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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Eekels Elektrotechniek B.V. het 
leveren van een bijdrage aan het grotere geheel door een balans aan te brengen in: People, 
Planet en Profit. Voorheen hebben de P’s van People (sociaal oogpunt) en Profit (zakelijk 
belang) de meeste aandacht gekregen bij zowel de interne als externe bedrijfsvoering. In de 
laatste jaren is hier met nadruk de P van Planet (duurzaamheid) bijgekomen. 
 
Eekels levert diensten en producten waarmee energiebesparende maatregelen kunnen 
worden genomen. Bij het ontwerpen van systemen en installaties wordt het aspect duur-
zaamheid expliciet meegenomen. Het vakmanschap en respect zijn samen de basis voor 
een goede samenwerking  en kwaliteit, waarbij de reeds genoemde balans tussen  People, 
Planet en Profit zorgt voor het resultaat. 
 
In juni 2010 is gestart met de implementatie van de regelgeving rond CO2-prestatieladder. 
Dit heeft geresulteerd in onderstaande carbon footprint en reductiedoelstellingen. 
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CO2-
uitstoot 

2009 (ton)

CO2-uitstoot 
2009 

(gr per 
projectuur)

Reductiedoel-
stelling 

2013
CO2-uitstoot 2013 

(gr per projectuur)

Scope I 513 935 8% 856
Scope II 736 1.342 20% 1.075

Totaal 1.249 2.277 15% 1.931 �
 
De grootste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het wagenpark. Daarbij zijn vliegbewegin-
gen en elektriciteitsverbruik goede volgers. De reductiedoelstellingen zullen zich dan ook 
toespitsen op die items. 
 
Eekels heeft naast het verlagen van haar eigen carbon footprint besloten ook voor de keten 
waar zij deel van uitmaakt een substantiële bijdrage te leveren om CO2-uitstoot te voorko-
men. Eekels neemt deel aan de internationale normeringcommissie die de standaard voor 
high voltage shore connections opstelt (IEC 60092-510). Deze standaard moet er voor zorg-
dragen dat de grotere schepen, zoals cruise- en vrachtschepen gedurende de periode dat 
ze aangemeerd zijn,  gebruik kunnen maken van stroomvoorzieningen van het vaste land.  
 
 
Voor meer informatie www.eekels.com, ga naar het kopje CO2. 
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Over Eekels 
Eekels (onderdeel van TBI) is sinds 1908 breed actief in de markt van elektrotechnische in-
stallaties, energievoorziening en mechanische service- en onderhoudswerkzaamheden en 
projecten. Met ruim 470 medewerkers bedient Eekels de marktsegmenten Marine & Offsho-
re, Industrie en Infra.  
Eekels bezit specifieke expertise op het gebied van elektrotechnische aandrijfsystemen, 
scheepssystemen (waaronder alarm- en monitoringsystemen) en procesautomatisering. 
Eekels verzorgt het gehele traject van engineering, panelenbouw, uitvoering, inbedrijfstelling 
tot en met onderhoud en service. 
Daarnaast is Eekels via de BU Mechanical een belangrijke speler op het gebied van mecha-
nische service- en onderhoudswerkzaamheden, projecten en gespecialiseerde apparaten-
bouw. Eekels verzorgt het gehele traject van nieuwbouw, modificaties, montage, revisie, re-
paratie en onderhoud tot en met service. Daarbij richt zij zich speciaal op projecten, shut-
downs en service en onderhoud. De marktgebieden waar de BU Mechanical zich op toelegt 
zijn onder andere de procesindustrie, chemie, petrochemie, de energiesector als ook de off-
shore. 
 
Eekels realiseert een omzet van circa 55 miljoen euro met ruim 470 medewerkers. In Neder-
land heeft Eekels vestigingen in Kolham (hoofdvestiging), Schoonebeek en Joure. Daar-
naast heeft Eekels nog een vestiging in Galati in Roemenië, een joint venture met SaierNico 
in China, en representative offices in China en Vietnam.  
 
Eekels is onderdeel van TBI. TBI is een vastgoed-, bouw- en techniekconcern. De bedrijfs-
opbrengsten in 2009 bedroegen 2,1 miljard euro. Het concern heeft 9.000 medewerkers in 
vaste dienst. 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Eekels Elektrotechniek B.V. 
de heer C.K.H. Schepers (Manager industrie)  
A. Plesmanlaan 2 
9615 TH  KOLHAM 
0598 361736 


