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Duurzaamheid zit in de genen van  
ECN. Voor talloze ECN-medewerkers is 
het ideaal van een schonere wereld een 
belangrijke drijfveer in hun werk. 

De laatste jaren is ECN begonnen deze ambitie concreter en inzichtelijker te maken met 
een samenhangend en doelgericht beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
of ‘corporate social responsibility’. In 2013 hebben we hierin een belangrijke stap gezet. 
Toen zijn thema’s en indicatoren gekozen waarop we bij ECN onze verantwoordelijkheid 
willen nemen en aantoonbaar resultaat willen boeken. 

In 2014 hebben we stappen gezet om deze in 2013 ontwikkelde visie handen en voeten 
te geven. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn geïntegreerd in de operationele plannen 
van de units. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid 
voor uitvoering van het CSR-beleid te beleggen bij een CSR-werkgroep met daarin 
zes gepassioneerde, creatieve medewerkers met hart voor duurzaamheid. Via een 
sollicitatieprocedure konden zij zich hiervoor aanmelden. De werkgroep is in maart 2014 
ingesteld onder leiding van Rens Savenije en ging voortvarend aan de slag. Reeds in mei 
2014 is een plan goedgekeurd om ECN nog beter te laten presteren op duurzaamheid. 
Enkele van de gelanceerde initiatieven zijn nog hetzelfde jaar uitgevoerd, zoals het 
doe-het-zelf-handboek dat alle medewerkers bewust maakt van het CSR-beleid en 
handreikingen doet om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Terugkijkend op 2014 valt vooral op dat ondanks economische tegenwind de impact 
van ECN op wereldwijde CO2-reductie gegroeid is, doordat onze innovaties een brede 
toepassing hebben gevonden. Daar ben ik trots op. Ook ben ik enthousiast over de 
voortvarendheid waarmee de CSR-werkgroep in 2014 aan de slag is gegaan. Rens Savenije 
wil ik hartelijk danken voor zijn aandeel hierin. Sinds januari 2015 heeft Hilke Rösler het 
voorzitterschap van de werkgroep overgenomen. Haar wens ik veel succes.

Robert Kleiburg
Chief Operating Officer

Inleiding

In dit CSR-jaarverslag maken 

we de balans op over 2014. In 

het eerste deel benoemen we 

de impact die ECN in 2014 heeft 

gehad op de samenleving. Door 

onze kernactiviteiten, door 

kennis te delen, door deelname 

in het publieke debat en de 

samenleving in bredere zin en 

door de eigen bedrijfsvoering 

te verduurzamen. In het 

tweede deel van dit verslag 

leggen we aan de hand van 

onze KPI’s in kwantitatieve zin 

verantwoording af over wat er 

het afgelopen jaar is bereikt 

op de KPI’s die in 2013 zijn 

geselecteerd.
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Dagelijks werken zo’n 500 medewerkers 
van ECN aan nieuwe kennis en nieuwe 
technologieën die bedrijven en huishoudens 
over de hele wereld ‘schoner’ maken. 

De grootste impact op een duurzame energiehuishouding hebben we dan ook zonder 
twijfel door onze kernactiviteiten. Door ECN ontwikkelde technologieën voor energie uit 
zon, wind en biomassa veroveren de markt via cleantech-bedrijven en dragen aanzienlijk bij 
aan het terugdringen van broeikasgassen, het creëren van bedrijvigheid en dus ook banen. 
Dit geldt ook voor technologieën die industriële processen energiezuiniger maken, en 
meettechnologie die helpt om de kwaliteit van lucht en bodem scherp in beeld te krijgen 
en zo steeds verder te verbeteren. En als de belangrijkste overheidsadviseur op het gebied 
van energiebeleid dragen we bij aan een effectieve implementatie van een geïntegreerd 
systeem voor duurzame energie. We maximaliseren onze impact door via diverse kanalen 
kennis te delen: door wetenschappelijke publicaties, door deelname aan congressen, door 
als expert op te treden in debatten over onze energietoekomst, door ons enthousiasme 
voor duurzame energietechnologie over te brengen op nieuwe generaties en door als 
vrijwilliger bij te dragen aan maatschappelijke acties. Ten slotte zetten we ons in om ook 
onze eigen bedrijfsprocessen steeds zuiniger en schoner te maken. 

Concrete voorbeelden van kennis en technologie waarmee ECN heeft bijgedragen aan een 
schonere energiehuishouding zijn legio. Actueel nieuws hierover vindt u op onze website.
Om de maatschappelijke impact van ECN door zijn kernactiviteiten te illustreren geven we 
hier enkele voorbeelden uit 2014.

