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Athlon Nederland
CSR scorecard

Aan de hand van 6 CSR-thema’s bepaalt Athlon zijn
CSR-strategie. In deze scorecard de scores uit heden,
verleden en de targets t/m 2030.

1 CO2-reductie
Gemiddelde CO2-uitstoot per voertuig
Bij klanten:						Totaal:
2018
2019
2020
2025
2030

106 gr/km
104 gr/km
103 gr/km
75 gr/km*
50 gr/km

2018
2019
2020
2025
2030

441.300 ton kg
451.740 ton kg
385.296 ton kg**
< 200.000 ton kg
< 100.000 ton kg

2018
2019
2020
2025
2030

725 ton kg
674 ton kg
340 ton kg**
200 ton kg
0 kg

Gemiddelde CO2-uitstoot per voertuig
Bij Athlon-medewerkers:				
2018
2019
2020
2025
2030

Totaal:

87 gr/km
84 gr/km
80 gr/km
50 gr/km
0 gr/km

2 Verhogen aandeel elektrische auto’s
Aandeel EV orders

Aandeel EV in totale vloot
2020: 33%
2030: 100%

Reductie energieverbruik

Reductie leidingwaterverbruik
2018 4.971.000 liter
2019 4.715.000 liter
2020 3.261.000 liter

2018 1.145.878 kWh
2019 1.259.731 kWh
2020 1.122.423 kWh

Opgevangen en
hergebruikt regenwater
tot nu toe: 9.245.000 liter

Opvang regenwater
2018 148.000 liter / 3%
2019 702.000 liter / 15%
2020 847.000 liter / 26%

Totale CO2-uitstoot Athlon Nederland:

2020: 34%
2025 100%

3 Verhogen van verkeersveiligheid
Aantal actieve deelnemers online X-learning
verkeersveiligheid-trainingen

2018 1.880 ton kg CO2 (Relatieve uitstoot: 3,5 ton kg CO2 / FTE)
2019 922 ton kg CO2 (Relatieve uitstoot: 1,7 ton kg CO2 / FTE)
2022 Green Office Initiative > Zero Emission kantoren
2030 klimaatneutraal

* Groen = target

Aandeel EV in medewerkersvloot

** (Corona effect)

2020: 1.500
2021: 10.000
2025: 100.000

2020: 13%
2025 50%
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4 Creëren van Social Impact
Aantal uur vrijwilligerswerk

Ecovadis Score: GOLD RATING

Aantal Athlon vrijwilligers
2019:
2020:
2021:
2025:

2019:
2020:
2021:
2025:

226 uur
52 uur***
750
1500

30
10***
100
250

Aantal jongeren bereikt

> 96%

2020: Percentiel 96. Dit betekent dat
de score van Athlon Nederland hoger is
dan 96% van de overige organisaties die
door Ecovadis zijn beoordeeld.

2020: 442

5 Vitaliteit

FIRA | MVO-Register

Aantal collega’s die hebben meegedaan met een
vitaliteitsactiviteit
2019: 50
2020: 70
2021: 175
2025: 430

2020: ‘We compliment Athlon Nederland with new practices on social return,
re-use of electric lease vehicles and reducing its own carbon footprint. Also on
other practices as promoting carbon efficient mobility, sustainable fitters and
garages, road safety, and community and social investment.’

6 Diversiteit en Inclusiviteit

42%

58%

2020: Percentage vrouwen/mannen

23,5%

76,5%

2020: Percentage vrouwen in de
top 1 + 2 laag

*** 410 uur | 82 vrijwilligers vanwege COVID-19 geannuleerd

42

43

2020: gemiddelde leeftijd
vrouwen en mannen

2025:
Iedere Athlon-medewerker maakt gebruik van de 2 vrijwilligersdagen.
Minimaal 1 dag hiervan wordt besteed aan kansenongelijkheid in de samenleving.
Er zijn minimaal 3 D&I-netwerken opgericht en actief binnen Athlon Nederland.
Deze netwerken richten zich op jonge medewerkers, vrouwen en een nader te bepalen doelgroep.
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Voorwoord
Door: Jean-Pierre Vissers en Alexander Heijkamp

Begin 2020 publiceerde Athlon haar visie op Wonen,
Werken en Mobiliteit in 2030. In maart 2020 ging
Nederland vanwege COVID-19 in lockdown en bleek
onze visie op Wonen, Werken en Mobiliteit in 2030 al de
nieuwe realiteit. Mensen werkten grotendeels vanuit
huis, waardoor Wonen ineens ook onlosmakelijk verbonden was met Werken. Ook Mobiliteit veranderde
structureel. Het openbaar vervoer werd minder
populair; het lukte reizigers niet altijd afstand te houden.
De vraag naar individueel vervoer steeg, veel mensen
stapte op de (elektrische) fiets of kozen voor de auto.
Eén ding is duidelijk: COVID-19 heeft ons reisgedrag
structureel veranderd. Dit biedt kansen voor verdere
versnelling van het verduurzamen van mobiliteit.

Klimaatcrisis

PLACEHOLDER
PICTURE

Ondanks de economische vertraging gaat 2020 de
boeken in als één van de warmste jaren ooit
gemeten. De opwarming van de aarde zet als gevolg
van de CO2-uitstoot van voorgaande jaren namelijk
onverminderd door. De opwarming is het meest
extreem in de poolgebieden, waardoor ijskappen
versneld smelten en straalstromen* over de hele wereld
veranderen. De verandering van straalstromen zorgt
ervoor dat extremen lokaal verder toenemen en het
weer steeds vaker in meer delen van de wereld blijvend
verandert. Voor het eerst is de Noordelijke Poolroute
bijvoorbeeld het hele jaar door bevaarbaar, een kantelpunt voor het Noordpoolgebied. Deze zichtbare vorm
van klimaatverandering zet steeds meer mensen aan
het denken. Met het Parijsakkoord is het streven de
opwarming van de aarde met maximaal 2 graden
Celsius te beperken, ten opzichte van het pre-
industriële tijdperk. Het liefst zelfs 1,5 graden Celsius.
Met de huidige koers is er in 2034 wereldwijd al sprake
van een gemiddelde opwarming van 1,5 graden
Celsius. Dit is over 13 jaar.

Schadelijke stoffen sneller beperken
Het versneld beperken van de uitstoot van schadelijke
stoffen de komende jaren heeft krachtige ingrepen
nodig. De Europese Green Deal wil dat Europa in 2050
als eerste continent klimaatneutraal is. Onderdelen van
het Nederlandse klimaatakkoord worden omgezet naar
klimaatwetten en zijn daarmee richtinggevend voor de
toekomst van ons land: klimaatvriendelijk en een voor-

Ons reisgedrag is structureel veranderd.
Dit biedt kansen voor verdere versnelling
van het verduurzamen van mobiliteit.

* Weerkundigen spreken van een straalstroom als
de wind op 9 à 10 kilometer hoogte een gemiddelde
snelheid heeft van meer dan 100 kilometer per uur
(windkracht 11 of meer). Bron: KNMI Nederland

Europese Green
Deal: Europa in 2050
als eerste continent
klimaatneutraal.
beeld voor andere Europese landen. Beide akkoorden
hebben één ding gemeen: voor het tegengaan van de
klimaatcrisis, is versnelling nodig. Het verder reduceren
en voorkomen van CO2-uitstoot is een belangrijk middel
dat hier aan bijdraagt. In dat opzicht kan 2020 gezien
worden als de start van het nieuwe Wonen, Werken en
Mobiliteit.

Optimisme leidt tot vernieuwing
Naast veel negatieve gevolgen, heeft COVID-19 ook
een aantal positieve effecten. Mensen zijn bewuster
geworden van het effect van het menselijk handelen op
het milieu. Een veel schonere, heldere en intens blauwe
lucht. Dit kwam onder andere door de afname van reisbewegingen in de lucht en op de weg. Files verdwenen
nagenoeg, terwijl het meeste werk wel gewoon doorgaat. Er is meer tijd voor thuis, hoewel het thuis
onderwijs soms ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Wandelafspraken leiden tot échte gesprekken
met collega’s of vrienden, zonder afleiding van een
laptop- of telefoonscherm. Deze positieve effecten
zorgden voor optimisme en het gevoel dat er ook een
les getrokken kon worden uit de nieuwe situatie. Steeds
meer kantoren worden de komende jaren omgebouwd
tot ontmoetingsplekken en werken doen we voortaan
grotendeels vanuit huis. Een nieuwe trend is de mobielen datavrije overlegruimte. Mobieltjes en laptops zijn
hier verboden, waardoor mensen weer aandachtig met
elkaar in gesprek komen.

Werknemer kiest voor duurzame werkgever
De wil van veel mensen om van betekenis te zijn tegen
klimaatverandering vertaalt zich ook naar de werkvloer.
Mensen kiezen steeds vaker voor een baan bij een
organisatie die duurzaamheid hoog in het vaandel
heeft staan. Verduurzaming vormt daardoor een
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belangrijk onderdeel van de Employer Value Proposition
(EVP). Daarnaast wordt de roep om verduurzaming
ook door een ander deel van de stakeholdergroep
bekrachtigd: de financiële sector. Steeds meer banken
beoordelen de kredietwaardigheid van organisaties
specifiek ook op de mate waarin er gewerkt wordt aan
de verduurzaming van de organisatie. Het verduurzamen
van mobiliteit is voor veel organisaties een slimme en
relatief eenvoudige eerste stap. Een duurzame en
flexibele mobiliteitsregeling is een manier om invulling
te geven aan goed werkgeverschap.

Versneld vernieuwen

Athlon CSR mission statement

Athlon heeft de verplichte economische vertraging
aangegrepen om op een aantal CSR-topics versneld te
vernieuwen. Versnellen naar de toekomst die wij eerder
pas voor 2030 voor ogen hadden. Athlon ontwikkelde
een nieuw thuiswerkbeleid, waarbij het uitgangspunt
is dat medewerkers 50% van de tijd op kantoor zijn
(ontmoeten) en 50% thuis aan het werk zijn. Dit levert
naast een enorme reductie van onze CO2-uitstoot ook
een betere work-life balance voor onze collega’s op.
Een nieuw vitaliteitsbeleid gaat ervoor zorgen dat
medewerkers zowel fysiek als mentaal gezond blijven.
Vanzelfsprekend hebben wij ons mobiliteitsbeleid
aangepast aan deze nieuwe realiteit en kunnen collega’s hun mobiliteit flexibel, duurzaam en veilig organi
seren. Hierbij is de auto niet de eerste logische keuze,
maar de modaliteit die op dat moment het beste bij jou
past. Persoonlijk en flexibel dus.

