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Onze missie

Nederland

4.970 
Medewerkers en partners

Building a better 
working world
Global leader

284 duizend
Medewerkers en partners

$ 36,4 miljard 
Omzet wereldwijd

150+ 
Landen

Assurance, Tax, Advisory 
en Transaction Advisory Services

15 
Kantoren

Als het bedrijfsleven en de publieke sector 
beter functioneren, werkt de wereld beter. 
Het vergroten van het vertrouwen in en de 
geloofwaardigheid van het bedrijfsleven en 
economieën over de hele wereld is daarom 
een van onze belangrijke drijfveren. We 
zetten ons in voor duurzame groei binnen en 
buiten onze onderneming, de ontwikkeling 
van menselijk kapitaal en talent, en meer 
samenwerking. We voelen een sterk 
plichtsbesef: we zetten alles in het werk om 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
al onze stakeholders. Zij moeten kunnen 
rekenen op hoogstaande kwaliteit van het 
werk dat we leveren en de betrouwbaarheid 
van al ons handelen. EY zet haar mondiale 
netwerk in om grensoverschrijdende 
dialogen te voeren over uitdagingen 
waarmee ondernemingen, economieën en 
kapitaalmarkten te maken hebben. Iedere 
afzonderlijke EY- medewerker committeert 
zich elke dag aan onze gezamenlijke 
inspanningsverplichting ten opzichte van 
onze klanten en de samenleving.
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10.548
Community Investment 

579
Aantal betrokken 
medewerkers

11,6%
Van het totaal 
aantal medewerkers

Ondersteunen van 
toekomstige generaties

Onze prestaties in 2018-2019

Het prestatiedashboard geeft onze 
belangrijkste prestaties weer van 
het afgelopen jaar op het gebied van 
Corporate Responsibility. Voor meer 
informatie, zie hoofdstuk 3 Onze 
prestaties: 2018-2019, pagina 9-18.

Opschalen van impact- 
ondernemerschap

9
Duurzame consumptie 
en productie

8
Inclusiviteit

Financiële empowerment

6
Maatschappelijk netwerk

5
Gendergelijkheid

ONZE MENSEN

750
Geïnspireerde kinderen

330
Betrokken medewerkers

9
Deelnemende  

kantoren in Nederland

1.320
Behaalde uren tijdens de Social Impact Days

Aantal uren besteed aan community investment projecten

4
Gezondheid 
en welzijn

3
Onderwijs

2
Duurzame 
mobiliteit 
en transport

1
Schoon 
water

46
Ondernemers

Prestatiedashboard
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CO2-uitstoot
(in tCO2e)

Sustainable 
Development Goals

4,4
tCO2 emissies per fte

20.738
Totaal

Aantal klanten aan wie we  
zekerheid hebben verstrekt over  
hun duurzaamheidsinformatie 

23
Assurancewerkzaamheden

Aantal klanten ondersteund 
bij het opstellen van een geïntegreerd 
en/of duurzaamheidsverslag 

5
Advieswerkzaamheden

t.o.v. vorig jaar

t.o.v. vorig jaar

19%
Operationele 
winstmarge

96%
Kwaliteitsbeoordeling 
opdrachten 1 of 2

5%
Omzetgroei

2
Aantal overtredingen 
m.b.t. verboden  
adviesdiensten bij
auditklanten  

13.308
Aantal uren besteed aan 
innovatieve services

0%
Overtredingen t.a.v. 
onafhankelijkheid

17,3miljoen

Euro's geïnvesteerd aan opleiding

96,9
Gemiddeld aantal uren training  
per fte

ONZE KLANTEN

12.043
Reizen 
per auto

4.872
Reizen 
per vliegtuig

38
Reizen 
per trein

16.953
Totaal reizen

DE MAATSCHAPPIJ

1%

6%

Prestatiedashboard
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Building a better 
working world

Vertrouwen in en geloofwaar-
digheid van de kapitaalmarkt

Werkgelegenheid 
en arbeidsparticipatie

Verbeteren van 
prestaties van cliënten

Stimuleren en faciliteren van 
duurzame ontwikkeling en innovatie 

Outcome

Impact

Materiële onderwerpen

Visie

Vision 2020+ omvat EY’s wereldwijde missie, ambitie, 
strategie en positionering. 

Strategie

Op voorsprong in de markt door uitstekende dienstverlening, 
de best presterende teams, financieel gezond en gebruikmakend 
van mondiale en lokale kracht. 

