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1. Scope 3 analyse 

Het ontwikkelen van een Scope 3 analyse versterkt het inzicht van Egis Parking Services in de GHG 
emissie waardeketen als een stap in de richting van effectief beheer van emissie gerelateerde risico’s 
en kansen en het verminderen van de GHG uitstoot in de waardeketen(GHG Protocol, Business Goals). Tevens is 
het de brug naar het maken van de ketenanalyse.  

EPS biedt een totaaloplossing voor parkeerbeheer van begin tot eind. Wij zijn innovatief, maken 
gebruik van de nieuwste technologieën en zijn voortdurend bezig om het meest vooruitstrevende 
parkeerbedrijf in Nederland te blijven. De Gemeente Amsterdam heeft de fiscale parkeerhandhaving 
en het beheer en onderhoud van automaten in zijn totaliteit uitbesteed aan EPS. 

PMC SECTOREN EN ACTIVITEITEN 

EPS levert waarde vanuit 3 hoofdcategorieën, te weten: 
1.  Service & Onderhoud (S&O) 
2.  Handhaving (HH) 
3.  Customer Service Center (CSC) 

Bovenstaande resulteert in 5 subcategorieën: 
1. Onderhoud en beheer van parkeerautomaten 
2. Digitale controle op betaald parkeren door middel van het scannen van kentekens 
3. Het plaatsen en verwijderen van wielklemmen 
4. Afhandelen van bezwaren van parkeerders op parkeerbonnen 
5. Uitgifte, beheer en controle op parkeervergunningen 

 

 



 

 

 

MEEST MATERIËLE SCOPE 3 EMISSIES 

Bij het in kaart brengen van de scope 3 emissiebronnen is de relatieve omvang kwalitatief, en indien relevant, kwantitatief bepaald. De inventarisatie van 
onze scope 3 emissies in 2020 laat het onderstaande beeld zien. 

Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting van materiële scope 3-emissies: 

PMC Scope 3 emissie Omschrijving activiteit Belang sector 

 

Invloed van 
activiteiten op 
CO2-emissie 

Invloed van het 
bedrijf 

Omvang 
(ton CO2 in 2020) 

Ranking 

Upstream: 

S&O, HH, CSC Aangekochte goederen 
en diensten 

Inkoop Klein Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar 1.898,15 2 

S&O, HH, CSC Kapitaal goederen Investeringen Klein Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Niet berekenbaar  

S&O, HH, CSC Upstream transport en 
distributie 

Aanvoer van goederen Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Niet berekenbaar  

S&O, HH, CSC Productieafval Bedrijfsafval Verwaarloosbaar Klein Klein 9,69 3 

S&O, HH, CSC Business Travel Personenvervoer onder 
werktijd 

Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Klein 0,16  

S&O, HH, CSC Woon-werkverkeer Reizen Klein Klein Middelgroot 156,18 1 

S&O Upstream geleaste 
activa 

Onderhoud en beheer van 
parkeerautomaten 

Middelgroot Nihil Groot 0  

Downstream: niet van toepassing 

 

 

 



 

 

 

2. Ketenanalyse 

 

INLEIDING 

Definitie ketenanalyse: 

Een ketenanalyse in het kader van de GHG (Green House Gas) genererende ketens van activiteiten 
houdt in dat een analyse gemaakt wordt van CO2-emissies in een van de ketens waarin de organisatie 
actief is.  

Doel van een 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. 

De ketenanalyse wordt als instrument ingezet voor het genereren van acties die tot CO2-reductie in 
de keten leiden. De ketenanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van vijf stappen om vervolgens 
acties in gang te zetten, te monitoren en bij te sturen. 

Keuze keten:
Downstream / Upstream?

Ketenpartners benoemen

Plannen, uitvoeren, monitoren en 
bijsturen Reductiedoelen bepalen

Definiëren parameters

Kwantificeren van de emissies

CO2-reductie
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KEUZE KETENANALYSE 

Uit de rangorde van de scope 3 emissiebronnen is een keuze voor een ketenanalyse gemaakt uit de 
twee meest materiële emissies van 2020. We hebben gekozen voor een ketenanalyse Woon-
werkverkeer. Dit is een upstream scope 3 emissie. 

Het doel van de analyse is het identificeren van reductiekansen gekregen uit de bestaande kennis en 
inzichten. Vervolgens deze nog specifieker te definiëren en de voortgang ervan te monitoren. Op 
basis van deze analyse wordt er een reductiedoelstelling geformuleerd. 

Het is duidelijk dat het broeikaseffect een serieuze zaak is. Dit begint  meer en meer binnen de 
maatschappij een grotere rol in te nemen en ook in het bedrijfsleven. Organisaties zijn zich steeds 
meer ervan bewust dat besluitvormingsprocessen een footprint hebben.  

Het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd stuurt daarom actief op het reduceren van de 
scope 3 emissies. EPS wil op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om haar werknemers 
meer te betrekken bij het behalen van reductiedoelstellingen. 

