regio's Noord-Holland, Gelderland, Friesland en 

Flevoland. Als netbeheerder staan we voor toegang tot een betrouwbare, betaalbare en duurzame 

energievoorziening voor iedereen onder gelijke condities; alle inkomensgroepen moeten in staat zijn 

om duurzame energiekeuzes te kunnen maken. Dit betekent dat we alle nieuwe vormen van duurzame 

energie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten inpassen in het bestaande net; dat is onze 

kernopgave. Dat doen we door inzet van data-gedreven netbeheer, het beïnvloeden van klantgedrag 

en het werken aan open (warmte)netten met ruimte voor meerdere aanbieders. Allemaal manieren om 

de netwerkkosten van de energietransitie laag te houden en het snelle tempo bij te kunnen houden. 

Hier werken al onze 7000 medewerkers elke dag hard aan mee. 

 

Bij deze duurzame kernopgave hoort een duurzame organisatie die op energie en klimaat uitdraagt 

wat nodig is en zelf het goede voorbeeld geeft.  

 

1.2 Positie MVO en CO2 

Om deze reden heeft Alliander MVO als strategisch speerpunt benoemd. We hebben een separate 

afdeling MVO die rechtstreeks rapporteert aan de CEO.  

De hoofditems van het MVO beleid zijn: 

 

1. Energietransitie, het garanderen van toegang tot duurzame energie voor iedereen onder 

gelijke condities. 

2. Een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering; 

3. Een inclusieve en diverse organisatie, als afspiegeling van de samenleving 

4. Een transparante bedrijfsvoering, voortdurend in dialoog met de samenleving 

Onderstaande geeft de samenhang schematisch weer: 
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Onze CO2-uitstoot en bijbehorende klimaatdoelstelling is een formele Key Performance Indicator voor 

de Raad van Bestuur. De afdeling MVO is belast met de dagelijkse sturing op CO2 en stelt de 

kwartaalrapportages op.  

Alliander wil ondernemen op een verantwoorde manier. We zijn als netwerkbedrijf letterlijk 

verbonden met de maatschappij. Daarom investeren we in CO2-reductie. 

 

 

 

 

 

Sinds 2010 volgen wij de ‘trias energetica’: eerst besparen, daarna duurzame energie 

gebruiken en als laatste fossiele brandstoffen zo efficiënt en effectief mogelijk gebruiken. In 

2011 is besloten voorrang te geven aan besparing en duurzame opwek ten behoeve van 

ons eigen energiegebruik. Bij het duurzaam opwekken van elektriciteit is het voor Alliander 

van belang dat het leidt tot extra (“additionele”) opwekcapaciteit in Nederland.  

 

 
Het overkoepelende doel is: 

Alliander streeft naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2023. 
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1.3 CO2 uitstoot Alliander in context  

De CO2 voetafdruk van Alliander is met > 800 kton per jaar fors en ongeveer te 

vergelijken met: 

 

90.000 270.000 1,5% 

huishoudens (p/j) Auto's (p/j) CO2 gerelateerd aan 

  
electriciteitsverbruik NL 

  (p/j) 

 

 

 

De voetafdruk kent de onderstaande onderverdeling: 

 

 