Ta
le

nt

O
rg

an
is

at
ie

Meest materiële SDG’s

Vrouwelijke medewerkers

42%
Overtredingen t.a.v. 
onafhankelijkheid

0%

2018/2019

Operationele winstmarge

19%

Kwaliteitsbeoordeling 
opdrachten 1 of 2

96%

2018/2019

Behoud toptalenten

91%

Betrokkenheid medewerkers

78%
2017/2018 76%

2017/2018 90%

2017/2018 40%

2017/2018 97%

2017/2018 19%

2017/2018 0%

Omzet in miljoenen euro’s

M
ar

kt

% klanten waar de relatie verbeterd 
is of gelijk is gebleven
2017/2018 94%

Klantwaardering

92%

2017/2018 5%

Omzetgroei

5%

Behouden 
en werven 
van 
talenten

Integriteit 
en 
onafhan-
kelijkheid

Techno-
logische
innovatie

Cultuur-
verandering

Klant-
tevredenheid

Compliance 
en navolging 
wetgeving

Optimalisatie 
effectiviteit 
en efficiëntie 
van 
processen

KERNACTIVITEITEN
INPUT OUTPUT

Intellectueel

Menselijk

Financieel

Sociaal en Relaties

Externe omgeving

Interne omgeving

Assurance
Tax

Advisory
TAS

Assurance

Tax

339

287

147

75

Advisory

TAS

29CBS
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Waardecreatiemodel
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1.
Waarom wij 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen 
belangrijk vinden

Onze missie Building a better working world is leidend 
bij alles wat we doen en ligt ten grondslag aan de 
verwachtingen van onze stakeholders. We zien 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap als een 
kans voor onze organisatie om te groeien en het goede 
voorbeeld te geven. Hierin blijven we onszelf uitdagen 
het beter te doen en onze positive impact op de 
maatschappij te vergroten.

In dit document lichten we toe wat onze Corporate 
Responsibility (CR) strategie is en hoe we hiermee 
maatschappelijk waarde creëren voor onze stakeholders. 
Verder gaan we in op onze prestaties van het afgelopen 
jaar in relatie tot de doelstellingen. Ook komen 
medewerkers aan het woord die vertellen hoe zij als  
EY’er een positieve impact maken op de maatschappij. 

EY staat midden in de 
samenleving. Van ons mag 
worden verwacht dat we 
het goede voorbeeld geven 
en onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
tonen. Corporate 
Responsibility is relevant 
voor iedereen en vraagt 
daarom de inzet en 
commitment van iedereen 
binnen EY.

“

Coen Boogaart
Voorzitter raad van bestuur

Voorzitter raad van bestuur Coen Boogaart nam in november 2018  
deel aan de Social Impact Days op kantoor Eindhoven. 
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Om de positieve maatschappelijke impact van onze 
organisatie in goede banen te leiden hebben we een  
CR-strategie opgesteld voor de periode 2017-2020.  
De richtlijnen van de strategie zijn bepaald op basis van 
de input van onze stakeholders, benchmarkonderzoeken 
en best practices uit onze eigen dienstverlening.  
De strategie is in 2016 geaccordeerd door de raad van 
bestuur en richt zich op onze mensen, de maatschappij 
en op onze klanten. 

Als kennisintensieve organisatie is onze impact op 
klimaatsverandering gering. Desalniettemin hechten 
we er belang aan om onze impact op het milieu zo klein 
mogelijk te houden en terug te dringen. Verder zien we 
het ondersteunen van onze klanten met onze kennis over 
verantwoord ondernemerschap als de meest significante 
manier waarop we een positieve maatschappelijke impact 
kunnen maken. Echter zijn we ook van mening dat onze 
bedrijfsmissie — Building a better working world — pas 
echt gaat leven in de organisatie zodra medewerkers hier 
zelf een betekenisvolle invulling aan kunnen geven.

