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Algemeen
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Naast het voldoen aan de wettelijke eisen, is Corporate Social Responsibility (CSR) ofwel Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) voor CGI altijd intrinsiek onderdeel geweest van haar wijze van opereren, zoals verwoord in het 

global statement van CGI:

’As a high-growth company, CGI understands that growth must not come at the expense of the communities where we do 

business or of the environment in general. This is why CGI is committed to contributing to the protection of the environment 

through responsible and environmentally oriented operating practices.’ *

Om beter invulling te kunnen geven aan onze doelstellingen en de ontwikkelingen in de maatschappij, heeft CGI 

recentelijk haar CSR structuur aangepast naar een drie pilaren benadering. De drie pillaren zijn ‘Climate’, ‘Communities’ 

en ‘Careers’ en voor elk is een aparte strategie ontwikkeld.

Als ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties zet CGI zich in om de 17 doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling te helpen verwezenlijken. CGI heeft daarom haar focus gebieden en strategie daarachter 

gebaseerd op deze Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

De ‘Climate’ pilaar is waar het milieubeleidsplan van CGI Nederland onder valt met de generieke doelstelling om te 

komen tot een continue verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot door onze 

bedrijfsvoering. 

Dit document beschrijft het CGI Milieubeleidsplan voor de periode FY2021-FY2025** en wordt minimaal eens in de drie 

jaar bijgewerkt, of eerder als daar aanleiding toe is.

We nemen een nieuw referentiejaar FY2019*** om de doelstellingen tegen af te zetten.

*Voor meer informatie hierover en een uitgebreide toelichting op het global CGI beleid Corporate Social Responsibility; ga naar onze website: 

http://www.cgi.com/en/corporate-social-responsibility

** FY staat voor Fiscal Year (Boekjaar). Bij CGI loopt dit van 1 Oktober tot en met 30 September.

*** FY2020 zou voor de hand liggen, dit is echter door COVID geen goed referentiejaar.
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http://www.cgi.com/en/corporate-social-responsibility
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De drie internationale pilaren van CGI
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Source: CGI 3-year Strategic Plan

Careers

Act as a global leader by 

encouraging and educating more 

people to improve technical and 

business literacy. Promote local 

mentoring programs and 

partnerships with clients, local 

schools and universities.

Climate

Demonstrate our commitment to 

environmental and economical 

sustainability through operating 

practices, community service 

activities, and projects delivered 

in collaboration with our clients.

Communities

In collaboration with our clients, 

benefit the overall well-being of 

the communities where we live 

and work. Use CGI’s technology 

and business consulting expertise 

to deliver pro bono IT work for 

local charities and community 

organizations.
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….TECH FOR CLIMATE

Minimizing the carbon impact of CGI operations’ as well as its clients’ own 

carbon impact

• Top priority: Climate change (CO2 emissions)

• Additional areas of focus: sustainable supply chain, energy, 

waste, recycling and water

AREAS OF 

FOCUS

MOST 

MATERIAL 

UN SDGs

• By 2025: Global Environmental Management System 
(all sites / operations)

• By 2030: CGI is committed to be carbon neutral.

TARGETS

(high level)

Goal 9 – Industry, Innovation and 

Infrastructure: Build resilient infrastructure, 

promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation.

Goal 11 – Sustainable Cities and 

Communities: Make cities and human 

settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable.

Goal 12 – Responsible Consumption and 

Production: Sustainable consumption and 

production is about promoting resource and 

energy efficiency, sustainable infrastructure, and 

providing access to basic services, green and 

decent jobs and a better quality of life for all.

Goal 13 – Climate Action: Take urgent action 

to combat climate change and its impacts. 

Goal 17 – Partnership for the Goals:

Revitalize the global partnership for sustainable 

development.

UN Sustainable Development Goals 

De Globale milieu doelstellingen:  TECH FOR CLIMATE
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Doelstellingen CGI NL algemeen (FY2030) en concreet (FY2025)

CGI heeft twee soorten doelstellingen: Een algemene voor 

Fiscal Year 2030, en zes concrete voor Fiscal Year 2025.

