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1.0 - Inleiding 
 

1.1 -  Algemeen  
 

In 2009 is de CO2 prestatieladder geïntroduceerd door ProRail. In 2011 heeft SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen) de ontwikkeling van de CO2 prestatieladder overgenomen. Met het systeem kunnen 
organisaties hun leveranciers die klimaatbewust produceren stimuleren en belonen. De CO2-prestatieladder onderscheidt 
vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de aanbestedende partij zich op de ladder bevindt, hoe meer voordeel 
die partij krijgt bij de gunningafweging.  
Van de Haar Groep heeft zich laten certificeren op niveau 5 van de CO2-prestatieladder, deze ketenanalyse is één van de 
stappen die ondernomen moeten worden om dit niveau te behouden.  
 

1.2 - Opdrachtformulering  
 

Om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te behouden, dienen ook aan de eisen van niveau 4 voldaan te worden. Eén van de 
eisen hierbij is dat de emissies van twee relevante ketens of activiteiten welke onder Scope 3 in het scopediagram (fig. 1.1) 
vallen in kaart worden gebracht. Dit rapport beschrijft de resultaten van één van deze ketenanalyses. Daar Van de Haar 
Groep valt onder organisatiegrootte ‘klein’ is conform de eisen één ketenanalyse voldoende. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Scopediagram 

 
Binnen het GHG-protocol en ISO14064-1 is een methode beschreven waarop deze scope 3 uitstoot in kaart kan worden 
gebracht. Binnen de CO2-prestatieladder is deze methodiek verplicht bij het bepalen van de scope 3 uitstoot. 
 
De methodiek bestaat uit vier stappen:  
1. het op hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen;  
2. het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen;  
3. het identificeren van de partners binnen de keten;  
4. het kwantificeren van de data vallende binnen de grenzen van scope 3.  
 
De bovenstaande stappen zijn gevolgd met de keuze van deze ketenanalyse als uitkomst.  
 
 
 
 



Ketenanalyse 
Inhuur loonwerk 
 

 

Datum laatste wijziging: 10-03-‘21  Pagina 4 van 14 

1.3 – Ketenanalyse becommentarieerd 
 

Om aan de eisen van niveau 5 van de CO2 prestatieladder te kunnen voldoen is de ketenanalyse voorgelegd aan SGS Search 
om deze te becommentariëren. Hiermee voldoen wij aan de eis om dit door een ter zake als bekwaam erkend en 
onafhankelijk kennis instituut te laten uitvoeren. 
 

1.4 – Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten 
 

Van de Haar Groep gevestigd in Wekerom heeft zich gespecialiseerd in infrawerkzaamheden bestaande uit zowel bouwrijp 
als woonrijp maken, (integraal) groen onderhoud en groenaanleg, waarbij onkruidbestrijding op (half)verharding als 
toonaangevend binnen de branche kan worden aangemerkt. Van de Haar Groep richt zich voornamelijk op binnenstedelijk 
gebied, de openbare buitenruimte, maar verzorgd daarnaast ook onderhoud aan sportvelden en verricht werkzaamheden 
in het groen in het buitengebied. Aanvullend op de werkzaamheden verricht van de Haar Groep bodemsaneringen binnen 
de aangenomen projecten. 
 
Van de Haar Groep verricht in samenwerking met partners en onderaannemers een breed scala aan werkzaamheden voor 
met name (lokale) overheden. 
Sinds de oprichting in 1948 is het bedrijf gegroeid en heeft het zich ontwikkeld tot een dienstverlener die projecten 
realiseert op basis van bestekken, maar ook werken op basis van design en construct aanneemt. 
  

1.5 – Opbouw van de rapportage 
 

De opbouw van de rapportage is gebaseerd op het GHG-protocol en het handboek CO2-prestatieladder 3.1. 

 Corporate value chain (scope 3) standard; 
• Product accounting en reporting standard; 
• Identifying Scope 3 emissions; 
• PMC’s sectoren en activiteiten; 
• Activiteiten waarbij CO2 vrijkomt; 
• Relatieve belang CO2-belasting; 
• Relatieve invloed van de activiteiten; 
• Potentiele invloed op CO2-reductie van betreffende sectoren en activiteiten; 
• Rangorde. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt de waardeketen van Van de Haar Groep toegelicht. Op basis hiervan is gekomen tot een 
keuze voor een ketenanalyse. 
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2.0 - Scope 3 analyse 
 

Voor Van de Haar Groep wordt een belangrijk deel van de totale CO2-emissie gevormd door de inkoop van materialen en 
producten, het eigen brandstofverbruik voor het materieel en de inhuur van derden (arbeid en machines). 
 