‘Duurzame mobiliteit van mensen organiseren door
vanuit een gedeeld belang radicale oplossingen te
bieden en impactvolle veranderingen te initiëren.’

Tot slot heeft Athlon in 2020 Sustainability als Core
Value toegevoegd, waardoor duurzaamheid altijd
onderdeel is van elk besluit bij Athlon. En wij doen dit
niet alleen, want met nieuwe Supplier Sustainability
Standards vragen wij aan al onze leveranciers om met
ons mee te doen. Want alleen gaan we misschien sneller,
maar in dialoog met onze partners komen we echt verder.
Versneld vernieuwen!

Jean-Pierre Vissers			
Algemeen Directeur Athlon Nederland

Alexander Heijkamp
CSR Director Athlon Nederland

Strategie
In 2020 maakten we een verdere verdieping op
de eerder ontwikkelde CSR-strategie.
Hierdoor werden de thema’s die in 2018 en 2019 zijn
gedefinieerd nog concreter. Athlon ontwikkelde bijvoorbeeld op de meer intern gerichte CSR-thema’s,
zoals Vitaliteit en Diversiteit & Inclusiviteit, een visiemissie-strategie. Hiermee heeft Athlon voor elk CSRthema een duidelijke doelstelling op korte (2021) en
middellange termijn (2025). Athlon blijft zich inzetten voor
de versnelling en focus op de volgende CSR thema’s:
CO2-reductie
Verhogen van het aantal elektrische voertuigen
Verkeersveiligheid
Creëren van Social Impact
Vitaliteit
Diversiteit & Inclusiviteit

Athlon Nederland bestaat ruim 100 jaar en heeft zich in
al die jaren continu aangepast aan de veranderende
wensen van stakeholders. In 2020 hebben veel organi-

saties ingezien dat mobiliteit veel flexibeler en duur
zamer moet worden. Athlon verandert ook nu weer
mee door nieuwe flexibele en duurzame mobiliteitso
plossingen te ontwikkelen. Athlon is Product Leader1
in mobiliteit en werkt daarom met nieuwe agile hubs
continu aan productverbetering en kwaliteit van de
dienstverlening. Met een nieuw Business Development-team blijft Athlon zich inzetten voor innovatie van
mobiliteit. We helpen organisaties met verduurzamen
door middel van concrete laagdrempelige oplossingen die gericht zijn op duurzame, flexibele en veilige
mobiliteit.
Doordat we onze kennis actief blijven delen, zien
stakeholders (klanten, prospects, overheid) ons steeds
vaker als kennispartner. In 2020 organiseerde Athlon
2 webinars over 1) Flexibiliseren en 2) Gedrags
verandering. Via verschillende podcasts hebben wij
kennis en ervaring gedeeld over verduurzaming van
mobiliteit. Via storytelling - echte verhalen van echte
mensen - hebben we ook een reeks onderwerpen
belicht. Diverse eigen ervaringen met elektrisch rijden,
maar ook het doen van vrijwilligerswerk hebben we in
verhalen met ons netwerk gedeeld. Om Thought Leader te blijven, is het van belang dat Athlon continu
nieuwe kennis blijft ontwikkelen en deze actief blijft
delen met haar stakeholders.

1 Treacy & Wiersma (1992)

Getting you there. Today. Tomorrow. Together!
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We creëren Thought Leadership enerzijds door het
verspreiden van een inspirerende visie en concrete
klantvoorbeelden, anderzijds met praktische product
oplossingen en eigen ervaringen.
In 2020 heeft Athlon Nederland een CSR Beleidsverklaring Kwaliteit en Duurzaamheid opgesteld. In deze
Beleidsverklaring onderschrijven we ons commitment
op een aantal basisprincipes:
Onze klanten vragen naar hun behoeften en
wensen.
	De verwachtingen van onze klanten overtreffen 		
met producten en diensten en persoonlijke
service door betrokken medewerker.s
	De tevredenheid van onze klanten en stakeholders
meten, bewaken en analyseren, evenals de kwaliteit
van onze bedrijfsprocessen.
	Meting en analyse gebruiken om consequent
structurele verbeteringen door te voeren en
te evalueren.
Actief kennis delen op het gebied van elektrische
en hybride vervoermiddelen.
Promoten van veilig rijgedrag.
Inzetten van vernieuwende vormen van mobiliteit.
Het voorkomen van milieuvervuiling.

Aansluiting bij Sustainable Development
Goals (SDG’s)
195 landen gebruiken de Sustainable Development
Goals (SDG’s) als onderdeel van het klimaatakkoord in
Parijs (2015). In 17 topics laten deze SDG’s zien hoe we
gezamenlijk de wereld kunnen verduurzamen. Steeds
meer organisaties koppelen hun CSR-strategie aan de
SDG’s, waardoor het sneller duidelijker is aan welke
werelddoelen een bijdrage wordt geleverd. En, minstens zo belangrijk, waar organisaties elkaar kunnen
helpen om samen te versnellen.
De CSR-strategie van Athlon Nederland is om die reden
ook onlosmakelijk verbonden met de SDG’s. Het is
zowel intern als extern een goede manier om aan te
geven welke bijdrage Athlon aan de werelddoelen
levert. Ook is het hierdoor voor anderen duidelijker
waar we samen meer impact kunnen maken.
Voorbeelden zijn de meerjarige samenwerking met
Veilig Verkeer Nederland, het actieve lidmaatschap van
MVO Nederland (Grote Bedrijvennetwerk) en de
intensieve samenwerking met JINC.

Hoewel alle SDG’s belangrijk zijn, focust Athlon op 4 SDG’s. Op deze SDG’s is de impact én (directe) invloed
het grootst. Bovendien liggen deze onderwerpen het dichtst bij de activiteiten en de rol van Athlon.
4 SDG’s waar Athlon de grootste impact en invloed op heeft:

Overige SDG’s waar Athlon door middel van vrijwilligerswerk,
het vitaliteitsprogramma en diversiteit & inclusiviteit indirect impact op heeft:

Sustainability

Road safety

Social impact

Vitality

Diversity &
inclusion

14 | Athlon Nederland - CSR Report 2020

Athlon Nederland - CSR Report 2020 | 15

HOME

Organisatiestructuur en management
Daimler vision 2039 + Daimler
Sustainability Report 2020

Focus Sustainable Development Goals

Daimler AG

Daimler Mobility AG

Stakeholder: aandeelhouder

direct

CEO Ola Källenius

Athlon International

Stakeholder: holding

Type of impact

CEO Franz Reiner

Athlon CSR Report 2020

indirect

CEO Christian Schüler

Athlon Nederland
Algemeen Directeur Jean-Pierre Vissers

Stakeholder: omgeving extern

Stakeholder: medewerkers

HR

CSR

medium
level of contribution

Materialiteitsmatrix focus Sustainable Development Goals Athlon Nederland

Alexander Heijkamp

Esther Jakobsen-Westerhof

CCO

COO

CFO

Niels van den Hoogen

Vincent de Bruyn a.i.

Marcel Jansen

Stakeholder: klanten

low

high
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Athlon CSRstrategie in
6 thema’s

In 2020 continueerden we de CSR-strategie die we het
jaar ervoor uitstippelden. Met een materialiteitsmatrix is
bepaald waar Athlon direct invloed heeft en waar de
impact het grootst is. In de materialiteitsmatrix is een
koppeling gemaakt tussen de impact en de Sustainable
Development Goals. Binnen CSR zijn er 6 strategische
thema’s geselecteerd die de gehele organisatie raken.
De Athlon CSR-strategie en activiteiten zijn getoetst bij
FIRA/MVO-register en EcoVadis. Zij bekrachtigden de
kwaliteit van de Athlon CSR-strategie begin 2021
wederom met een certificaat.

Naast ISO 14001 is Athlon Nederland ook ISO 9001
gecertificeerd. In de eerste helft van 2021 vindt er een
audit plaats, waarmee het certificaat voor de volgende
3 jaar wordt verlengd.
Daimler heeft een Corporate Policy ‘Environmental
and Energy Managment’; Athlon volgt deze richtlijnen.
De policy is gebaseerd op ISO 14001. De hoofdlijnen van
deze policy zijn:
Milieubescherming als speerpunt.
Continu verbeteren van prestaties.
Ontwikkelen van milieuvriendelijke en
energie-efficiënte producten.
Ontwerpen van milieuvriendelijke en
energie-efficiënte processen.

Naast ISO 14001
is Athlon Nederland
ook ISO 9001
gecertificeerd
	Aanbieden van diensten gericht op het beschermen
van het milieu.
Leveren van de beste milieuprestatie in de wereld.
Verstrekken van transparante informatie aan
medewerkers en andere belanghebbenden over
onze milieuprestatie en energieverbruik.
een ‘Environmental Officer’ voor elk organisatieonderdeel.
	Stellen van milieudoelen en meten van
milieuprestaties.
Integreren van milieumanagement in alle processen
en in procesdenken.
Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.
Managen van relevante documenten en informatie.
Betrokkenheid management.
Ter ondersteuning van de Daimler-policy en als
concrete invulling van ISO 14001, is er in 2020 een
Nederlands handboek Milieu en Veiligheid ontwikkeld.
Elke Athlon-vestiging gebruikt dit handboek om milieuen veiliheidsrisico’s te beheersen. Elk kwartaal vindt er
een rondgang door de vestiging plaats, wordt er
vastgelegd wat de bevindingen zijn en volgt er een
verbeterplan.
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Verduurzamen bedrijfspanden

CSR thema 1: CO2-reductie
CO2-compensatie-uitstoot eigen
medewerkerswagenpark

Athlon vindt de eigen duurzaamheidsprestaties
belangrijk. In dat kader brengt Athlon Nederland sinds
2013 jaarlijks een CO2-footprint in kaart. De definitieve
CO2-footprint wordt doorgaans halverwege het jaar
door SGS Nederland vastgesteld. Om die reden presenteren we in dit CSR Report 2020 de CO2-footprint
van 2019.

