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VOORWAARDEN VOOR DUURZAAM RESULTAAT
Werken in de energiebranche was niet eerder zo uitdagend als nu. We schrijven geschiedenis door te bouwen aan het 
energiesysteem van de toekomst en helpen daarmee klimaatverandering te beperken. Met een team van bijna 5.000 vakmensen 
werken én leren we iedere dag om die maatschappelijke taak zo goed mogelijk te vervullen. En we zoeken meer talent!

Enexis staat voor een periode van ongekende groei. Er zijn volop medewerkers nodig om uitvoering te geven aan de 
energietransitie. Een uitdaging, want op de arbeidsmarkt was in 2021 een groot tekort aan ervaren technici, IT’ers en data-
analisten en dat zal in de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen. Door meer gerichte arbeidsmarktcommunicatie, een 
aantrekkelijke wervingsbonus voor het aandragen van schaars personeel en eigen opleidingsfaciliteiten wisten we in 2021 toch 
529 nieuwe collega’s aan te nemen. Tegelijk zagen we ook collega’s vertrekken of doorstromen naar andere functies. Dat is 
zorgelijk, omdat het extra druk legt op de begeleiding van nieuwe collega’s. Het duurt gemiddeld twee jaar om nieuwe 
medewerkers volledig op te leiden tot monteur voordat zij zelfstandig op pad kunnen. Het is ook van cruciaal belang dat we 
bekwame technische medewerkers waarderen en behouden. Als eerste stap ontvingen in 2021 bijna 2.000 medewerkers die 
werkzaam zijn in technische schaarstefuncties bij Enexis Netbeheer en Fudura een extra beloning van € 1.500 bruto. 

Alleen door creatieve oplossingen te zoeken, voorkomen we dat de energietransitie stagneert. We zetten daarom alles op alles 
om de uitvoeringscapaciteit te vergroten en de capaciteit bij aannemers maximaal te benutten. Dit jaar organiseerden wij voor 
het eerst een webinar voor potentiële monteurs, uitvoerders en engineers om hen kennis te laten maken met Enexis. Hierdoor 
kwamen we in contact met honderden geïnteresseerden. We maken ook talent met andere achtergronden en expertises 
enthousiast voor onze uitdaging. In 2021 openden we drie grote simulatiehallen waar zoveel mogelijk specialisten worden 
opgeleid, zoals monteurs en uitvoerders. Ook de Enexis Academy’s voor monteurs, engineers en uitvoerders zijn succesvol. 
In 2021 zijn er circa 230 deelnemers gestart. Daarnaast hebben we in 2021 een aantal statushouders aangenomen die we 
opleiden tot monteur. Via het Opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O Nwb) lanceerden we tevens de campagne ‘Power up 
the Planet!’ om samen jongeren te stimuleren om voor een studierichting in de energietechniek te kiezen.

Wij motiveren alle medewerkers om zich, naast verplichte modules, te blijven ontwikkelen in hun loopbaan. Daarom bieden we 
in samenwerking met externe partijen honderden vaktechnische opleidingen en trainingen aan voor persoonlijke ontwikkeling. 
Als gevolg van de coronamaatregelen en het thuiswerken is het aantal afgenomen trainingen voor persoonlijke ontwikkeling in 
2021 lager dan voorgaande jaren. Enexis volgt het aantal opleidingen dat wordt afgenomen en stuurt niet meer op het aantal 
uren dat medewerkers een opleiding of training volgden. Vakopleidingen gingen zoveel mogelijk door, maar dan in kleinere 
groepen om de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen. Veiligheidsopleidingen vormen een verplicht en essentieel 

onderdeel van het opleidingsprogramma binnen Enexis. Naast eigen medewerkers volgen ook derden, waaronder aannemers, 
veiligheidsopleidingen en vakopleidingen via Enexis. Binnen de sector werken we nauw samen op het gebied van opleiden; we 
hebben allemaal dezelfde uitdagingen en delen kennis.