Verminderde CO2-uitstoot door inzet ECN-technologie
Op basis van de belangrijkste licentiecontracten die we met bedrijven hebben afgesloten 
voor het vermarkten van schone energietechnologie, bepalen we de met ECN-technologie 
bespaarde uitstoot van broeikasgassen voor 2014 op 6,1 Megaton. Dit staat gelijk aan 3,2% 
van de broeikasgasemissies in Nederland , ofwel 18% van de broeikasgasemissies door het 
wegtransport. De impact van ECN is daarmee toegenomen. In 2013 werd de bespaarde 
uitstoot op basis van licentiecontracten geraamd op 5,7 Megaton. In werkelijkheid is de 
besparing van CO2-uitstoot nog veel groter. Ook buiten de licentiecontracten om hebben 
onze kennis en technologie immers klanten bereikt.

Onderbouwde beleidsafwegingen
In oktober 2014 verscheen voor het eerst de Nationale Energieverkenning, samengesteld 

Impact door  
kernactiviteiten
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door ECN samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze 
studie geeft een helder overzicht van recente ontwikkelingen op de energiemarkt en doet 
prognoses voor waar we op af koersen bij gelijkblijvend beleid. Deze geordende feiten 
zijn een goede basis om de effecten van  nieuw beleid in te schatten, zodat beleidsmakers 
onderbouwde afwegingen kunnen maken. De Nationale Energieverkenning wordt na 2014 
jaarlijks geactualiseerd.

Meer energie uit wind
In windturbines is ECN alomtegenwoordig. Zo is bij 95% van alle windturbines ter wereld 
ECN-software gebruikt om ze te ontwerpen en wordt de ECN Operations & Maintenance 
Cost Estimator in 80% van de Europese offshore windparken gebruikt. In 2014 heeft ECN 
verdere verbeteringen aangebracht in de root spoiler, die op de turbinebladen kan worden 
geïnstalleerd om meer energie uit de wind te halen. Reeds 3000 turbines gebruiken de root 
spoiler. De technologie kan tot enkele procenten meer rendement opleveren per turbine 
en heeft dan ook al veel Megawattuur aan extra schone energie opgeleverd.

Schonere lucht
De AirBox is een systeem dat lucht monitort op de aanwezigheid van verschillende deeltjes 
die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De door ECN ontwikkelde innovatieve 
sensoren in de luchtkastjes kunnen tegelijkertijd uiteenlopende soorten deeltjes 
detecteren. In 2014 is het aantal gemeentes dat gebruikmaakt van AirBox uitgebreid. Naast 
Eindhoven zijn nu ook Assen, Breda en Helmond ingestapt. In deze steden is de lucht 
schoner, doordat AirBox beleidsmakers en bedrijven in staat stelt zonodig maatregelen te 
nemen op basis van accurate real-time data.

Meer zonnestroom
Samen met het Nederlandse Tempress, fabrikant van machines voor de productie van 
zonnecellen, heeft ECN een technologie ontwikkeld voor zonnecellen met een hoog 
rendement: n-Pasha. De eerste licentie op n-Pasha werd in 2009 gekocht door het Chinese 
Yingli, later volgde Mission Solar. In 2014 zette Mission Solar de productielijn voor 
zonnemodules op in de VS, met Tempress-machines en ECN-technologie. Naar schatting 
zijn er met de technologie inmiddels meer dan 10 miljoen modules geproduceerd, die 
jaarlijks rond de 2000 Gigawattuur aan zonnestroom opleveren.

Stroom en koeling uit soja-afval
De door ECN ontwikkelde MILENA-vergassingstechnologie maakt het mogelijk om uit 
allerlei soorten biomassa – ook sloophout, bermgras en snoeiafval – een constante 
kwaliteit gas te winnen. De kwaliteit van dit groene gas benadert die van aardgas. 
Samen met Royal Dahlman, een middelgroot Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in 
filtratietechnieken, en het Indiase ingenieursbedrijf Thermax bouwde ECN gedurende 2014 
een installatie in India die in 2015 in bedrijf wordt genomen. Hiermee wordt afval van een 
sojaplantage omgezet in stroom voor een afgelegen dorp dat niet op het elektriciteitsnet 
is aangesloten. De plaatselijke bevolking krijgt zo toegang tot verlichting en tot koeling, 
waardoor ze haar zelfgeproduceerde voedsel langer vers kan houden. 

