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1 | Inleiding en verantwoording 

In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert Speer IT een 
analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse over thuiswerken.  

1.1 Activiteiten Speer IT 

Speer IT biedt hoogwaardige software voor de registratie van glasvezelnetwerken. Deze 
producten zijn eenvoudig in gebruik, flexibel van opzet en kunnen volgens de wensen van de 
klant geïmplementeerd worden. Cocon, het belangrijkste product, is de standaard in 
Nederland, maar wordt ook internationaal steeds vaker toegepast. Cocon is een 
softwaretoepassing die gebruikt wordt bij het beheren van glasvezelnetwerken. Dit product 
wordt aangeboden aan onder anderen grote telecombedrijven. Ongeveer 80% van alle 
inkomsten komt voort uit de licenties op het gebruik van de software. Hiervoor ontwikkelt 
Speer IT software voor procesoptimalisatie in opdracht van klanten. Ongeveer 25% van de 
resources wordt hieraan besteed. De eigen investering in software betreft ook ongeveer 25%. 
De overige resources zijn voor het onderhoud, ondersteuning en interne overhead (zoals 
verlof van medewerkers). 

Ter ondersteuning van de dienstverlening door Speer IT zijn de medewerkers van Speerworks 
(een zusteronderneming van Speer IT) beschikbaar om klanten te ondersteunen bij specifieke 
vragen zoals migratie van data of ondersteuning bij de klant in huis bij het gebruik van de 
software. Indien deze medewerkers niet ingezet zijn bij klanten, ondersteunen zij de 
ontwikkeling van de software van Speer IT of helpen mee op de servicedesk. 

1.2 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 
berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 
product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. In 
het geval van diensten wordt de gehele keten van betrokken partijen bedoeld. Speer IT levert 
enkel diensten. 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren 
van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 
voortgang. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een 
reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd 
wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 
onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. 
Speer IT zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de 
eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. In het geval van 
thuiswerken zijn medewerkers ook ketenpartners. 

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Speer IT B.V. heeft de afgelopen jaren al veel stappen ondernomen om CO2 te reduceren. Het 
onderzoeken van mogelijkheden om nog meer reductie te behalen zijn onderdeel geworden 
van de bedrijfsvoering. Speer IT is gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-Prestatieladder. Als 
we kijken naar vergelijkbare bedrijven die softwareoplossingen bieden aan hun klanten én 
gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder, is Speer IT een onderdeel van de middenmoot. 
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Het merendeel van de IT-bedrijven die zich hebben laten certificeren op de CO2-
Prestatieladder zijn in het bezit van het niveau 5 certificaat. 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Speer IT de ketenanalyse van Thuiswerken. De opbouw van het 
rapport is als volgt: 

 Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
 Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
 Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
 Hoofdstuk 5: Verbetermogelijkheden 
 Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Bij eerdere ketenanalyses is gekeken naar onderstaande tabel waarin wordt weergegeven wat 
de Product-Markt Combinaties zijn waarop Speer IT de meeste invloed heeft om de CO2-
uitstoot te beperken. 

Producten en 
markten: Overheid Semi-overheid Private partijen 

% van de 
totale 
omzet 

Opdrachtgevers: Gemeenten Zorginstellingen Netbeheerders 
Aannemers  

 Provincies Alliander Installateurs  
 Waterschappen    

Software inrichting 0% 2% 10% 12% 
Detachering 0% 0% 3% 3% 
Software onderhoud 4% 4% 69% 77% 
Ontwerp 0% 2% 6% 8% 
     
     

 4% 8% 88% 100% 

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 4.A.1 Kwalitatieve Analyse. 

Na het succesvol afronden van de vorige ketenanalyse over softwarehosting zijn de huidige 
mogelijkheden in deze product-markt combinaties nog maar zeer beperkt. Er wordt daarom 
gekeken naar de ondersteunende diensten. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Gezien de huidige ontwikkelingen door de coronacrisis blijkt thuiswerken een zeer actueel 
onderwerp te zijn geworden. Dit is niet alleen voor Speer IT het geval, maar Nederland breed 
over nagenoeg alle sectoren. Deze ontwikkeling is nader geanalyseerd door Speer IT en 
daaruit blijken de volgende belangrijke punten: 

 De uitstoot die het resultaat is van de medewerkers die thuis werken in plaats van op 
kantoor valt in scope 3. 

 Er kan zelfs sprake zijn van een verschuiving van scope 1 en 2 emissies naar scope 3 
doordat er veel thuis gewerkt wordt. 

 Speer IT grijpt de ervaringen van het eerste half jaar aan om het beleid aan te passen 
en thuiswerken substantieel en structureel te blijven stimuleren en faciliteren. 

 Speer IT schat in dat er een behoorlijke mate van invloed kan zijn om CO2-reductie te 
realiseren. 

 Het is te verwachten dat de activiteiten die voortkomen uit deze ketenanalyse ook bij 
kunnen dragen aan de bewustwording over CO2-reductie. 

 Er liggen kansen voor ‘bijvangst’ zoals bijvoorbeeld betere binding met medewerkers 
die veel thuiswerken. 

