Corporate Social Responsibility
by ECN in 2016
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In 2015 was dat 33%

in 2015 6.7 Mton besparing
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Minimaal 30 procent
van de omzet als
publieke financiering
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7% minder

1% minder

CO2-uitstoot

electriciteit verbruikt

in 2015 2% minder uitstoot

in 2015 ook 1% minder t.o.v. 2012
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In 2015 10 procent
minder CO2-uitstoot
dan in 2012

In 2015 10 procent
minder elektriciteit
verbruikt dan in 2012

Wij compenseren de CO2-uitstoot
van de vliegreizen die wij voor
ons werk moeten maken.
De teller staat nu op 378 ton
gecompenseerde uitstoot.

Met het compenseren van
de CO2-uitstoot van onze
vliegreizen, steunen wij
het gebruik van efficiënte
houtovens in Oeganda.
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In 2015 10 procent
minder niet-gevaarlijk
afval dan in 2012

In 2015 10 procent
minder aardgas
verbruikt dan in 2012

24% minder

19% minder

aardgas verbruikt

niet-gevaarlijk afval

21% minder verbruikt in 2015

in 2015 28% minder niet-gevaarlijk afval

€
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3.5% in 2015 (m)

66.5 mln

directe waarde

4.0 %

€ 70.4 mln in 2014

van loonsom (v)
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3.1% in 2015 (v)

Directe economische waarde
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Investeringen in
opleiding van medewerkers
4% van de loonsom
in 2014

17% is niet

in Nederland geboren
in 2015 was dat 12%
KPI | LA1

Minstens 20 procent
medewerkers die niet
in Nederland zijn geboren

3.5 %

ziekteverzuim

Samenleving

in 2015 was dat 3.3%
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1

medewerker

Ziekteverzuim lager dan 3%

ook 1 medewerker in 2015
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Minimaal 2 medewerkers
met ‘afstand tot
de arbeidsmarkt’ in 2016
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Ongevallen met
verzuim naar 0
KPI | LA1

0 ongevallen

Minstens 30 procent
vrouwelijke werknemers
in 2016

met verzuim

in 2015 was dat ook 0

26 %

werknemers is vrouw

17%

dat was 24% in 2015

managers is vrouw
in 2015 was 15% van managers vrouw
KPI | LA7

Minstens 25 procent vrouwen
in managementfuncties in 2016

In 2016 hebben wij onze faciliteiten en
expertise opengesteld voor startups zodat
zij sneller hun producten naar de markt
kunnen brengen.
Via onze Jet-Net ambassadeur op
het Trinitascollege in Heerhugowaard
maken wij scholieren warm voor
een technische studie.

ECN steunt de jonge winnaars van
de uitvinderswedstrijd GreenTech van
RTL4 met het onderzoek naar speciale folie
waarmee in landbouwkassen energie
bespaard kan worden.
ECN marktonderzoek laat zien dat jongeren
niet goed weten welke banen er
zijn in duurzame energie.

Meer cijfers over ons CSR-beleid zijn
beschikbaar in de jaarverslagen van ECN