Ieder jaar verlagen we 
onze CO2-uitstoot

Wij ondersteunen onze 
klanten met onze kennis van 
verantwoord en duurzaam 
ondernemerschap

EY betrekt klanten 
actief bij het continu 
doorontwikkelen van 
onze Corporate 
Responsibility 
strategie

Wij geven onze 
medewerkers de 
kans om impact-
ondernemers te 
helpen met 
opschalen

Wij moedigen onze 
medewerkers aan om de 
toekomstige generaties 
te ondersteunen

EY draagt actief bij aan de 
Sustainable Development 
Goals en rapporteert 
jaarlijks de resultaten 
op KPI-niveau

O
nz

e 
m

en
se

n Onze klanten

De maatschappij

Corporate
Responsibility
strategie

2.
Onze strategie:
2017-2020

EY CR Report 18-19 – Fiatproef 04-09-2019
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3.
Onze prestaties:
2018-2019

Onze cliënten 

Ondersteunen van klanten met kennis over 
verantwoord ondernemerschap 
Steeds vaker verwachten de stakeholders van bedrijven 
dat zij zich niet alleen  richten op het behalen van winst 
op de korte termijn, maar ook op het creëren van waarde 
op de lange termijn. Om hun “licence to operate”  in de 
toekomst te kunnen behouden, moeten organisaties een 
toekomstbestendige bedrijfsvoering hebben waarin ze 
financiële, maar ook sociale en milieu waarde creëren 
voor hun stakeholders. Tegelijkertijd dienen ze de 
negatieve impact van hun bedrijfsvoering en elders in 
hun waardeketen op mens en milieu te minimaliseren. 
Denk hierbij aan de impact op mensenrechten, 
werkomstandigheden, schaarste van grondstoffen, 
emissies en het verlies van biodiversiteit. 

Onze afdeling Climate Change & Sustainability Services 
(CCaSS) legt zich onder andere toe op assurance 
aangaande niet-financiële informatie, impactmetingen, 
en advies ten aanzien van (geïntegreerde) jaarverslagen. 
Het komt steeds vaker voor dat de service lines, met elk 
hun eigen expertisegebieden, samenwerken om onze 
klanten zo goed mogelijk te helpen ten aanzien van 
duurzaamheid gerelateerde vraagstukken. 

In de praktijk zien we in toenemende mate dat service 
lines elkaar vinden op het gebied van sustainability 
gerelateerde onderwerpen. Onder andere hebben 
de service lines CCaSS en de Innovation Group het 
afgelopen jaar intensief met elkaar samengewerkt bij 
een fiscale stimuleringsaanvraag voor een duurzaam 
distributiecentrum volgens LEED BD+C. Tevens zijn er 
twee intensieve MVO-/strategietrajecten in het publieke 
domein gestart met de service lines CCaSS en Strategy.

Intensieve MVO-/strategietrajecten  
in het publieke domein.

CCaSS

Fiscale stimuleringsaanvraag voor  
een duurzaam distributiecentrum  
volgens LEED BD+C.

Innovation +

+ Strategy

Samenwerkende service lines

EY CR Report 18-19 – Fiatproef 04-09-2019
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Onze prestaties: 2018-2019

EY Nederland Stakeholderdialoog
We hechten groot belang aan de visie van onze interne 
en externe stakeholders. Hun input is leidend voor 
het bepalen van onze bedrijfsvoering, strategie, en 
jaarverslaggeving. Tot onze groep van belangrijkste 
stakeholders behoren cliënten, voormalige en huidige 
werknemers, partners, commissarissen, wetgevers, 
regelgevers en toezichthouders, politici, investeerders, 
universiteiten, ngo’s en start-ups. Vorig jaar is de 
Stuurgroep Stakeholderdialoog opgericht om de inzichten 
die zijn verkregen door voorgaande stakeholderdialogen 
om te zetten naar concrete verbetermaatregelen. De 
Stuurgroep richt zich op het evalueren van de dialogen, 
het monitoren van verbetermaatregelen en het waar 
nodig maken van tussentijdse aanpassingen in strategie 
en beleid.  

In het boekjaar 2017-2018 zijn we wederom in gesprek 
gegaan met onze interne en externe stakeholders om 
de thema’s te identificeren die zij momenteel materieel 
achten voor onze organisatie. De materiële thema’s 
geven inzage in de wijze waarop EY waarde toevoegt. 
Tevens dienen deze thema’s als leidraad voor ons jaarlijks 
geïntegreerd jaarverslag. 

Dit boekjaar hebben we een media en peeranalyse 
uitgevoerd om vast te stellen of de materiële thema’s 
die in het boekjaar 2017-2018 zijn geïdentificeerd nog 
steeds relevant zijn. Op basis hiervan concluderen we 
dat er geen significante wijzigingen moeten worden 
doorgevoerd. De onderwerpen kwaliteit en innovatie zijn 
verweven in de huidige thema’s. De materiële thema’s 
zijn daarmee hetzelfde gebleven.  

