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1 | Inleiding en verantwoording  

TASK is al een aantal jaar gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. In 2020 
hebben wij besloten om voor niveau 5 te gaan. Voor het behalen van niveau 5 op de CO2-
Prestatieladder voert TASK een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende 
keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse binnen het integraal projectmanagement van 
TASK Group B.V.   

1.1 Activiteiten 

Bij TASK werken we dagelijks aan een duurzaam, mooi, veilig en beter bereikbaar Nederland. 
De activiteiten van TASK komen voort uit de motivatie om medewerkers en klanten te helpen 
in het verwezenlijken van hun ambities. Vanuit onze warme thuisbasis in Utrecht en op 
projectlocatie bij onze publieke opdrachtgevers werken wij samen aan projecten in de 
markten Mobiliteit, Water, Ruimte en Energie. Ons motto is "Bouwen op mensen", waarmee 
wij duidelijk willen uitstralen dat TASK haar personeel centraal stelt. 
 
De structuur van TASK is gebaseerd op het IPM-model. Dit model maakt onderscheid in vijf 
kennisgebieden, te weten; Projectmanagement (PM), Contractmanagement (CM), 
Omgevingsmanagement (OM), Projectbeheersing (PB) en Technisch Management (TM). TASK 
focust zich op vier van de vijf kennisgebieden; PM, PB, OM & CM. TASK is sterk in het 
organiseren van de processen en werkt op aanpalende en inhoudelijke kennisgebieden samen 
met andere marktpartijen om te zorgen voor een zo optimale dienstverlening naar haar 
opdrachtgevers. 
 
Team Projectmanagement 
Binnen projecten en programma’s van publieke overheidsorganisaties zijn projectteams vaak 
ingericht naar het Integraal Projectmanagement Model (IPM). Bij deze projectteams ligt de 
eindverantwoordelijkheid voor het boeken van een goed projectresultaat bij de 
projectmanager van het team. Zij zijn gefocust op het borgen van de kwaliteit, draagvlak en 
afstemming binnen een project. Daarmee zijn zij de spin in het web voor alle interne 
stakeholders. Zij worden dan ook aangesproken door de interne opdrachtgever binnen de 
publieke overheidsorganisatie. De projectconsultants van team projectmanagement bij TASK 
hebben een brede achtergrond en zijn in staat om overzicht en sturing te geven aan overige 
projectteam leden. Zij zorgen voor samenbindend leiderschap dat de spelers tot een team 
bindt en het teamgevoel versterkt. 
 
Team Contractmanagement  
Een contract dient als middel om het doel te bereiken (en is geen doel op zich): het zijn de 
mensen die het succes van het project bepalen. Dit betekent dat de professionals in het team 
contractmanagement werken vanuit het principe ‘zacht op de relatie, hard op de inhoud’. Het 
team bestaat uit contractmanagers, contractadviseurs, toetscoördinatoren en auditors die 
actief zijn in zowel de plan- en uitwerkingsfase, als in de realisatiefase en/of de beheer- en 
onderhoudsfase van projecten. De aandachtsgebieden zijn het inkoopproces, de 
contractvoorbereiding en de contractbeheersing (UAV-gc, DBFM). De nadruk ligt hierbij op de 
methode van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) en Systems Engineering (SE). 
 