 Thuiswerken heeft betrekking op alle PMC’s als omschreven in bovenstaande tabel. 

Door Speer IT is daarom gekozen om één ketenanalyse te maken over thuiswerken. 

2.2 Scope ketenanalyse 

De ketenanalyse gaat over het onderwerp thuiswerken. Hier komt uiteraard ook een stuk 
privacy bij kijken waar als werkgever rekening mee gehouden moet worden. Verder zijn er 
vermoedelijk vele leveranciers te identificeren. Deze zullen niet per stuk worden geanalyseerd 
maar worden gecategoriseerd. 
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Het meest belangrijk is de scheidslijn tussen privé verbruik van energie en verbruik voor 
werkdoeleinden. Dit zal op basis van een benadering worden bepaald. 

In de analyse wordt uitgegaan van de situatie in 2019, waarbij de pandemie nog geen invloed 
had op de werklocatie van de medewerkers. Dit geldt ook voor de inventarisatie van de 
gegevens van de medewerkers. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 
door Speer IT en de medewerkers. De secundaire data is vergaard middels een online 
enquête onder de medewerkers, welke anoniem en vrijwillig ingevuld kon worden. Met een 
respons van >80% is een voldoende representatief beeld ontstaan. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data Aantal medewerkers, aantal medewerkers dat meewerkt 

aan aanleveren data, aantal thuiswerk-uren/dagen, woon-
werk kilometers. 

Secundaire data Energieverbruiken, gegevens over verwarmingsinstallaties, 
gegevens over verbruiken van apparaten en verlichting. 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

2.4 Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

De bedrijfsactiviteiten van Speer IT B.V. zijn onderdeel van een keten van activiteiten. 
Medewerkers reizen van en naar het kantoor in Baarn of naar relaties, goederen en diensten 
worden aangekocht. Speer IT B.V. levert goederen en diensten aan haar klanten. Deze 
softwareproducten worden gebruikt door de klanten en gehost in twee datacenters. 
Vervolgens wordt de software gebruikt door de klant. 

 

Figuur 1: Keten Speer IT 

Figuur 1 beschrijft de gehele keten van Speer IT. De medewerkers zijn hierin als aparte 
ketenpartner weergegeven. In paragraaf 3.2 wordt deze categorie verder uitgelicht. 
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3.1 Ketenpartners 

De belangrijkste ketenpartners van Speer IT zijn: 

KETENPARTNERS SPEER IT 
Medewerkers Primaire ketenpartner, in de directe invloedssfeer van Speer 

IT. Medewerkers kunnen gedeelde belangen hebben bij 
verduurzaming. 

Datacenters Primaire ketenpartner, levert diensten aan Speer IT en is in 
de directe invloedssfeer van Speer IT. Zijn al ver op het 
gebied van verduurzaming, mede door de inspanningen die 
door Speer IT zijn geleverd voor de doelstelling uit de 
voorgaande ketenanalyse. 

Overige leveranciers Primaire ketenpartner, matig beïnvloedbaar en een kleine 
rol in de CO2-uitstoot. 

Klanten Primaire ketenpartner, voor deze ketenanalyse niet 
relevant. 

Leveranciers medewerkers 
(hardware, gas/warmte, 
elektriciteit, goederen, 
dataverbinding) 

Secundaire ketenpartners, nog niet in de directe 
invloedssfeer van Speer IT omdat de medewerkers 100% 
zeggenschap hebben. Invloed door stimulering is wel 
mogelijk. 

3.2 Keten rondom de medewerkers 

Voor deze ketenanalyse zijn de medewerkers de belangrijkste ketenpartners. 

In de situatie van thuiswerken bestaat de keten uit diverse leveranciers die diensten of 
goederen leveren aan de medewerkers op de thuiswerklocatie. Dit zijn grotendeels primaire 
ketenpartners van de medewerkers en daarmee secundaire ketenpartners voor Speer IT. Er 
zit ook enige overlap in primaire ketenpartners, dat wordt onderstaand toegelicht. 

 

3.2.1 Elektriciteit 

Iedere werknemer heeft thuis een elektriciteitsaansluiting. De medewerkers kiezen zelf voor 
hun leverancier en of dit groene of grijze stroom betreft. Elektriciteit wordt zowel voor 
privédoeleinden ingezet, als voor werkdoeleinden. Voor dat laatste valt te denken aan de 
stroom voor de verlichting van de werkplek, computers en aanverwante apparatuur, 

Thuis-
kantoor

Elektriciteit

Gas/ 
warmte

Goederen

Data-
verbinding

Woon-werk 
verkeer
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koffie/thee en eventueel ander keukenapparatuur tijdens werkuren en mogelijk elektrisch 
(bij)verwarmen van de werkplek. 

3.2.2 Gas/ stadswarmte 

Iedere werknemer heeft thuis een gas- of stadswarmte aansluiting. De medewerkers kiezen 
zelf voor hun leverancier. Gas of stadswarmte wordt zowel voor privédoeleinden ingezet, als 
voor werkdoeleinden. Voor dat laatste valt te denken aan verwarming van de werkplek of de 
hele woning gedurende werkuren. 

