
Innovatie & samenwerking

ICT
Uiterlijk in 2020 willen we voor 99% digitaal en 
daarmee nagenoeg papierloos werken.

Gemaakte prints in kleur
doel -10% | behaald -11%

Logistieke concepten
In 2020 wordt 80% van ons totale transport-
volume naar Italië multimodaal vervoerd.

Multimodaal transport t.o.v. totaal 
transportvolume Italië
doel 69,5% | behaald 62,2%

Sociale innovatie
Stage- of afstudeerplekken voor MBO-, HBO- of WO-studenten op de verschillende afdelingen. Aanbieder 
van werkgelegenheid aan minimaal drie functionarissen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stage- en afstudeerplekken 
doel 4 | behaald 11

Social Return collega’s 
doel 3 | behaald 3

Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteitsmanagement
In 2017 is het totale klachtenmanagement 
geprofessionaliseerd.

Externe audits met een uitkomst 
beneden de norm
doel 0 | behaald 0

Veiligheidsmanagement
Doorlopend voldoen aan alle relevante kwaliteitseisen 
en de kans op ongevallen tot een minimum beperken.

Ongevallen met letsel/verzuim
doel 0 | behaald 0

Milieu & CO2

Duurzame huisvesting en energiereductie
In 2020 willen we minimaal 10% CO2 reductie 
per m2 realiseren ten opzichte van 2015.

Gasverbruik per m2 
doel -5% | behaald -33%

Zuinig en veilig rijgedrag
Zuinig en veilig rijgedrag meten en delen met 
collega’s en stakeholders. 

Verbruik (km/L) Internationaal 
doel 3,43 | behaald 3,37

Wagenpark
In 2020 één van de schoonste wagenparken van 
NL met een gemiddelde euronormering van 6,0.

Gemiddelde euronormering
doel 5,7 | behaald 5,8

Mens & Maatschappij

Gemiddeld aantal dienstjaren
doel >5 | behaald 5,7

Ziekteverzuim 
doel <2% | behaald 1,7%

Goed werkgeverschap
Collega’s lopen een dag(deel) stage op 
een andere afdeling.

Medewerkerstevredenheid
Gestaag verhogen.

Ondersteunen organisaties en/of events
doel 1 | behaald 1

Maatschappelijke betrokkenheid
Steunen van landelijke en lokale goede doelen.
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