Meer energie-efficiëntie door ‘out of the box & over the fence’ samenwerking  
In het project Smart Delta Resources kijken we naar kansen voor energie-efficiency door 
de totale in- en uitstroom van grondstoffen en energie van een groep bedrijven in kaart 
te brengen om daarna slimme samenwerking en uitwisselingen te bedenken. Dat doen 
wij bijvoorbeeld in Zeeland waar industrie en overheid hun krachten bundelen voor een 
concurrerende energie- en grondstoffenpositie. Elf deelnemende bedrijven uit de regio 
werken samen aan oplossingen die de concurrentiepositie en de werkgelegenheid in 
het gebied versterken. Programmaleider Ger Spork: ‘ECN heeft een sleutelrol tussen 
verschillende bedrijven dankzij haar brede kennis en ervaring met energiebesparing in de 
industrie. De kansen zijn er, het is nu zaak om die om te zetten in klinkende munt voor de 
regio en bedrijven. En deze benadering adresseert ook een maatschappelijk doel. Synergie 
maakt een sterke CO2-reductie mogelijk en is een voorbeeld voor de cyclische economie.’

In meer steden schone lucht 

door AirBox, doordat AirBox 

beleidsmakers en bedrijven in 

staat stelt zonodig maatregelen 

te nemen op basis van accurate 

real-time data.
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Fokko Pentinga, CEO Amtech Systems, het moeder-
bedrijf van ECN-partner Tempress. ECN en Tempress 
introduceerden samen de n-Pasha-zonnecellen, met een 
extra hoog rendement. ECN ontwikkelde de technologie, 
Tempress de machines.  

 ‘Om zonne-energie betaalbaar te houden zijn we 
afhankelijk van Aziatische landen. Ik ben dan ook blij 
dat wij de productietechnologie voor n-Pasha aan het 
Chinese Yingli hebben kunnen verkopen. Door onze 
samenwerking wordt Tempress wereldwijd niet alleen 
gezien als machinebouwer, maar wordt het bedrijf ook 
geassocieerd met vooraanstaande technologie.

We vormen een sterke combinatie. Steeds vaker werken 
we in een driehoeksverhouding met ECN, Tempress en 
Yingli of een andere partij. We doen mee in de top 3 van 
de wereld op het gebied van solar. Daarnaast werken 
we samen met ECN in het topsectorenbeleid. Een goed 
initiatief, want voor de introductie van Nederlandse 
topsectoren waren we op solargebied nauwelijks 
georganiseerd. Nu gelukkig wel.’

‘We zijn een  
sterke combinatie’
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Op verschillende manieren deelt 
ECN de kennis die het met en voor 
de markt ontwikkelen van nieuwe 
energietechnologie oplevert. 

Dit gebeurt onder meer via rapporten, die soms vertrouwelijk, maar vaak ook openbaar 
zijn, via bijdragen aan internationale congressen en via wetenschappelijke publicaties. Zo 
voedt ECN de internationale R&D-gemeenschap met zijn expertise. 

Publicaties
In 2014 publiceerde ECN 116 vertrouwelijke en 39 openbare rapporten.  
Een greep uit onze publicaties:
• Nederlandse Energieverkenning 2014
• An overview of developments in foil-based back-contact modules  
• The Economy of Large Scale Biomass to Synthetic Natural Gas (bioSNG) plants
• Wind farm design and active wake control
• Luchtkwaliteit meten, kan dat beter? - Het AirMonTech project en database

Conferenties
In 2014 leverde ECN 134 maal een bijdrage aan een conferentie, bijvoorbeeld door een 
presentatie te geven. In juni nam ECN deel aan de Renewable Energy World Europe in 
Keulen, samen met POWERGEN Europe de grootste en meest uitgebreide conferentie 
en beurs voor de elektriciteitssector. In diezelfde maand presenteerde ECN de laatste 
doorbraken in biomassatechnologie in vijf lezingen en twee postersessies tijdens de 
European Biomass Conference and Exhibition in Hamburg.
 
Nederland en Duitsland leren van elkaar
In mei organiseerden we samen met het PBL een druk bezocht symposium over de 
betekenis van het Duitse energiebeleid voor Nederland. Deskundigen van ECN en 
PBL deelden hun inzichten in onder meer de verschillen in stimuleringsregimes voor 
hernieuwbare energie tussen Nederland en Duitsland, de dynamiek van en uitdagingen 
voor de elektriciteitsmarkt en de kansen om vergroening van de economie ten goede 
te laten komen aan de internationale concurrentiepositie. Tot enkele jaren geleden kon 
Nederland op energiegebied vooral veel leren van Duitsland, maar inmiddels is de relatie 
ook andersom en vallen er voor Duitsland lessen te trekken uit de ervaringen in Nederland, 
was één van de conclusies. 