3.2.3 Goederen 

Goederen kunnen in de breedste zin van het woord gezien worden. In het geval van 
thuiswerk hebben medewerkers een fysieke werkplek nodig waar een bureau en bureaustoel 
voor nodig kunnen zijn, ook wordt er koffie, thee, lunch en toiletpapier ingekocht. De 
medewerker bepaalt dit in principe geheel zelf, maar Speer IT kan er ook voor kiezen om in 
de fysieke werkplek te voorzien. 

3.2.4 Dataverbinding 

De internetprovider is een primaire ketenpartner van de medewerker, maar de servers 
waarvan voor de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt staan bij providers die een primaire 
ketenpartner van Speer IT zijn. Aangezien het stroomverbruik vooral bij het servergebruik zit, 
wordt dit nader toegelicht in de ketenanalyse. 

3.2.5 Woon-werk verkeer 

In de situatie waarbij de medewerkers op kantoor werken is enkel woon-werkverkeer van 
invloed op de CO2 uitstoot. Dit komt bij thuiswerk uiteraard niet voor. 
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4 | Kwantificeren van emissies 

In dit hoofdstuk worden de CO2-emissies door medewerkers nader toegelicht in twee 
scenario’s: 

 Het scenario van werken op kantoor 
 Het scenario van thuiswerken 

4.1 Werken op kantoor 

Indien medewerkers op kantoor werken is enkel woon-werk verkeer van invloed op de CO2 
uitstoot. Dit geldt voor scope 3 als medewerkers met eigen vervoer naar het werk komen en 
voor scope 1 en 2 als medewerkers met een leaseauto reizen. 

VERDELING UITSTOOT (JAAR) 
TYPE KM’S WOON-WERK  EMMISSIEFACTOR UITSTOOT (TON CO2) 
Leaseauto 
benzine/diesel 

372.264,0 0,195 72,6 

Leaseauto 
elektrisch 

187.643,6 0,078 14,6 

Auto 205.126,5 0,195 40,0 
Fiets 34.097,3 0 0 
OV 12.366,4 0,015 0,19 
Totaal  811.497,8  127,4 
Uitstoot/jaar voor één werkdag/week 25,5 

Bron emissiefactoren: www.co2emissiefactoren.nl (lijst 2021 toegepast tbv eenduidige voortgang monitoring) 

Voor het vergelijk in paragraaf 4.3 is de totale uitstoot veroorzaakt door woon-werk verkeer 
teruggerekend naar één dag per week. Het betreft hier een gemiddelde aangezien niet alle 
medewerkers 5 dagen per week werken. Tevens wordt gebruik gemaakt van diverse types 
vervoer. 

Verder zorgt werken op kantoor voor elektriciteitsverbruik (scope 2) door gebruik van 
computers, verlichting, koffiezetapparaat, waterkoker, koelinstallatie etc. en voor gasverbruik 
omdat het kantoor verwarmd wordt indien nodig. 

Kanttekening hierbij is dat ook bij niet volledige bezetting van het kantoor het algemene 
energieverbruik voor bijvoorbeeld verwarming, koeling, verlichting etc. niet significant omlaag 
zal gaan. Dit laten ook de grafieken van het gas-, elektriciteits- en waterverbruik op het 
dashboard van Speer IT zien. Omdat wijziging in de werksituatie geen significante invloed 
hebben op het elektriciteitsverbruik en gasverbruik in het kantoor worden deze 
emissiestromen in deze ketenanalyse verder buiten beschouwing gelaten. 

4.2 Thuiswerken 

Ten behoeve van de dataverzameling is een enquête gehouden onder de medewerkers. 35 
van de 43 medewerkers hebben deze enquête ingevuld. Dat is ruim 81%. Dit geeft een 
voldoende representatief beeld. Alle gegevens die middels de enquête zijn verzameld, zijn 
terug te vinden in de Excelsheets ‘responses’ en ‘thuiswerk data bewerkt’. 

Onderstaande taartdiagrammen geven een indicatie van de thuiswerk situatie: 

http://www.co2emissiefactoren.nl
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4.2.1 Elektriciteit 

Voor de emissies welke veroorzaakt worden door elektriciteitsverbruik zijn de volgende 
factoren van belang: 

 Werk gerelateerd verbruik 
 Type stroom (groen, mix of grijs) 

De volgende inventarisatie komt voort uit de enquête: 

 

Er zijn nog geen meetgegevens bekend van het daadwerkelijke aandeel van werk gerelateerd 
elektriciteitsgebruik door het thuiswerk. Uit een studie van Essent blijkt dat dit circa 4% van 
het totaal bedraagt als er 5 dagen per week wordt thuisgewerkt. 

In de enquête is wel al een inventarisatie gedaan van welke apparaten/verlichting et cetera er 
gebruikt worden door de medewerkers als zij thuis werken. Als deze gegevens worden 
aangevuld met meetgegevens, dan kan worden gecontroleerd of het aandeel werk 
gerelateerd elektriciteitsverbruik ook voor de medewerkers van Speer IT circa 4% is. De 
inventarisatie van het energieverbruik en de CO2 uitstoot van de hardware is opgenomen in 
paragraaf 5.3.2. 

