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Stimuleren van  
energiebesparing

Verdubbelen van het  
aandeel duurzame  

productie

CO2-reductie bij klant  
in totaal 121 kton.

Bij medewerkers 3 %.

Essent heeft het aantal verkochte en 
verhuurde energie besparende pro-
ducten elke jaar weten te verhogen. In 
2012 is gestart nieuwe energiebespa-
rende klantproposities. 

In de periode 2010 t/m 2012 is de CO2-
uitstoot van Essent vervoer en gebou-
wen met 9% per jaar verminderd.  
Dit komt door succesvolle langja-
rige projecten om flexibel werken in  
te voeren, overbodig geworden kanto-
ren te sluiten en een herziening van het 
leaseauto beleid. 

In 2012 was 10,8% van  
de totale energieproductie 
duurzaam en 99% van de 
geïmporteerde houtpellets  
had het Green Gold Label.

Een CO2-neutrale energie-
voorziening in 2050

Gemiddelde CO2-emissie in 
2012 was 553 g/kWh.

De hoge gasprijs en import van  
gesubsidieerde zonne- en wind-
energie uit Duitsland zorgden  
ervoor dat Essent haar CO2-
eff iciënte gascentrales min-
der heef t kunnen inzetten.  
De af bouw van overheidssub-
sidies voor biomassa zorgde 
voor een verminderde inzet 
van CO2-neutrale biomassa 
en daarmee tevens een verla-
ging van de duurzame energie  
productie.  

Essent heeft haar doelstelling 
voor het aandeel duurzame ener-
gie in de energiemix voor 2012 
ruimschoots gehaald. 
 
Het percentage Green Gold Label 
gecertif iceerde geïmporteerde 
houtpel lets is ruimschoots  
gehaald. 
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553  
g/kWh

121 
kton  

3% 
per jaar

Op zoek naar efficiënte  
en duurzame  

energietoepassingen

Nakomen wat we beloven; 
beschikbaar, betaalbaar en 

zo duurzaam mogelijk

Steun voor  
maatschappelijke  

projecten, goede doelen en 
vrijwilligerswerk

Respect voor mensen- 
rechten in mondiale  

grond- en  
brandstofketens 

In 2012 zijn 3 pilotprojecten 
geïnitieerd. Hiermee zijn in de 
periode 2011 - 2012 in totaal 

5 pilotprojecten gestart.

Essent heeft 5 pilotprojecten  
gestart: 

 •Gas Data (proef smart energy   
 diensten gasconsumenten) 

 •GreenWheels evaluatie   
 (praktijktest elektrische auto's) 

 •DC Fastcharging (snellaadconcept   
 elektrische auto's) 

 •Powermatching City Hoogkerk 
 •Biobased Economy  

 bio-energiecentrale Cuijk. 

LTIF is een indicator voor hoeveel-
heid verzuim n.a.v. werk gerela-
teerde incidenten of ongelukken. 
TRCF is vergelijkbaar maar telt ook 
incidenten die tot medische behan-
delingen of ander werk leiden. 

Het percentage ontevreden 
klanten was 3% in 2012.

Het percentage ontevreden klanten 
in 2012 was 3%. Essent ontving in 
2012 diverse prijzen voor haar om-
gang met klanten; het Gouden Oor, 
de Klacht.nl Award 2012 en de 
Nationale Contact Center Award.  

In 2012 was 4,2% van onze 
medewerkers vrijwilliger via 

Companius en werd 1 project 
geïnitieerd dat bijdroeg aan  

UN Global Compact.

Het aantal medewerkers dat in 
2012 deelnam aan Companius is 
sterk toegenomen ten opzichte van 
vorig jaar en kwam hiermee dicht 
bij de doelstelling. 

Essent organiseerde voor het 
Nederlandse Global Compact  
netwerk de lustrum conferentie. 

We passen UN Global 
Compact principes toe op  
onszelf en onze partners; 
in 2012 bevestigd door 

100% naleving van de RWE 
Gedragscode.

In 2012 zijn er geen afwijking-
en van de RWE Gedragscode ge-
rapporteerd of gepubliceerd 
waaruit een overtreding van de 
Gedragscode blijkt. 

3%5 
pilotprojecten
 2011- 2012

Zorgen voor een gezonde  
en veilige werkomgeving

In 2012 bedroeg de LTIF 
0,84 en de TRCF 1,12. Het 
ziekteverzuim was 3,46%.

0,84 LTIF

1,12 TRCF

3,46% 
ziekteverzuim

Essent staat bekend als 
aantrekkelijke werkgever 
met oog voor diversiteit

Essent heeft in 2012 niet deel-
genomen aan het Intermediar 

'Beste Werkgevers Onderzoek'. 

20,5% vrouwen neemt (sub)
topposities in binnen Essent.

Het aantal vrouwen (sub)top posi-
ties nam sterk toe in 2012 waarmee 
Essent een belangrijke stap heeft 
gezet in haar diversiteitsbeleid.
 
Na de gewijzigde opzet van het 
Intermediair 'Beste Werkgevers 
Onderzoek' heeft Essent besloten 
niet meer deel te nemen.
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20,5%  
vrouwen in  

(sub)topposities 

100%  
naleving

RWE Gedragscode

4,2% 

1 
project in 2012

10,8%  
van de totale  

energieproductie

99% 
Green Gold Label

CO2-reductie bij klanten:  
in totaal 161 kton in 2012.  

Bij medewerkers 5%  
CO2-reductie per fte per jaar 

in 2011 - 2013

Aandeel duurzame energie 
van de totale productie:  

20 - 25% in 2020 (waarvan 
10% in 2012) 

100% van de geïmporteerde 
houtpellets heeft in 2015 

Green Gold Label (waarvan 
90% in 2012)

Gemiddelde CO2-emissie 
verlagen naar minder dan 500 
g/kWh in 2012 en tot minder 

dan 400 g/kWh in 2020
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In de periode 2011 - 2012 
zijn vier pilotprojecten  

geïnitieerd

Voor 2012 zijn de doelen 
1,3 voor de LTIF, 2,6 voor de 
TRCF en voor het ziektever-

zuim 3,5%

Percentage ontevreden klan-
ten in 2012 ligt onder of is 

gelijk aan 6%

In 2012 is 5% van onze 
medewerkers vrijwilliger via 

Companius en is 1 nieuw 
project geïnitieerd dat  

bijdraagt aan  
UN Global Compact

Volledige naleving  
RWE Gedragscode

Structurele plaats in de 
top 25 Intermediair 'Beste 
Werkgevers Onderzoek'

  
25% vrouwen in (sub)  

topposities in 2013

HERZIENING MVO-BELEID 2013

De ontwikkelingen rondom de energiemarkt, onze klanten, onze organisatie en de samenwerking met ons moederbedrijf RWE, vragen om 
een herziening van ons MVO-beleid. Onze huidige CR speerpunten zullen bij een herziene beleidsopzet aangepast of geïntegreerd worden. Als 
vertrekpunt kiezen wij voor vier thema’s die voor onze klanten, de maatschappij en onze medewerkers relevant zijn als het gaat om energie. 
Door beschikbaar, betaalbaar, duurzaam en de Essent organisatie centraal te stellen in ons MVO-beleid raken we de essentie van wat Essent levert 
aan haar klanten, de maatschappij en haar medewerkers. In 2013 zullen we ons beleid en de daar bijbehorende ambities verder uitwerken.

Het volledige Essent MVO Verslag 2012 is te vinden op www.essent.nl/mvoverslag

beschikbaar duurzaambetaalbaar organisatie