2021 2020 2019 2018 2017

Personeel
Personeelsleden ultimo jaar (eigen personeel) 4.947 4.767 4.488 4.324 4.332

Fte’s ultimo jaar (eigen personeel) 4.772 4.591 4.317 4.167 4.175

Vrouwen in personeelsbestand (%) 19,8 19,7 18,8 18,6 18,5

Ziekteverzuim (%) 4,7 4,9 5,4 5,6 4,8

Man Vrouw Totaal

Leeftijdscategorie
onder 30 jaar 431 89 520

30 t/m 50 jaar 1.841 465 2.306

boven 50 jaar 1.694 427 2.121

Totaal 3.966 981 4.947
Percentage 80,2% 19,8% 100%

8.3

4.3

4.4

4.7

DIT IS ENEXIS JAARREKENING VERKLARING VAN DE ACCOUNTANT AANVULLENDE INFORMATIEGOVERNANCE EN RISICOMANAGEMENT 26VERSLAG OVER 2021



Enexis Jaarverslag 2021

Man Vrouw

Wajong1 WAO2 WIA3
Totaal 

man Wajong1 WAO2 WIA3
Totaal 
vrouw Totaal

Arbeidsparticipatie
onder 30 jaar 2 - - 2 - - - - 2

30 t/m 50 jaar 3 - 3 6 1 - 1 2 8

boven 50 jaar - 11 5 16 - 2 4 6 22

Totaal 5 11 8 24 1 2 5 8 32
1 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
2 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
3 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Man Vrouw

Instroom Uitstroom
Totaal 

man

Gemiddelde 
lengte 

dienst
verband1 Instroom Uitstroom

Totaal 
vrouw

Gemiddelde 
lengte 

dienst
verband1

In en uitstroom2

onder 30 jaar 113 23 90 1,30 33 10 23 1,20

30 t/m 50 jaar 249 78 171 5,44 55 28 27 4,71

boven 50 jaar 61 184 -123 34,32 18 26 -8 32,23

Totaal 423 285 138 23,75 106 64 42 15,34
1 Gemiddelde lengte dienstverband bij uitstroom.
2 Employee turnover rate 6,6%.

EFFICIËNT EN SLIMMER WERKEN
Om de hoeveelheid werk in de energietransitie aan te kunnen, kijken we ook naar de organisatie van ons werk. We halen alles 
uit de kast voor een beleidsbeïnvloedingbeleidsbeïnvloeding. Allereerst zorgen we ervoor dat iedere medewerker weet wat zijn of haar 
persoonlijke bijdrage is aan onze doelen. Daarnaast leerden we in 2021 steeds beter om het gesprek te voeren over onze 
prestaties. Niet om elkaar ter verantwoording te roepen, maar om te leren. Waardoor is het niet gelukt om materiaal tijdig op 
een project te hebben? Wat kan de ene vestiging van de andere leren? En hoe kunnen we de samenwerking met aannemers 
verder verbeteren? We analyseren situaties om de oorzaak van verspilling in het proces weg te nemen. Tot slot zetten we in op 
verbetering van ons gedrag en leiderschap. Want inzichten moeten we in de praktijk kunnen toepassen. We hebben veel 
aandacht voor complexe veranderprojecten, die een risicorisico vormen in de uitvoering van onze strategie. Zo willen we er alles 
aan doen om projecten binnen budget af te ronden mét toegevoegde waarde in onze processen. Inmiddels zijn ruim 
550 medewerkers gecertificeerd in de Lean-methodiek. Zij helpen teams om prestaties op een gestructureerde manier te 
analyseren, verspilling te herkennen en processen te verbeteren. Ook ICT biedt uitkomst: met een nieuwe software-oplossing 

kunnen werkvoorbereiders berekenen welke impact aanvragen van klanten voor nieuwe aansluitingen en verzwaringen hebben 
op onze netten. Met deze capaciteitstoets kan de werkvoorbereider direct zien of er genoeg netcapaciteit is. Dit verlicht de 
werkdruk bij engineers.

VEILIG EN GEZOND SAMENWERKEN IN CORONATIJD
Ons werk aan de vitale infrastructuur mag nooit stilliggen; ook niet in een pandemie. Met heldere instructies omtrent de 
geldende coronamaatregelen ging het werk aan onze netten in 2021 dan ook gewoon door. En toch waren er een aantal 
spannende momenten als er landelijke coronamaatregelen werden afgekondigd. Kunnen we bij klanten achter de voordeur 
blijven werken? Hoe gaan we om met teambijeenkomsten? Wanneer kunnen we weer naar kantoor? In de zomer gingen de 
deuren van onze kantoren mondjesmaat weer open en in het najaar helaas opnieuw op slot. Dat was voor veel collega’s even 
slikken. Gelukkig zijn er binnen Enexis geen grote uitbraken van corona ontstaan op het werk. Dit gaf vertrouwen dat onze 
maatregelen en protocollen voor een veilige en gezonde werkomveilige en gezonde werkomgevinggeving werken. 