Team Omgevingsmanagement 
Projecten en programma's worden steeds complexer. Ruimtelijke ontwikkelingen worden vaak 
niet meer van bovenaf gerealiseerd, maar in participatie met belanghebbenden of zelfs door 
bottom-up initiatieven. Het belang van interactie met de omgeving neemt gestaag toe. Deze 
ontwikkelingen vragen om een verzorgde aanpak wat betreft (strategisch) 
omgevingsmanagement. Een complexe omgeving was nog nooit zo handelbaar!. De 
professionals in het team omgevingsmanagement bieden opdrachtgevers diensten, producten 
of trainingen op maat aan. Uitgangspunt hierbij is de Mutual Gains gedachte, waarbij wordt 
aangenomen dat het beste resultaat er één is waarbij alle betrokken partijen in de omgeving 
tevreden zijn met de uitkomst. 
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Team Projectbeheersing 
Grote multidisciplinaire projecten kunnen zeer complex van aard zijn met alle risico’s van 
dien. Het is geen uitzondering dat projecten uitlopen qua tijd en geld. Projectbeheersing is er 
op gericht om de risico’s van projecten te beheersen met de juiste maatregelen.  
Ook faciliteert en bevordert het kennisdeling binnen projectteams. Projectbeheersing 
verbindt! Team projectbeheersing bestaat uit projectconsultants die sterk ontwikkeld zijn in 
het beheersen van projecten. Samen richten ze zich op het inzetten van projectbeheersing bij 
complexe projecten en programma’s van diverse publieke opdrachtgevers. 
 
1.1.1 CO2-Prestatieladder 
 
Als dienstverlener zijn wij slechts zijdelings betrokken bij een productieproces en worden wij 
veelal pas in de uitvoering van een project ingezet. Toch is er ook op het gebied van integraal 
projectmanagement nog een goede duurzame bijdrage te leveren. Binnen projecten proberen 
onze consultants in overleg met de opdrachtgever duurzaamheid concreet vorm te geven. Op 
plekken waar we zeker weten dat we een impact kunnen maken zijn we druk bezig met CO2-
reductie, zoals ons kantoorpand in Utrecht en ons wagenpark. Ook naar onze leveranciers 
stellen wij steeds vaker eisen inzake duurzaamheid en zal dit steeds nadrukkelijker een 
onderdeel vormen voor de keuze van een bepaalde leverancier. In de jaarlijkse 
leveranciersaudits is duurzaamheid en ondernomen activiteiten hieromtrent nu een vast 
onderdeel. 

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. Nu is 
dit bij TASK net iets anders gezien het feit wij geen tastbaar product leveren. We zullen in 
deze ketenanalyse laten zien waar de invloed van TASK op de keten ligt en welke stappen wij 
kunnen formuleren om actief bij te kunnen dragen aan reductie in de keten. Zie voor de 
verdere toelichting paragraaf 1.1.1. CO2-Prestatieladder.  

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. 
TASK zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen 
keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. Ook zal TASK op basis van 
de inventarisatie kijken waar zij in de huidige dienstverlening invloed kunnen uitoefenen op 
de projecten.  

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Op basis van de opgestelde ketenanalyse valt TASK op dit moment in de middelmoot.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert TASK de ketenanalyse. De opbouw van het rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
• Hoofdstuk 3: Identificeren van de invloedssferen  
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• Hoofdstuk 3: Kwantificeren van de emissies 
• Hoofdstuk 4: Reductiemogelijkheden en maatregelen 
• Hoofdstuk 5: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 
overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarop TASK de meeste invloed heeft 
om de CO2-uitstoot te beperken.  

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

2.1 Selectie ketens voor analyse 

TASK zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top twee een 
emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top twee betreft: 

▪ Omgevingsmanagement – Provincies;  
▪ Contractmanagement – Provincies. 

TASK heeft ervoor gekozen om één ketenanalyse te maken dat alle onderdelen van de PMC’s 
omvat. Dit hebben we gedaan omdat binnen de top twee emissiebronnen (ook in de andere 
twee kennisgebieden) veel verschillende projecten plaatsvinden die in verschillende 
projectfases zitten. Een verzonnen reductiemaatregel binnen een specifieke keten zou dus wel 
werken voor de ene keten, maar niet voor de andere keten. Daarnaast is de impact van een 
advies van een consultant in de ene projectfase groter dan in een andere fase. Binnen TASK 
focussen wij ons op drie projectfases:  

▪ Planfase (veel impact met advies); 
▪ Voorbereidingsfase (gemiddelde impact met advies); 
▪ Realisatiefase (weinig impact met advies). 