Algemene Doelstelling FY2030:
CO2 neutraal

CO2: doelstelling FY2025

50% CO2 reductie t.o.v. FY2019

Mobiliteit: doelstelling FY2025

50% lease auto’s is elektrisch

Vliegen: doelstelling FY2025

10% minder vlieg km’s per MT lid t.o.v. FY2019

Gebouwen: doelstelling FY2025

5% minder energieverbruik per m2 t.o.v. FY2019 

Alle gebouwen zijn voorzien van groene stroom

Certificering: doelstelling FY2025
Continuering van de certificering van Ecovadis, ISO 14001 

en CO2 Prestatie Ladder niveau 5

Datacenters: doelstelling FY2025

Continuering 0% CO2 met groene stroom
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Te continueren certificaten
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Ecovadis

Ranking sinds 2014 

Gold ranking sinds 2018

ISO
14001

Gecertificeerd sinds 2010

CO2 
prestatieladder

Gecertificeerd sinds 2012 

Niveau 5 sinds 2018

De belangrijkste certificaten die we voor de looptijd van dit beleidsplan willen continueren zijn:

• Ecovadis Gold, als global ranking.

• ISO14001, als SBU certificaat.

• CO2 PrestatieLadder, als BU NL certificaat
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Organisatie
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Stuurgroep bestaande uit:

VP Operations

CSR Manager

Directie

Deelgebieden

Mobiliteit Facilities Datacenters

Rapportage: Team in India

VPCS Sector Energy & 

Communications

VPCS Sector Vital Civil 

Infrastructures

Directielid Businesslid Businesslid

Fleet Coordinator Manager Facilities & Safety Data Room Manager

De stuurgroep bestaat uit de 

CSR manager en 

vertegenwoordigers van het 

Management Team en de 

Business Sectoren. 

Het CSR team bestaat uit de 

CSR manager en 

vertegenwoordigers van de 

onderdelen die de milieu 

impact voor CGI NL bepalen.

Data verwerking en rapportage 

wordt gedaan door ons team in 

India.
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Uitvoering van het milieubeleid

De volgende afdelingen zijn betrokken bij de uitvoering van het milieubeleid en werken hierin 

samen met, en rapporteren aan, de CSR manager.

 De afdeling Human Resources is verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid en bepaalt hierdoor de 

mogelijkheden van CO2-reductie met betrekking tot woon/werk en zakelijk verkeer van de 

medewerkers, dienstreizen en andere manieren van werken zoals, bijvoorbeeld thuiswerken. De 

afdeling Fleet management is verantwoordelijk voor naleving van dit beleid m.b.t. leaseauto’s.

 De afdeling Facility Management is onder meer verantwoordelijk voor de inkoop van energie, papier, 

afvalverwerking et cetera, en het beheer van de gebouwen binnen CGI en vervult daarmee een centrale 

rol bij het realiseren van de CO2-reductie.

 De afdeling Real Estate is onder meer verantwoordelijk voor het selecteren en contracteren van nieuwe 

kantoren. Deze is niet permanent vertegenwoordigd in het CSR team.

 De CIO en IT-Services afdelingen zijn verantwoordelijk voor de mogelijkheden van CO2-reductie door 

de inzet van IT-middelen. Dit betreft zowel het energiezuiniger maken van de IT-middelen als het 

ondersteunen met IT-technologie van andere werkwijzen, waardoor CO2-reductie wordt gerealiseerd 

(bijvoorbeeld thuiswerken).

 De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie over het CO2-

reductieprogramma, onze doelstellingen en de voortgang die CGI realiseert. Communicatie vindt plaats 

volgens de EMS Procedure Training and Communication. Deze is niet permanent vertegenwoordigd in 

het CSR team.

 De Business Sectoren zijn verantwoordelijk voor de klantprojecten op gebied van CO2- reductie.

9
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Milieu Management Systeem (MMS)
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Jaarlijkse Plan Do Check Act cyclus ter continue verbetering.

1. Het milieubeleidsplan van CGI Nederland B.V. is uitgewerkt conform de eisen van de ISO50001 

standaard en geïmplementeerd conform het ISO14001 systeem.

2. De jaarplanning bevat alle specifieke CSR activiteiten, zoals rapportages, communicaties, events 

en audits.

3. De implementatie van de maatregelen voor energie-efficiëntie en CO2 reductie vindt plaats door 

middel van milieuprojecten in de deelgebieden.

4. De monitoring en meting gebeurt maandelijks voor de drie deelgebieden, waarbij de 

meetgegevens worden aangeleverd door externe partijen.

5. De wijze waarop de emissierapportage wordt opgebouwd wordt beschreven in de Environmental

Reporting Principles. Twee keer per jaar rapporteert de CSR Manager de resultaten aan de 

stuurgroep en het management team. Op basis van deze resultaten wordt de CGI NL Carbon 

Footprint intern en extern gepubliceerd, waaronder op CGI’s website. 