2.1 - De waardeketen 
 

De waardeketen van Van de Haar Groep bestaat voornamelijk uit het verrichten van diensten op het gebied van groen 
aanleg, groen onderhoud en infra aanleg activiteiten. 
 
In de upstream keten/activiteiten zijn de belangrijkste ketenpartners te bepalen door een onderzoek naar de inkoopwaarde 
van de leveranciers. Dat geeft een reëel beeld van de grootste (A)- leveranciers. De belangrijkste upstream ketenpartners 
zijn leveranciers van materialen, personeel (ingeleend) en onderaannemers. Financieel gezien vormen de leveranciers van 
goederen en diensten, personeel (ingeleend), onderaannemers en transporteurs daarbij de grootste groep. 
 

← Upstream Bedrijfsactiviteiten van de Haar 
Groep 

Downstream → 

 

 Genereren van grondstoffen 

 Productie van materialen 
 Transport van materialen en 

grondstoffen 

 Transport van ingehuurd 
personeel 

 Transport machines en 
uitvoering door onderaannemers 
 

 
Aannemen en uitvoeren van groen 
aanleg, integraal groenbeheer en , 

infrawerkzaamheden inclusief 
bodemsaneringen. 

 

 

 Transport en verwerking van 
vrijkomend afval en restmaterialen 

 Verwerking van vrijkomend afval 
 

Scope 3 Scope 1 + 2 Scope 3 

Figuur 2: schematische weergave van de waardeketen, upsteam / downstream 
 

Om inzichtelijk te krijgen welke ketenpartners van groot belang zijn voor de totale uitstoot is gekeken naar de activiteiten, 
het belang, de invloed en rangorde ten aanzien van de CO2-uitstoot van de partijen waarbij in eerste instantie is gekeken  
naar de inkoopwaarde die zij vertegenwoordigen. 
 
Van de Haar Groep heeft van de ketenpartners die circa 80% van het inkoopvolume vertegenwoordigen een overzicht 
samengesteld. Deze leveranciers zijn benaderd om hun CO2-uitstoot per product of dienst kenbaar te maken. 
Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, zijn de CO2-footprints opgevraagd, eigen ervaringscijfers toegepast of 
marktgegevens vergeleken. 
Op basis hiervan onderzoekt van de Haar Groep de mogelijkheden om de gezamenlijke CO2-uitstoot (in de keten) verder 
terug te brengen. 
 
Van de Haar Groep werkt nagenoeg uitsluitend op de openbare markt en zijn de overheden en semi-overheden als 
gemeenten, provincies en energiemaatschappijen de belangrijkste ketenpartners op basis van verkoop. De opdrachtgevers 
wisselen periodiek als gevolg van periodieke openbare aanbestedingen. 
 

2.2 – Meest materiele scope 3 emissies 
 

Grove berekening scope 3 emissie  
Conform eis 4.A.1 Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 wordt de keuze voor één verdiepende ketenanalyse gebaseerd op een 
– op grove wijze berekende – rangorde van meest materiële scope 3 emissiebronnen.  
 
Deze rangorde is bepaald op basis van twee navolgende stappen:  
1) Vaststellen belangrijkste scope 3 hoofdcategorieën conform Corporate Value Chain (scope 3) – Accounting and 

Reporting Standard (zie ook Handboek toelichting eis 4.A.1). Daarbij is vooral gekeken naar de omvang en mate van 
beïnvloedbaarheid als het gaat over reductiemaatregelen (zie tabel 2).  

2) Op basis van de analyse van de hoofdcategorieën is vervolgens een selectie van de top 3 van scope 3 subcategorieën 
gemaakt. De rangorde geeft aan voor welke emissies in scope 3 van Van de Haar Groep het voor de hand ligt om een 
reductie aanpak op te ontwikkelen tabel 3).  
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2.2.1 - Belangrijkste scope 3 hoofdcategorieën 
In Tabel 1 wordt een beknopte toelichting gegeven hoe de verschillende scope 3 hoofdcategorieën van toepassing zijn voor 
Van de Haar Groep. Daarna wordt in tabel 2 een overzicht gegeven van de berekende scope 3 emissiebronnen. Tot slot 
wordt de top 3 van meest materiële emissies gegeven. 
 