Daarnaast zijn er nog een aantal overige projectfases waar huidige projecten van TASK zich 
in bevinden: 

▪ Aanbesteding; 
▪ Beheer; 
▪ Contractvoorbereiding en uitvoering; 
▪ Lijn-functie. 

2.2 Scope ketenanalyse 

Categorie 11. ‘Gebruik van verkochte producten’ (en diens vermeden emissies bij derden). In 
dit geval omgeschreven naar advisering/consultancy en samenwerking als dienst/rol.  

Voor de scope van de ketenanalyse kijken we naar de impact die TASK kan maken middels 
beleid en kennisverbreding. We kijken niet naar de impact van het advies wat de consultants 
geven. De impact van het advies wat de consultants geven is lastig om te kwantificeren 
omdat hier nauwelijks tot geen een gemiddelde lijn in bepaald kan worden. De scope is 
hierbij als volgt:  

Voor de scope van de ketenanalyse kijken we naar de impact die TASK kan maken middels 
beleid en kennisoverdracht en -verbreding. We kijken niet naar de impact van het advies wat 
de consultants geven, omdat dit onmogelijk te kwantificeren valt. De scope van de 
ketenanalyse is hierbij als volgt:  

 

 

Consultants bij TASK binnen de teams: omgevingsmanagement, contractmanagement, 
projectmanagement en projectbeheersing. 
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Strategische samenwerkingspartner voor meerdere jaren van TASK. Het gaat hierbij om 
andere consultancybureaus, maar ook strategische samenwerkingspartners als zijnde 
onderaannemers.  

 

 

 
Opdrachtgevers in de publieke sector met opdrachten voor omgevingsmanagement, 
contractmanagement, projectmanagement en projectbeheersing. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 
door TASK. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data Soorten opdrachten, verdeling van de PMC’s, aantal te 

verwachten tenders, soorten samenwerkingspartners 
Secundaire data SKAO – impact van het CO2-Prestatieladder certificaat  

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 de invloedssfeer en kansen 

Inleiding 
De bedrijfsactiviteiten van TASK zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Het doel van 
deze ketenanalyse is het bepalen hoe duurzaamheid geborgd kan worden in de activiteiten 
van TASK en haar consultants. Hierbij kiest TASK ervoor om de verantwoordelijk te nemen en 
om te kijken waar zij invloed kunnen uitoefen binnen de keten. Hierbij kiezen we expres niet 
voor de ‘kleine’ maatregelen op woon-werk verkeer, maar kijken we naar de echte impact 
om te verduurzamen in de keten en om de (interne)kennis over duurzaamheid te vergroten. 

De analyse zal resulteren in een overzicht van activiteiten voor TASK en de consultants om 
invloed op de reductie in de keten te kunnen uitoefenen. Directie/management stuurt op deze 
acties en monitort vooruitgang. De reductiekansen zijn geformuleerd met betrokkenheid van 
de gehele organisatie.  

We realiseren ons hierbij dat dit bestand gezien moet worden als dynamisch. We zullen 
jaarlijks met nieuwe inzichten en ervaringen aanvullen om hierbij optimaal resultaat te 
kunnen behalen.  

Stappen in de keten   
Om tot reductiekansen in de keten te komen, heeft TASK ervoor gekozen om zoveel mogelijk 
van de consultants te betrekken bij de totstandkoming van deze analyse. Hierbij is de 
overtuiging geweest dat zij die het werk uitvoeren, het beste kunnen vertellen waar de 
kansen liggen. Om deze reden heeft er binnen elk teamoverleg (omgevingsmanagement, 
contractmanagement, projectmanagement en projectbeheersing) een brainstorm 
plaatsgevonden waarbij de consultants konden aangeven waar zij denken dat de kansen 
liggen.  
 
Deze kansen zijn door de kwaliteitsmedewerker en de externe adviseur vertaald naar deze 
analyse. Vervolgens is deze voor akkoord neergelegd bij de directie zodat dit breed kan 
worden uitgedragen. Onderaan de analyse is om deze reden een verklaring vanuit directie te 
vinden waarin zij akkoord geven op deze maatregelen. 
 