Net als in 2019 koos Athlon Nederland ervoor om de
CO2-uitstoot van het eigen medewerkerswagenpark te
compenseren. We kozen voor een investering in een
Verified Carbon Standard (VERRA) gecertificeerd project
in India. Dit compensatieproject is in de staat Himachal
Pradesh, Noord-India. Het betreft een ‘run-of-the-river’
waterkrachtproject in de Malanarivier. De transitie van
energie uit kolencentrales naar hernieuwbare energie
systemen (waterkracht) wordt hiermee mogelijk gemaakt.
De waterkrachtcentrale maakt gebruik van de natuurlijke
stroming van de rivier en het hoogteverschil om schone
energie op te wekken. Het project zorgt zo voor reductie
van de uitstoot van broeikasgassen en draagt daarnaast
bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio, zowel
op het gebied van milieu als economie. Daarmee levert
dit Co2-compensatieproject een bijdrage aan de
Sustainable Development Goals voor een beter klimaat
en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking.

De uitgevoerde CO2-footprint is extern getoetst door
SGS. Binnen dit Greenhouse Gas Protocol zijn in de
CO2-footprint een drietal scopes te onderscheiden:
Scope 1: directe emissiebronnen binnen de eigen
organisatie.
Scope 2: indirecte emissiebronnen gericht op het
verbruik van ingekochte elektriciteit.
Scope 3: overige indirecte emissiebronnen,
veroorzaakt door activiteiten van de eigen
organisatie (emissies van leveranciers).
Hoewel de CO2-footprint van het brandstofverbruik van
het externe wagenpark (bij klanten) niet tot de CO2-footprint van Athlon behoort, brengen wij deze wel jaarlijks
in kaart. Wij doen dit zodat we klanten
kunnen informeren en adviseren en samen kansrijke
verbeteringen kunnen bepalen. Bovendien kunnen we
zo jaarlijks toetsen wat de effecten zijn van onze
adviezen en dienstverlening aan klanten.

Scope 3
7.244

Scope 2
150.187

2. Vliegreizen 3%
2. Zakelijk vervoer 1%
2. Stadsverwarming 4%
2. Elektriciteitsverbruik 8%

Athlon
CO2-emissie
2019 (kg)

CO2-footprint Athlon Nederland

Voor het inzichtelijk maken van onze CO2-footprint,
maken we gebruik van verschillende rapportages. Een
deel van de data wordt tevens gebruikt in de management review die periodiek plaatsvindt. Jaarlijks wordt er
data aangeleverd voor het CO2-footprintcertifcaat.
Hieronder de meest relevante inzichten:

1. Airco koudemiddel 2%
Scope 1
764.650

3. Papier 1%
1. Gasverbruik 8%

Athlon
CO2-emissie
2019 (%)

1. Brandstoffen
zakelijk verkeer 73%

Begin 2020 is de verhuizing van Athlon vestiging in
Nieuwegein helemaal afgerond. De afdelingen Rental,
Essential en Private Lease verhuisden naar een energiezuinig nieuwbouw bedrijfspand. De verhuizing leverde in
het eerste jaar een reductie van het energieverbruik
van 43% op.
Het pand in Almere onderging de afgelopen jaren
diverse duurzame aanpassingen:
Koeling/verwarming van het bedrijfspand in Almere
Het hoofdkantoor in Almere maakt gebruik van een
Acquifer-installatie. De luchtverversing van het pand
wordt gekoeld of verwarmd met gebruik van de grondwatertemperatuur. Daarnaast gaat in het weekend de
verwarming uit.
Verlichting bedrijfspand in Almere
Alle kantoren zijn voorzien van TL-armaturen t5
(vanwege de lange levensduur). Daarnaast wordt alle
verlichting door middel van sensoren aangezet of uitgeschakeld. De gangverlichting is 100% LED-verlichting.

Duurzame wasstraat Athlon End of Lease
In 2019 heeft Athlon geïnvesteerd in 2 nieuwe wasstraten.
Alle voertuigen die retour komen, worden hier gewassen. De
nieuwe wasstraten zijn duurzamer doordat ze minder water en
energie verbruiken. De wasstraten zijn aangesloten op reservoirs waarin het regenwater wordt opgevangen. In 2020 is er
847.000 liter regenwater opgevangen, zo’n 26% van het totale
verbruik. Sinds 2011 is er 9,2 miljoen liter regenwater opgevangen en hergebruikt. Daarnaast heeft de nieuwe wasstraat
speciale duurzame borstels, die minder belastend zijn voor
het milieu doordat ze minder plastic restmateriaal achterlaten.

.
Gescheiden afval
Sinds 2013 wordt afval bij Athlon gescheiden ingezameld. In
Almere beschikt Athlon over 2 ondergrondse containers die
wekelijks door de gemeente geleegd worden. Er is een
scheiding van papier, lampen en batterijen. Tevens is er een
vetput en olieput die conform de ISO-certificering worden
behandeld.

Overige verlichting bedrijfspand in Almere
De verlichting is handmatig terug te schakelen naar 50%.
Alle buitenverlichting is LED-verlichting. Het effect van
de maatregelen is zichtbaar gemaakt door elk jaar zowel
het initiatief als het stroomverbruik inzichtelijk te maken.

Groenvoorziening
De groenvoorziening rond het hoofdkantoor in Almere
wordt sinds 1 februari 2008 verzorgd door de Tomin Groep.
De Tomin Groep werkt bij voorkeur met mensen die een
afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Nieuwe innamestraat Athlon End of Lease
In het End of Lease-centrum van Athlon is in 2020 een
nieuwe innamestraat in gebruik genomen. Elke auto die
terugkomt wordt eerst gewassen met opgevangen
regenwater en daarna gecontroleerd op schade. De
nieuwe innamestraat bestaat uit 2 gedeelten. Beide
gedeelten worden automatisch volledig afgesloten met
een roldeur. Beide straten zijn verlicht met energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast zorgt de afgesloten
ruimte ervoor dat de stookkosten lager zijn.

Kopieerpapier
Athlon Nederland maakt gebruik van gerecycled kopieerpapier. Het bestaat voor 50% uit oud papier en voor 50% uit
snijafval van FSC-papier. FSC-papier is gemaakt van speciaal
daarvoor gekweekte bossen. Tevens staan de kopieer
machines standaard op dubbelzijdig printen.

Jaar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Initiatief
Gang/kantoren
Garage
Discipline bevorderen
Schoonmaak
Bewaking
Garage
Aircopomp vervangen
Nieuwe innamestraat

Verbruik in kWh
1.668.628
1.595.861
1.430.957
1.438.919
1.475.072
1.292.293
1.211.884
1.174.243
1.129.631
1.145.878
1.034.748
942.287

%
100,00
95,64
85,76
86,24
99,40
77,45
72,63
70,37
67,70
68,87
62,01
56,47
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Briefpapier en enveloppen
Al onze enveloppen en briefpapier worden sinds juni 2008
gemaakt van 100% FSC-papier. Hierdoor zijn wij gemachtigd
om een keurmerk op ons briefpapier te gebruiken.

Logistiek van leaseauto’s
Athlon werkt samen met drie: transporteurs, te weten
een trailertransporteur en twee hikertransporteurs.
Dit zijn oproepkrachten die auto’s vervoeren. Met de
transporteurs zijn afspraken gemaakt met betrekking tot
het duurzaam vervoeren. Als er logische routes gemaakt
kunnen worden, heeft de transporteur (met oplegger) de
voorkeur. Er kunnen dan meerdere auto’s tegelijkertijd
vervoerd worden. Indien dit niet het geval is, heeft de
hiker de voorkeur. Uitgangspunt voor de keuze is de
optimalisatie van het innameproces, zowel qua snelheid
als duurzaamheid.

Mobiliteit van medewerkers
Met een nieuwe mobiliteitsregeling kunnen Athlonmedewerkers sinds 2020 het eigen vervoer flexibiliseren
en daarmee verduurzamen.
Er zijn twee mogelijkheden: medewerkers met een
functionele autoleaseregeling en medewerkers zonder.
Elke medewerker heeft een Employee Budget (EB), die
ook ingezet kan worden voor het van persoonlijke
mobiliteit. Op deze manier is elke medewerker in staat
om mobiliteit op een duurzame manier te organiseren.
Mogelijke producten en diensten die gebruikt kunnen
worden zijn:
Athlon Flex (elke maand mogelijkheid om te 		
switchen van voertuig).
openbaar vervoer
lease van een elektrische auto, second drive auto
of private lease auto
lease van een elektrische fiets of elektrische 		
scooter

Nieuw milieuhandboek vestigingen (ISO 14001)
In samenwerking met Van Voort Consult ontwikkelde
Athlon Nederland in 2020 een nieuw milieuhandboek
voor alle vestigingen. Met dit nieuwe handboek is elke
vestiging in staat de milieu-impact te verminderen en bij
calamiteiten direct op een juiste manier te reageren.
Elk kwartaal vindt er een rondgang door de vestiging
plaats, die wordt vastgelegd met een invulformulier
en foto’s.

In 2009 werd de eerste volledig elektrische auto al door
Athlon ingezet bij klanten. Sindsdien is het al mogelijk
om bij Athlon volledig of hybride elektrische auto’s te
leasen. In 2020 is dit door de start van een Business
Development-team in stroomversnelling gekomen.
Het team bestaat uit een aantal product owners waaronder ook één voor elektrisch vervoer (geel en grijs
kenteken). Ook is er in 2020 door middel van twee
Athlon-webinars, een EV-podcast, deelname aan
externe webinars en publicaties in landelijke dagbladen, geïnvesteerd in kennisdelen met het Athlonnetwerk. Hiermee wil Athlon een inspirerend voorbeeld
zijn voor het netwerk. Diverse eigen ervaringen zijn
verwoord in columns en blogs (storytelling) met
thema’s als: op vakantie met een elektrische auto en
de werkelijke actieradius van een elektrische auto.