Dilemma’s en inzichten

IMPACT VAN CORONAMAATREGELEN OP HET WELZIJN VAN MEDEWERKERS
De coronapandemie heeft niet alleen invloed op onze werkzaamheden, maar ook op 
medewerkers. We kregen in het afgelopen jaar signalen dat de coronamaatregelen hun 
tol begonnen te eisen. Thuiswerken heeft namelijk ook een keerzijde. Het kan leiden tot 
eenzaamheid en een disbalans in de werk/privé-situatie. Met name jongere collega’s en 
nieuwe medewerkers missen het om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. In de 
teams stimuleerden we collega’s om oog voor elkaar te houden en te zoeken naar 
maatwerkoplossingen voor wie het nodig had om te werken op locatie of elkaar te 
ontmoeten. De veerkracht die we als organisatie ook dit jaar weer hebben laten zien 
sterkt ons in ons beeld dat we de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen 
tegemoet kunnen zien.

Als organisatie willen we ook leren van deze bijzondere periode en de positieve aspecten vasthouden voor onze manier 
van werken in de toekomst. Denk aan vermindering van reistijd, efficiëntere overleggen en het feit dat we digitaal steeds 
vaardiger zijn geworden. Hoe we in de toekomst gaan werken is nog niet precies duidelijk; wel weten we dat flexibel 
werken blijft. We zetten het teamresultaat centraal en zoeken met elkaar naar een nieuwe balans in het thuis- en op 
kantoor werken. Samen experimenteren en leren zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Zo werken we de komende 
jaren stap voor stap aan een werkomgeving die collega’s in staat stelt om hun werk elke dag goed te doen.

Dilemma_Impact Corona
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Hoe we ook gaan werken, veiligheid zal bij ons altijd op één staan. Onze mensen werken letterlijk en figuurlijk vaak met 
spanning, want werken met elektriciteit en gas kent risico’srisico’s. Ondanks de werkdruk bleef het aantal ernstige ongevallen in 2021 
beperkt. Het laat zien dat collega’s de veiligheidsinstructies goed kennen en naleven; al vinden we elk ongeval er een te veel. 
Onze LTIF-score komt dit jaar hoger uit dan vorig jaar. Dit komt met name door een toename van kleinere ongelukjes, zoals 
struikelen en verstappen. De LTIF-score bij contractors verbeterde in 2021 juist sterk. De reden hiervan is onbekend en wordt 
door onze aannemers nader onderzocht.

2021 2020 2019 2018 2017

Ongevallen en LTIF1

Dodelijk ongeluk - - - - 1

Enexis 1,16 0,81 1,16 1,48 1,65

Contractors 1,21 2,64 2,58 4,53 2,20

1 LTIF: de LTIF staat voor het aantal ongevallen met als gevolg verzuim per 1.000.000 gewerkte uren.

Het is onze ambitie om door te groeien naar een hogere veiligheidscultuur. Een van de middelen om veiligheidsbewustzijn en 
bewust veilig handelen te meten, is de Veiligheidsladder van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Gebaseerd op een 
nulmeting, die wij uitvoerden met twee zelfstandige auditors gespecialiseerd in veiligheidsaudits, stond Enexis als geheel in 2021 
aan het einde van trede twee. Door continu te leren van incidenten en goede voorbeelden over alle vestigingen en afdelingen 
heen willen we doorgroeien naar trede 3 in 2022. We streven ernaar om binnen vijf jaar de stap te maken naar trede 4 op de 
Veiligheidsladder. We willen risico’s vóór zijn. Daarbij is sociale veiligheid essentieel, want een randvoorwaarde voor veilig 
werken is dat je je durft uit te spreken. Ook het bespreekbaar maken van zaken die niet naar wens gaan, hoort daarbij. Door 
gerichte awareness trajecten stimuleren we een integriteitsbewuste bedrijfscultuur, waarmee medewerkers zich durven uit te 
spreken. In 2021 actualiseerden wij ook de Enexis Gedragswijzer, waarin staat hoe medewerkers van Enexis omgaan met 
mensen, middelen (zoals telefoon, laptop en e-mail) en informatie.