Technologische 
innovatie

Integriteit & 
Onafhankelijkheid

Cultuur-
verandering

Optimalisatie 
effectiviteit en 
efficiëntie van 
processen

Behouden en werven 
van talenten

Klant-
tevredenheid

Compliance 
& navolging 
regelgeving

Impact op het waardecreërend vermogen van EY
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Onze prestaties: 2018-2019

Thema Definitie KPI's Resultaten

Behouden en 

werven van

talenten 

Investeren in betrokken en loyale medewerkers. Dit omvat onder 

meer persoonlijke carrière-planning en ontwikkeling, afwisselend 

en divers werk, work-life balance, een vriendelijke werkomgeving, 

een duidelijke missie (zingeving), een motiverende 

beoordelingsmethodiek, passende begeleiding en inspirerend 

leiderschap. Daarbij ligt de focus op het aantrekken van de beste 

werknemers in een krappe arbeidsmarkt en het voldoen aan de 

verwachtingen van een nieuwe generatie medewerkers.

  Percentage vrouwelijke medewerkers

 Behoud toptalenten

 Betrokkenheid medewerkers

  Aantal uren besteed aan community 

investment projecten

  Turnover onderverdeeld in man/vrouw, 

serviceline, leeftijd

  Uren en euro’s besteed aan opleiding

42%

91%

78%

10.548

Zie bijlage

454.000 uren en

17,3 miljoen euro

Integriteit en 

onafhanke-

lijkheid

Leveren van diensten die voldoen aan onze ethische normen. 

Centraal staan hierbij anticorruptie, een gedegen due diligence bij 

de acceptatie van een klant en (persoonlijke) onafhankelijkheid 

gedurende een assurancetraject.

  Kwaliteitsbeoordeling  

opdrachten 1 of 2

  Overtredingen t.a.v. onafhankelijkheid

96%

0%

Technologische 

innovatie

Investeren in 'nieuwe' technologie en digitalisatie om het 

dienstenaanbod en de kwaliteit hiervan te verbeteren en tevens 

nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan 

zijn online tooling, blockchain, data analytics, robotic process 

automation en artificial intelligence.

  Aantal uren besteed aan innovatieve 

services

13.308

Klanttevreden-

heid

Het leveren van buitengewone en hoogwaardige diensten waarmee we 

de verwachtingen van cliënten overtreffen en waarbij de meer waarde 

van de dienstverlening voor cliënten duidelijk naar voren komt.

  Klantwaarderingsscore (% klanten  

waar de relatie verbeterd is of  

gelijk is gebleven)

92%

Compliance en 

navolging

Werken in overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving 

en anticiperen op toenemende restricties opgelegd door 

toezichthoudende organen. Extra aandacht gaat hierbij uit naar het 

strikter voldoen aan de vereisten van de Wet toezicht accountants-

organisaties en het Besluit toezicht accountantsorganisaties.

  Overtredingen t.a.v. onafhankelijkheid

  Aantallen overtredingen m.b.t. verboden 

adviesdiensten bij auditklanten

0%

2

Cultuurveran-

dering (nieuw)

Investeren in een cultuur van hoogwaardige onderlinge 

samenwerking, vertrouwen, integriteit en kwaliteit. Om kwaliteit te 

bevorderen moeten medewerkers zich veilig voelen om fouten te 

erkennen. Dit betekent een verschuiving van een hiërarchische en 

formele cultuur naar open foutencultuur.

 Percentage overuren 4,4%

Optimalisatie 

effectiviteit en

efficiëntie van 

processen 

Adequaat procesmanagement waarbij voldoende partner- en 

managerbetrokkenheid geborgd wordt. Door middel van 

technologische en persoonlijke ontwikkelingen processen 

efficiënter en effectiever inrichten zodat een hogere kwaliteit van 

dienstverlening kan worden geleverd. De focus ligt op interne 

procesmatige verbeteringen van de dienstverlening.