Andere voorbeelden zijn expertise op het gebied van
de werkelijke Cost of Ownership, restwaarden en
gebruiksmogelijkheden per merk en model. Athlon wil
hiermee een versnelling realiseren in elektrisch rijden in
Nederland.

Steeds meer bedrijven verduurzamen hun wagenpark
door middel van elektrische auto’s. Dit doen zij vanuit
Corporate Social Responsibility, maar ook omdat
medewerkers dit van hun werkgever vragen.
Daarnaast voeren steeds meer steden milieuzones in.
Om de elektrificatie van het wagenpark te versnellen,
is er in 2020 een E-mobility advieswijzer ontwikkeld.
Met de E-mobility advieswijzer kunnen organisaties zich
voorbereiden op deze ontwikkeling. Aan de hand van
de beantwoording van veertien vragen kunnen
organisaties een eigen strategie ontwikkelen voor de
overstap naar een volledig elektrisch wagenpark.
De advieswijzer brengt de belangrijkste zaken in kaart.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:
Hoe past elektrisch rijden in uw bedrijfsstrategie?
Hoe is uw autoregeling nu ingericht?
Hoe wilt en kunt u laadoplossingen faciliteren?
Hoe wilt u buitenlandse reizen of autovakanties 		
faciliteren?
Hoe ziet uw elektriciteitsnetwerk eruit?

→ Lees meer over elektrificatie van het wagenpark

Athlon Nederland:

Athlon Nederland:

922 ton
kg CO2

34%

33%

385 milj.
kg CO2
2019: CO2-uitstoot Athlon Nederland 922 ton kg (Relatieve uitstoot:
1,7 ton kg CO2 / FTE)

CSR thema 2: Verhogen van het aantal EV’s

103 gr/km

340 ton
kg CO2

80 gr/km

2020: Gemiddelde CO 2-uitstoot
per klantenvoertuig p/km = 103 gr/
km

2020: Gemiddelde CO 2-uitstoot
medewerkerswagenparkt per voertuig p/km = 80 gr/km

2020: Bij klanten totaal 385.296 ton
kg CO2-uitstoot

2020: Medewekerswagenpark
totaal 340 ton kg CO2-uitstoot

13%

2020: Nieuwe EV-orders

2020: Aandeel EV in totale vloot

> 33%

> 13%

2020: Aandeel EV in medewerkersvloot

> 34%
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CSR thema 3: Verkeersveiligheid
Met een wagenpark van ruim 100.000 voertuigen vindt
Athlon het zijn verantwoordelijkheid om veilig gebruik
van deze voertuigen te stimuleren. Met (online)
trainingen en oplossingen om het gebruik van mobiele
telefoons tijdens het rijden te verminderen, levert
Athlon een bijdrage aan het verhogen van de verkeers
veiligheid in Nederland. Begin 2020 mocht Athlon de
whitepaper Verkeersveiligheid overhandigen aan
verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Naast de
whitepaper bood Athlon een online Long Life Learningprogramma Verkeersveiligheid voor de chauffeurs van
de minister.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infra
structuur en Waterstaat: ’Werkgevers kunnen een
belangrijke rol spelen bij veilig verkeersgedrag.
Het is te bizar voor woorden, maar één op de tien
werkgevers vindt het een normale zaak dat hun
werknemers berichten lezen en terugschrijven
tijdens het rijden. We geven met onze MONOzakelijk campagne een heldere boodschap af.
Ook als je zakelijk onderweg bent geldt: houd je
aandacht op de weg en rij MONO.
Athlon geeft samen met Veilig Verkeer Nederland
het goede voorbeeld. Alle werkgevers zouden
aandacht moeten hebben voor veilig verkeersgedrag van hun medewerkers. Bijvoorbeeld
door afspraken te maken over het gebruik van de
smartphone in de auto of op de fiets.’

In 2020 leverde Athlon ook een bijdrage aan de 24-uurs
Verkeersveiligheids-Hackathon van het ministerie van
Infrastructuur. Deze denktank leverde input voor de
campagne MONO-zakelijk. Op verzoek van het ministerie deelde Athlon kennis en ervaring op de campagne
website en kreeg Athlon het predicaat koploper. In 2020

bezocht Tim Coronel namens MONO-zakelijk de
Athlon-vestiging in Almere. Hij interviewde de CSRdirector en een sales-medewerker. Doel van dit interview was het delen van kennis en andere organisaties
inspireren om ook aan te sluiten bij MONO-zakelijk.
Verkeersveiligheid werd ook een gespreksonderwerp
met onze klanten. Athlon organiseerde hiervoor een
training Verkeersveiligheid voor collega’s in sales. Naast
een theoretisch deel over het belang van het verhogen
van de verkeersveiligheid, werd er ook ingegaan op de
praktische en laagdrempelige oplossingen voor
klanten. Een vast onderdeel van deze training was een
rijtraining. Tijdens het rijden gaf de rij-instructeur aan
wat goed ging en wat beter kon.

Evert-Jan Hulshof, VVN-directeur: ‘Nog veel meer
dan een overheid of een verkeersveiligheidsorganisatie, kunnen bedrijven een cruciale rol spelen bij
het consequent bevorderen van een veilig verkeers
gedrag van hun medewerkers. Wij zijn dan ook blij
met het initiatief van onze partner Athlon die als één
van de grootste leasebedrijven al vele jaren de nek
uitsteekt als het gaat om verkeersveiligheid, door
hun medewerkers concrete handelingsperspectieven te bieden. De stap van Athlon Nederland
door in 2020 hun klanten te vragen hun voorbeeld te
volgen, is meer dan een voornemen alleen, zij geven
ook concrete invulling aan de oproep. Wij roepen
het bedrijfsleven op om verkeersveiligheid nadrukkelijk onderdeel te maken van de bedrijfsvoering.’

Met de Athlon Verkeersveiligheidspropositie stelt Athlon
organisaties in staat om medewerkers veiliger aan het
verkeer deel te laten nemen. De meerjarige samen
werking met Veilig Verkeer Nederland benadrukt onze
focus op het thema verkeersveiligheid.

3 concrete oplossingen om verkeersveiligheid
te verhogen
1. Smartphone blokkeren
De SafeDrivePod zorgt ervoor dat smarphonegebruik
tijdens het rijden onmogelijk is. Deze oplossing
blokkeert dataverkeer tijdens het rijden, waardoor de
verleiding om even op je smartphone te kijken
verdwijnt. Het gebruik van deze oplossingen bevordert
de verkeersveiligheid, vermindert het aantal schades en
verlaagt de CO2-uitstoot doordat leaserijders meer
aandacht hebben voor het verkeer (er wordt zuiniger
gereden, doordat er beter geanticipeerd kan worden
op het overige verkeer). Jaarlijks rapporteert Athlon
inzicht in het gebruik van de app en de resultaten.

2. Online trainingen
Het online Long Life Learning-programma Athlon
E-driver zorgt voor een effectieve interventie bij
duurzame en veilige verkeersdeelname. Met de
gepatenteerde X-learning methode is een structurele
aanpak in de vermindering van verkeersongevallen
mogelijk. Het doel van het online leerprogramma is om
bewust bekwaam te worden in bijvoorbeeld omgaan
met afleiding in het verkeer, verkeerskennis en inzicht

in verkeerssituaties. Een duurzame bijkomstigheid is
dat deelnemers, naast een vermindering van het aantal
schades, ook een zuiniger en daarmee duurzaam
rijgedrag vertonen. Dit zorgt voor veiliger rijgedrag,
minder brandstofverbruik, reductie van CO2-uitstoot en
voorkomen van menselijk leed.
Met Athlon E-driver zijn er reeds meer dan 250.000
modules door onze klanten gevolgd.

3. Offline trainingen
Naast online trainingen biedt Athlon, in samenwerking
met Verkeersgroep Nederland, ook fysieke rijvaardigheidstrainingen aan. De trainingen kunnen desgewenst
in een eigen voertuig op de openbare weg gevolgd
worden, of in Rosmalen bij het Safety Experience Center
van Verkeersgroep Nederland.

Athlon Nederland:

2020: Aantal actieve deelnemers
online Long Life Learning
programma: 1.500

2021: Target: 10.000 actieve deelnemers
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CSR thema 4: Creëren van Social Impact
Vrijwilligerswerk
Athlon biedt medewerkers de mogelijkheid om 2 dagen
per jaar vrijwilligerswerk te doen. Om dit zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft Social Enterprise GoodUp
in 2020 het Athlon Social Impact Platform ontwikkeld. Via
dit online platform kunnen vrijwilligers zich aanmelden en
direct zien waar ze zich voor in kunnen zetten. Ook is er
de mogelijkheid om een eigen project te starten en
collega’s om hulp te vragen. Door vrijwilligerswerk laagdrempelig te maken, en te stimuleren vanuit goed
werkgeverschap, levert Athlon een positieve Social Impact
op de maatschappij. Door samen te werken met onze
partners hebben we in 2020, ondanks alle COVID-19-
beperkingen, met de inzet van onze vrijwilligers 422
kinderen en jongeren bereikt.

WE CARE, WE DO, WE MOVE
Daimler AG helpt om de maatschappelijke Social Impact
van de gehele organisatie wereldwijd inzichtelijk te
maken. Samen met diverse teams en projectpartners
draagt de Daimler-organisatie (inclusief Athlon
Nederland) bij aan de sociale ontwikkeling over de hele
wereld. Om deze bijdrage beter zichtbaar te maken en
elkaar intern te inspireren, is in 2020 het initiatief WE CARE
WE DO WE MOVE gestart. Dit initiatief biedt een paraplu
voor alle projecten op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en stelt met een duidelijk
handboek diverse communicatie en inspirerende voorbeelden van collega’s uit heel de wereld ter beschikking.
Verschillende groepsonderdelen inspireren elkaar door
kennis en ervaringen over best practices te delen.