AANDACHT VOOR MENSENRECHTEN EN EEN 
SOCIAAL VEILIGE WERKPLEK
We werken aan het cultureel verankeren van integriteit in de 
organisatie. Hierbij gaat het vooral om het goede gedrag en 
het goede gesprek. Een sociaal veilige werkplek vinden we 
belangrijk voor alle medewerkers. Voor de melding van 
eventuele schendingen zijn er diverse meldingsprocedures, 
interne en externe vertrouwenspersonen en een regeling 
vermeende misstanden. Daarnaast is er een interne 
integriteitscommissie die zaken op het gebied van integriteit 
en fraude bespreekt en borgt dat we blijven werken aan het 
cultureel verankeren van integriteit. 

We onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens van de Verenigde Naties en de fundamentele 
principes en rechten op het werk van de International 
Labour Organization (ILO). Diversiteit en zorg voor 
medewerkers staan bij Enexis hoog in het vaandel. Zo stimuleren we medewerkers om hun eigen mening en 
standpunten uit te spreken, biedt Enexis arbeidsvoorwaarden met aandacht voor gelijk loon voor gelijke arbeid en is 
er aandacht voor ontwikkeling en opleiding. Ook hebben medewerkers een ruime hoeveelheid vrije dagen en 
specifieke verlofdagen om bijvoorbeeld ouders en mantelzorgers te ondersteunen. Enexis maakt geen onderscheid 
van welke aard ook. Aspecten met betrekking tot mensenrechten zijn uitgewerkt in de cao, bedrijfsregelingen en de 
Enexis Gedragswijzer. Wij hebben geen specifieke doelstelling, maar zetten een groot scala aan maatregelen in om 
risico’s ten aanzien van mensenrechten, corruptie en omkoping te mitigeren. Ons beleid om corruptie, zoals 
belangenverstrengeling of omkoping, van medewerkers te voorkomen is vastgelegd in de Gedragswijzer voor 
medewerkers, de Gedragscode Leveranciers, cao en in onze Algemene Inkoopvoorwaarden. Met het compliance 
protocol stimuleren we medewerkers om te voldoen aan de wet- en (interne en externe) regelgeving.

txt_integriteit organisatie
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MEEBEWEGEN IN EEN VERANDEREND SPEELVELD
Flexibiliteit in onze houding en oplossingsrichtingen is essentieel, omdat we merken dat nieuwe vraagstukken elkaar in rap 
tempo opvolgen in de energietransitie. Op diverse vlakken is ook aanpassing in de wet- en in regelgeving nodig. Wat zijn 
bijvoorbeeld spelregels voor nieuwe energievormen, zoals warmtenetten en waterstof? En hoe houden we de 
energievoorziening betaalbaar als er zoveel geïnvesteerd moet worden? Op Europees, nationaal en regionaal niveau werkten 
wij in 2021 aan beleidsbeïnvloedingbeleidsbeïnvloeding en gingen wij in gesprek. Samen met sectorgenoten ontwikkelden we gedragen visies en 
gaven we concrete adviezen. Bijvoorbeeld over subsidieregelingen voor (thuis)batterijen om energie op te slaan en het 
afbouwen van de salderingsregeling. In een brief aan de formateurs gaven we advies over urgente punten waarop het nieuwe 
kabinet zou moeten sturen om de energietransitie te kunnen uitvoeren. Denk aan prioriteren bij de aanleg van infrastructuur, 
efficiënt gebruik van het systeem en het drastisch verkorten van (vergunningen)procedures. Ook boden we RES-regio’s in 2021 
een handreiking aan met concrete oplossingen om de transportcapaciteit efficiënt te benutten. We sluiten coalities met 
energiemarktpartijen en ketenpartners om onze invloed te vergroten. Zo maken wij ons bijvoorbeeld sterk om te komen tot 
één sectorvereniging voor groen gas en ons gezamenlijk in te zetten voor uitbreiding van de productie van groen gas om de 
ambities in het Klimaatakkoord te helpen realiseren. Samen pleiten wij steeds voor haalbare plannen en passende regelgeving 
om het systeem betaalbaar te houden.

