
RWE Corporate Responsibility Dashboard

 Actiegebied
Ambitie RWE 
Groep

Doelstelling 
RWE Groep Maatregelen

Status  
RWE Groep 
eind 2014 

Klimaat
bescherming

Wij willen de CO2
intensiteit van onze 
elektriciteitsproductie  
significant verminderen

CO2emissies in 2020 
verminderen tot 0,62 
metrisch ton per MWh 
opgewekte elektriciteit

Bouw efficiëntere 
centrales en  
duurzame energie

0,745 ton CO2/
MWh

Energie
efficientie

Wij willen onze 
energieefficiëntie 
verhogen

Gemiddelde efficiëntie 
van onze centrales 
verhogen tot 40,3% in 
2017  

Bouwprogramma 
nieuwe centrales 

Efficiëntie 
40,4%

Bio
diversiteit 
en milieu
bescherming

Wij willen onze 
installaties altijd 
bedrijven conform 
vergunningen en 
regelgeving … en 100% 
implementatie van 
milieu management
systemen om dit te 
bereiken

100% conformiteit met 
vergunningseisen 

… en 100% 
dekking door 
milieumanagement 
systemen (MMS)
(op basis van aantal 
personeel)

Monitoring en 
optimalisatie 
beheer van 
centrales

… en invoering 
MMS bij nieuwe 
RWE bedrijven

Geen 
significante 
overtredingen

99,5% dekking

Betrokken bij 
de gemeen
schap

Wij willen onze 
reputatie als betrokken 
bedrijf versterken 

Beste regionale 
reputatie onder 
energieleveranciers 
(gemeten via een 
enquête in Duitsland)

Continuering 
bestaande 
educatie en 
vrijwilligers
programma’s

Tweede plaats 
in regionale 
reputatie 
enquête

Klant
tevredenheid

Wij willen zorgen voor 
tevreden en dus loyale 
klanten

Score van tenminste 75 
op klanten loyaliteits
index in 2017 
(alleen Duitsland)

Goede service 
en nieuwe 
energieproducten 
en diensten

Loyaliteitsindex 
76

Werknemers Wij willen verantwoord 
omgaan met ontslag en  
boventalligheid en ons 
personeel gemotiveerd 
houden

Demografische index 
tenminste 84 in 2015

Motivatie Index 72,6 
in 2017

Programma’s ter 
 ondersteuning 
cultuur
verandering. 
Verhogen aantal 
vrouwen in 
management 
posities

Demografische 
index 82,8 

Motivatie index 
70,7

Keten 
verantwoor
delijk heid

Wij willen risico’s 
adresseren door het 
naleven van erkende 
milieu en sociale 
standaarden op 
te nemen in onze 
inkoopcontracten

Leverancierbeheer 
dekt 98% van alle 
inkoop (gemeten als 
percentage van de 
inkoopwaarde)

Meenemen 
CRcriteria in 
inkoopprocessen. 
Stakeholder 
dialoog kolen en 
biomassa.

Dekking 
leverancier
beheer 99,6%

Veiligheid en 
gezondheid 
op het werk 

Wij willen dat onze 
medewerkers en die 
van (onder)aannemers 
net zo gezond naar 
huis gaan aan het 
einde van de dag als 
toen ze ’s ochtends 
binnenkwamen

LTIF < 1,85 in 2017

NB: LTIF = aantal onge
lukken dat leidt tot een 
verlies van tenminste 1 
dag werk, per miljoen 
werkuren (inclusief 
onderaannemers)

Continuering 
implementatie 
van veiligheids
programma’s 

LTIF 2,3

Innovatie Wij willen via innovatie 
zorgen voor de beste  
oplossingen in onze 
business

Onze innovatie
programma dekt 98% 
van de strategisch 
relevante R&D issues 
in 2015

Dekking 96%


