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Een stevige basis voor een circulaire dienstverlening 
door alle UTS vestigingen in Nederland. 





Circulaire logistieke en 
facilitaire dienstverlening in 
tijden van Corona

“UTS is uw partner op weg naar een circulaire 

en inclusieve economie”, dat is onze missie 

waar wij al jaren heilig in geloven. Samen 

met PHI Factory hebben wij eind 2019 

onze circulaire doelstellingen bepaald voor 

2020. Uitgangspunt: continuering van de 

economische hoogconjunctuur waar we in 

Nederland op dat moment middenin zaten.

En toen kwam Corona… Vanaf maart 

2020 hadden we in Nederland onze eigen 

‘intelligente lockdown’. Thuiswerken werd de 

norm. De ene bedrijfstak kwam helemaal stil 

te liggen terwijl in de andere het werk niet 

aan te slepen was. Dat gold trouwens ook 

voor het toiletpapier…

Net als alle andere bedrijven in Nederland 

moest UTS handelen en hebben we talloze 

maatregelen genomen om veilig werken 

conform de RIVM-richtlijnen voor onze 

medewerkers en onze opdrachtgevers 

mogelijk te maken. Zo moesten we onze 

bedrijfsvoering aanpassen en mochten er 

nog maximaal twee medewerkers in onze 

vrachtwagens in plaats van drie. Het inzetten 

van extra vervoersmiddelen was hierdoor 

onvermijdelijk.

Ook de aard van onze werkzaamheden 

veranderde. We hebben talloze kantoren 

geschikt gemaakt voor het werken op 1,5 

meter afstand. Dit losten we voor onze relaties 

voornamelijk op door het herinrichten van de 

kantoren, de helft van het kantoormeubilair 

op te slaan in onze lokale hubs en inzichtelijk 

te maken in ons WMS. En we hebben 

duizenden thuiswerkplekken ingericht. Het 

kantoormeubilair hiervoor hebben we in onze 

hubs verzameld, eventueel gerepareerd 

en gereinigd alvorens dit te plaatsen bij de 

medewerkers. 

Gelukkig hebben we ook veel van onze 

circulaire doelstellingen waar kunnen maken: 

we hebben vervoersmiddelen vervangen 

door elektrische vervoersmiddelen, we 

hebben in onze logistieke hubs en kantoren de 

verlichting vervangen door LED, we hebben 

matrassenlogistiek ingevoerd, we hebben de 

materiaalstromen van onze verhuismiddelen 

verwaard. En we hebben onze samenwerking 

met Fonds Slachtoff erhulp gecontinueerd. 

Vanaf 2025 willen we volledig emissieloos 

de stad in rijden. Daarom is een aantal 

UTS-vestigingen nu al aangesloten bij 

Stadslogistiek, waar zij als lokale hub 

partners fungeren en duurzame oplossingen 

voor de binnenstad bieden.

We zijn er trots op dat we samen met alle UTS-

vestigingen steeds weer nieuwe, innovatieve 

circulaire ontwikkelingen initiëren!
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CO2-uitstoot is in 13 jaar 
tijd fors gedaald met 68% 
t.o.v. basisjaar 2007 

Al 13 jaar rapporteert UTS haar CO2-uitstoot. Door 

de jaarlijkse monitoring, sturing en betrokkenheid 

van alle 13 vestigingen is in de periode van 2007 

tot en met 2020 een daling van 68% in CO2-uitstoot 

gerealiseerd. 

VERVOER: -67%

GAS: -73%

ELEKTRA: -67%

AFVAL: -89%

9.636 TON CO2

3.121 TON CO2 
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Verhoogde CO2 uitstoot door 
extra vervoersbewegingen en 
toename gasverbruik in 2020
UTS heeft in 2020 een CO2-reductie weten te realiseren van 21% 

op het gebied van afval t.o.v. 2019. Het elektra- en papierverbruik 

is vrijwel gelijk gebleven. Een opvallende toename is te zien in de 

CO2-uitstoot in de categorieën vervoer en gasverbruik. Dit is deels te 

verklaren door de toename in zakelijk auto vervoer.

De gerealiseerde CO2-uitstoot wordt volledig gecompenseerd. Deze 

compensatie vindt plaats in samenwerking met Groenbalans door te 

investeren in hoogwaardige (Gold Standard) klimaatprojecten. 

Als compensatieproject is voor 2020 gekozen voor een 

windenergieproject in Taiwan.