DIGITALE VEILIGHEID
Een ander aspect waarop we doorlopend alert zijn en inspelen op veranderingen is digitale veiligheid. De dreiging van digitale 
aanvallen groeit wereldwijd en dat geldt ook voor de impact en de complexiteit van de benodigde maatregelen. Hackers en 
cybercriminelen worden steeds listiger en zijn uit op politiek gewin, geld of verstoring in de keten. Dit vormt een risicorisico voor 
Enexis. Daarom zijn we continu alert en beschermen we de vitale infrastructuur, ICT-systemen en (persoons)gegevens 
structureel tegen digitale aanvallen. In onze aanpak van effectieve marktfaciliteringeffectieve marktfacilitering en digitale veiligheid focussen we niet 
alleen op technologie, maar ook op mensen, processen en cultuur. Ook in 2021 testen wij regelmatig en proactief het 
beveiligingsniveau van onze systemen, monitorden we onze systemen 24/7 en trainden we medewerkers actief op het 
herkennen én voorkomen van cyberdreigingen. Met name de bewustwording over cybersecurity-risico’s en incidenten is van 
groot belang. In 2021 hebben we de monitoring aangescherpt van onder meer e-mailverkeer om hackpogingen te voorkomen. 
Uiteraard respecteren wij hierbij de privacywetgeving. We letten erop dat data niet langer worden bewaard dan strikt 
noodzakelijk. Hiermee verkleinen we de impact van eventuele datalekken en zijn wij in staat om de privacy van onze klanten 
beter te beschermen, zoals ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Ons ISO27001-certificaat 
toont aan dat Enexis Netbeheer een goed werkend managementsysteem heeft voor informatiebeveiliging.

Om ons bedrijf zo veilig mogelijk te houden, hebben we intensief contact met o.a. het Nationaal Cyber Security Center, 
Agentschap Telecom en sectorgenoten over potentiële risico’s en bedreigingen. Onze eigen cybersecurityspecialisten maken ook 
onderdeel uit van de Energy ISAC; een kennisnetwerk van cybersecurityspecialisten van de vitale bedrijven in de energiesector. Op 
deze wijze delen we snel waardevolle kennis over incidenten, dreigingen en kwetsbaarheden. Zodoende zijn we snel en adequaat 
in staat maatregelen te nemen om cybercriminelen en andere kwaadwillenden buiten de deur te houden en schade te voorkomen.

MARKTFACILITERING
Data worden steeds belangrijker in ons werk en voor een effectieve marktfaciliteringeffectieve marktfacilitering. Met behulp van registers, processen en 
systemen maken wij inzichtelijk wie, wanneer, hoeveel energie gebruikt. Zo kunnen klanten zorgeloos wisselen van 
energieleverancier. Ook toen in 2021 enkele energieleveranciers failliet gingen konden wij de administratie zorgvuldig regelen, 
waardoor de energielevering voor klanten geborgd bleef. Dit proces, dat voor klant geruisloos verloopt, vraagt op de 
achtergrond om afstemming met veel partijen. De hoeveelheid gegevens wordt steeds groter nu klanten niet alleen energie 
gebruiken, maar ook produceren en terugleveren. We moeten nóg slimmer omgaan met data en werkten daar in 2021 actief 
aan met netbeheerders, energieleveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken. Vanuit een 
gezamenlijke visie willen we samen met de andere netbeheerders de markt op een uniforme manier faciliteren. 

9.1
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WAT WIJ ZELF DOEN OM TE VERDUURZAMEN
Klimaatverandering gaat ons aan het hart. Wij voelen de verantwoordelijkheid om mee te werken aan een duurzame wereld en 
eerlijk zaken te doen. In 2021 richtten we ons op het verhogen van circulariteit in ons bedrijf en op het verminderen van onze 
ecologische voetafdruk. Onze bijdrage als informatiebeveiliginginformatiebeveiliging viel op. In 2021 werden we opnieuw verkozen tot beste 
netbeheerder in de categorie duurzaamheid in de MT500, de lijst van de 500 bedrijven met de beste reputatie.