43%

40%

17%

Werkplek

Een aparte ruimte

De woonkamer of keuken

Overig

40%

29%

20%

11%

Herkomst/TYPE STROOM

Groen, bron onbekend

NL zon en wind

Onbekend

Grijs
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Onderstaande gegevens zijn door de medewerkers aangeleverd en hebben betrekking op 
2019. 

VERDELING UITSTOOT (JAAR) 
TYPE TOTAAL VERBRUIK  EMMISSIEFACTOR UITSTOOT (TON CO2) 
Grijs  9.726  556   5,41  
Groen, bron 
onbekend 

 42.955  556   23,88  

NL zon en wind  36.821  0   - 
Onbekend  39.058  556   21,72  
Totaal 128.560  51,01 
Extra uitstoot door thuiswerk (4%)  2,04 
Extra uitstoot bij één thuiswerkdag  0,41 

 

 
4.2.2 Gas/stadswarmte 

Voor de emissies welke veroorzaakt worden door gas- of stadswarmteverbruik zijn de 
volgende factoren van belang: 

 Werk gerelateerd verbruik 
 Wijze van verwarmen (gas of stadswarmte) 

Het werk gerelateerd verbruik is hier wat lastiger te meten omdat er veel onzekerheden zijn. 
Deze staan omschreven in hoofdstuk 5.5. Een studie van Independer in samenwerking met 
Liander wijst uit dat het gasverbruik met ca 9,3% toeneemt als er 5 dagen per week wordt 
thuisgewerkt. 

De volgende inventarisatie komt voort uit de enquête: 

 

Het jaarlijkse gasverbruik per medewerker is als volgt verdeeld: 

77%

14%
6%3%

Type verwarming

Gasketel

Stadsverwarming

Warmtepomp/elektrisch

Hybride
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Het gemiddelde gasverbruik in Nederland is ca 1.500 m3/jaar, gemiddeld genomen zitten de 
medewerkers van Speer IT daar aardig onder. Als het om gasverbruik gaat zijn er echter vele 
variabelen in het spel, zoals woningtype en grootte, status van de isolatie, leeftijd van de 
installatie, het aantal uren dat er mensen in huis zijn en vooral ook de manier waarop er met 
de verwarming wordt omgegaan. 

Omdat van stadsverwarming geen verbruiken bekend zijn is het gemiddelde gasverbruik per 
medewerker berekend. Aangezien stadsverwarming conform diverse bronnen waaronder 
Warmtenetwerk gemiddeld voor 60% CO2 reductie ten opzichte van een gasketel zorgt, is 
voor stadsverwarming 40% van het gemiddelde gasverbruik als uitgangspunt genomen. 

Onderstaande gegevens zijn door de medewerkers aangeleverd en hebben betrekking op 
2019. 

 
VERDELING UITSTOOT (JAAR) 

TYPE TOTAAL VERBRUIK  EMMISSIEFACTOR UITSTOOT (TON CO2) 
Gas*  43.596 m3 1.884  82,14 
Stadsverwarming Bij gas opgeteld   
Warmtepomp/E Bij elektriciteit   
Hybride Bij gas opgeteld   
Totaal 43.596 m3  82,14 
Extra uitstoot door thuiswerk (9,3%)*  7,64 
Extra uitstoot bij één thuiswerkdag  1,53 

*Stadsverwarming is omgerekend naar gasverbruik o.b.v. 60% CO2 reductie omdat verbruiken in GJ niet 

bekend zijn. 

4.2.3 Goederen 

Zo nu en dan zijn er werk gerelateerde producten benodigd door medewerkers. Enkel bij 
aparte bezorging bij de medewerker(s) thuis is er invloed op de CO2 uitstoot. In 2019 is er 
niets direct bij medewerkers thuis afgeleverd en in 2020 heeft Speer IT in totaal ca 25 
pakketjes laten bezorgen bij personeel. Conform PostNL wordt er gemiddeld 250 gram CO2 
per pakket uitgestoten. Met totaal ongeveer 6 kg CO2 uitstoot in een jaar is dit van minimale 
invloed op de footprint. Daarom wordt deze categorie verder buiten beschouwing gelaten. 
Daarnaast worden niet werk gerelateerde bestellingen van medewerkers buiten beschouwing 
gelaten. 

5%

30%

22%

30%

5%
8%

GASVERBRUIK

0 m3

< 500 m3

500 - 1000 m3

1000 - 1500 m3

1500 - 2000 m3

>2000 m3
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4.2.4 Dataverbinding 

Speer IT heeft zich de afgelopen jaren ingezet om zoveel mogelijk diensten te hosten op 
servers die 100% Nederlandse groene energie uit zon en wind gebruiken in combinatie met 
energiezuinige apparatuur. Of er nu op kantoor of thuis gewerkt wordt, er wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde servers. De uitstoot van deze servers is nihil en wordt daarom verder 
buiten beschouwing gelaten. 

4.3 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

In onderstaande tabel wordt de CO2 uitstoot van bovenstaande scenario’s vergeleken. In het 
volgende hoofdstuk worden de verbetermogelijkheden beschreven, waaruit een concrete CO2 
reductiedoelstelling geformuleerd wordt. 