“Maak een analyse van de indirecte CO2-emissies van jouw bedrijf of organisatie in de 
keten (scope 3). Bepaal waar de grootste impact zit en formuleer speerpunten voor 
CO2-reductie in samenwerking met ketenpartners en/of door duurzaam inkopen”. - 

Stimular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

KETENANALYSE TASK 9 

 

 

Duurzaamheid bij strategische samenwerkingspartners 
Op dit moment wordt er voor verschillende opdrachten samengewerkt met verschillende 
samenwerkingspartners. Duurzaamheid heeft in de keuze voor strategische 
samenwerkingspartners voor meerdere jaren geen expliciete rol.  

Hier zien wij kansen. Alhoewel TASK zich niet de doelstelling geeft om duurzaamheid 
doorslaggevend te maken, mag deze wel een prominentere plaats krijgen in het keuzeproces. 
Dit wil TASK kwantificeren en vormgeven middels de CO2-prestatieladder. Dit idee 
onderbouwen wij met de volgende informatie:  

De feiten over de impact van het CO2-Prestatieladder certificaat 
Hoewel de reductie op voorhand lastig te bepalen is, is de werking van de CO2-Prestatieladder 
wetenschappelijk bewezen: uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat bedrijven die 
gecertificeerd zijn op de CO2- Prestatieladder twee keer zo snel CO2 reduceren dan het 
Nederlands gemiddelde. Gemiddeld halen ze een reductie van 3,2% per jaar. Deze resultaten 
worden gedeeld door de SKAO en zijn afkomstig van het onderzoek naar “Improving energy 
and carbon management in construction and civil engineering companies – Evaluating the 
impacts of the CO2-Performance Ladder”. Dit onderzoek is uitgevoerd door M.G. Rietbergen, 
I. J Opstelten en K. Blok.  

Feiten over de relevantie 
In het kader van het onderscheidend 
vermogen van de Ladder hecht SKAO 
grote waarde aan de dialoog over 
CO2-reductie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer, ook in individuele 
projecten. Het aangaan van deze 
dialoog helpt om reductiekansen te 
ontdekken en te verzilveren. Zo 
beschrijft SKAO in het rapport van de 
genomen maatregelen over 2019. Ook 
hieruit zien wij dat de aandacht voor 
CO2-reductie in de dialogen zeker 
aanwezig is.  

Bron: SKAO 

 

 

Feiten over de doeltreffendheid 
SKAO deelt daarbij nog verdere interessante cijfers. In 2020 heeft het 1000e bedrijf het 
certificaat mogen ontvangen. Als onderdeel van het certificeringstraject stellen organisaties 
CO2-reductiedoelstellingen op. Vervolgens worden de benodigde maatregelen getroffen om 
deze CO2-reductie ook daadwerkelijk te realiseren. Die maatregelen worden in een zogeheten 
Maatregellijst geregistreerd die elk jaar wordt aangepast. Hierdoor ontstaat een uitgebreid 
overzicht van getroffen maatregelen. 

( strategische) Samenwerkingspartners
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In 2019 waren er 900 organisaties (3000 incl. dochterondernemingen) gecertificeerd op de 
CO2-Prestatieladder, waarvan meer dan 80 procent mkb’er was. Zij namen in 2018 
gezamenlijk 15.049 CO2-reducerende maatregelen. Daarnaast werden er nog eens 6.711 
maatregelen in de steigers gezet, blijkt uit het rapport van de SKAO. Dit is een forse stijging 
ten opzichte van het jaar ervoor. In 2017 werden 11.414 CO2-reducerende maatregelen 
genomen en bleef het aantal geplande maatregelen steken op 4.749 (SKAO, 2019). 