Impact door  
kennis te delen

In 2014 publiceerde ECN 116 

vertrouwelijke en 39 openbare 

rapporten.
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ECN beschikt over unieke expertise op het 
gebied van duurzame energietechnologie 
en -beleid. We beschouwen het als onze 
sociale verantwoordelijkheid die ook te 
delen met een breed publiek, ook al werkt 
ECN niet rechtstreeks voor consumenten. 

Maar kennis van de feiten gebracht door een deskundige en onafhankelijke bron is 
wezenlijk om debatten over de energietransitie zuiver te houden. Daarom passen 
publieksactiviteiten toch bij onze missie. ECN neemt deel aan debatten en paneldiscussies, 
organiseert perslunches rond actuele thema’s en zoekt waar dit relevant is rechtstreeks 
contact met de media.

Energiebesparing in de industrie
In februari organiseerde ECN samen met Bronswerk Heat Transfer een perslunch over 
kansen voor de industrie om energie te besparen. De industrie gebruikt tweemaal 
zo veel energie als alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. Het energieverbruik kan 
worden teruggedrongen door energie te besparen of te recyclen. Tijdens de perslunch 
spraken Anton Wemmers van ECN over de impact van het onderzoeksprogramma en 
directeur Sjaak Remmerswaal van Bronswerk Heat Transfer over zijn eigen ervaringen met 
energiebesparing. 

Plant One bij RTL-Z
In mei besteedde het financieel-economische nieuwsprogramma RTL-Z aandacht aan 
Plant One, de ‘marktplaats’ in het Rotterdamse havengebied waar vraag en aanbod voor 
efficiencyverbetering bij elkaar komen. ECN is één van de aanbieders van innovatieve 
technologie, apparatuur en systemen bij Plant One. De Nederlandse industrie wordt nu 
elk jaar 1% efficiënter. Dat is aanzienlijk, maar door intensiever gebruik te maken van 
innovatieve oplossingen kan deze verbetering worden verdubbeld, was de strekking van 
het programma. 

Nationale Energieverkenning
Met de Nationale Energieverkenning lieten we zien dat er nog onvoldoende maatregelen 
zijn genomen om de Nederlandse doelstellingen voor hernieuwbare energie en 
energiebesparing voor 2020 en 2023 te halen. Maar ook dat door het terugdringen van de 

Impact door  
bijdragen aan het  

publieke debat
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CO2-uitstoot de klimaatdoelstelling wel zal worden gehaald en dat de werkgelegenheid 
in de energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing. Belangrijke 
conclusies, die we dan ook actief en met succes onder de aandacht hebben gebracht van een 
breed publiek. De Nationale Energieverkenning werd opgepikt door veel mainstream media, 
waaronder het NOS Journaal. Media-aandacht voor het rapport bleef wekenlang aanhouden. 

Feiten en fabels over bio-energie
In oktober 2014 organiseerde ECN een perslunch met als thema ‘feiten en fabels over 
bio-energie’. De biobased economy dreigt te worden opgehouden door misverstanden 
en angsten, vindt ECN. De vraag is niet óf we in de toekomst bio-energie gaan gebruiken, 
maar hoe. Hoog tijd dus om wat misverstanden recht te zetten. ECN-expert en 
bijzonder hoogleraar Jaap Kiel gaf journalisten in kort tijdsbestek inzicht in de complexe 
ontwikkelingen op de korte- en lange termijn.

Klimaattop Lima
In december interviewde Trouw ECN-expert Donald Pols naar aanleiding van de klimaattop 
in Lima, waar Pols aan deelnam als adviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Er wordt te negatief gesproken over de top, volgens Pols. ‘De toonzetting is een beetje 
van: het is niks en het wordt niks. Terwijl er nu juist grote stappen worden gezet.’ Pols 
opperde ook dat Nederland in het klimaatbeleid een grotere rol op zich kan nemen, net 
zoals Noorwegen dat doet. ‘Wij zijn een exportland, we hebben een groot en sterk netwerk 
in ontwikkelingslanden, we beschikken over hoogstaande technologie en een heel sterke 
agrarische en watersector. We zouden daar veel meer mee kunnen doen,’ aldus Pols in Trouw.

Media-aandacht voor Nationale 

Energieverkenning bleef weken 

aanhouden.
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Ook buiten hun reguliere werkzaamheden 
dragen ECN-medewerkers bij aan het 
maatschappelijke bewustzijn rondom de 
energietransitie waar we midden in zitten. 
We doen dit in verschillende rollen: als 
docent, als aanbieder van stages voor 
scholieren, als vrijwilliger en soms zelfs als 
actievoerder.