Toename zakelijk auto vervoer veroorzaakt 
door COVID-19
Een toename van 34% is te zien in de CO2-uitstoot van vervoer. Er is 

voornamelijk een toename in het zakelijk auto gebruik te zien. Dit werd 

veroorzaakt door de Coronamaatregelen. Er gold een dringend advies 

zoveel mogelijk alleen te reizen bij noodzakelijke reizen. Hierdoor reisden 

veel medewerkers los van elkaar naar de verschillende opdrachtlocaties 

wat voor meer bewegingen en CO2-uitstoot van zakelijk auto vervoer 

zorgden. Ook zijn er veel extra kilometers gemaakt voor het inrichten 

van thuiswerkplekken van onze opdrachtgevers.



CO2-uitstoot in 2020 
t.o.v. 2019

CO2-uitstoot per type vervoer

+34%

+17%

+8%

+4%

-21%

VERVOER: +658 TON

GAS: +28 TON

ELEKTRA: +19 TON

PAPIER: +1 TON

AFVAL: -7 TON
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Door de impact van de categorieën om te zetten naar 

CO2-uitstoot, worden de verschillende categorieën 

vergelijkbaar. De belangrijkste drivers voor milieu-

impact worden dan zichtbaar. Vervoer is de 

hoofdverantwoordelijke voor de CO2-uitstoot.

CO2-footprint: toename 
CO2-uitstoot veroorzaakt 
door COVID-19
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De totale CO2-uitstoot, als gevolg van de 

bedrijfsactiviteiten van de UTS vestigingen, komt uit 

op 3.121 ton CO2. Dit betekent dat de CO2-uitstoot is 

gestegen ten opzichte van 2019. Het grootste aandeel 

van de CO2-uitstoot wordt traditioneel veroorzaakt door 

het vervoer. Dit is ook de categorie waar de grootste 

stijging in CO2-uitstoot vandaan komt. Door een 

groot aantal vestigingen werden er meer kilometers 

gereden. De oorzaak hiervan is dat de opdrachten van 

klanten voor het inrichten van thuiswerkplekken veel 

extra kilometers met zich meebracht. Daarnaast is er 

een fl inke stijging te zien in zakelijk auto vervoer. Dit 

wordt veroorzaakt door de Coronamaatregelen waarbij 

individueel reizen werd geadviseerd voor noodzakelijke 

reizen. Hierdoor waren er meer reisbewegingen nodig 

dan in de voorafgaande jaren.

Naast vervoer zijn elektra en verwarming de twee 

belangrijkste drivers van de CO2-uitstoot. Door het 

Coronavirus hebben onze loodsen een andere invulling 

gekregen. Naast enkel opslag, zijn de loodsen ook 

werkplaatsen geworden. We hebben heel veel kantoren 

leeg gehaald, om het kantoormeubilair in onze loodsen 

te controleren, te herstellen en te reinigen, voordat we 

het op vele thuiswerkplekken geïnstalleerd hebben. 

Daardoor hebben we de verwarming in de loodsen 

vaker aan gehad.

Elektriciteit, 242

Verwarming, 161

Papier, 35

Afval, 31

fi guur 2

Vervoer, 1.949

UITSTOOT 2019 PER CATEGORIE

2.421 ton CO2

Elektriciteit, 264

Verwarming, 189

Papier, 36

Afval, 24

Vervoer, 2.608

3.121 ton CO2

fi guur 1

UITSTOOT 2020 PER CATEGORIE



UTS is lid van de Normaalste Zaak, een organisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

helpt bij het vinden van passend werk. Bij UTS hebben we deze mensen dan ook werken.

UTS streeft ernaar bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Dit betekent een divers 

personeelsbestand met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en mensen in hun kracht 

zetten. Zo houdt UTS zich bezig met het opleiden van stagiaires maar bieden we ook kansen 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het welzijn van de medewerkers is van oudsher tot op de dag van vandaag onze hoogste 

prioriteit. Zo bieden we preventief medisch onderzoek aan en begeleiden we mensen actief 

op vlakken waar ze daar behoefte aan hebben. Het welzijn van de medewerkers wordt 

meegenomen in hun Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) en daarnaast bieden we extra 

vitaliteitsinitiatieven zoals bootcamplessen, fruit-van-de-zaak en een persoonlijke coach.

Niet alleen zijn onze eigen mensen belangrijk. UTS draagt ook graag iets bij aan de maat-

schappij. Zo hebben we vorig jaar onze landelijke samenwerking met Fonds Slachtofferhulp 

gelanceerd en leveren al onze vestigingen een bijdrage aan lokale maatschappelijke 

initiatieven. 