VERHOGEN VAN DE CIRCULARITEIT
In 2050 wil Nederland een circulaire economie zijn; een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare 
grondstoffen. Om dit doel te bereiken moeten we nu al stappen zetten in onze eigen consumptiepatronen en de 
productieketen. Samen met leveranciers maken we daarom afspraken om minder grondstoffen te verbruiken, wat tegelijk 
bijdraagt aan de reductie van CO2-emissies. Om inzicht te krijgen in de samenstelling van de producten vragen we leveranciers 
van onze componenten om een ‘grondstoffenpaspoort’. Ook maken we bij de inkoop van producten en diensten afspraken 
over de circulariteit. Om te weten waar we staan met onze circulariteitsprestaties en hoe we dit doel kunnen bereiken, 
voerden we in 2021 een nulmeting uit. Hieruit bleek dat we de grootste CO2-impact bereiken door de circulariteit in kabels, 
gasleidingen en transformatoren te vergroten. Met leveranciers onderzoeken we mogelijkheden om de materiaalimpact te 
verminderen. Kunnen we bijvoorbeeld meer gerecycled koper gebruiken in gasbuizen of gerecycled polyethyleen in 
elektriciteitskabels? Komend jaar ontwikkelen we een top 10 met concrete maatregelen. 

20211 20201 20191 20181 2017

Hoeveelheid afval (in ton)2,3

Hergebruikt afval 24.825 29.369 28.540 27.281 30.185

Verbrand afval 1.325 1.505 1.523 1.618 1.529

Gestort afval 203 471 355 1.142 2.177

Biomassa 162 126 92 203 -

Vergisten 50 78 95 101 -

Composteren 9 33 33 35 -

Totaal 26.574 31.582 30.638 30.38 33.891

Waarvan gevaarlijk afval (%) 6.9 9.3 4.7 5,3 0,4

1 Cijfers 2021, 2020 en 2019 hebben betrekking op de periode 1 jan t/m 31 dec waarbij de laatste weken van het jaar zijn gebaseerd op een 
inschatting van Milgro omdat de werkelijke cijfers pas later bekend zijn. Cijfers 2018 hebben betrekking op de 12-maands periode december 
2017 t/m november 2018.

2 Vanaf 2018 wordt classificatiemethode Milgro toegepast. T/m 2017 werd classificatiemethode SUEZ gehanteerd (ladder van Lansink).
3 Enexis voert geen radioactief afval. Dit komt niet vrij in onze werkprocessen.

Door revisie kopen we jaarlijks minder materialen en produceren we minder afval. Dat is duurzamer en bespaart kosten. 
We kunnen installaties langer gebruiken door componenten te reviseren. In 2021 zijn circa 330 transformatoren gereviseerd 
en werden stations, schakelinstallaties en gascomponenten gemoderniseerd en hergebruikt. Hiermee bespaarden we ruim 
€ 8,6 miljoen en vermeden we de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie.

Aan het einde van de gebruiksduur kiezen we een duurzame oplossing voor ons afval. We werken samen met afvalverwerker 
Milgro aan het beheersen van afvalstromen, het tegengaan van verspilling en verhogen van recycling. We onderscheiden 
85 verschillende afvalstromen en recyclen 93% van ons afval. Door transformatoren en gietijzer op een andere manier af te 
voeren, kabels op een hoogwaardige manier te verwerken en actief te sturen op lediging van containers wisten we in 2021 
ruim € 200.000 te besparen. En we blijven zoeken naar meer mogelijkheden voor duurzaam afvalmanagement.

VERKLEINEN VAN ONZE VOETAFDRUK
Met ons werk en het gebruik van grondstoffen hebben we onvermijdelijk impact op het klimaat. We voelen ons 
verantwoordelijk voor de uitstoot die we veroorzaken. Daarom kiezen we er vol overtuiging voor om CO2-neutraal te werken 
en onze uitstoot te verminderen waar dat kan. De grootste uitdaging voor ons is het netverlies en lekverlies; dit is de energie 
die bij het transport in onze kabels en leidingen verloren gaat. We kiezen ervoor om 100% duurzame energie in te kopen voor 
de netverliezen van elektriciteit. Dit gaat om forse hoeveelheden. Globaal is de omvang van het netverlies elektriciteit jaarlijks 
namelijk gelijk aan het verbruik van circa 400.000 huishoudens. In 2021 was 30% afkomstig uit Nederlandse windparken 
(2020: 35,1%). De overige 70% was afkomstig uit landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie én bij de Association of 
Issuing Bodies (AIB) (2020: 64,9%). In 2030 willen we dat 55% van onze netverliezen duurzaam zijn opgewekt met in Nederland 
opgewekte duurzame elektriciteit.