Studenten inspireren
Begin 2014 waren er drie medewerkers die, gefaciliteerd door ECN, naast hun werk bij 
ECN ook hoogleraar aan een universiteit zijn. Zij gebruiken hun ECN-expertise om jonge 
mensen te inspireren en vertrouwd te maken met energietechnologie, opdat nieuwe 
generaties de fakkel over kunnen nemen. In mei 2014 kwam er een nieuwe ECN-hoogleraar 
bij: Bob van der Zwaan werd uit naam van de Stichting Physica benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
geeft daar onderwijs en zet onderzoeksprojecten op rond het wereldwijd toepassen van 
duurzame energietechnologie. 

Werken aan aantrekken jonge onderzoekers
Het aantal jonge wetenschappers dat bij ECN een promotieonderzoek uitvoer lag in 2014 
op ongeveer drie. Dit wordt door ons als te weinig ervaren en de noodzaak wordt erkend 
om, door het aantrekken van meer promovendi, betere banden met universiteiten te 
smeden. Eén van onze promovendi won in 2014 een prijs met zijn proefschrift: Benjamin 
Sanderse kreeg de Stieltjesprijs voor het beste wiskundeproefschrift van dat jaar. Eerder 
was hij al cum laude op het proefschrift gepromoveerd. Hij ontwikkelde een geavanceerde 
wiskundige methode om de door turbines veroorzaakte luchtstromen (‘wakes’) en het 
effect daarvan op de productiviteit betrouwbaar te simuleren. Ook verwerkte hij in zijn 
model de invloed van verschillende windparkontwerpen. Zijn onderzoek kan windenergie 
een belangrijke nieuwe impuls geven. 

Belangstelling kweken voor bèta
Sinds 2012 is ECN aangesloten bij Jet-Net, het Jongeren- en Technologienetwerk 
Nederland. Hierin werken bedrijven als Shell en Tata Steel samen met scholen en 
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overheden om havo- en vwo-leerlingen te interesseren in de bètavakken. ECN heeft 
het Trinitas College in Heerhugowaard ‘geadopteerd’. Wij  verzorgen gastlessen, geven 
beroepenvoorlichting, begeleiden scripties en functioneren als gastadres voor excursies. 
Door mee te doen aan Jet-Net wil ECN jongeren laten zien dat een technologieopleiding 
uitdagend, zinvol en relevant is. Dat is van belang voor Nederland als kenniseconomie, 
maar ook voor de toekomst van ECN zelf.

Ideeën voor de oceaan
Our Oceans Challenge is een wereldwijd online acceleratieplatform waar ondernemers, 
wetenschappers en anderen die de zee een warm hart toedragen ideeën kunnen 
uitwisselen en verrijken. ECN is één van de partners in dit initiatief. Doel is om de time to 
market voor veelbelovende business cases rond de oceaan aanzienlijk te versnellen. Tot nu 
toe zijn er 88 ideeën ingestuurd. Hiervan zijn 16 geselecteerd en daaruit weer de vijf meest 
veelbelovende uitgewerkt tot een business case. Bij drie hiervan was ECN behulpzaam met 
advies en technische ondersteuning. Het gaat daarbij om: Z-ships, schone, emissieloze 
vissersschepen; slow mill en COSWEC, beide systemen die energie halen uit golfslag.   
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Arthur Weeber, in 2014 manager Si-PV Device 
Architecture bij ECN Solar Energy, verzorgde in het 
studiejaar 2014-2015 een lesmodule zonne-energie voor 
de internationale European Master in Renewable Energy 
aan de Hanzehogeschool Groningen.

‘Het lesgeven aan de Hanze Hoogeschool is boeiend, 
ook omdat de studenten uit alle windstreken komen: 
Zuid-Europa, het Midden-Oosten, India, Afrika, en 
Zuid-Amerika. Dat geeft een aparte dynamiek, want 
in al die landen is de situatie natuurlijk anders. Mijn 
ECN-achtergrond is ideaal voor om dit onderwijs te 
kunnen geven, vooral omdat ik de hele kennisketen 
voor silicium zonnecellen en -modules overzie. Ik kan 
de studenten een beeld van de toekomst schetsen 
aan de hand van het fundamenteel onderzoek bij onze 

partners, zoals AMOLF en de TU-Delft. Maar ik kan ook 
alles vertellen over de R&D in onze eigen laboratoria en 
het eind van een ontwikkeltraject: de veldtests en de 
samenwerking met bedrijven. Met dit onderwijs hoop 
ik bij te dragen aan bewustwording van een nieuwe 
generatie energieprofessionals, en hen vertrouwd te 
maken met nieuwe technologieën die ze later kunnen 
gaan toepassen om de energiehuishouding waar ook ter 
wereld duurzamer te maken.’