Vervoer voor zorgmedewerkers en –instellingen
Vanwege de lockdownmaatregelen in 2020 hadden veel
zorgverleners (o.a. IC en Eerste Hulp) met het openbaar
vervoer moeite om op het werk komen. In samenwerking
met Auto.nl heeft Athlon in 2020 10 auto’s kosteloos
beschikbaar gesteld aan zorgverleners. Zo konden zij
(acute) zorg verlenen aan coronapatiënten. Daarnaast
heeft Athlon in het kader van lokale betrokkenheid een
grijs kenteken bakwagen kosteloos ter beschikking
gesteld aan Zorggroep Almere. Hierdoor waren zij
gedurende de periode met beperkende maatregelen in
staat om medicijnen bij oudere mensen thuis af te leveren.

Bevorderen van onderwijs en scholing
Samen met JINC Flevoland zet Athlon zich in om kinderen
en jongeren een eerlijke kans op ontwikkeling te bieden.
Ieder kind heeft talent, ook de honderdduizenden
kinderen en jongeren die opgroeien in een omgeving met
veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Doel is om een
maatschappij te creëren waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt en waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Per
jaar bereikt JINC zo’n 43.000 kinderen. Athlon ondersteunt
JINC door het aanbieden van bijvoorbeeld bliksemstages,
coachingprogramma’s en trainingen op het gebied van
plannen, sociale vaardigheden en solliciteren. In 2020 was
het niet mogelijk om dit bij ons op locatie te doen,
daarom heeft een groep Athlon-vrijwilligers een online
variant ontwikkelt. Zo hebben we ook in 2020 een bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Ook de
sollicitatie-trainingen op MBO’s en de bliksemstages zijn in
de 2e helft van 2020 online gegeven.

Samenwerking Veilig Verkeer Nederland
Athlon is al jaren partner van Veilig Verkeer Nederland
(VVN). Samen met VVN ontwikkelde Athlon een online
verkeersspel die op basisscholen ingezet wordt om
kinderen les over verkeersveiligheid te geven. Tijdens de
campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ staan diverse
Athlon-vrijwilligers als gastdocent voor de klas. In 2020
hebben we met de inzet van deze vrijwilligers 220 kinderen in het primair onderwijs bereikt. In 2021 willen we
klanten betrekken bij dit initiatief, om ook hen te helpen
met het realiseren van social return. Door het gastles
pakket laagdrempelig beschikbaar te stellen aan klanten
wil Athlon andere organisaties inspireren om zich ook in
te zetten voor de verkeersveiligheid rondom scholen.

Deelname aan maatschappelijke initiatieven
Athlon Nederland is al jaren sponsor van Stichting
Hulphond. Deze stichting heeft als missie de wereld van
mensen te vergroten door mobiliteit. En daar gelooft
Athlon ook in. Een hulphond voorkomt isolement en biedt
nieuw perspectief. Met de steun van Athlon helpt de
stichting jaarlijks minstens 600 cliënten. Athlon heeft een
financiële bijdrage geleverd om hulphonden op te leiden.
De meerjarige samenwerking met Hulphond Nederland
wordt de komende jaren voortgezet.

CSR thema 5: Vitaliteit
Vitale medewerkers zijn gelukkiger en zowel zakelijk als privé veerkrachtiger. Daar komt bij dat werkgevers met een
visie en beleid op vitaliteit aantrekkelijker zijn voor medewerkers, zeker als vitaliteit een integraal onderdeel is van
de bedrijfscultuur. Een vitale organisatie is beter in staat om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen, omdat vitale
medewerkers zich gemakkelijker aan kunnen passen aan veranderingen. Samen werken aan vitaliteit versnelt
teamvorming en draagt bij aan een hogere medewerkerstevredenheid en lager ziekteverzuim. Om die redenen is
er bij Athlon specifieke aandacht voor de vitaliteit van medewerkers. Met een in 2020 nieuw ontwikkeld Vitaliteits
programma richt Athlon zich op 3 punten:

Fysiek

Mentaal

Bewegen
Conditie
Voeding
Werkplek
Werkhouding

Werk-privé balans

Betere slaap
Omgaan met werkdruk en 		
stress
Ontspannen

Cultuur
Thuiswerkbeleid
Afstand nemen

Missie Athlon Vitaliteitsprogramma:
Athlon stimuleert en ondersteunt medewerkers bij het verbeteren van hun eigen fysieke en mentale vitaliteit.
Dit doen we door te focussen op programma’s en initiatieven gericht op leefstijl en amplitie. Door te werken
aan zowel fysieke als mentale vitaliteit, ontstaat tevens een betere werk-privébalans. Hiermee versterkt Athlon
een gezond werkklimaat en verbetert het welzijn van medewerkers.

Week van de Werkstress
In november 2020 nam Athlon deel aan de landelijke Week van de Werkstress. Met diverse workshops,
inspiratiesessies en workouts creëerden we aandacht en positieve energie voor het thema Vitaliteit. Iedere
medewerker mocht een persoonlijke Energy Check doen, waaruit bleek hoe het gesteld was met de energie.
Deelnemers gingen aan de slag met hun eigen uitdagingen in verschillende energievelden.

Dag 1 - Focus

Dag 2 - Inspiratie

Dag 3 - Workout

Dag 4 - Grip

Dag 5 -Creatie

We starten de week
van de werkstress met
het uitvoeren van een
Energy Check om je
huidige energiebalans
te bepalen. We gaan
met het team in
gesprek om energiegevers en energielekken te bepalen. Vervolgens stel je een persoonlijk doel waarmee
je aan de slag kunt.

De week van de werkstress staat in het teken
van balans.
Met deze online sessie
leggen we je uit wat
balans is en welke
stappen je zelf kunt
nemen om je leven
meer in balans te krijgen. We geven twee
sessies per dag om
iedereen te kunnen
inspireren.

Je balans wordt niet
beter door erover te
praten. Om die reden
gaan we vandaag aan
de slag met diverse
workouts die je op de
werkvloer kunt uit
oefenen om je balans
te verbeteren. Geen
theoretische kennis
maar praktische
oefeningen voor
meer balans.

Je weet inmiddels wat
je uit balans haalt en
wat je weer terug kan
brengen. Vandaag zoeken we elkaar op om
door middel van een
online workshop aan
de slag te gaan met
jouw gezonde
gewoontes en leer
je hoe je de controle
krijgt over je gedrag
en leven.

Hoe maak je van je
nieuwe gedrag een
gezonde gewoonte.
Het borgen van nieuw
aangeleerd gedrag
is de ultieme uitdaging
om je doelen te behalen. Daarom bieden
we de leukste online
challenges, een boek
en uitdagingen aan
om het beste uit jezelf
te halen.

Invulling programma landelijke Week van de werkstress 2020
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Samenwerking a.s.r. Vitality-programma
In 2020 is er een samenwerking gestart met a.s.r. Vitality.
Met dit programma worden medewerkers uitgedaagd
om meer te bewegen en gezonder te eten. Elk kwartaal
is er aandacht voor één van de drie Vitaliteitsthema’s bij
Athlon. Het doel is om in 2025 een ziekteverzuim lager
dan 3% te realiseren.

Health check
Verder faciliteert Athlon voor elke medewerker
periodiek een health check. Deze health check geldt als
preventieve zorg en een soort nulmeting. Het kan ook
leiden tot vroegtijdig ontdekken van (toekomstige)
gezondheidsklachten.

CSR thema 6: Diversiteit & Inclusiviteit
Athlon Nederland streeft naar een organisatie waarin
divers talent zich welkom en veilig voelt. Medewerkers
moeten de ruimte en stimulans krijgen om hun indivi
duele talenten verder te ontwikkelen. Wij zien diversiteit
als kans voor persoonlijke groei en ontwikkeling én
organisatiegroei en ontwikkeling. Diversiteit & Inclusiviteit is hierbij vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp.
Daarom organiseren we geregeld activiteiten die aandacht vragen voor dit thema. In 2019 is er een CSR
Expeditieteam Diversiteit & Inclusiviteit gestart. Dit
CSR Expeditieteam ontwikkelde in 2020 een visie-
missie-strategie, waarmee een duidelijke focus voor de
komende jaren is ontstaan. Diversiteit en Inclusiviteit
zijn nodig om elkaar continu te kunnen versterken.
Intrinsieke nieuwsgierigheid naar de verschillende
achtergronden en drijfveren wordt aangemoedigd.
Medewerkers van Athlon Nederland mogen zichzelf zijn
en andere inzichten worden altijd zonder vooroordelen
ontvangen. Het maakt niet uit wat je achtergrond is,
of welke beperking je hebt. De Diversity & Inclusiviteitstrategie richt zich op 3 specifieke thema’s:
Cultuur
Werk-privébalans
Generatiemanagement

Vaker naar elkaar
luisteren om
elkaar echt te
begrijpen in plaats
van te overtuigen.

Cultuur

Werk-privébalans

Generatiemanagement

Verrassende inzichten en
innovatieve en onconventionele
oplossingen voor onze klanten
komen voort uit een samenspel
van zienswijzen, culturen, kennis
en ervaringen. Door gebruik te
maken van diverse culturele
groepen binnen Athlon, zijn wij
beter in staat om de klanten te
bedienen waarin dezelfde
groepen zijn vertegenwoordigd.

De winst zit in lager ziekte
verzuim, minder verloop,
omzetgroei en meer vrouwen in
de top. Zorgvriendelijk
werkgeverschap en vitale
medewerkers binnen Athlon.

Als je een brug slaat tussen
digitale- en oudere generaties
dan stimuleert dit wendbaarheid,
digitalisering samenwerking en
verandering binnen Athlon.

Workshops
Samen met Social Enterprise Zinnige Zaken ontwikkelde
Athlon in 2020 een workshop Diversiteit & Inclusiviteit.
Deze workshop ging in op de onbewuste vooroordelen
die we allemaal weleens hebben. Door middel van
bewustwordingsoefeningen werden collega’s geïnspireerd om meer onbevangen naar elkaar te kijken. En
ook op die onbevangen en onbevooroordeelde manier
met elkaar samen te werken. Deze workshop wordt in
2021 wederom gegeven, zodat we continu bewust blijven
van de aanwezigheid van onbewuste vooroordelen.

Athlon Nederland:

Missie Diversiteit & Inclusiviteit Athlon Nederland:
Bij Athlon voelt iedereen zich welkom en thuis,
ongeacht wat zijn of haar wereldbeeld is. Dit lukt
ons alleen als we waardevrij naar elkaar luisteren en
de verschillen tussen mensen zien als kans om
samen te groeien. Met een diverse groep mensen
kan Athlon inspireren.