           Bron: SKAO 

Bovenstaande onderzoeksresultaten zijn leidend voor het formuleren van onze doelstelling op 
het reduceren van de impact bij de keuze van strategische samenwerkingspartners.  

Doelstelling 
Bovenstaande onderzoeksuitkomsten geven aan dat bedrijven, gecertificeerd op de ladder, 
twee keer zo snel reduceren met een gemiddelde reductie van 3,2% per jaar. Hieruit blijkt 
dat een organisatie zonder het certificaat gemiddeld 1,6% per jaar reduceert. Dit geeft een 
extra reductie van 1,6% voor de bedrijven met het certificaat. Met deze cijfers als basis, 
formuleren wij de volgende doelstelling:  

TASK stelt zich de volgende doelstelling op het gebied van strategische 
samenwerkingspartners voor meerdere jaren:  

Jaarlijks bij 5 van de strategische samenwerkingspartners voor meerdere jaren het 
CO2-Prestatieladder een prominent rol geven in de beslissing. 

Dit zal resulteren in een extra reductie van 8% per jaar binnen de keten van TASK ten 
opzichte van strategische samenwerkingspartners die niet met de CO2-Prestatieladder 
werken. Over drie jaar zorgt dit voor een totale reductie van 24%. 
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Duurzaamheid bij opdrachtgevers 
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en 
overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten 
én in de keten. Om deze reden willen wij ook een prominente rol aannemen in het inzichtelijk 
maken van de verwachting van de opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid.  

De Nederlandse overheid koopt per jaar voor ruim 73 miljard euro in. Met deze ‘power of 
procurement’ heeft de overheid een belangrijke invloed op het klimaat en de maatschappij. 
Om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord inkopen, maken overheden steeds 
vaker gebruik van de CO2-Prestatieladder.  

Eind 2016 ondertekenden veel overheidsorganisaties het Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI). Dit houdt in dat overheden in het inkoopproces rekening houden 
met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid.  

Ook publiceerde de OESO publiceerde het rapport ‘Going Green: best practices for sustainable 
procurement’, waarin ze best practices op het gebied van duurzaam inkopen uitlichten om als 
inspirerend voorbeeld te dienen voor andere landen. Als onderdeel van de dimensie 
‘environmental standards in procurement’ komt Rijkswaterstaat als opdrachtgever aan bod. 
Hierbij wordt de toepassing van de CO2-Prestatieladder uitvoerig toegelicht als voorbeeld voor 
duurzaam inkopen, net als DuboCalc. 

Rijkswaterstaat 
Duurzaamheid is onderdeel van alle projecten die Rijkswaterstaat op de markt zet. In de 
voorbereiding brengen zij de duurzaamheidskansen in beeld en dagen we de markt uit om 
met duurzame oplossingen te komen. De komende jaren komt de lat steeds hoger te liggen 
 
Rijkswaterstaat past sinds 2010 bij alle aanbestedingen de criteriadocumenten 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen toe. Hiermee voldoen zij aan de Rijksbrede 
minimumeisen voor duurzaam inkopen. Dit betreft niet alleen projecten in de Grond-, Weg- 
en Waterbouw (GWW-sector), maar ook inkopen op het gebied van ICT, kennis en 
bedrijfsvoering. Verder hanteert Rijkswaterstaat op dit moment 2 standaardinstrumenten om 
duurzaamheid bij aanbestedingen binnen de GWW aan bod te laten, namelijk de CO2-
Prestatieladder en DuboCalc.  
 
Vanaf 2013 stimuleert Rijkswaterstaat de CO2-reductie bij alle projecten. Het niveau waarop 
de aanbieder is gecertificeerd op de CO2-prestatieladder is een van de gunningscriteria. Met 
behulp van de CO2-prestatieladder kan een aannemer aantonen dat hij in zijn bedrijf en in 
projecten maatregelen neemt die leiden tot beperking van CO2-emissies. Op deze manier 
wordt de duurzaamheid van de aanbiedende partij in de aanbesteding meegenomen. 
 