‘Mijn ECN-achtergrond 
sluit perfect aan  

op dit onderwijsgebied’
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Natuurlijk streeft ECN ernaar om ook de 
eigen bedrijfsprocessen steeds duurzamer 
te maken. We streven naar steeds zuiniger 
energiegebruik, minder emissies en minder 
afval.

Onze ambities gaan ver: we willen een modelorganisatie worden op het gebied 
van duurzaam werken en aan onze gasten innovatieve toepassingen in de praktijk 
demonstreren. Ons atrium met zonnepanelen die tegelijkertijd zonwering zijn is een 
paradepaardje. Ook andere gebouwen op het ECN-terrein beschikken over slimme 
toepassingen zoals warmteterugwinning via de ventilatie, zomernachtventilatie, 
vierdubbel glas  en ‘veegschakelingen’, waardoor om acht uur ook de vergeten verlichting 
vanzelf uitgaat. In 2014 hebben we wederom stappen gezet in de verdere verduurzaming 
van onze bedrijfsvoering. 

Bewustwording medewerkers
‘Luister goed naar onze klanten.’ ‘Deel je kennis met collega’s.’ ‘Probeer één dag per week 
thuis te werken.’ ‘Eet af en toe een vegetarische lunch.’ ‘Kleed je warm aan in de winter.’ 
‘Neem het initiatief voor vrijwilligerswerk.’ Dit is een greep uit de vele tips in het Corporate 
Social Responsibility-handboek dat ECN in 2014 aan alle medewerkers verstrekte. Je 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als organisatie gaat immers niet alleen het 
management aan, dat doen alle medewerkers samen. Het CSR-handboek herinnert aan de 
twaalf indicatoren waarop we structureel voortgang willen boeken en biedt handreikingen 
over wat je als medewerker hieraan zelf kunt bijdragen.

Eigen energie uit windtestpark
ECN’s testpark voor windturbines in de Wieringermeer is in de eerste plaats bedoeld om 
steeds efficiëntere winturbines te ontwikkelen en zo windenergie steeds goedkoper te 
maken. Een prettige bijkomstigheid is dat het testpark ook zelf schone energie produceert. 
De energieopbrengst van het testpark in 2014 lag zo rond de 70 Miljoen kWh. Uitgaande 
van een gemiddelde jaarverbruik van 3500 kWh per huishouden wekt het testpark daarmee 
genoeg energie op voor 20.000 huishoudens.

Rijden op duurzame stroom
Sinds 2014 rijdt de interne dienst van ECN elektrisch over het terrein in Petten. De twee 
onderhoudswagens staan elke nacht aan het stopcontact, waar ze worden opgeladen met 

Duurzame 
bedrijfsvoering
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groene stroom. Ook aan de lease-auto’s van ECN-medewerkers is de eis gesteld dat ze ten 
minste hybride moeten zijn. Om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken heeft ECN op zijn 
hoofdlocatie in 2014 zes laadpalen geplaatst, met in totaal twaalf oplaadpunten. Vier palen zijn 
bestemd voor het eigen personeel, speciaal voor bezoekers zijn er twee snellaadpalen. Onze 
gasten kunnen nu tijdens hun bezoek aan ECN in een paar uur hun voertuig volledig opladen.  

Slimme bandenpomp
Veel Nederlandse auto’s rijden met banden die te zacht zijn. Dit zorgt voor onnodig 
brandstofverbruik en onnodige uitstoot van broeikasgassen. In 2014 heeft ECN op zijn 
terrein een slimme bandenpomp geïnstalleerd, die werkt op zonne-energie. De pomp 
is ‘slim’ omdat hij op grond van het kenteken en de oorspronkelijke bandenspanning 
precies de juiste hoeveelheid extra lucht berekent die nodig is om de banden op de 
ideale spanning te krijgen, waardoor het rijcomfort wordt verbeterd, de auto minder CO2 
uitstoot en de gebruiker geld bespaart op benzine. Hoeveel precies, dat rekent de slimme 
bandenpomp de gebruiker direct voor. Sinds de installatie is de pomp 500 keer gebruikt en 
heeft daarmee – naar eigen zeggen –  tien ton CO2-reductie opgeleverd en de gebruikers 
gemiddeld bijna €25 per beurt aan kosten bespaard. Geen wonder dat de pomp veel 
enthousiaste reacties ontlokt aan zowel ECN-medewerkers als bezoekers.