Webinar
In december 2020 stond er een webinar Diversiteit &
Inclusiviteit gepland. Helaas kon dit webinar vanwege de
COVID-19-maatregelen niet doorgaan; het webinar staat
nu gepland voor het eerste kwartaal van 2021. Dit webinar,
met als tafelgasten schrijver/columnist Abdelkader Benali
en lid van Management Board Athlon International
Youssef Saidi - is de aftrap van het nieuwe plan rondom
het thema Diversiteit & Inclusiviteit. De 3 D&I-thema’s staan
centraal tijdens dit webinar en worden nader toegelicht
met waargebeurde verhalen uit de praktijk.

42%

58%

2020: Percentage vrouwen/
mannen

23,5%

76,5%

2021: Percentage vrouwen in de
top 1 + 2 laag

42

43

2020: Gemiddelde leeftijd
vrouwen en mannen
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Medewerkers

Mensen zijn de belangrijkste asset voor een organisatie.
Daarom is er bij Athlon veel aandacht voor medewerkers. Dit raakt de hele organisatie en gaat dus verder dan
de HR-afdeling: hoe ga je met elkaar om en in hoeverre
kunnen medewerkers zichzelf zijn (Diversiteit & Inclusiviteit)? Het gaat ook over de rol van Athlon bij het
welbevinden van zijn medewerkers (Vitaliteit). Naast
een goed basisloon biedt Athlon ook flexibele werk
tijden en -plekken en is er voor elke medewerker een
zogeheten Employee Budget (EB) beschikbaar. Dit
budget kan naar eigen inzicht besteed worden aan
zaken die het werken bij Athlon gemakkelijker maakt.
Deze mogelijkheden zijn beschreven in het EB-portal,
medewerkers kunnen hier hun keuzes maken. Denk
hierbij aan het uitbetalen van dit budget, het aankopen
van extra verlofuren, een aanvullend pensioen of het
leasen van een auto, e-scooter of e-bike.

Thuiswerkbeleid
In 2020 ontwikkelden we een thuiswerkbeleid met als
uitgangspunt: minimaal 50% werken vanuit huis, ook als
de coronacrisis achter de rug is. De rest van de tijd werk
je op één van onze kantoren, of bij een flexkantoor in
de buurt. Om ervoor te zorgen dat elke medewerker

Hoe ga je met elkaar
om en in hoeverre
kunnen medewerkers
zichzelf zijn (Diversiteit
& Inclusiviteit)?
gezond thuis kan werken, is er een budget van € 350,per medewerker beschikbaar om te besteden aan een
bureau, bureaustoel of andere ARBO gerelateerde
thuiswerkhulpmiddelen. Daarnaast is er voor elke
medewerker een ICT-thuiswerkpakket, dat bestaat uit
een laptop, telefoon, beeldscherm, toetsenbord en
muis. Op deze manier wil Athlon bijdragen aan een
nieuwe manier van werken.

Athlon-kernwaarden
In 2020 is Sustainability als extra Core Value toege
voegd. De 6 Athlon Core Values vormen de normen
en waarden van de organisatie.
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Value

Gedrag

Integrity

Ik doe altijd het goede

Openness

Ik verbeter onze samenwerking door open te staan voor dialoog

Respect

Ik luister voordat ik ga praten en ik accepteer de verschillen, zienswijze en mindset van
anderen

Inspired people

Ik breng nieuwe ideeën, energie en plezier naar m’n werkplek

Empowered people

Ik spreek me uit, onderneem actie en heb vertrouwen in anderen om het beste resultaat
te bereiken

Diverse people

Ik accepteer en respecteer iedereen zonder vooroordeel en ik sta open voor verschillen

Customer focus

Ik ga ervoor om het leven van mijn klanten te vergemakkelijken

Commitment to excellence Ik streef naar het beste in alles wat ik doe
Financial responsibility

Ik creëer waarde voor Athlon en maak op een verstandige manier gebruik van de
bedrijfsmiddelen

Social responsibility

Ik ben een verantwoordelijke medewerker door een bijdrage te leveren aan onze
samenleving

Sustainability

Ik houd rekening met de impact van mijn acties op het milieu

Ze geven richting in hoe we met elkaar omgaan en op
welke manier we elkaar respecteren en de ruimte
geven. In 2020 is een Athlon-waardenspel ontwikkeld,
waarmee medewerkers de komende jaren de Core
Values verder eigen kunnen maken en vertalen naar
gewenst gedrag. Hierdoor worden de Core Values
concreter voor Athlon- medewerkers en zijn ze beter
toepasbaar in het eigen werk.

Ontwikkelingsprogramma’s
Met diverse ontwikkelingsprogramma’s wil Athlon het
beste uit medewerkers halen. De programma’s geven
ieder op een eigen manier invulling aan de Piramide
van Maslow. Door medewerkers maximaal te faciliteren,
wordt iedereen de kans geboden de beste versie van
zichzelf te worden.
Dit betekent dat medewerkers worden uitgedaagd om
actief na te denken over hun eigen ontwikkeling. Voor
elke medewerker is er een jaarlijks scholingsbudget
waarmee invulling gegeven kan worden aan een
persoonlijk ontwikkelplan. Daimler faciliteert ontwikkelplannen voor Athlon-medewerkers. In alle trainingen
staat zowel de ontwikkeling binnen de huidige functie
als andere functies, al dan niet binnen Athlon, centraal.

Zelfontplooiing
(studie,
Athlon Leerportaal
creativiteit,
zelfbewustzijn)
Erkenning
(status, prestige,
succes, respect)

Athlon review- en beloningcyclus

Sociale behoefte
(liefde, vriendschap, erbij horen)

Athlon Diversiteit en Inclusiviteit programma

Bestaanszekerheid
(veiligheid, stabiliteit, gezondheid, bescherming)

Primaire fysieke behoeften
(ademen, eten, drinken, slaap, ontspanning, bewegen)

Athlon invulling Piramide van Maslow

De ontwikkelafspraken worden vastgelegd in een
Individual Development Plan (IDP), omdat Athlon
het van groot belang vindt dat werknemers blijven
nadenken over hun toekomst. Om hier sturing in te
geven, is er sinds 2020 een hulpmiddel beschikbaar:
Athlon Leer- en ontwikkelportaal Springest.
Dit leerportaal helpt bij het vinden van de opleiding die
past bij de gewenste ontwikkeling van de medewerker.
Met ruim 43.000 beschikbare opleidingen is er altijd een
opleiding die past. Denk hierbij aan strategische
vaardigheden, interne academies of externe opleidingen. Om het gemakkelijk te maken, kan elke Athlonmedewerker gebruikmaken van de module ‘learning
advice’ en wordt er samen gekeken welke opleiding
invulling geeft aan de ontwikkelbehoefte.

Athlon leer- en ontwikkelportaal

Athlon Thuiswerkbeleid

Athlon Vitaliteitsprogramma
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Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Athlon Code of Conduct

Procurement en CSR werken samen aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hiermee wordt
invulling gegeven aan de Core Value Sustainability. Er is
afgesproken om gezamenlijk elke maand een leverancier te bezoeken om MVI te bespreken. Het doel is
hierbij om samen met de (leveranciers)keten te versnellen in het verduurzamen. Bij de inkoop van goederen en
diensten hanteert Athlon de volgende begrippen:

Athlon heeft een eigen Code of Conduct opgesteld
(Athlon Nederland beleidsverklaring Kwaliteit &
Duurzaamheid). In deze beleidsverklaring staat wie we
willen zijn als organisatie, waar we voor staan en waar we
samen voor gaan op het gebied van duurzaam
verbeteren van onze bijdrage aan de klant en voor de
maatschappij.

MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVI – Maatschappelijk Verantwoord Inkopen/ 		
Duurzaam Inkopen
– Mens (Internationale sociale voorwaarden)
– Milieu (Klimaatneutrale bedrijfsvoering)
– Duurzaam materiaalgebruik (Circulair inkopen)
Circulariteit – waardevernietiging grondstoffen 		
voorkomen (dus onderdeel van MVI)

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

CSR-standaard voor car-related procurement
Athlon eist dat elke car-related leverancier zich in de
samenwerking conformeert aan het Sustainabilitystatement van Athlon en dat MVO een leidend principe
is in de algemene bedrijfsvoering. Athlon heeft het
kwaliteitssysteem voor milieuzorg gecertificeerd volgens
ISO 14001. Elke leverancier onderschrijft dit statement;
in elk inkoopcontract verklaart de leverancier dat beide
partijen (leverancier en Athlon) een bijdrage aan
duurzaamheid wensen te leveren. Voor fitters en
garagebedrijven wordt certificering volgens de normen
van Duurzaam repareren van Stichting Duurzaam Repareren
in acht genomen. Certificering gaat via IVDM. Athlon monitort twee keer per jaar of leveranciers nog gecertificeerd zijn.