 GHG protocol hoofdcategorieën Van toepassing bij Van de Haar Groep 

U
ps

tr
ea

m
 

1. Ingekochte goederen (a) en diensten (b) Inkoop brandstoffen, materialen voor sportvelden, 
inkoop materialen voor riool- en bestratings-
werkzaamheden, groen aanleg, inkoop van 
onderhoud groen en aanleg infra. 

2. Kapitaal goederen Niet van toepassing 

3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 

    (niet in scope 1 of 2) 

Woon-werkverkeer ingeleend personeel 

4. Transport en distributie (upstream) Aan- en afvoer van materialen voor alle  
bedrijfsonderdelen, zie 1b 

5. Afval tijdens productie Onder meer grond, betonproducten, PVC, groenafval, 
(snoei-) hout 

6. Zakelijk openbaar vervoer Niet van toepassing 

7. Woon-/werkverkeer werknemers Meegenomen in berekening 

8. Geleasede goederen of bezittingen Niet van toepassing 

D
ow

n
st

re
am

 

9. Transport en distributie (downstream) Afvoer restmaterialen en afval 

10. Verwerken van verkochte producten door koper  Niet van toepassing 

11. Gebruik van verkochte producten Niet van toepassing 

12. Verwerking producten (einde levensduur) PVC, organisch afval, betonproducten 

13. Geleasede goederen of bezittingen (downstream) Niet van toepassing 

14. Franchise Niet van toepassing 

15. Investeringen Niet van toepassing 

Tabel 1: Toelichting op wijze waarop scope 3 hoofdcategorieën van toepassing zijn voor Van de Haar Groep 

 
De in tabel 1 genoemde onderdelen zijn in kaart gebracht en er is een berekening voor de geschatte CO2-emissies aan 
gekoppeld. Het volledige overzicht hiervan wordt hieronder weergegeven. Omdat een aantal onderdelen aan elkaar 
gekoppeld zijn, bijvoorbeeld de inkoop van bestratingsmaterialen en de levering hiervan, is ook een grove inschatting 
gemaakt van de CO2-binnen de keten. 
 

Ranking GHG protocol 

hoofdcategorieën 

Onderdeel/ product Hoeveelheid Eenheid Emissie 
factor 

 

Grove CO2 
footprint keten 

CO2 (ton) 

1 1b - Ingekochte 
diensten 

Uitbesteed (loon-) werk 563.376 liters 3230 1.820 

2 3 - Brandstof (niet 
scope 1 of 2) 

Ingehuurd personeel 459.615 km 195 90 

3 1b - Ingekochte 
diensten 

Uitbesteed transport 14.353 liters 3230 46 

- 1a - Ingekochte 
goederen 

Inkoop van 
betonproducten 

- Ton - - 

- 1a - Ingekochte 
goederen 

Inkoop van gebakken 
materialen 

- Ton - - 

- 1a - Ingekochte 
goederen 

Inkoop van PVC - Ton - - 

- 1a - Ingekochte 
goederen 

Inkoop van zand/grond - Ton - - 
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Ranking GHG protocol 

hoofdcategorieën 

Onderdeel/ product Hoeveelheid Eenheid Emissie 
factor 

 

Grove CO2 
footprint keten 

CO2 (ton) 

- 1a - Ingekochte 
goederen 

Inkoop menggranulaat - Ton - - 

- 4 - Transport en 
distributie 

Levering van brandstof 
op werken 

- Liter - - 

- 5 - Afval tijdens 
productie 

Groenafval - Ton - - 

- 5 - Afval tijdens 
productie 

Snoeihout - Ton - - 

- 5 - Afval tijdens 
productie 

Puin en beton - Ton - - 

- 5 - Afval tijdens 
productie 

Asfalt - Ton - - 

Tabel 2: Rangorde overzicht scope 3 emissies Van de Haar Groep 
 

De top drie is mede bepaald als gevolg van het feit nog niet voor alle producten, materialen en diensten emissiefactoren 
beschikbaar / formeel gepubliceerd zijn. 