Papierarm werken
Alle personeelsleden van ECN tezamen hebben 250 bomen per jaar nodig om hun werk te 
doen. We doen onze uiterste best om dit aantal naar beneden te krijgen. Zo is dubbelzijdig 
printen de standaard en wordt geëxperimenteerd met secure printing, waarbij men alleen 
door ter plekke met een pasje in te loggen op het printapparaat kan printen en er dus nooit 
meer prints vergeten worden. In 2014 heeft de top van ECN – die tot voor kort verreweg 
de meeste bomen voor haar rekening nam – een zeer succesvolle pilot uitgevoerd om het 
papiergebruik terug te dringen. Dankzij een geavanceerde notitie-applicatie, een tablet 
en coaching verwerkt de ECN-directie nu alle vergaderstukken alleen nog maar digitaal en 
wisselt zij ook digitaal gegevens en taken uit. Deze papierarme werkwijze bevalt zo goed, 
dat zij zich steeds verder door de organisatie verspreidt.

Duurzaam personeelsbeleid
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat hoog op de agenda. Competentie 
ontwikkeling, work-life balance en gezondheid zijn thema’s waarin in onder andere de 
beoordelings- en functioneringscyclus aandacht gegeven wordt. Ook dit jaar hebben we 
enkele voorbeelden van leidinggevenden die vanuit dit perspectief een switch hebben 
gemaakt naar een meer inhoudelijke rol om zo ruimte te maken voor ander talent. 
Daarnaast faciliteren we uitstroom van werk naar werk op het moment dat specifieke 
technische functies komen te vervallen.
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Robert Kleiburg (Chief Operating Officer) en Annelies 
Jansen (Personal Assistant) zijn in 2014 overgestapt op 
een volledig digitale werkwijze, waardoor ze nauwelijks 
nog papier gebruiken. Hun enthousiasme hierover 
is zo aanstekelijk dat bij ECN inmiddels de volledige 
directie, staf, alle unitdirecteuren en hun ondersteuners 
papierarm zijn gaan werken.

Robert Kleiburg: ‘In maart 2014 zijn we overgeschakeld 
op OneNote, een digitaal systeem waarin je kunt 
archiveren, agenderen, aantekeningen maken, elkaar 
actiepunten kunt toespelen etc. Ons doel was tweeledig: 
effectiever samenwerken en papier besparen. Beide 
doelen zijn ruimschoots gerealiseerd. Wat mij vooral 
bevalt is het gemak van één systeem waarin alle 
programma’s naadloos op elkaar aansluiten en de 
soepelheid waarmee we nu als team opereren. En die 
bespaarde bomen zijn natuurlijk mooi meegenomen.’

‘Annelies Jansen: ‘Van de ene dag op de andere draaiden 
we geen documenten meer uit op papier. Dat was eerst 
wel even wennen. Nu ben ik super tevreden. Je kunt snel 
handelen: actiepunten die Robert tijdens een vergadering 
noteert zijn onmiddellijk zichtbaar voor mij. Archiveren 
kost niet alleen minder papier maar ook minder tijd, en wat 
in het archief zit is makkelijker terug te vinden. En ik heb 
meer overzicht van alles wat er speelt. Inmiddels ben ik 
zo geroutineerd en enthousiast dat ik collega’s van andere 
afdelingen adviseer over het gebruik van OneNote.’

‘Van de ene dag op  
de andere het papier zo 

goed als afgeschaft’

16



De activiteiten waarmee ECN invulling 
geeft aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zijn in te delen in drie 
icoonthema’s: ‘core business’, ‘ons terrein’ 
en ‘de samenleving’. 

Voor elk thema hebben we een aantal key performance indicators (KPI’s) gekozen, 
gebaseerd op de G3.1-richtlijnen voor duurzaamheidsverslagen van het Global Reporting 
Initiative. Voor een deel van de indicatoren zijn specifieke doelstellingen gedefinieerd. 
De KPI’s zijn bedoeld om gerichter acties uit te kunnen voeren die het CSR-beleid 
ondersteunen en om verantwoording af te kunnen leggen over het handelen van ECN.

In de tabellen hieronder is het verloop van de indicatoren over de afgelopen jaren 
weergegeven.

Core business

KPI Doelstelling 2012 2013 2014 Opmerking

EC9
Beschikbaar stellen van 
kennis via minimaal 
250 publicaties per jaar. 