Duurzaam inkopen (MVI)

Leveranciers

Klimaat/CO2-reductie

Mensenrechten

Circulariteit

Verantwoord ondernemen (MVO)

Social return

Lokale betrokkenheid

Materiaalgebruik

De basis > Athlon Corporate Social Responsability

Klimaat/CO2-reductie

Verkeersveiligheid

Vitaliteit

Social impact

Diversiteit en Inclusiviteit
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CSR -standaard voor non car-related
procurement
In 2020 heeft de afdeling Procurement samen met CSR een
non car-related procurement-beleid vastgesteld. Dit
nieuwe beleid is gericht op:
Het op de hoogte zijn van de MVO-prestaties van onze
leveranciers en het monitoren van deze prestaties. We
blijven in gesprek met leveranciers, zodat zij op het		
zelfde ambitieniveau verduurzamen als Athlon.
Het circulair inkopen van goederen (Reduce, Re-use,
Recycle).
	Zoveel mogelijk ketentransparantie creëren, met 		
name in het kader van risicomanagement (bijvoorbeeld
reputatieschade door betrokkenheid leveranciers bij
kinderarbeid, illegaal dumpen van afval).
	Het aansluiten op ISO 20400, deze bevat richtlijnen
voor het toepassen van milieuaspecten en maatschappelijke thema’s bij het inkoopproces.
Het ontwikkelen van beleid op Social Return on
Investment (SROI).
Het toepassen van dit beleid in onze eigen bedrijfs-		
voering. Verduurzamen doen we samen.
Samen met leveranciers de keten verder verduurzamen,
doet Athlon als volgt:
Iedere leverancier die samenwerkt met Athlon moet
zich conformeren aan de Daimler Supplier Sustainability Standards.
De leverancier ondertekent een Verantwoord Inkoop
Verklaring (VIV), waarin deze Standards zijn uitgewerkt.
Athlon gaat in overleg met een leverancier indien deze
niet kan voldoen aan hetgeen is opgenomen in de VIV,
opdat dit in de toekomst wél zal gebeuren.
Athlon stuurt actief aan op Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) dat onderdeel is van al 		
onze inkoopactiviteiten.
De VIV is verder gebaseerd op de Universal Declaration of
Human Rights and the Global Compact of the United
Nations, the Guidelines for Multinational Enterprises of the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) en the Conventions of the International
Labour Organization (ILO).
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Uitgangspunten
Athlon Nederland wil groeien naar een gezamenlijke
Corporate Social Responsibility in de samenwerking. Dit
samenwerkingsverband versterkt de relatie tussen Athlon
Nederland en onze leveranciers in belangrijke mate. Tevens
vormt het een inspiratiebron voor leveranciers, om in
samenwerking met hun ketenpartners innovaties en
creativiteit in te zetten om zo verantwoord mogelijk
praktisch vorm en inhoud te geven aan de samenwerking
met Athlon Nederland. In dialoog worden zowel Athlon als
onze leveranciers medeontwerper en -eigenaar van het
proces om binnen de samenwerking samen meer
verantwoord te ondernemen. Athlon toetst ook haar
leveranciers op een (pro)actieve deelname en motivatie ter
bevordering van Verantwoord Inkopen; de zichtbare inzet
en inspanningen voor het realiseren van een duurzamer
resultaat. Athlon Nederland en de leverancier bespreken
de wederzijdse ervaringen en de overeengekomen
bepalingen op het gebied van duurzaamheid tijdens de
periodieke contractevaluaties.
Wij stimuleren dat elke leverancier vervolgens vanuit zijn
plaats in zijn (productie)ketens ook zijn eigen relaties hierop
wil beoordelen. Deze werkwijze draagt bij tot een snelle
toename van het aantal deelnemers en tot een snellere
realisatie van wederzijdse en gezamenlijke doelen voor
meer verantwoorde inkoop.
Concreet betekent dit dat sinds 1 september 2020:
	Elke nieuwe leverancier zich conformeert aan 		
de VIV. Bij bestaande leveranciers is dit een voorwaarde
zijn bij een tussentijdse contractherziening.
	Evaluaties ten aanzien van Verantwoord Inkopen
vormen een vast onderdeel vormen van de gesprekken
met leveranciers.
	In al onze tenderaanvragen specifiek aandacht wordt
besteed aan MVI en SROI.
	Per inkoopcategorie een analyse wordt gedaan 		
op mogelijkheden tot Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen en dat dit in de desbetreffende categorie		
plannen verder wordt uitgediept.

Productproposities
die een bijdrage
leveren aan CSR
Athlon Flex
Een relatief nieuwe propositie is Athlon Flex. Deze oplossing maakt het mogelijk om iedere
maand te kiezen met welk voertuig je wilt rijden: de ene maand een (elektrische) auto en de
andere maand een fiets. Of soms even helemaal niets. Het streven is om zoveel mogelijk auto’s
met een lage CO2-uitstoot in te zetten, omdat leaserijders niet het hele jaar een grote (vakantie)
auto nodig hebben. In 2019 is de elektrische fiets van het merk Van Moof toegevoegd aan het
aanbod. Hierdoor is het nog gemakkelijker een flexibele combinatie te maken tussen (elektrische)
auto + ov + fiets. Dit zorgt voor flexibilisering en verduurzaming van mobiliteit. Lees meer

Athlon Car2Use
Steeds meer organisaties sturen aan op meer fietskilometers door hun medewerkers. Daarnaast
zijn parkeerplaatsen schaars, zeker in de Randstedelijke gebieden. Met Athlon Car2Use is er altijd
een auto beschikbaar voor de langere (auto)reizen van medewerkers. Dit deelautoconcept werkt
met gesloten communities, zodat altijd helder is wie de auto gebruikt heeft en beschikbaarheid
gegarandeerd is. Het boeken van een auto is met Athlon Car2Use net zo eenvoudig als het
boeken van een spreekkamer. Door het stimuleren van de inzet van energiezuinige deelauto’s
(lage uitstoot en/of elektrische auto’s en deelscooters/- fietsen) wordt de overall CO2-uitstoot
en belasting van de beschikbare ruimte in een omgeving beperkt. Lees meer

Athlon Bike Lease
Een groene, gezonde mobiliteitsoplossing voor de forens. Gemiddeld genomen woont 60% van
de medewerkers binnen een straal van 15 kilometer van het werk. Een ideale afstand om met een
(elektrische) fiets af te leggen. Deze oplossing zorgt ervoor dat woon-werkverkeer duurzamer
wordt, het laat het verkeer beter doorstromen, het vergroot de bereikbaarheid van steden, het
zorgt voor vitale werknemers en het betekent minder benodigde parkeerplaatsen rondom het
kantoor.kantoor. Lees meer
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Athlon e-Driver
Om het bewustzijn rondom verkeersveiligheid te bevorderen, biedt Athlon het online leer- en
ontwikkelprogramma Athlon e-Driver aan. Het interactieve leerprogramma richt zich op verschillende onderdelen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk aan: het toepassen van
verkeersregels door middel van praktijkvoorbeelden, zuiniger leren rijden en het omgaan met
afleiding in het verkeer. Ook worden de verschillende ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance
Systems) toegelicht. En er wordt uitgelegd hoe je de systemen voor je kan laten werken. Een
zeer actueel onderwerp dat ook aan bod komt, is het rijden in een elektrische auto. Hoe haal
je bijvoorbeeld het maximale uit de batterij? Actieve deelname aan het programma levert
gemiddeld 29% reductie van het aantal verkeersgevallen en bijna 9% brandstofbesparing op.
Lees meer

Athlon Vakantiebundel
Medewerkers die ervoor kiezen om het grootste deel van het jaar volledig elektrisch te rijden, of
ervoor kiezen om een kleinere auto te rijden, hebben soms toch tijdelijk meer ruimte nodig.
Bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Waarom voor een grotere en dus duurdere leaseauto kiezen,
als je de extra ruimte alleen tijdens de vakantie gebruikt? De Athlon Vakantiebundel biedt hier
een oplossing voor. De bundel is een vast voorschot per maand tijdens het leasecontract. De
leaserijder betaalt € 100, € 150 of € 200 per maand en bouwt daarmee een tegoed op, waarmee
een vakantieauto naar keuze gehuurd kan worden. Niet gebruikt tegoed wordt aan het einde van
het leasecontract uitgekeerd. Lees meer

Athlon Mobility Card
De Athlon Mobility Card is een tankpas, ov-chipkaart en creditcard ineen. Plannen, administreren
en betalen van zakelijke reiskosten worden hierdoor eenvoudig en overzichtelijk. Het is mogelijk
om de Athlon Mobility Card te gebruiken voor verschillende diensten. Welke diensten beschikbaar zijn, ligt aan de afspraken die zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan beschikbare tankstations,
parkeergarages, vergaderlocaties, laadpunten en autowasstraten. Gebruikers van de Athlon
Mobility Card hebben toegang tot de mobiele app Milo. Daarnaast geeft Milo een actueel reis
advies, afhankelijk van jouw locatie, agenda, voorkeuren en verkeersinformatie. Lees meer

Voorbeeld MyAthlon inzicht

MyAthlon voor jouw leaseauto
Alle informatie op één plek

MyAthlon voor jouw wagenpark
Wagenpark beheren in MyAthlon

Contractgegevens, onderhoud, APK, schades en
bekeuringen: met MyAthlon heb je alle informatie
over jouw leaseauto altijd bij de hand. Heb je een
Athlon-brandstofpas? Dan zie je ook jouw brand
stofverbruik en CO2-uitstoot.

Met MyAthlon wordt het beheren van je leaseauto’s
een stuk makkelijker én bespaar je tijd. Zo hoef je
geen mailtjes meer te sturen, maar regel je zaken
rondom je wagenpark direct online. Op het moment
dat het jou uitkomt.

In MyAthlon kun je snel en eenvoudig:

MyAthlon
In 2020 zijn er verschillende vernieuwingen opgeleverd in de online MyAthlon-omgeving. Zowel
leaserijders als wagenparkbeheerders krijgen nu meer inzicht in diverse relevante zaken inzake
het rijgedrag. Dit bevordert bewuster reizen doordat MyAthlon direct inzicht geeft in de kosten,
uitstoot en het gebruik van de gemaakte mobiliteitskeuzes. Naast het bouwen van nieuwe functionaliteiten, is het team ook continu bezig met de verbetering van bestaande functionaliteiten.
Lees meer

 Kilometerstand doorgeven
 Servicelocaties vinden en een
onderhoudsafspraak inplannen

 Declaraties indienen
 Nieuwe tank-/laadpas en pincode aanvragen
Vraag gemakkelijk de volgende documenten aan:
 Buitenlandverklaring
 Groene kaart
 Verklaring schadevrij rijden
 Machtiging parkeervergunning
 Schadeaangifteformulier

Snel geregeld in MyAthlon:
Contract aanpassen of beëindigen
Leaserijdergegevens aanpassen
Leaserijder- of bedrijfswissel
Leaseauto afmelden of transporteren
Offerte overname leaseauto
Huurauto aanvragen








Efficiënt je wagenpark beheren met MyAthlon:
 Bespaar tijd op wagenparkbeheer
 Regel snel zelf je zaken online
 24/7 toegang tot je persoonlijke omgeving
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Borging CSR in
primaire bedrijfs
processen

Athlon Nederland Focus
Top tien-programma
In 2020 heeft het Athlon Leadershipteam een Focus
Top tien-programma ontwikkeld. De pijlers van de
strategie Athlon International, waaronder Sustainability,
zijn doorontwikkeld in de strategie van Athlon
Nederland. Ons jaarplan baseerden we op de strategie
van Athlon International. Met de input van verschillende
stakeholders is de missie, visie en strategie herijkt, zowel
op korte termijn (2021) als middellange termijn (2025).
Het jaarplan is de basis voor de verschillende afdelings
plannen. Hierdoor is CSR een vast onderdeel geworden
van elk individueel afdelingsplan.