 

2.2.2 - Overzicht top 3 scope 3 emissiebronnen  
Alle van de bovenstaande scope 3 emissies die van toepassing zijn, zijn geïnventariseerd. Daarbij is op een grove wijze de 
omvang van de CO2-emissie berekend. De tabel is gesorteerd naar omvang, van veel naar weinig en aangevuld op de 5 
criteria: invloed, (milieu)risico, outsourcing (voorheen eigen werk, nu uitbesteed), (geheel / gedeeltelijk) betrekking op 
projecten en  mate van aanvullende / nieuwe inzichten.  
 
Voor de selectie is rekening gehouden met de bovenstaande 5 criteria en de volgende eisen:  
1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten.  
2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde opdracht van een 

klant kan niet gezien worden als het voldoen aan de eisen.  
3. Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies én een andere voor één 

van de zes meest materiële emissies (uit de rangorde). Voor type ‘klein bedrijf’ is één ketenanalyse voldoende. 
4. Het resultaat van deze analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of 

anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht.  
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uiteindelijke top 3 meest materiële scope 3 emissies Van de Haar Groep 
(cijfers 2020). Deze is gebaseerd op de lijst zoals hierboven weergegeven. 
 

Ranking GHG protocol hoofdcategorieën Onderdeel / product Hoeveel-
heid 

Een-
heid 

CO2 (ton) Omvang 

1 1. Ingekochte diensten Uitbesteed loonwerk 563.376 Liter 1.820 5 

2 3. Brandstof (niet scope 1 of 2) Woon werk ingehuurd 
personeel 

459.615 Km 90 2 

3 1. Ingekochte diensten Uitbesteed transport 14.353 Liter 46 1 

Vervolg van de tabel: 

Ranking vdH heeft 
invloed op keten 

(0-5) 

(milieu) risico 
voor vdH 

(0-5) 

Voorheen eigen 
werk / nu 

uitbesteed 

 (0-5) 

Betrekking op 
projecten 

(0-5) 

Aanvullend 
inzicht 

(0-5) 

Totaal score 

1 3 4 5 5 4 26/6= 4,3 

2 3 4 5 5 4 23/6 = 3,8 

3 3 4 3 5 4 20/6 = 3,3 

Tabel 3: Materialisatie scope 3 producten en diensten Van de Haar Groep 
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2.2.3 - Keuze op basis van weging  
Op grond van de bovenstaande indeling is gekozen voor de keten: Uitbesteden van loonwerk. 
 

2.2.4 - Toetsing: Het uitbesteden van loonwerk versus GHG protocol 
De procesketen van het uitbesteden van loonwerk blijkt goed aan de criteria van het GHG-protocol te voldoen. 
 

Relevantie Groot Het uitbesteden van loonwerk, waaronder inhuur 
van mobiele en rupskranen, maaiwerk, vegen, kolken 
reinigen, straatwerk is veruit de grootste CO2 
gerelateerde inkoop van Van de Haar Groep. 

 

Mogelijkheden voor kostenbesparing Groot Van de Haar Groep wil via het ketenanalyse nagaan 
of zij invloed kunnen uitoefenen op de financiële 
mogelijkheden bij het uitbesteden van de 
werkzaamheden. 

Uiteindelijk is het streven om de uitstoot van CO2 per 
machine uur te verlagen. 

 

Het voorhanden zijn van betrouwbare informatie Groot De energie gerelateerde gegevens met betrekking 
het uitbesteden van loonwerk is deels afkomstig van 
Van de Haar Groep en deels van de onderaannemers. 

 

Potentiële reductiebronnen Groot De inzet van de machine / zuinigheidsklasse en keuze 
voor het toepassen van de gedragsregels heeft direct 
invloed op de CO2 emissie van de keten.  

 

Beïnvloedingsmogelijkheden Middel Van de Haar Groep kan keuzes maken in 
onderaannemers, contractuele afspraken maken en 
daarnaast advies geven aan opdrachtnemers om zich 
te houden aan de regels ‘het nieuwe draaien / het 
nieuwe rijden’. De uiteindelijke keuze van dit laatste 
om hier wat mee te doen ligt bij de opdrachtnemer.  

 
Tabel 4: toetsing criteria GHG. 

 
De norm geeft richtlijnen om te komen tot de meest materiële scope 3 emissiebronnen die samen 80% bijdrage leveren aan 
de totale scope 3 emissies. In de categorie ‘diensten’ worden de meeste CO2-emissies verwacht. 
 