 Operationele winstmarge

 Omzetgroei

19%

5%

Materiële thema’s

EY CR Report 18-19 – Fiatproef 04-09-2019
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Onze mensen 
De persoonlijke ontwikkeling van onze mensen staat 
centraal bij EY. Daarom vinden we het belangrijk dat 
onze mensen de kans krijgen om maatschappelijk 
betrokken te zijn. De zingeving van werk is steeds 
belangrijker aan het worden en een maatschappelijke 
bijdrage leveren is een manier om hier invulling 
aan te geven. Dit doen onze mensen via het EY 
Community Investmentprogramma dat zich richt op 
het ondersteunen van toekomstige generaties en 
het opschalen van impactondernemerschap. Door 
hun vaardigheden, kennis en expertise te delen met 
scholieren, stichtingen en impactondernemers dragen zij 
onze missie — Building a better working world — met een 
duidelijk signaal naar buiten.  

Om collega’s op een makkelijke en toegankelijke manier 
te laten participeren in onze EY Community Investment 
projecten hebben we een intern online platform 
ontwikkeld. Het platform geeft een overzicht van alle 
projecten waar EY’ers zich voor kunnen inschrijven. 

Onze prestaties: 2018-2019

10.548
Aantal uren Community Investment

579
Betrokken medewerkers

Van jongs af aan heb ik 
altijd al mensen willen 
helpen die het minder 
hebben. Ik was daarom 
ook blij verrast dat ik bij 
EY aan maatschappelijke 
projecten kan werken.

Jesse Owie
Advisor Actuarial Services

“

EY CR Report 18-19 – Fiatproef 04-09-2019
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Onze prestaties: 2018-2019

Ondersteunen van 
toekomstige generaties 
De wereld om ons heen verandert continu. Bepaalde 
kennisgebieden waarin jongeren nu worden opgeleid 
zullen in de nabije toekomst niet meer relevant zijn. 
Daarnaast is het voor sommige jongeren, vanwege hun 
sociale omstandigheden, lastiger om hun potentieel 
volledig te benutten. Daarom vinden we het belangrijk 
om jongeren voor te bereiden op hun toekomst door 
hen vaardigheden aan te leren, die hun zelfvertrouwen, 
flexibiliteit en weerbaarheid laten groeien. 

Voor dit thema werken we samen met stichting The Next 
School. Deze organisatie laat scholieren het belang van 
hun schoolvakken inzien door de praktijk in de klas te 
brengen. Zij brengen professionals uit het bedrijfsleven 
en leerkrachten samen om lesprogramma’s te 
ontwikkelen waarbij het nut van bepaalde schoolvakken 
in de ‘echte wereld’ wordt aangetoond.  

Daarnaast organiseerden we dit jaar voor het eerst 
de Social Impact Days. Leerlingen uit groep zeven en 
acht kwamen langs op verschillende EY kantoren om 
van onze medewerkers te leren hoe je het beste kan 
omgaan met geld. Tijdens de tweede editie (mei 2019) 
kregen de kinderen inzage in hoe het is om te werken 
voor een groot bedrijf zoals EY en welke vaardigheden 
je daarvoor nodig hebt. Met deze twee edities hebben 
330 verschillende collega’s meer dan 750 kinderen een 
onvergetelijke dag bezorgd.  1.

32
0

Behaalde uren

750
Geïnspireerde kinderen

330
Betrokken medewerkers

9
Kantoren  
in Nederland

Social Impact 
Days

EY CR Report 18-19 – Fiatproef 04-09-2019



INTEGRATED ANNUAL REVIEW 2016/2017 14

JA
A

RR
EK

EN
IN

G
VE

RS
LA

G
RV

C
GO

VE
RN

A
N

CE
RE

SU
LT

A
TE

N
KW

A
LI

TE
IT

ST
RA

TE
GI

E
EY

 IN
 

VO
GE

LV
LU

CH
T

VE
RS

LA
G

 
RV

B

EY Nederland  CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2018/2019   14  
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Belang van 
rolmodellen 
voor jongeren

Case

Een van de betekenisvolle manieren waarop we 
een positieve maatschappelijke impact maken 
is door onze kennis te delen met anderen via 
het EY Community Investmentprogramma. In 
onze EY Impact Stories serie hebben we enkele 
medewerkers gevraagd om te vertellen over hun 
persoonlijke ervaringen met het EY Community 
Investment-programma. 

Voor mij was het vroeger niet vanzelfsprekend om 
carrière te maken. Vaak kreeg ik van docenten te horen 
dat ik het nooit ver zou schoppen; met name vanwege 
mijn achtergrond. Als je me toen had verteld dat ik 
later bij EY zou belanden als accountant, dan had ik je 
waarschijnlijk niet geloofd.