Rijkswaterstaat biedt inschrijvers alle ruimte om met innovatieve oplossingen te komen. Dit 
door een oplossingsvrije uitvraag te doen via functionele specificaties (Rijkswaterstaat, 
2021).  

ProRail  
Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, werkt het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat aan het verduurzamen van onze infrastructuur. Daarom vragen ProRail en 
Rijkswaterstaat projecten aan water, weg, spoor en vaarweg vanaf 2021 nadrukkelijker 
klimaatneutraal en circulair uit. Koplopers in de markt worden hierbij financieel beloond. 

Met de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire Rijksinfrastructuurprojecten’ (KCI) zetten 
we in op het terugdringen van de uitstoot van CO2. Daarmee dragen we bij aan een circulaire 
economie. De strategie KCI is opgesteld om het Klimaatakkoord uit te voeren, dat het kabinet 
in 2019 heeft vastgesteld (ProRail, 2021).  

Opdrachtgevers (duurzaam inkopen)
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Opdrachtgevers 
Wij zien bij veel van onze publieke opdrachtgevers het CO2-Prestatieladder certificaat en/of 
een actief duurzaamheidsbeleid terug. Onderstaand onderbouwen we deze uitspraak middels 
de kwantitatieve data vanuit de SKAO.  

 

          Bron: SKAO 

Inkoopbeleid 
Bij bovenstaande bevindingen nemen wij aan dat ook de opdrachtgevers actief kijken naar 
het verduurzamen van de keten en het inkoopbeleid. Echter hebben wij bij TASK geen 
duidelijk beeld van de verwachtingen en doelen die deze opdrachtgevers stellen op het gebied 
van verduurzaming. Onderstaand zien we in ieder geval al terug hoeveel publieke 
opdrachtgevers formeel gezien het CO2-Presatieladdercertificaat uitvragen.  

   
Bron: SKAO  
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KETENANALYSE TASK 13 

 

Om deze reden willen wij ook op dit gebied onze rol en verantwoordelijkheid nemen. Wij 
formuleren wij de volgende doelstelling:  

Bij 25% van de aanbestedingen (25-30 in 2021) moet duurzaamheid een eis zijn.   
 
TASK maakt de keuze om in te schrijven op aanbestedingen waarbij duurzaamheid actief 
wordt gevraagd en/of als eis wordt geformuleerd. Belangrijk is om hier de term 
aanbestedingen te verduidelijken. Aanbestedingen worden (in deze doelstelling) 
onderverdeeld in Raamovereenkomsten interim (detachering) en Raamovereenkomsten 
producten met daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten (tenders). Deze keuze wordt 
geborgd tijdens de GO/NO GO stap binnen het tenderproces van TASK. 

Bij een gunning van deze aanbestedingen/tenders moeten wij een specifiek projectdossier 
optuigen waarin gericht doelstellingen en maatregelen geformuleerd worden. De voortgang 
tonen wij aan middels deze projectdossiers, welke worden opgesteld volgens de eisen vanuit 
de CO2-Prestatieladder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

KETENANALYSE TASK 14 

 

 

Bij het identificeren van de reductiekansen bij de consultants zijn we in gesprek gegaan met 
onze teams. Dit omdat wij overtuigd zijn van het feit dat de ketenanalyse iets van de gehele 
organisatie moet zijn. We hebben hierbij gevraagd welke kansen zij in de keten zien om 
invloed uit te oefenen op verduurzaming.  

Uit de overleggen zijn de volgende kansen tot invloed in de keten geformuleerd:  

Kennisoverdracht 
De consultants van TASK werken 100% in de publieke sector aan de opdrachtgeverszijde. 
Hiermee borgen zij volledige onafhankelijkheid. De consultants werken bij publieke 
opdrachtgevers en hebben om deze reden zowel direct als indirect te maken met 
verschillende duurzaamheidsvraagstukken. Echter is er als rode draad uit de gesprekken met 
de consultants naar voren gekomen dat er een grote kans ligt bij de kennisoverdracht en -
verbreding onder de consultants. Om deze reden stellen wij het onderstaande plan van 
aanpak op om onze impact in de keten middels ons advies te vergroten.  