6. Jaarlijks wordt een interne audit uitgevoerd voor ISO14001 op de implementatie van het MMS en 

voor de CO2 Prestatie Ladder op het voldoen aan de eisen van de Prestatie Ladder.

7. Jaarlijks wordt een directiebeoordeling (management review) uitgevoerd waarin de status van het 

MMS wordt beoordeeld en acties voor het volgende jaar worden vastgesteld.

8. Jaarlijks wordt een externe audit uitgevoerd voor ISO14001 op de implementatie van het MMS en 

voor de CO2 Prestatie Ladder op het voldoen aan de eisen van de Prestatie Ladder.

9. Waar nodig worden corrigerende en preventieve maatregelen doorgevoerd.

10. Periodiek wordt beoordeeld of het milieubeleidsplan moet worden aangepast.

Planning

Implementatie

Controle

(monitoring en 

meting)

Rapporteren

Corrigerende 

en preventieve 

maatregelen

Externe audit

Directie 

beoordeling

Interne audit

Ja

Nee

Milieu-

beleidsplan

1

2

3

4

5

9

8

7

6

10

Plan 

aanpassen?

https://www.cginederland.nl/nl/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/milieustrategie-en-rapportages
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Doelstelling
Reductie van emissies.

Aanpak deelgebieden 1/2

11Footer

Doelstelling 
Reductie van energieverbruik; 

Vergroten aandeel duurzaam 

opgewekte energie.

Aanpak
• Bevorderen treinreizen in plaats van vliegreizen;

• Stimulering gebruik van volledig elektrische auto’s;

• Stimulering gebruik van OV als alternatief voor de auto;

• Continuering bewustwording van brandstof besparend rijgedrag;

• Reduceren aantal reizen door aanbieden middelen voor thuiswerken en video vergaderen.

Milieuproject - Mobiliteit

Milieuproject - Kantoorgebouwen
Aanpak
• Inhuren van een gespecialiseerd bedrijf voor advies, implementatie en monitoring van 

energiebesparingsmaatregelen in de kantoorgebouwen;

• In overleg met gebouweigenaren implementeren van energiebesparende maatregelen;

• Gebouweigenaren bewegen tot inkoop van erkende groene energie voor alle 

kantoorgebouwen.

Doelstelling
Algehele reductie van afval; 

Scheiding van afvalstromen.

Aanpak
• Streven naar minimalisering van afval;

• Awareness campagne onder members over hun rol en bijdrage met betrekking tot 

afvalreductie.;

• Met gebouweigenaren mogelijkheden verdere scheiding van afvalstromen onderzoeken 

en implementeren.

Milieuproject - Afval
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Aanpak deelgebieden 2/2

12Footer

Doelstelling
Klanten helpen milieu-impact te 

verlagen. 

Doelstelling 
Jaarlijkse reductie van milieu-impact 

bij inkoop en gebruik van ICT diensten 

en ICT producten. 

Milieuproject - ICT en datacenters

Milieuproject - Klanten

Aanpak
• Energie-efficiëntie meenemen bij inrichting ICT-diensten en hardware; 

• ICT leveranciers worden getoetst op het houden van milieucertificaten; 

• Milieuvriendelijke productafvoer en Recyclingbeleid met betrekking tot ICT producten;

• In samenwerking met leveranciers reduceren energieverbruik van externe datacenters.

Aanpak
• Gebruik maken van kennis en initiatieven van andere bedrijven;

• Initiatief nemen in ontwikkelingsprojecten waardoor andere bedrijven sneller en effectiever 

tot reductie kunnen komen;

• Deelnemen aan en initiëren van sector initiatieven voor het ontwikkelen van innovatieve 

oplossingen om te verduurzamen.
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Algemene gegevens en ondertekening

Bedrijfsnaam: : CGI Nederland B.V.

Bedrijfssector : ICT

Looptijd : Boekjaren 2021-2025

Vestigingsadres : George Hintzenweg 89, 3068 AX Rotterdam (hoofdkantoor)

Postadres : Postbus 8566, 3009 AN Rotterdam

Tekenbevoegd persoon

Naam : Dirk de Groot

Functie : Senior Vice President The Netherlands

Datum : 22 februari 2021

Plaats : Rotterdam

Handtekening : 

Contactpersoon

Contactpersoon : CSR manager

Emailadres : cr.nl@cgi.com
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Bijlagen
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Toelichting bij Milieubeleidsplan FY2021-FY2025

Maatregelenlijst Energie en CO2 reductie

Ketenanalyse CGI (4.A.1)