Mijn weg naar EY toe kostte mij talloze uren van hard 
werken. Gelukkig had ik na verloop van tijd wel de juiste 
mensen om mij heen die mij stimuleerden om te geloven 
in mijn eigen talenten. Daarom is het mijn persoonlijke 
missie geworden om die rol nu te vervullen voor anderen. 
Via EY’s Community Investmentprogramma heb ik de 
kans gekregen om jongeren te inspireren het beste 
uit zichzelf te halen en hen te helpen zich voor te 
bereiden op hun toekomst. Mijn eerste project was 
een ‘profielenproeverij’ die werd georganiseerd bij een 
middelbare school in Oss. Een ander project dat ik heb 
gedaan was het verzorgen van een gastcollege bij een 
middelbare school in Amsterdam-Noord waarbij ik mijn 
studieloopbaan en carrièrepad heb behandeld. 

Ik heb gemerkt dat het delen van succesverhalen zeker 
een impact kan hebben op jongeren. Het is wel belangrijk 
dat zij zichzelf herkennen in het verhaal dat ze te horen 
krijgen; zo probeer ik hen te bereiken. Pas dan maak je 
het verschil. Jonge mensen moeten het gevoel hebben 
dat ze gezien worden, ertoe doen en dat zij, net zoals 
ik dat heb gedaan, in staat zijn om kansen te kunnen 
grijpen. Dat had ik graag voor mezelf gewild op hun 
leeftijd en dat gun ik de volgende generatie van harte.  
Al is het er maar eentje, het geeft mij enorme voldoening 
als ik weet dat ik leerlingen heb kunnen inspireren met 
mijn verhaal.  

Meer EY Impact Stories

EY CR Report 18-19 – Fiatproef 04-09-2019
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Jonge mensen moeten het 
gevoel hebben dat ze gezien 
worden, ertoe doen en dat 
zij, net zoals ik dat heb 
gedaan, in staat zijn om 
kansen te kunnen grijpen. 

Ilias Aazzam
Senior Auditor FSO

“
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Opschalen van 
impactondernemerschap 
Er zijn steeds meer impactondernemers in Nederland die 
zich uitsluitend richten op het creëren van meervoudige 
waarde voor mens, milieu en maatschappij. Bij impact 
maken hoort ook schaalvergroting. Hierbij lopen 
impactondernemers vaak nog tegen vraagstukken aan 
waarvoor zij nog niet over de juiste kennis beschikken. 
Wij helpen impactondernemers met het vergroten 
van hun positieve effect op de maatschappij door hen 
te ondersteunen bij strategische, financiële, fiscale, 
juridische en milieuvraagstukken. 

Voor dit thema werken we samen met Stichting Social 
Impact Factory. Deze organisatie zet in voor het ver-
snellen van de transitie naar sociaal ondernemerschap. 
Daarnaast zijn we ook partner van het groeiprogramma 
GrowImpact, waarbij impactondernemers de mogelijkheid 
krijgen om in 90 dagen te werken aan de groei en impact 
van hun bedrijf samen met ervaren mentoren en trainers. 

In FY18/19 hebben wij in totaal 46 verschillende  
impactondernemers ondersteund die actief zijn in  
9 verschillende sectoren. Onderstaand enkele voor-
beelden van organisaties die wij hebben geholpen:  

• De Nederlandse Uitdaging  
verbindt het bedrijfsleven, burgerinitiatieven, en 
maatschappelijke organisaties op lokaal niveau. We 
hebben voor hen in kaart gebracht waar zij de grootste 
toegevoegde waarde leveren voor stakeholders. 

• Tolhuijs Design  
maakt design meubilair van afval waarvan de productie 
in sociale werkplaatsen en gevangenissen wordt 
uitgevoerd. Met behulp van milieu-impactanalyses 
hebben we de impact van een van hun producten 
berekend en vergeleken met die van een vergelijkbaar 
product. 

• FIT Taskforce  
wil sparen makkelijk en toegankelijk maken voor mensen 
in ontwikkelingslanden. Zij hebben ons gevraagd te 
helpen met het identificeren van doelgroepen voor hun 
pilot spaarproject door middel van data-analytics. 

• Excess Materials Exchange  
is een digitale marktplaats waar bedrijven onderling 
hun afvalmaterialen kunnen uitwisselen voor nieuwe 
toepassingen. We hebben voor hen berekend welke 
circulaire toepassing van sinaasappelschillen de hoogste 
maatschappelijke waarde heeft. 