VERDELING UITSTOOT 
BRON UITSTOOT BRON UITSTOOT 
Woon-werk verkeer 25,5 Elektriciteit 0,41 
  Gas/stadsverwarming 1,53 
    
    
Totaal (ton CO2)* 25,5  Totaal (ton CO2)* 1,94 

Tabel 2: CO2-uitstoot/jaar per scenario o.b.v. één dag/week. 
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5 | Verbetermogelijkheden 

Voor het identificeren van de verbetermogelijkheden is niet alleen gekeken naar de analyse, 
maar is ook aan de medewerkers om input gevraagd. Zij zijn in deze casus de externe 
belanghebbenden, maar het actief betrekken van de medewerkers heeft naar verwachting 
ook een positief effect op de betrokkenheid bij het CO2 beleid van Speer IT. 

De aangedragen ideeën hebben betrekking op thuiswerken en zijn samengevat in 
onderstaande categorieën: 

 

 

Opvallend is dat er binnen de categorie “hardware/verlichting/apparaten verbeteren” en “Slim 
schakelen/bewustwording” heel concrete ideeën zijn aangeleverd die naar verwachting een 
niet al te grote investering vragen en ook zeer kosteneffectief kunnen zijn. Deze ideeën 
worden in de onderstaande paragrafen ook meegenomen als verbetermogelijkheden. Verder 
zijn de medewerkers die de “grote ingreep” hebben geopperd zich ervan bewust dat zeer 
waarschijnlijk buiten de scope van Speer IT valt. 

5.1 Verbetering in inzicht: 

De inventarisatie via de enquête heeft veel informatie opgeleverd, echter is er ook ruimte 
voor verbetering in inzicht. Door verbetering in inzicht ontstaat een nauwkeuriger beeld van 
de daadwerkelijke uitstoot. Hoofdzakelijk is verbetering van inzicht voor de volgende 
onderwerpen wenselijk: 

 Bron/herkomst groene stroom (stroometiket) 
 Verbruiken stadsverwarming en warmte etiket 
 Type woon-werk vervoer en brandstofsoort 
 Daadwerkelijk verbruik hardware 

Deze verbetering van inzicht kan verkregen worden door verdere uitvraag bij de medewerkers en 
het uitvoeren van metingen. 

5.2 Structureel meer thuiswerken: 

De conclusie uit het voorgaande hoofdstuk laat zien dat het woon-werk verkeer veel meer 
uitstoot genereert dan thuiswerken. In 2020 is noodgedwongen duidelijk geworden dat 
thuiswerken heel goed werkt voor een significant deel van de medewerkers van Speer IT. Er 
kan significante CO2-reductie worden gerealiseerd in zowel scope 1 en 2 (fossiele brandstof 
en elektriciteit t.b.v. leaseauto’s) en scope 3 (brandstoffen privéauto’s) indien er structureel 
meer thuisgewerkt wordt. 

46%

11%

23%

9%
11%

Ideeën medewerkers

Weet niet / alles al gedaan

Warm kleden

Hardware/verlichting/apparaten
verbeteren

Slim schakelen/bewustwording

Grote ingreep (isoleren/ HR++ glas/
zonnepanelen)
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Hoe meer dagen per week er wordt thuisgewerkt, hoe groter de CO2-reductie. De eerste stap 
die hiervoor nodig is, is een aanpassing in het beleid van Speer IT met een nieuwe richtlijn 
voor de gewenste verdeling van thuiswerken en op kantoor werken. 

5.3 Energieverbruik thuiswerken terugbrengen: 

In de thuiswerk situatie zijn ook diverse mogelijkheden tot CO2-reductie. Bij een goede 
aanpak snijdt het mes aan twee kanten omdat niet alleen de CO2-uitstoot daalt, maar ook 
mogelijk het werkcomfort en welzijn van het personeel en idealiter zelfs ook de energiekosten 
van de medewerkers. Een aantal daarvan kunnen zelfs een breder effect hebben dan enkel 
reductie van de werk gerelateerde uitstoot. De hogere kosten in het afgelopen jaar, waarbij 
voornamelijk thuisgewerkt werd, zijn opgevangen door Speer IT door alle werknemers een 
bedrag van 2 Euro netto per werkdag te betalen. 

Bij deze maatregelen moet een duidelijk beleid gevoerd worden tot waar de 
verantwoordelijkheid en input van Speer IT reikt en hoe dat tot uiting komt. In onderstaand 
paragrafen wordt een suggestie gedaan. 

5.3.1 Elektriciteit 

De volgende potentiële verbetermogelijkheden komen voort de analyse en input van de 
medewerkers: 

 100% NL groene stroom uit zon en wind (eventueel d.m.v. eigen opwek met 
zonnepanelen) 

Deze optie valt buiten de scope van Speer IT, maar de organisatie kan wel overwegen om 
een rol te spelen in het faciliteren van collectiviteit bij de inkoop. 

 
 Verbetering van hardware 

Op het gebied van hardware liggen kansen om het stroomgebruik verder terug te dringen, 
hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 5.3.2. 