▪ Kennisverbreding 

▫ Ieder kwartaal tijdens het teamoverleg een vast item op de agenda over 
duurzaamheid. De consultants kunnen op dit moment aangeven waar de behoefte 
ligt wat betreft kennis en over welk kennisgebied binnen duurzaamheid zij meer 
willen leren;  

▫ 1 keer per half jaar een kennissessie aanbieden waarbij de consultants over een 
specifiek kennisgebied binnen duurzaamheid meer kunnen leren; 

▪ Kennisoverdracht  

▫ Een inventarisatie maken van de kennis die er aanwezig is onder de consultants 
over duurzaamheid; 

▫ Een plan maken hoe deze kennis op de juiste manier kan worden overgedragen 
naar collega-consultants;  

Doelstellingen: 
 
2 keer per jaar een kennissessie aanbieden over onderwerpen binnen de duurzaamheid om 
de kennis van de consultants te vergroten 

Per kwartaal een vast agendapunt over kennis over duurzaamheid om de behoeftes te 
inventariseren en iedereen scherp te houden 

Een aanspreekpunt aanwijzen die de verantwoordelijkheid neemt voor de kennisverbreding 
binnen de teams 

 

 

 

Consultants



 

  
 
 
 

KETENANALYSE TASK 15 

 

4 | Overzicht maatregelen 
 

 
 

 
Maatregel:  
Jaarlijks bij 5 van de strategische samenwerkingspartners het CO2-Prestatieladder een 
prominent rol geven in de beslissing. 

Resultaat:  
Dit zal resulteren in een extra reductie van 8% per jaar binnen de keten van TASK ten 
opzichte van strategische samenwerkingspartners die niet met de CO2-Prestatieladder 
werken. Over drie jaar zorgt dit voor een totale reductie van 24%.  
 
Meetbaarheid: 

▪ Formeel aanpassen van beoordelingscriteria keuze strategische 
samenwerkingspartners voor meerdere jaren;  

▪ Aantal samenwerkingsovereenkomsten monitoren en de criteria op duurzaamheid 
(CO2-Prestatieladder) hierin. 

 

 

 

 

 

 

• Ieder half jaar 
voortgang meten

• Eventueel bijsturen op 
acties en proces 

• Actief sturen op 
uitvoeren 

• Doelstelling, beleid 
en KPI's opstellen en 
verantwoordelijke 
informeren

Plan Do
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KETENANALYSE TASK 16 

 

 

 
Maatregel:  
Bij 25% van de aanbestedingen in 2021 moet duurzaamheid een eis zijn.  
 
Dit percentage is gebaseerd op het verwachtte aantal tenders (25-30) in 2021. Dit 
percentage zullen wij jaarlijks bijstellen op basis van het aantal tenders.  
 
 
Resultaat:  
TASK maakt de keuze om in te schrijven op aanbestedingen waarbij duurzaamheid actief 
wordt gevraagd en/of als eis wordt geformuleerd. Belangrijk is om hier de term 
aanbestedingen te verduidelijken. Aanbestedingen worden (in deze doelstelling) 
onderverdeeld in Raamovereenkomsten interim (detachering) en Raamovereenkomsten 
producten met daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten (tenders). Deze keuze wordt 
geborgd tijdens de GO/NO GO stap binnen het tenderproces van TASK. 
 
Bij een gunning van deze aanbestedingen/tenders moeten wij een specifiek projectdossier 
optuigen waarin gericht doelstellingen en maatregelen geformuleerd worden. De voortgang 
tonen wij aan middels deze projectdossiers, welke worden opgesteld volgens de eisen vanuit 
de CO2-Prestatieladder. 
 
Meetbaarheid: 
 

▪ Keuze borgen in GO/No GO beslissing tender  
▪ Aantal aanbestedingen waarin duurzaamheid een eis is geweest monitoren.  

