Milieu- en Energiebeleid
Wij zijn Cohedron
Eén groep, van sterke bedrijven, met elk zijn eigen expertise. Wij zijn Human Capital Group,
Langhenkel-Talenter, Future Communication, Plangroep en Plangroep Financial Services samen.
Werkend onder de ambitieuze vleugels van Cohedron, een holding die verbindt, vernieuwt en
ondersteunt. Vol business-initiatief en slagkracht. Samen zijn wij Cohedron.
De wet- en regelgeving op het gebied van milieu en energie is het minimum waar Cohedron aan wil
voldoen. Als uitgangspunt voor het milieu- en energiebeleid van Cohedron is dan ook de
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van milieu en energie gebruikt, zoals
onder andere de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit Energie en de Autobrief II.
Deze tijd stelt andere prioriteiten aan de moderne zakelijke dienstverlener. Bij Cohedron zijn we
ervan overtuigd dat onze waarde niet bepaald wordt door omzetcijfers, maar vooral door wat we
bieden aan onze klanten, medewerkers én aan de samenleving. Cohedron voelt zich
verantwoordelijk voor een duurzame wereld. Daarom willen we dat onze bedrijfsvoering het milieu
zo min mogelijk belast. Het voldoen aan wet- en regelgeving is het minimale waar Cohedron zich aan
committeert. We gaan hierin echter verder dan de wet- en regelgeving voorschrijft.
Cohedron streeft naar continue verbetering van haar duurzaamheidsprestatie en het voorkomen
van milieu- en klimaatbelasting. Hiertoe maakt de zorg voor milieu en klimaat een integraal
onderdeel uit van de bedrijfsvoering en de bedrijfsstrategie. Van de medewerkers wordt daarbij een
actieve bijdrage verwacht. Cohedron faciliteert haar medewerkers om hun eigen slimheid in te
zetten om milieu- en klimaatbewust hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
De multidisciplinaire oplossingen van onze kernactiviteiten creëren duurzame waarde voor onze
klanten, medewerkers, partners en voor de economie en maatschappij als geheel. Cohedron streeft
er naar om haar eigen bedrijfsvoering, haar externe dienstverlening en dus uiteindelijk haar invloed
op de maatschappij positief te beïnvloeden en continu te verbeteren. Dit beleid is daar een
onderdeel van.

Toepassingsgebied milieu en energiebeleid
Het milieumanagementprogramma staat opgesteld om de milieu impact van Cohedron, zoals een
vastgestelde focus op CO2 reductie, zo effectief mogelijk te beheersen en daar waar mogelijk, te
verkleinen. Tevens wordt, als onderdeel van het milieumanagementsysteem, jaarlijks een analyse
uitgevoerd op de relevante wet- en regelgeving op dit vlak en worden beheersmaatregelen en acties
gekoppeld aan deze wet- en regelgeving.
Het milieumanagementprogramma is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen met hun diverse
activiteiten (managed services, projecten en consultancy) in scope, ofwel binnen de vastgestelde
organisatiegrenzen. Cohedron stelt jaarlijks vast welke bedrijfsonderdelen binnen de
organisatiegrenzen vallen. Bij het bepalen van de organisatiegrenzen worden alle activiteiten
waarover Cohedron (KvK nummer 69684561) de regie voert, ofwel een meerderheidsbelang in
heeft, meegenomen.
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Als zakelijk dienstverlener is de voornaamste milieu impact van onze dienstverlening CO2 emissie
gerelateerd aan mobiliteit. Het totaal aan relevante aspecten zijn:
• Werkplek en flexplek
• Unified Communications
• Kantoor en omgeving
• Afvalverwerking en bewustwording
• Bereikbaarheid met OV en keuze leaseauto’s
Cohedron werkt met haar milieumanagementsysteem aan de reductie van deze CO2 emissies. Om
dit zo effectief mogelijk te doen ligt de focus op het reduceren van de CO2 emissie uit mobiliteit.
Daarnaast heeft Cohedron diverse milieumaatregelen op het gebied van papierverbruik, afval,
energieverbruik van gebouwen en de inkoop van kantoorartikelen.

Milieudoelstellingen
Iedere werkmaatschappij van Cohedron heeft een zelfstandige, strategische groeifocus. Groei van
de werkmaatschappijen betekent in potentie tevens een groei van het aantal leaseauto’s en
vervoersbewegingen. Aangezien de focus en potentie bij het Wagenpark liggen, is gekozen de
doelstelling te relateren aan het gemiddeld aantal tankpassen.
Door de aanhoudende COVID-19 pandemie en de onzekerheid die dit met zich meebrengt, heeft
Cohedron besloten om in 2021 een doelstelling te hanteren waarbij we minder extern afhankelijk
zijn en die we beter intern kunnen beheersen. Hierbij is ons doel om het % deelnemers aan ons CO2
reductiesysteem CAR (Cohedron Automotive Reduction) te verhogen. Met CAR worden onze
leaserijders uitgedaagd zuiniger te rijden dan de gemiddelde CO2 uitstoot van de eigen leasewagen.
Cohedron heeft daarom de volgende milieudoelstelling geformuleerd:
Cohedron milieudoelstelling in 2021
Het realiseren van 10% meer actieve gebruikers van CAR in 2021 ten opzichte van 2020,
gerelateerd aan het jaarlijkse gemiddelde aantal tankpassen.
Cohedron heeft een geïntegreerd energie- en milieumanagementsysteem, ingericht conform de
ISO14001 norm en zetten CO2 reductiemaatregelen in om deze doelen te bereiken. Hiermee werken
wij continu aan inzicht in haar milieuprestaties en reductiemaatregelen met als doel onze
milieuprestaties te kunnen verbeteren.
Naast de doelstellingen op vervoer hanteert Cohedron een duurzaam inkoopbeleid. De focus ligt op
duurzame inkoop van kantoorartikelen, waarvan specifiek papier en catering. Ook hebben we een
duurzaam printerpark en kopen we energie, waar mogelijk, groen in.
Utrecht, maart 2021

Jeroen Ekkel
Algemeen directeur Cohedron B.V.
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