 
 Ledverlichting 

Iets meer dan de helft van de medewerkers heeft ledverlichting, 17% van de medewerkers 
heeft nog gloeilampen of spaarlampen. Door thuiswerk ontstaan er redelijk wat extra 
branduren van deze verlichting waardoor het kan lonen om ledlampen toe te passen. Qua 
CO2 uitstoot heeft dit geen significante impact, maar daar staat tegenover dat het ook 
bijdraagt aan de bewustwording. 

 
 
 

57%26%

11%
6%

Verlichting

LEDlamp

Geen

Gloeilamp

Spaarlamp
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Het gebruik van elektriciteit neemt ook toe door extra gebruik van huishoudelijk apparatuur 
zoals waterkoker, koffiezetapparaat, vaatwasser, etc. Dit is echter naar verwachting minimaal 
en heeft derhalve op de CO2 uitstoot geen significante invloed. Dit extra gebruik is ook niet 
direct werk gerelateerd. Voor de bewustwording kan het wel nuttig zijn om ook hierop in te 
spelen door bijvoorbeeld tips te geven. Er is hiervoor online veel inspiratie te vinden 
(bijvoorbeeld: https://www.pricewise.nl/blog/hoger-verbruik-werken-vanuit-huis/). 

5.3.2 Hardware 

Het werk wordt uitgevoerd op een desktop en/of laptop, eventueel met extra beeldschermen. 
Uitgaande van een werkdag van 8 uur staan deze apparaten dus ook zoveel uur per dag aan. 
Afhankelijk van de situatie wordt er soms eigen hardware, vaak hardware van Speer IT of een 
combinatie daarvan gebruikt. De enquête geeft de volgende informatie over het hardware 
gebruik: 

 

Onderstaande tabel geeft gemiddelde verbruiken per apparaat weer. Echter kunnen er grote 
verschillen in daadwerkelijk verbruik per apparaat zitten door bijvoorbeeld het type of de 
leeftijd. Meten van daadwerkelijk verbruik is daarom belangrijk om goede gegevens te 
verkrijgen en eventuele concrete verbetermogelijkheden te kunnen identificeren. 

VERBRUIKEN HARDWARE 
APPARAAT VERBRUIK W/UUR VERBRUIK KWH/DAG 
Desktop 200 1,6 
Laptop 65 0,52 
Monitor 40 0,32 
   

Met een energiemeter kan redelijk eenvoudig exact bepaald worden wat het daadwerkelijke 
verbruik van de hardware bij de medewerkers thuis is. Ook kunnen verbetermogelijkheden 
per situatie worden geïdentificeerd. Dit is redelijk eenvoudig te organiseren door één of 
meerdere energiemeters te laten rouleren onder het personeel met een duidelijke instructie 
over de gewenste gegevens en hoe die te verkrijgen. 

 
Overigens gebruikt het merendeel van de werknemers de laptop die ook op kantoor gebruikt 
wordt. Dit zijn laptops van Speer IT en hiervan is bekend hoeveel energie zij verbruiken. Dit 
geldt ook voor monitoren. Bij deze mensen is er geen noodzaak om ook thuis nog het 
verbruik te meten, omdat dit gelijk zal zijn aan het bekende verbruik op kantoor. 

50%

23%

15%

12%

Hardwaregebruik

Laptop met extra monitoren

Een laptop

Meerdere apparaten

Een desktop

https://www.pricewise.nl/blog/hoger-verbruik-werken-vanuit-huis/).
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Het verbruik van hardware is ook enigszins gebonden aan gedrag aangezien apparaten nog 
steeds stroom verbruiken als ze aan of in stand-by staan. Op dat gebied is de volgende 
informatie verzameld: 

GEDRAG HARDWARE GEBRUIK 
TIJDENS PAUZE GAAN APPARATEN EINDE WERKDAG GAAN APPARATEN 
Aan 63% Meestal uit 80% 
Uit of stand-by 37% Meestal stand-by 20% 

Naast aandacht voor gedragsverbetering zijn er ook technische mogelijkheden om hierbij te 
helpen zoals bijvoorbeeld: 

 Stand-by killers 
 ‘Slimme’ stekkerdozen met schakelaar 
 Tijdschakelaar 

Speer IT zou deze middelen kunnen verstrekken, of het gebruik ervan kunnen stimuleren en 
bijvoorbeeld kunnen faciliteren door collectieve inkoop. De verwachte reductie op werk 
gerelateerd elektriciteitsverbruik door bovenstaande maatregelen door te voeren is 10%. 

 
5.3.3 Gasverbruik/stadswarmte 

Voor het gemak worden gasverbruik en stadswarmte samengevat als ‘gasverbruik’. De 
invloed op verlaging van werk gerelateerd gasverbruik is zeer beperkt. Ten eerste omdat het 
zeer moeilijk inzichtelijk te maken is hoeveel gasverbruik er werk gerelateerd is. Ten tweede 
omdat er zeer veel variabelen meespelen die ook in paragraaf 4.2.2 genoemd staan. Ten 
derde omdat de verwarmingsinstallatie per woning en het gebruik daarvan sterk kunnen 
verschillen per situatie. Een eenduidige oplossing voor het verlagen van het gasverbruik is er 
daarom niet en meetmogelijkheden zijn zeer beperkt. 