• De Katrol 
ondersteunt kwetsbare en kansarme gezinnen bij 
het creëren van een stimulerende leeromgeving 
voor hun kinderen. Door middel van workshops 
hebben we hen geholpen bij het definiëren van hun 
communicatiestrategie.

9
Duurzame 
consumptie 
en productie

8
Inclusiviteit
 
Financiële
empowerment

6
Maatschappelijk
netwerk

5
Gender- 
gelijkheid

4
Gezondheid en 
welzijn

2
Duurzame  
mobiliteit en 
transport

1 
Schoon water

3
Onderwijs

Impactondernemers

Aantal ondersteunde 
impactondernemers  
per thema

46
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De maatschappij 

Onze bijdrage aan de Sustainable 
Development Goals
In het boekjaar 2015/2016 brachten we voor de eerste 
keer in kaart aan welke Sustainable Development 
Goals (SDG’s) we een concrete bijdrage leveren. Aan 
de hand van onze materiële thema’s en de impact die 
we hebben op de maatschappij hebben we vastgesteld 
dat SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), 5 (Gendergelijkheid), 8 
(Waardig werk en economische groei), 12 (Verantwoorde 
consumptie en productie), 16 (Vrede, justitie en sterke 
publieke diensten) en 17 (Partnerschap om doelstellingen 
te bereiken) belangrijk voor ons zijn. Het belang van 
de SDG’s voor onze organisatie is in het boekjaar 
2016/2017 nog duidelijker gemaakt door de koppeling 
met de materiële thema’s expliciet weer te geven. 
Afgelopen boekjaar hebben we besloten om de 

rapportage te verfijnen door alleen de SDG’s te 
benoemen waar we de meeste significante impact 
op hebben (SDG 4 en 8). De bijbehorende KPI’s zijn 
daarnaast ook getoetst aan de United Nations (UN) SDG 
indicatoren en de internationaal erkende GRI Standards 
om de uniformiteit van voortgang zoveel mogelijk te 
waarborgen. Voor het boekjaar 2018/2019 hebben we 
ervoor gekozen om de lijst met KPI’s uit te breiden voor 
de overige SDG’s waaraan EY Nederland een significante 
bijdrage levert, namelijk SDG 5, 12, 16 en 17. 
Deze KPI’s sluiten zo veel mogelijk aan bij de KPI’s van 
onze materiële thema’s. Op deze manier zorgen we 
ervoor dat de manier waarop we onze bijdrage aan de 
SDG’s monitoren grotendeels overeenkomt met onze 
bestaande managementprocessen.

We investeren in de persoonlijke 
ontwikkeling en capaciteiten van 
onze medewerkers.  

We stimuleren het vermogen van 
klanten om maatschappelijke 
waarde te creëren en investeren 
in innovatie.

We creëren vertrouwen in de 
kapitaalmarkten en zorgen 
ervoor dat onze onafhankelijk-
heid gewaarborgd is.

EY KPI

• Gemiddeld aantal uren training per 
jaar per medewerker, naar geslacht 
en naar medewerkerscategorie.

• Aantal uren besteed aan 
community investmentprojecten 
waarbij les werd gegeven.

• Aantal uren lesgegeven op 
universiteiten. 

EY KPI

• Operationele winstmarge.

• Omzetgroei.

• Aantal social start-ups die we 
ondersteund hebben bij het 
oplossen van hun vraagstukken.

• Aantal uren besteed aan 
innovatieve services.

EY KPI

• Kwaliteitsbeoordeling opdrachten.

• Overtredingen t.a.v. onafhankelijk-
heid.

• Aantallen overtredingen m.b.t. 
verboden adviesdiensten bij audit- 
klantenwetgeving.

SDG target: 8.1, 8.2SDG target: 4.3, 4.4

EY CR Report 18-19 – Fiatproef 04-09-2019
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De carbon footprint van onze organisatie
Als kennisorganisatie hebben we een beperkte directe 
milieu-impact. Onze footprint wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de mobiliteit van medewerkers (woon-
werkverkeer en reizen naar vestigingen van klanten) 
en het energieverbruik van onze kantoren. We streven 
ernaar om elk jaar de CO2-uitstoot van onze mobiliteit, 
kantoren en afvalstromen te verlagen.