Deze ketenanalyse zal zich specifiek richten op het reduceren van CO2-uitstoten bij de inhuur van bemand materieel, 
genaamd inhuur loonwerk. Van de Haar Groep heeft gekozen voor dit onderwerp omdat deze grote invloed hebben op dit 
proces en er verwacht wordt dat hier de grootste reductie van CO2-emissies behaald kan worden. 
 

2.3 - Onderbouwing ketenanalyse 
 

Op grond van de uitgevoerde analyses heeft van de Haar Groep gekozen voor een ketenanalyse van uitbesteed loonwerk. 
Uit de analyse blijkt dat dit onderdeel de grootste emissie bevat, en waar de meeste invloed op uitgeoefend kan worden. 
 
Productie en levering van infra materialen, waaronder: puingranulaat, betonproducten, gebakken bestratingsproducten en 
PVC e.d. vertegenwoordigd eveneens een belangrijk onderdeel binnen de keten, echter is de invloed daarop veelal klein. 
Materialen en producten zijn voor een deel: of in het bestek voorgeschreven, of de leverancier is voorgeschreven, of de 
producten worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. 
 
Omdat van de Haar Groep een beleid heeft om de projecten is samenwerking met geselecteerde onderaannemers te 
realiseren, al dan niet in een samenwerkingsverband, en met vaste afspraken over inzet en bij projecten met CO2 
gunningsvoordeel verkregen projecten ook ten aanzien van een ieders aandeel in de CO2 reductie op het project, is 
ketenanalyse op uitbesteed loonwerk in potentie de beste ketenanalyse (en -initiatief). 
 
Een belangrijk punt in deze ketenanalyse is de algemene beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3. Het is belangrijk 
dat inzichtelijk wordt gemaakt welke bedrijven meegenomen dienen te worden in het onderzoek. Er hoeft geen “full cycle 
assessment” gedaan te worden, maar wel een beschrijving op hoofdlijnen van de gehele keten. Door de leveranciersanalyse 
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kan een grove schatting gemaakt worden waar de scope 3 emissies zich bevinden in de upstream keten. De bedrijven waar 
van de Haar Groep zaken mee doet zullen in meer of mindere mate deel uitmaken van de scope 3 emissies. 
 
De belangrijkste doelstellingen voor het uitvoeren van deze scope 3 ketenanalyse zijn het identificeren van de belangrijkste 
CO2-genererende activiteiten in de waardeketen, het onderzoeken van reductiemogelijkheden en formuleren van 
reductiedoelstellingen. Hierbij is het van belang om ook informatie van de ketenpartners te krijgen. 
 
De opbouw van dit rapport is gebaseerd op de methodiek uit hoofdstuk 4 “Setting operational boundaries” uit het GHG 
protocol “ Corporate Accounting and Reporting Standard” waarmee de scope 3 uitstoot kan worden bepaald. De 4 
algemene stappen geven de structuur aan van de analyse. 
 
1. Beschrijving van de waardeketen. 
Er wordt geen volledig life cycle onderzoek gevraagd, maar wel is het noodzakelijk om de waardeketen op hoofdlijnen te 
beschrijven. 
2. Bepaling van de relevante emissiecategorieën. 
Niet alle scope 3 upstream en downstream emissiebronnen zijn relevant. Door te kijken naar de omvang van de bron en de 
invloed die het bedrijf kan uitoefenen op de emissiebronnen kan bepaald worden welke bronnen relevant zijn (zie tabel 2). 
3. Het bepalen van de ketenpartners. 
Nadat de emissie categorieën zijn bepaald, moeten de ketenpartners die hierbij betrokken zijn benoemd worden. Het gaat 
hier dan voornamelijk om de ketenpartners die een significante bijdrage hebben aan de emissiebron. 
4. Het kwantificeren van de emissies. 
Hier gaat het om het inzichtelijk maken van de aanpak voor het kwantificeren. Doordat er mogelijk een beperkte 
inzichtelijkheid is in data in de waardeketen, wordt een lagere nauwkeurigheid geaccepteerd. Het gaat hier vooral om 
relatieve omvang en mogelijkheden tot reductie. 
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3 - Ketenbeschrijving inhuur loonwerk 
 

In dit deel wordt de keten van inhuur loonwerk (onderaanneming) beschreven. 
De keten beslaat zowel up- als downstream activiteiten. In dit hoofdstuk en de volgende volgt een beknopte beschrijving 
van de keten, de systeemgrenzen (H-4), resultaten en de mogelijkheden tot reductie (H-5). 
 