Er zijn echter wel potentiële verbetermogelijkheden die redelijk eenvoudig toe te passen zijn. 
Er zal echter altijd per situatie gekeken moeten worden wat er toepasbaar is en op welke 
manier Speer IT hier een rol in kan hebben. Potentiële maatregelen die uit de analyse en 
enquête naar voren komen zijn: 

 Radiatorfolie en/of tochtstrips 
 Slimme radiatorknoppen, eventueel in combinatie met (verplaatsbare) slimme 

thermostaat 
 Infrarood werkplekverwarming (https://youtu.be/77Sd1exADWo, video warmtepaneel 

thuiswerkplek) 
 Bewustwording over reductiemogelijkheden door slimmer gebruik en betere 

instellingen. 

Speer IT zou het gebruik hiervan kunnen stimuleren en bijvoorbeeld kunnen faciliteren door 
collectieve inkoop. De verwachte reductie op werk gerelateerd gasverbruik door 
bovenstaande maatregelen door te voeren is 5%. 

Verder zijn er voor het significant terugbrengen van gasverbruik vooral grotere ingrepen 
nodig zoals: 

 Het waterzijdig inregelen van de cv-installatie 
 Verbeteren woningisolatie 
 Alternatieve verwarming (zonneboiler, warmtepomp) 

Deze maatregelen zijn van toepassing op de gehele woning, vragen een grote investering en 
vallen door het geringe effect op het werk gerelateerde verbruik in principe buiten de scope 
van Speer IT. 

https://youtu.be/77Sd1exADWo,
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5.4 Conclusie en doelstelling 

Uitgaande van structureel gemiddeld 1,5 thuiswerkdagen is de potentiële CO2-reductie: 
 

REDUCTIEPOTENTIE 
FASE UITSTOOT REDUCTIEPERCENTAGE REDUCTIE 
Woon-werk verkeer 
(scope 1 en 2) 

87,39 30% 38,19 

Woon-werk verkeer 
(scope 3) 

40,00 30% 12,00 

Elektriciteit* 0,62 10% 0,06 
Gas/stadsverwarming* 2,30 5% 0,12 
    

*getallen uit paragraaf 4.3 vermenigvuldigd met 1,5. 

 Uitgangspunt voor bovenstaande conclusie is een teruggang van woon-werk verkeer en 
vervolgens een verbetering van het energieverbruik in de thuiswerk situatie. Omdat de 
uitstoot zich verplaatst van woon-werk verkeer naar de thuiswerksituatie wordt het 
reductiepercentage hieronder berekend. 

Structureel gemiddeld 1,5 dag per week thuiswerken, inclusief enkele maatregelen om het 
energieverbruik op de thuiswerkplek te reduceren levert een CO2 reductie op van: 

CO2-UITSTOOT BIJ STRUCTUREEL 1,5 DAG THUISWERKEN 
FASE UITSTOOT 2019 UITSTOOT 2024 REDUCTIE 
Woon-werk verkeer 
(scope 1 en 2) 

87,39 89,11  

Woon-werk verkeer 
(scope 3) 

40,00 28,00  

Elektriciteit* 0,00 0,56  
Gas/stadsverwarming* 0,00 2,18  
    
TOTAAL 127,39 91,85 27,8% 
TOTAAL SCOPE 3 40,00 30,74 23,2% 

De doelstelling kan daarmee als volgt worden geformuleerd: 

 

SCOPE 3 DOELSTELLING 

Speer IT wil in 2024 ten opzichte van 2019 23,2% minder CO2 uitstoten in de keten van thuiswerk 
en woon-werk verkeer. 

Deze doelstelling wordt gerelateerd aan het aantal FTE. 

5.5 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Er zijn enkele onzekerheden in de voor deze ketenanalyse gebruikte data: 

 Het daadwerkelijke werk gerelateerde verbruik is niet exact te bepalen (mogelijk beter 
te benaderen na ontvangen jaarafrekeningen en vergelijk met voorgaande jaren). 

 Niet alle werknemers hebben gegevens aangeleverd. 
 De aangeleverde gegevens zijn als waarheid aangenomen en niet gecontroleerd aan 

bijvoorbeeld facturen. 
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 Er is geen exact inzicht in welk type vervoer en brandstof voor woon-werk gebruikt 
wordt als medewerker geen leaseauto heeft. Dit kan wel in kaart gebracht worden. 

 Kengetallen over stijging gas en elektriciteitsverbruik door thuiswerk zijn van vóór de 
winterperiode. Effect van de winter op het verbruik is daarom mogelijk niet 
meegenomen. 

 Werknemers kunnen op ieder moment van het jaar wisselen van energieleverancier of 
van product (groene/grijze stroom). 

 Herkomst/bron van groene stroom is deels onbekend, daar is nu de emissiefactor voor 
‘grijze stroom’ gekozen. Dit is de meest passende benadering aangezien ‘groene’ 
stroom uit biomassa of wind/zon buiten Nederland ook als ‘groen’ wordt verkocht, 
maar als ‘grijs’ moet worden gerekend. 