370 340 348
Zie pagina 8 voor belangrijk
ste publicaties

PR5
Geen doelstelling voor 
klanttevredenheid

22% zeer 
tevreden,

70%  
tevreden,

9%  
ontevreden

Voortgang niet te verge
lijken met voorgaande jaar 
omdat overgestapt is naar 
andere meetmethode

EC4
Minimaal 30 procent 
van de omzet als pu
blieke financiering

33% 32% 31%

EN26
Geen doelstelling voor 
gerealiseerde CO2 
besparing

5.7 Mton 
CO2/jaar

6.1 Mton  
CO2/jaar

Gebaseerd op belangrijkste 
licenties. Overige gereali
seerde besparing lastig te 
kwantificeren, zie pagina 5

Duurzaamheid  
in cijfers
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Er was voor 2014 geen doelstelling op klanttevredenheid. Wel zijn we in 2014 overgestapt 
op een nieuwe methode voor de evaluatie van klanttevredenheid. Klanten hebben de 
mogelijkheid om online feedback te geven over hun ervaringen met ECN. Hiermee wordt 
het eenvoudiger om projecten tussentijds te evalueren en direct na afronding van een 
project een eindevaluatie te laten plaatsvinden. Hierdoor zijn we ‘continu’ in contact te 
met onze klanten en kunnen indien nodig tijdens een project aanpassingen maken. De 
feedback van klanten geeft een goede aanleiding om direct in gesprek te gaan met de klant 
en levert ECN input voor verbetering op. De eerste indruk is dat dit leidt tot een grotere 
klanttevredenheid. In 2015 zal de trend verder zichtbaar gemaakt moeten worden.

Ons terrein

KPI Doelstelling 2012 2013 2014

EN3
In 2015 10 procent minder aardgas 
verbruikt dan in 2012

100% 104% 82%

EN4
In 2015 10 procent minder elektriciteit 
verbruikt dan in 2012

100% 101% 97%

EN16
In 2015 10 procent minder CO2 uitstoot 
dan in 2012

100% 104% 83%

N22
In 2015 10 procent minder nietgevaarlijk 
afval dan in 2012

100% 105% 73%

Het energieverbruik zowel van gas als elektriciteit als ook de hoeveelheid afval is 
afhankelijk van het aantal uitgevoerde experimenten. Dit is mede de oorzaak van daling. 
Daarnaast valt de daling in gasverbruik te verklaren door de uit bedrijfsname van een 
persluchtinstallatie op gas. De nieuwe persluchtinstallatie gebruikt elektriciteit, wat ook 
de geringere daling van het elektriciteitsverbruik verklaart. Het eigen verbruik zoals voor 
gebouwverwarming en elektra voor licht en IT-apparatuur vormt maar een zeer klein deel 
van het totale verbruik. Omdat wij alleen groene stroom gebruiken zijn onze emissies 
vooral afhankelijk van ons gasverbruik en volgt gelijke trend.
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De samenleving

KPI Doelstelling 2012 2013 2014 Opmerking

EC1
Geen doelstelling op 
directe economische 
waarde

€75,6 
mln

€80,7 
mln

€76,2 
mln

Dit betreft de omzet van ECN Duurzaam. 
Voor meer informatie zie de jaarrekening  
op www.ecn.nl

LA7

Ongevallen met 
verzuim naar 0

1 3 2
Veilig werken blijft grote prioriteit houden. 
In 2014 zijn we een grootschalige campagne 
over veilig werken gestart. Het percen
tage ziekteverzuim is onder de doelstelling. 
Gezond werken blijft aandachtspunt. Een 
duidelijker rol voor managers in de begelei
ding van arbeidsongeschikten moet leiden tot 
verdere reductie van verzuim.

Ziekteverzuim lager 
dan 3 procent

4% 3.5% 2.5%

LA1

Minstens 30 procent 
vrouwelijke werk
nemers in 2015

23% 24,8%

Sturen op de samenstelling van het perso
neelsbestand is en blijft een grote uitdaging 
op het moment dat er geen grote groei 
van de organisatie is en het economisch 
klimaat buiten ECN weinig kansen biedt voor 
uitstroom.

Minstens 25 procent 
vrouwen in manage
mentfuncties in 2015

17% 8,6%

Minstens 20 procent 
medewerkers die 
niet in Nederland zijn 
geboren

15% 15%

LA10

Investeringen in oplei
ding van medewerkers 
4.0 procent van de 
loonsom in 2014

3,2% (m)
2,6% (v)

3,8% (m)
3,2% (v)

1,1% (m)
1,3% (v)

2014 is voor een groot deel gekleurd door 
een strak cash management regime. De 
strategische keuze om meer te investeren in 
opleidingen is achterhaald door de druk van 
de beperkte financiële ruimte.
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