 
 

 
 
 
 
 
 

• Ieder half jaar 
voortgang van deze 
maatregelen meten

• Eventueel bijsturen op 
acties en proces 

•Go / No Go 
beslissingsmoment in 
tenderproces 
aanpassen -> 
duurzaamheid als 
afwegingskader 
meenemen

• Kiezen van de 
opdrachtgevers 
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KETENANALYSE TASK 17 

 

 
 
 
 
 

Maatregel: 
Kennisoverdracht en kennisverbreding bij de consultants: 

▪ Kennisverbreding 

▫ Ieder kwartaal tijdens het teamoverleg een vast item op de agenda over 
duurzaamheid. De consultants kunnen op dit moment aangeven waar de behoefte 
ligt wat betreft kennis en over welk kennisgebied binnen duurzaamheid zij meer 
willen leren;  

▫ 1 keer per half jaar een kennissessie aanbieden waarbij de consultants over een 
specifiek kennisgebied binnen duurzaamheid meer kunnen leren; 

▪ Kennisoverdracht  

▫ Een inventarisatie maken van de kennis die er aanwezig is onder de consultants 
over duurzaamheid; 

▫ Een plan maken hoe deze kennis op de juiste manier kan worden overgedragen 
naar collega-consultants;  

Resultaat: 

▪ 2 keer per jaar een kennissessie aanbieden over onderwerpen binnen de 
duurzaamheid om de kennis van de consultants te vergroten; 

▪ Per kwartaal een vast agendapunt over kennis over duurzaamheid om de behoeftes te 
inventariseren en iedereen scherp te houden; 

▪ Een aanspreekpunt aanwijzen die de verantwoordelijkheid neemt voor de 
kennisverbreding binnen de teams. 

Meetbaarheid:  

▪ Aantal kennissessies per jaar; 

▪ Notulen van de teamoverleggen waarbij duurzaamheid een vast agendapunt is 
geweest; 

▪ Aangewezen aanspreekpunt: per halfjaar een verslag van de voortgang. 



 

  
 
 
 

KETENANALYSE TASK 18 

 

5 | 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 

Tabel 2: Referentielijst voor ketenanalyse  

 

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 3: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse  

  



 

  
 
 
 

KETENANALYSE TASK 19 

 

6 | 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 Demi van der Wagen. De ketenanalyse is daarnaast 
volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door Simone Barents. Simone is verder niet 
betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van TASK, wat zijn 
onafhankelijkheid 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. Simone haar oordeel is als 
volgt geciteerd:  

Ik ben onder de indruk van deze ketenanalyse. De manier waarop je externe informatie van 
bijvoorbeeld SKAO verwerkt hebt in het geheel en de invloed plus mogelijkheden per 
ketenstap beschreven vind ik verrijkend voor de onderbouwing van de invloed van TASK, de 
potentie van reductie bij derden door deze insteek binnen de projecten en voor de algehele 
doelstelling van een bedrijf binnen deze branche. Advisering/projectmanagement zijn 
lastigere branches om dit soort analyses voor te schrijven. Deze manier is een voorbeeld voor 
andere organisaties en vergroot hiermee de mogelijkheden van dit soort bedrijven om ook 
door te gaan voor certificering op een hoger niveau van de ladder. 

Voor akkoord getekend: 

 

 

 

 

 

 

 

26/04/2021 

Demi van der Wagen  

 

 

 

 

 

 

 

26/04/2021 

Simone Barents 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

KETENANALYSE TASK 20 

 

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 TASK. 

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

Ondertekening 

Auteur(s):    Demi van der Wagen, De Duurzame Adviseurs 

Kenmerk:    KETENANALYSE TASK 

Datum:    03-05-2021 

Versie:     1.0 

Verantwoordelijke:   Patrick Soons  

 

 

Handtekening directeur: 

 
 
 
 
------------------------------------------- 
  

 
  

 