3.1 - Korte beschrijving van de keten 
 

De keten van inkoop grondstoffen en producten, inhuur arbeidsmiddelen, inhuur van medewerkers, uitbesteed loonwerk 
en afvoer van restmaterialen en afval bestaat in de kern uit de volgende stappen: 
 

Inkoop en 

leveranties

(3)

Oplevering

(5)

Realisatie

(4)

Werkvoorbereiding, 

plannen, planning

(2)

Acquisitie en 

werkaanname

(1)

Facturatie

(6)

Aanleveren materiaal

Aanvoer materieel

Woon-werkverkeer ingehuurd personeel

Realisatie van het werk door derden

Afvoer materieel

Afvoer afval /  reststoffen

Woon-werkverkeer ingehuurd personeel

Relevante scope 3 activiteitenBedrijfsproces

 
 
Figuur 3: bedrijfsproces en belangrijkste scope 3 activiteiten 
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4 - Systeemgrenzen 
 

Overzicht activiteiten binnen de systeemgrenzen en aspecten welke buiten de ketenanalyse zijn gehouden. 
 

Binnen de systeemgrenzen Buiten de analyse 

 
- Vervoer inhuur medewerkers 
- Ingehuurd transport 
- Vervoer onderaannemers inclusief uitvoeren van 

werkzaamheden binnen het project door deze 
onderaannemers 

 

 
- Productie van kapitaalgoederen (scope 3) 
- Leveranties en inzet inhuur materieel (scope 3) 
- Productie en leveranties van grondstoffen en producten 

(scope 3) 
- Transport door eigen materieel (scope 1) 
- Uitvoering / verwerking op de (project)locatie door eigen 

medewerkers en materieel (scope 1) 
- Afvoer en verwerking restmaterialen en afval (scope 3) 
 

Tabel 5: systeemgrenzen. 

 

4.1 - Ketenbeschrijving nader uitgewerkt 
 

De verschillende stappen in de keten worden uitgevoerd met: 
• leverancier inhuur materieel (inclusief transport); 
• leverancier grondstoffen en producten inclusief transport; 
• Leveranciers van ingehuurd materieel en personeel (diensten) voor uitvoering van het project. 
• leverancier transport bij de afvoer van restmaterialen en afval; 
 

4.2 - Ketenpartners 
 

Binnen de keten inhuur loonwerk werkt van de Haar Groep met onderstaande ketenpartners: 
• consortium partners / nevenaannemers; 
• onderaannemers / loonwerkers. 
 

4.3 - Resultaten emissies 
 

Uitgangspunt bij de ketenanalyse is dat de CO2-uitstoot binnen de ketenstappen gebaseerd moet zijn op primaire data. 
Wanneer er geen data voorhanden was van de toeleveranciers is gebruik gemaakt van secundaire data in de vorm van 
brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar materieel.  
Voor de kwantificering van de emissies is het brandstofverbruik van het materieel omgerekend naar emissies aan de hand 
van de conversiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl. 
 

Activiteiten Jaarlijkse CO2 uitstoot (ton) 
Uitbesteed loonwerk 1.820 

Uitbesteed transport (exclusief franco leveringen) 46 

Inhuur medewerkers (woon-werkverkeer) 90 
 

Tabel 6: weergave emissie omvang top 3 scope 3. 

 

 
 

Figuur 4: grafiek top 3 emissie scope 3 
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Om tot reductie te komen binnen hierboven omschreven keten is het belangrijk om te bepalen waar de kansen liggen voor 
reductie en in welke mate van de Haar Groep invloed kan uitoefenen op de emissies binnen de keten.  
Duidelijk is dat er bij de uitbesteed loonwerk / onderaanneming de meeste CO2 emissies wordt uitgestoten. Op dit 
onderdeel worden dan ook de meeste maatregelen gericht. Omdat er wel degelijk verschillen zijn tussen de fasen in de 
keten is er besloten de maatregelen op alle fasen te richten.  
Dus op selectie van onderaannemers, de (contractuele) inhoudelijke afspraken m.b.t. CO2, aan- afvoer van materieel, het 
aanrijden of stallen, het uitvoeren van de werkzaamheden als de afvoer van de machines / voertuigen na werk gereed  
 