Samen met leveranciers en ketenpartners zetten we stappen om het netverlies te reduceren. Bijvoorbeeld door gebruik van 
andere materialen of een ander ontwerp van onze netten. Om duurzame keuzes te stimuleren, hanteren we een interne 
CO2-waardering bij onze inkoop- en investeringsbeslissingen (€ 50 per ton in 2021). Het dwingt ons om steeds op zoek te gaan 
naar duurzame alternatieven. De CO2-waardering is onderdeel van de ROBAM-systematiek (Risk & Opportunity Based Asset 
Management). We evalueren de waardering van CO2 elk jaar in sectorverband. Om te leren en de effecten te evalueren werken 
we nauw samen met andere netbeheerders.

Als het verminderen van de uitstoot of groen inkopen niet kan, dan compenseren we het klimaateffect. Met Gold Standard 
Certificaten investeren we in projecten die zorgen voor reductie van uitstoot elders in de wereld. In 2021 bedroeg onze 
bruto-uitstoot 146.769 ton CO2-equivalent. Een gedetailleerde toelichting op de CO2-voetafdruk is terug te vinden in het 
hoofdstuk ‘AanvullenAanvullende informatiede informatie’.
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Enexis Jaarverslag 2021

LEKKAGES GASNETWERK
Gaslekkage 3.215 mln m3 aardgas

(2020: 57.275)

56.455

NETTO 
EIGEN EMISSIE
ENEXIS

0

LEASE- EN DIENSTAUTO'S

Brandstof wagenpark 3,4 mln liter
en 0,0 mln kg

(2020: 9.034)

8.058

LEASE- EN DIENSTAUTO'S

3,5 GWh

(2020: 227)

368

0

AARDGASVERBRUIK 
GEBOUWEN

(2020: 0)

LEKKAGE SF6 UIT
SCHAKELAPPARATUUR 
Lekkage 4 kg

(2020: 564)
119

EMISSIES ENEXIS

(2020: 155.277)
146.769

NETVERLIES
ELEKTRICITEITS-
TRANSPORT
1.119 GWh

0
(location based: 397.411
2020: 0; 465.074)

GROEN ELEKTRICITEITS-
VERBRUIK GEBOUWEN

6,9 GWh 
groene elektriciteit

0
(2020: 0)

SC
O

PE
 1

SC
O

PE
 2

WOON-WERKVERKEER
4,4 mln km

643 (2020: 1.101)

2,5 mln km
DIENSTREIZEN

356 (2020: 522)

OPENBAAR VERVOER
Trein: 0,8 mln km, vliegtuig: 0,0 mln km,
taxi: 0,0 mln km

10 (2020: 54)

NETWERKCOMPONENTEN 
DOOR LEVERANCIERS 
4.237 km kabel, 1.087 km gasleiding, 
385 transformators, 
1.850 installaties en stations

74.035 (2020: 81.206)

VERWERKING
VAN BEDRIJFSAFVAL

6.723 (2020: 5.294)
SC

O
PE

 3

NIET GECOMPENSEERDE
KETENEMISSIE

(2020: 86.500)

80.758

COMPENSATIE
MET GOLD STANDARD
CERTIFICATEN

(2020: 68.777)66.010

1,0 mln m3 biogas

Scope: Emissie scopes GHG (Greenhouse Gas Protocol)
Scope 1: Directe emissies: Dit zijn emissies van broeikasgassen van eigendommen of door geleasede apparatuur die het directe gevolg zijn van de kernactiviteiten.
Scope 2: Indirecte emissies: Alle uitstoot van broeikasgassen bij het opwekken van elektriciteit gebruikt door het bedrijf, maar opgewekt door derden.
Scope 3: Andere indirecte emissies: uitstoot broeikasgassen door energie en brandstofgebruik vanuit vervoer, winning, energieproductie (excl. elektriciteitsopwek) en emissies bij derden, die het gevolg zijn van de activiteiten van de netbeheerder. 

1 Het lekverlies gas is ten opzichte van voorgaand jaar met 6% gestegen. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door een wijziging in de factor die wordt gehanteerd bij de omrekening van het methaan gehalte.
2 In 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de berekeningsmethode, de nieuwe methodiek sluit beter aan bij het gebruik van de grondstofpaspoorten van de desbetre�ende assets. 
 De uitstoot van Netwerkcomponenten door leveranciers op basis van de oude berekeningssystematiek bedraagt in 2020 74.974 ton CO2.

CO2-VOETAFDRUK (IN TON CO2-EQUIVALENT)
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