Strategisch
speerpunt 1
Mens

Inclusieve economie

Welzijn medewerkers

Maatschappelijke betrokkenheid
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Pas als je werkt met mensen die 
een beperking hebben, zie je wat 
ze wél kunnen. Je moet het echt 

ervaren en hen op specifi eke 
kwaliteiten selecteren.““Pas als je werkt met mensen die “Pas als je werkt met mensen die Pas als je werkt met mensen die “Pas als je werkt met mensen die 

een beperking hebben, zie je wat “een beperking hebben, zie je wat een beperking hebben, zie je wat “een beperking hebben, zie je wat 

”ervaren en hen op specifi eke ”ervaren en hen op specifi eke 
kwaliteiten selecteren.”kwaliteiten selecteren.

David Bernardt
eigenaar van UTS Bernardt



Al sinds 2007 voert UTS actief beleid op het terugdringen 

van hun CO2-uitstoot en met resultaat. In 13 jaar tijd 

hebben we onze uitstoot met 68% weten te reduceren. 

Maar daar stoppen we niet, per vestiging zetten we 

stappen om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. 

Zo zijn we over gestapt op LED-verlichting, implementeren 

we energiebesparende maatregelen, scheiden we afval 

en nemen we duurzaamheid mee als het gaat om inkoop. 

De CO2-uitstoot die overblijft compenseren we volledig 

door deel te nemen aan gecertifi ceerde klimaatprojecten.  

Duurzaam vervoer

Uiteraard is vervoer een belangrijke pijler in de 

duurzaamheidsvisie van UTS als circulaire logistieke 

dienstverlener. We werken daarom aan Slimme Facilitaire 

Logistiek om vervoersbewegingen te beperken. 

Verschillende UTS-vestigingen hebben zich aangesloten 

bij de oplossing voor stadslogistiek van PostNL, waarbij 

we met emissieloos vervoer de binnensteden bedienen 

vanuit logistieke hubs die aan de rand van de steden 

gelegen zijn. Daarnaast blijven we ontwikkelen op het 

gebied van schoner transport: dat betekent groei van het 

aantal elektrische voertuigen in ons wagenpark, maar ook 

experimenteren met andere duurzame mogelijkheden. 

Zo realiseren we de meeste CO2-winst.

Hernieuwbare energie

Bijna al onze vestigingen gebruiken groene energie 

en waar mogelijk zetten we een stapje extra door zelf 

energie op te wekken door middel van zonnepanelen. 

Strategisch
speerpunt 2
CO2 uitstoot

CO2-neutrale bedrijfsvoering
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We gebruiken zoveel mogelijk materiaal dat kan worden hergebruikt 

in verschillende projecten om het gebruik van primaire grondstoffen 

te verminderen. Dit ondersteunen we door middel van tracking zodat 

verhuismaterialen niet verloren gaan. Ook hergebruiken we onze 

verhuisdozen maximaal door ze in te zamelen en opnieuw in te zetten. En 

worden ze aan het einde van de gebruiksfase ingezameld en ter verwerking 

aangeboden of krijgen ze een tweede leven binnen maatschappelijke 

initiatieven. In het geval van bijvoorbeeld meubilair werken we samen met 

diverse kringloop organisaties door het hele land en ook ICT-apparatuur 

geven we samen met onze partners een tweede leven. Ook hebben we 

matrassenlogistiek ingevoerd. Hierdoor vindt er minder verspilling van 

waardevolle grondstoffen plaats. In onze bedrijfsvoering kiezen we ook 

steeds vaker voor duurzame opties zoals circulair kantoormeubilair en 

circulaire bedrijfskleding. 

Strategisch
speerpunt 3
Materialen

Verwaarden van materiaalstromen
Ook hebben we aandacht voor de achterkant van het proces en faciliteren 

we klanten in het verwaarden van verschillende materiaalstromen. 

Reststromen vanuit een gebouw worden apart ingezameld en aangeboden 

ter verwerking. In het geval van bijvoorbeeld meubilair werken we samen 

met een kringloop en ook ICT-apparatuur geven we samen met onze 

partners een tweede leven. Hierdoor vindt er minder verspilling van 

waardevolle grondstoffen plaats. 

Samenwerking in de keten
Duurzaam ben je niet alleen. We vinden het daarom belangrijk om 

hierin met onze ketenpartners in te ontwikkelen. Dit gaat van onze 

leveranciers van verhuismaterialen waarbij we bijvoorbeeld gebruik 

maken van cradle to cradle toepassingen tot de samenwerking met 

opdrachtgevers en facilitaire partners in de vorm van hubs. 

Duurzame materialen
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