Hieronder (H-5) wordt de doelstelling benoemd met de bijbehorende maatregelen. 
In deze ketenanalyse zijn de gegevens vergaard door middel van schattingen. Om de ketenanalyse sterker te maken bekijkt 
van de Haar Groep in de toekomst welke mogelijkheden er zijn om de analyse te baseren op gemeten getallen. 
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5 - Mogelijkheden tot reductie 
 

Aan de hand van deze analyse kunnen reductiemogelijkheden worden bepaald. Bij het benoemen van 
kansrijke mogelijkheden om CO2 terug te dringen is van belang: 

 De hoeveelheid CO2 die bespaard kan worden door de maatregel; 

 In welke mate van de Haar Groep invloed heeft op het proces waar de maatregel betrekking op heeft; 

 Haalbaarheid van de maatregel. 
 
De meeste reductie te behalen bij het uitvoeren van het loonwerk en de maatregelen die hierbij genomen kunnen 
worden zijn onder andere: 
1) Inzet duurzaam (elektrisch) materieel; 
2) Leverancierskeuze, gekeken naar duurzaamheid en CO2-emissies; 
3) Duurzame brandstofkeuzes; 
4) Inzet zuinige voertuigen / machines; 
5) Aanpassen van de (rij)stijl van de chauffeurs/machinisten door middel van training en monitoring. 

(onder andere op- en afschakelen en constante snelheid); 
6) Strakke routeplanning waarbij ongunstige routes en-of tijdstippen vermeden worden; 
7) Carpoolen / Vanpoolen stimuleren; 
8) Onderhoud van de machines en bijvoorbeeld controleren van de bandenspanning; 
9) Investeren in nieuwere en modernere motoren; 
10) GPS-systeem per machine/voertuig om vervoer te monitoren. 
 

5.1 - Reductiedoelstelling 
 

De doelstelling van Van de Haar Groep is een reductie van 2% op de scope 3  CO2-uitstoot in 2024 ten opzichte van 2020 
(eis 4.B.1). 
 

5.2 - Maatregelen 
 

Om de reductiedoelstelling te kunnen realiseren en monitoren worden de volgende maatregelen genomen: 
 
1.  Contractuele samenwerking met onderaannemers (loonwerk) en intenties CO2 reductie vastleggen. 

a. (contractuele) afspraken over inzet materieel voor van de Haar Groep; 
b. overleg over in te zetten materieel in de toekomst; 
c. inzicht en overleg over te nemen maatregelen met als doel CO2 reductie. 

2. Inzicht vergroten in de scope 3 van de leveranciers en onderaannemers. 
a. voorkeur geven aan leveranciers met CO2-Prestatieladder certificaat; 
b. periodiek inzicht in verbruiksgegevens specifiek voor van de Haar Groep vergaren en behaalde reductie; 
c. inzicht en overleg over te nemen maatregelen met als doel verdere CO2 reductie. 

3. Samenwerking uitrollen met de onderaannemers. 
a. gezamenlijk inzetten van alternatieve brandstoffen / tankmogelijkheden beschikbaar stellen; 
b. stallen materieel optimaliseren; 
c. waar van toepassing beeldbestek optimalisatie; 
d. mogelijkheden tot klusteren werkzaamheden / projecten / gebieden om aan- en afrijden te reduceren; 
e. routenavigatie en optimalisatie middels schouwingsronden en aansturing o.b.v. de schouw. 

4. Projectmatige benadering van de CO2-reductie. 
a. projectmatig maatregelen plannen; 
b. evaluatie maatregelen, ook uitvoeren in andere projecten. 

 
Om de voortgang van de geformuleerde reductiedoelstellingen te bewaken, zal periodiek (tenminste halfjaarlijks) een 
voortgangsrapportage worden gepubliceerd (eis 4.B.2). 
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6 – Bronnen 
 

 Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 uitgegeven door SKAO d.d. 22 juni 2020; 
 Green House Gas-Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard, maart 2004; 

 Green House Gas-Protocol - Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard, september 2011; 

 Website SKAO (www.SKAO.nl). 
 
 
 

 