Driving long term Sustainable Value creation for our
customers, our organization and the Environment

Athlon is onderdeel van de Daimler Groep en
committeert zich volledig aan het beleid van de Groep.
Dit betekent dat wij altijd streven om de beste te zijn.
Ook op het gebied van integriteit, compliance, human
rights en databescherming.
Het managementsysteem is een ISO-term die beschrijft
hoe missie, visie, cultuur, structuur en beleid samen
werken om strategische doelstellingen te bereiken.
Belangrijke thema’s zoals integriteit, compliance,
mensenrechten en databescherming zijn onderdeel
van het managementsysteem.

Integriteit
Athlon Nederland werkt conform de uitgangspunten
die in de Daimler-policy Our Integrity Code/Doing the
right thing beschreven staan. Organisaties die op basis van
integriteit handelen, zijn op lange termijn het meest succesvol. Integriteit is verankerd in de Athlon Core
Values. De integriteitscode van Athlon staat beschreven in
de gedragscode van de organisatie en beschrijft hoe er
omgegaan wordt met transparantie, verantwoordelijkheid,
wederzijds respect, openheid en rechten en plichten.

Compliance
Athlon Nederland werkt conform de uitgangspunten
die in het Daimler Compliance Management Systeem
beschreven staan. Dit systeem stuurt aan op een
structurele controle en naleving in onze dagelijkse
activiteiten. Onderdeel van het compliance-systeem is
het anti-witwasbeleid dat ervoor zorgt dat witwassen
en financiering van terrorisme wordt voorkomen.
Daarnaast neemt Athlon maatregelen om te voorkomen
dat we zaken doen met partijen die op de sanctielijst
staan. Elk jaar analyseren we de naleving van de regels
systematisch. De resultaten uit deze analyse van de
controles vormen de basis voor de toekomstige
verbeteracties: het verlagen van risico’s en het
verbeteren van processen. Tot slot is er een vertrouwens
persoon waarmee medewerkers tegenstrijdig gedrag
kunnen bespreken. Deze vertrouwenspersoon stelt zich
onafhankelijk op en handelt strikt vertrouwelijk. Het
uitgangspunt hierbij is dat alle afdelingen en proces
eigenaren zelf controleren en verbeteringen doorvoeren
in hun processen, prestaties, activiteiten, producten en
klantketens.
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Mensenrechten

Managementsysteem en certificaten

Athlon Nederland werkt conform de uitgangspunten die
in de Daimler Human Rights Respect System (HRRS)
beschreven staan. Dit systeem werkt volgens een
risicoanalyse, waarbij mensenrechten systematisch
geadresseerd worden. Daimler is een van de founding
members van de UN Global Compact en committeert
zich daarmee wereldwijd aan de doelen. Athlon verwacht
van al haar medewerkers dat zij integer handelen. Onze
kernwaarden respect, passie, discipline en integriteit zijn
daarom de basis van ons werk. Met onze nieuwe Supplier
Sustainability Standards vragen wij onze leveranciers zich
ook te committeren aan gelijke medewerkersrechten,
eerlijke werkomstandigheden en afwijzing van elke vorm
van discriminatie, dwangarbeid en kinderarbeid. Onze
aanpak om mensenrechten te respecteren is gebaseerd
op de UN Guiding Prinicples on Business and Human
Rights. Zowel in de integriteitscode en de leveranciers
voorwaarden staan voorwaardelijke afspraken om eerlijk
zaken te doen beschreven.

Om de kwaliteit, voortgang en realisatie van de CSRdoelstellingen te waarborgen, heeft Athlon ervoor
gekozen om te werken met 3 certificaten. Elk certificaat
is voor Athlon een externe bevestiging van het CSRbeleid en de uitvoering daarvan.
ISO 9001 | kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2015 en
ISO 14001 | milieunorm NEN-EN-ISO 14001:2015.
Beiden bieden een strategisch hulpmiddel dat
Athlon in staat stelt om enerzijds de organisatie
en (haar) processen continu te verbeteren en
anderzijds de kwaliteit van de geleverde diensten
en de impact op het milieu te bewaken, te meten
en te beheersen.
De ISO-certificaten borgen de vertaling van de
klanteisen naar een marktpropositie. De beheersing
van het duurzaamheidsbeleid wordt periodiek
gevolgd in de reguliere beoordeling van het
managementsysteem.
FIRA / Stichting MVO-register is een erkenning van
de CSR-inspanningen die een organisatie levert.
FIRA werd oorspronkelijk in het leven geroepen
door de financiële sector, met als doel om zo veel
mogelijk zaken te doen met partners die duurzaam
en verantwoord ondernemen. Het FIRA-platform
sluit aan bij internationale normen op het gebied
van duurzaamheid, zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.
Ecovadis is een samenwerkingsplatform waarmee
organisaties de prestaties op het gebied van
duurzaamheid kunnen evalueren. Het platform
wordt in 110 landen gebruikt door ongeveer 150
sectoren. De Ecovadis rating laat zien in welke mate
organisaties de risico’s beheersen en eco-innovaties
in hun (wereldwijde) productieketens aanmoedigen.

Databescherming
Athlon Nederland werkt conform de uitgangspunten
die in de Daimler Data Compliance Management
beschreven staan. Wij committeren ons hiermee om
verantwoordelijk om te gaan met data, zowel de data
van onze klanten als onze interne data. Data
bescherming is namelijk key voor zowel onze interne
organisatie als voor onze relaties. De regelgeving
omtrent databescherming komen overeen met de
European Union’s Data Protection Directive (GDPR) en
gelden voor alle onderdelen van de Daimler Groep.
Databescherming is een vast onderdeel van de
(onboarding) trainingsprogramma’s voor medewerkers.
De maatregelen die in de procedures staan beschreven
worden periodiek beoordeeld en vernieuwd.

Slotwoord
Are you in,
or are you out?
Steeds meer mensen zijn het er over eens dat het tijd is
voor grote veranderingen. Veranderingen in visie,
houding en gedrag van mensen én organisaties. De
noodzaak tot verandering hing al in de lucht en
COVID-19 heeft dit verder versterkt. Terug naar het oude
kunnen we niet meer. Of toch wel? Terwijl de mondiale
uitdagingen zich opstapelen, lijkt echte verandering
soms nog ver weg. Nog te vaak lijkt er bij organisaties en
overheden sprake van korte termijn ‘paniekvoetbal’ en
‘brandjes blussen’. Voor echte structurele veranderingen
is een andere manier van denken nodig. Het is tijd om te
vertragen, zodat we daarna met elkaar kunnen versnellen en vernieuwen. Het is tijd voor de grotere en soms
lastigere vragen. Of is de mens van nature nou eenmaal
beter in staat zich aanpassen aan een onaangename
nieuwe realiteit dan in het voorkomen ervan?
Gedrag veranderen is ook een opgave, zowel voor
personen als organisaties. Niets is zo lastig als vaste
gewoonten loslaten. Dit gevecht woedt in velen van ons.
Natuurlijk maken we ons zorgen over de opeenstapeling
van feiten over de klimaatverandering, over het plastic in
de oceaan, over de toenemende kansongelijkheid en de
groeiende armoede. Maar welke keuzes maken we als
we zelf consumeren, werken of investeren? Het ‘economisch dier’ in ons neemt het nog vaak over en rekent uit
wat het kost. Het dominante politieke en economische
paradigma is daarbij weerbarstig. En toch zie je wel
kantelingen, als je maar goed kijkt.
Evolutie of revolutie, één ding is voor mij zeker: we staan
aan de vooravond van een kanteling naar een nieuwe
economie. Een economie waarin individuele rendementen hand in hand gaan met de impact van dat
rendement op de samenleving. Een oud gezegde dat
hierbij van toepassing is, luidt: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. En zo is het. Werkgevers die zich nu inzetten voor
de verduurzaming van de organisatie én maatschappij,
ontmoeten straks de allerbeste talenten die zich juist aan

dat soort organisaties willen verbinden. Stakeholders van
dit soort werkgevers zien een Value Proposition die
beter aansluit bij hun eigen behoeften. Zowel werk
nemers als klanten zijn blij met deze organisaties. En blije
medewerkers en klanten zijn loyaler en leveren op
langere termijn meer rendement. Dus Groen = Poen?
Eigenlijk heel logisch en steeds meer organisaties zien
dit in. Wel belangrijk om niet alleen te zeggen ‘goed te
doen’, maar ook écht actie te ondernemen. En elke
kleine stap telt mee. Nieuwe duurzame producten en
diensten die rendement én positieve sociale impact
leveren. Een gouden en toekomstbestendige combinatie!
We hebben de wereld namelijk niet van onze ouders
gekregen, maar vooral te leen van onze (klein)kinderen.
De noodzakelijke systeemverandering is een collectieve
veranderingsopgave. En dat is goed. Ik roep mensen en
organisaties op om zowel individueel als samen écht tijd
te nemen voor de grotere en soms lastigere vragen. De
vragen waar je niet direct een antwoord op hebt, maar
die wel bepalend zijn voor hoe we voortaan duurzamer
kunnen wonen, werken en reizen. De wereld snakt naar
een bedrijfsleven dat zich over de grotere vraagstukken
van deze tijd ontfermt. Are you in, or are you out?

Alexander Heijkamp
CSR Director
Athlon Nederland

Meer informatie over
CSR bij Athlon Nederland
vind je op Athlon.com.

Athlon Nederland
www.athlon.com
Geregistreerd adres
en hoofdkantoor:
Stationsplein Noord-Oost 414

Bezoekadres:
Veluwezoom 4
1327 AG Almere
KvK nr. 33136871

21-12058 maart 2021

1117 CL Schiphol