 Veel onzekerheden bij bepalen werk gerelateerd gas- of stadswarmte verbruik. Zo zijn 
bijvoorbeeld de volgende zaken niet met zekerheid te achterhalen: 

o Hoeveel er daadwerkelijk extra wordt gestookt 
o Het effect van het verwarmen van de werkplek op het verbruik 
o Hoeveel tijd er meer mensen thuis zijn waardoor er sowieso al extra gestookt 

wordt. 
 Er zijn geen verbruiken bekend voor stadsverwarming, dit kan naar verwachting wel 

inzichtelijk worden gemaakt. 
 Bij wisselingen in personeel kunnen de gegevens ook sterk wisselen. 

5.6 Plan van aanpak 

Om de doelstelling te bereiken en de onzekerheden te reduceren zal Speer IT de volgende 
stappen nemen: 

 Nieuw beleid opstellen over thuiswerken waarbij wordt gestuurd op structureel 
gemiddeld 1 á 2 dagen per week thuiswerken 

 Mate van ondersteuning bij CO2-reductie en reductie van energieverbruik bij thuiswerk 
opnemen in het beleid. 

 Het monitoren van daadwerkelijke thuiswerkdagen van de medewerkers 
 Concrete acties/ondersteuning bedenken en uitvoeren om het energieverbruik en/of 

de CO2-uitstoot bij de medewerkers thuis terug te dringen. 
 Regelmatig (4 keer per jaar) communiceren over manieren om energiegebruik thuis te 

reduceren 
 Jaarlijks evalueren of er actuelere cijfers zijn omtrent de kengetallen van werk 

gerelateerd gas- en elektriciteitsverbruik bij thuiswerken. 
 Jaarlijks een enquête uitsturen onder de medewerkers om de voortgang te monitoren 

en nauwkeurigere data te verkrijgen en onzekerheden te reduceren. Hierbij geldt wel 
dat de privacy van de medewerkers gewaarborgd moet blijven, wat mogelijk grenzen 
stelt aan de data die verkregen kan worden en daarmee aan de mate van onzekerheid 
die mogelijk blijft bestaan. 

 Het uitbreiden van de energieanalyse van het wagenpark met woon-werk kilometers 
welke per leaseauto gereden worden. 

 

Bovenstaande actiepunten zijn opgenomen in de Excel ‘CO2 Reductiemaatregelen’, waarbij ook de 
planning en verantwoordelijke staan aangegeven. De voortgang wordt ook in deze Excel 
bijgehouden. 
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6 | Bronvermelding 

BRON / DOCUMENT KENMERK 

Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 
juni 2020 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting 
standard 

GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting 
Standard 

GHG-protocol, 2010b 

Nederlandse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment 
– Requirements and guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 
www.bamco2desk.nl BAM PPC-tool 
www.milieudatabase.nl Nationale Milieudatabase 
Independer https://weblog.independer.nl/in-de-media/zo-veel-

ben-je-deze-winter-extra-kwijt-aan-stookkosten-
door-thuiswerken/ 
https://weblog.independer.nl/energie/thuiswerker-
in-koude-maanden-73-tot-155-euro-extra-kwijt-
aan-verwarmingskosten/ 

Essent https://www.consumind.nl/nieuws/thuiswerken-
door-corona 

Warmtenetwerk https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/overstap-
naar-warmtenet-leidt-tot-60-co2-reductie/ 

Tabel 3: Referentielijst voor ketenanalyse Thuiswerken 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 
aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

CORPORATE VALUE CHAIN 
(SCOPE 3) STANDARD 

PRODUCT ACCOUNTING & 
REPORTING STANDARD 

KETENANALYSE 

H3. Business goals & Inventory 
design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 
emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 
H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing 

Data Quality 
Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 
H8. Accounting for Supplier 
Emissions 

- Onderdeel van 
implementatie van CO2-
Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 

Tabel 4: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse Thuiswerken 

  

http://www.ecoinvent.org
http://www.bamco2desk.nl
http://www.milieudatabase.nl
https://weblog.independer.nl/in-de-media/zo-veel-
https://weblog.independer.nl/energie/thuiswerker-
https://www.consumind.nl/nieuws/thuiswerken-
https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/overstap-


 

  
 
 
 

KETENANALYSE THUISWERKEN 22

 

 

7 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt 
daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring van 
Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). Hierin 
staan benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, met daarbij 
onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de ketenanalyse is 
goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam zijn voor De Duurzame 
Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door M. Havik. De ketenanalyse is daarnaast volgens het vier-
ogen principe gecontroleerd door Nienke Bakker. Nienke Bakker is verder niet betrokken 
geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Speer IT, wat haaronafhankelijkheid 
ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. Bij deze beoordeling is 
vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens en berekeningen juist zijn weergegeven in 
het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld wat betreft volledigheid, 
onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse. 

Voor akkoord getekend: 

 

 

 

M. Havik 

 

 

 

 

Adviseur 

 

 

 

Nienke Bakker 

 

 

 

 

Adviseur 
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Disclaimer & Colofon 
 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 
Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De 
Duurzame Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, 
onnauwkeurigheden, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De 
borging en uitvoering van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit 
rapport liggen bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van 
doelen en/of het onjuist aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame 
Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 
gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Speer IT. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 
toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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