We hebben een aanpassing gedaan in het weergeven 
van onze CO2-uitstoot. Vanaf dit boekjaar rapporteren 
we onze emissies volgens de scopes van het Greenhouse 
Gas Protocol (GHG Protocol), een internationale 
standaard voor de accounting en rapportage van 
broeikasgassen. De drie verschillende scopes laten zien 
in welk deel van onze waardeketen we impact hebben.

Al geruime tijd moedigen we onze mensen aan via 
het EY@Work-programma om flexibel te werken, 
onafhankelijk van plek of tijdstip. Dit stelt hen in staat 
om het vervoersmiddel of werkplek te kiezen die het 
beste past bij hun werkschema. Minder reizen wordt 
hiermee doelbewust gestimuleerd. Dit zorgt er niet 
alleen voor meer keuzevrijheid voor onze medewerkers, 
maar reduceert tevens de totale CO2-uitstoot van onze 
organisatie. 

We beschouwen het elektrificeren van ons wagenpark 
als de meeste effectieve manier om de uitstoot van ons 
autoreisverkeer te reduceren. Voorheen hadden we 
beschikking over ongeveer 400 plug-in hybride auto’s 
in ons wagenpark, maar deze zijn inmiddels vervangen 
door 250 volledig elektrisch aangedreven auto’s. Om 
het gebruik van elektrische auto’s zo makkelijk mogelijk 
te maken hebben wij in totaal 170 laadpunten verspreid 
over alle kantoren en installeren wij laadpalen bij onze 
medewerkers thuis op aanvraag. 

Om het energieverbruik van onze kantoren zo laag 
mogelijk te houden, zetten wij in op energiezuinige 
maatregelen zoals LED verlichting, bewegingssensoren, 
energie-audits en efficiënt gebruik van kantoorruimte. 
Ongeveer twee derde van de ingekochte elektriciteit 
is groen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 
stadswarmte bij de kantoren Amsterdam, Rotterdam  
en Utrecht.

794
Gasverbruik ver-
warming kantoren

11.189
Brandstof  
leaseauto’s

1.652
Elektriciteitsverbruik 
kantoren

406
Elektriciteit  
leaseauto’s

781
Stadswarmte

4.872
Zakenreizen  
per vliegtuig

556
Afval en papier

448
Woon-werkverkeer 
auto

38
Woon-werkverkeer 
trein

4,
4tC

O
2e

/f
te

20.738 Totaal uitstoot in tCO2e

CO2-uitstoot

Scope 1
GHG Protocol

Scope 2
GHG Protocol

Scope 3
GHG Protocol

11.983 2.839 5.914

EY CR Report 18-19 – Fiatproef 04-09-2019



EY Nederland  CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2018/2019   19  

4.
Contact 

Climate Change and Sustainability Services

Corporate Responsibility

Rebecca Scholten
Assistant Director 
Corporate Responsibility Lead
+31 6 21 25 11 48
rebecca.scholten@nl.ey.com 

Katarina Sajinovic
Consultant
Corporate Responsibility
+31 6 29 08 33 30
katarina.sajinovic@nl.ey.com

Jan Niewold
Partner
Climate Change and Sustainability Services
+31 88 407 27 34
jan.niewold@nl.ey.com

Stefan van Sabben
Manager
Climate Change and Sustainability Services
+31 6 55 44 26 40
stefan.van.sabben@nl.ey.com

Voor meer informatie, ga naar onze website www.ey.nl/CR

Matthias Maltha
Advisor
Corporate Responsibility | Climate Change and Sustainability Services
+31 6 29 08 45 01
matthias.maltha@nl.ey.com
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Over EY
EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden 
assurance, tax, transaction en advisory services. Met de 
inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, 
dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in 
de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. 
Wij brengen toonaangevende leiders voort die door 
samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders 
waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het 
creëren van een beter functionerende wereld voor onze 
mensen, onze cliënten en de maatschappij.

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde 
organisatie en mogelijk naar een of meer lidfirma’s 
van Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een 
afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company 
limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan 
cliënten. Voor meer informatie over onze organisatie,  
kijk op ey.com.

© 2019 Ernst & Young Nederland LLP.
Alle rechten voorbehouden.

ED none

Dit document is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en niet als 
accountancy, fiscaal of anderszins professioneel advies. Gelieve voor specifiek 
advies contact op te nemen met uw adviseurs. 

ey.com/nl
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