KETENPARTNERS 

Binnen de ketenanalyse Woon-werkverkeer hebben we de volgende ketenpartners geïdentificeerd:  

 Invloedsfeer Beïnvloedbaar 
door EPS 

Medewerkers  Aantal en aard van reisbewegingen Ja 

EPS Aantal reisbewegingen (beleid thuiswerken 
Vervoerswijze (OV, fiets, auto, motor) 
Reisvergoeding 

Ja 

Openbaar 
vervoer 
maatschappijen 

Goede bereikbaarheid, aansluitingen, kosten, 
vertrekfrequentie, service en dienstverlening. 

Nee 

Fabrikanten van 
vervoermiddelen 

Type brandstof, zuinigheid, kosten, levensduur, 
beschikbaarheid. 

Nee 

Overheid Wet- en regelgeving (bijtellingstarieven, fiscale regeling 
fietsplan) 
Hoogte van de accijns 
Investeringen in openbaar vervoer 

Nee 
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PARAMETERS 

Als we woon-werkverkeer analyseren kunnen we hieraan een aantal parameters koppelen. 
1. Vervoerswijze: Medewerkers kunnen voor verschillende manieren van vervoer kiezen. Men 

kan kiezen voor een auto/motor, het openbaar vervoer, de fiets of lopend. Binnen het 
gemotoriseerd vervoer zijn er diverse keuzen te maken, zoals de keuze voor een zuinig 
vervoersmiddel of de brandstofkeuze (elektrisch). Een en ander is afhankelijk van het budget 
van de medewerker, de thuislocatie en de gewenste functionaliteit van het voertuig.  

2. Reisafstand: Reisafstand is voor medewerkers een belangrijke motivatie om wel of niet te 
kiezen voor gemotoriseerd vervoer, het openbaar vervoer, de fiets of de benenwagen. 

3. Reisfrequentie: De reisfrequentie van medewerkers kan verminderd worden door 
gedeeltelijk thuis te werken. 

4. Gedrag: Het gedrag van medewerkers is eveneens van invloed op de CO2-uitstoot. Denk 
hierbij aan carpoolen en rijstijl. 

KWANTIFICEREN VAN DE EMISSIES  

We hebben een analyse uitgevoerd op het woon-werkverkeer door de medewerkers van EPS over de 
tweede helft van 2020. 
Hieruit blijkt dat ruim de helft van de medewerkers met gemotoriseerd vervoer (voornamelijk auto’s) 
naar het werk komt. 

 

 

Tevens is gekeken naar de afstand die de 
medewerkers moeten afleggen om op locatie 
van EPS te komen (enkele reis). 
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Bij reisafstand verwachten we een relatie tussen de keuze voor vervoer en de afstand.  

 

 

Logischerwijs kiezen medewerkers die verder dan 10 kilometer van het werk af wonen, niet meer 
voor lopend vervoer of vervoer met de fiets. Tevens blijkt dat medewerkers bij een afstand > 20 
kilometer eerder kiezen voor vervoer met de auto dan voor vervoer met het Openbaar Vervoer. 

Van het woon-werkverkeer hebben we de CO2-uitstoot berekend. Vanuit het personeelsbestand is 
voor elke medewerker bepaald hoeveel kilometer hij/zij aflegt van huis naar de werklocatie en het 
aantal dagen dat door een medewerker gewerkt is. Op basis daarvan is het totaal aantal kilometers 
reisafstand berekend. We hebben hiervoor de data van de tweede helft van 2020 gebruikt. 

Omdat medewerkers veel verschillende typen auto’s rijden, met verschillend brandstofverbruik is er 
gekozen om te rekenen met de conversiefactor per kilometer voor ‘Auto onbekend’ (bron: 
CO2emissiefactoren.nl). Voor de medewerkers die met het openbaar vervoer komen is de 
conversiefactor voor OV Algemeen per kilometer (voertuigtype onbekend) toegepast. 
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De CO2-footprint van het woon-werkverkeer komt in de tweede helft van 2020 neer op 88,8 ton CO2. 

 

 

REDUCTIEMOGELIJKHEDEN 

Er zijn diverse reductiemogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer te 
verlagen, namelijk: 

 EPS-medewerkers stimuleren tot het gebruik van Openbaar vervoer of fietsen/lopen door 
het vergoedingenpakket hierop aan te passen; 

 Stimuleren van thuiswerken; 
 Aanbieden van een “Het nieuwe rijden”-training om het rijgedrag van EPS-medewerkers te 

beïnvloeden; 
 Bewustwording te verhogen door communicatie en terugkoppeling van het ‘eigen’ 

reisgedrag. 

Binnen AFAS is reeds een registratietool ontwikkeld om een thuiswerkdag of kantoordag met km/OV-
declaratie vast te leggen. Op deze manier kan op eenvoudige wijze het woon-werkverkeer 
gemonitord worden. Deze registratietool is op 01-01-2021 in werking genomen. 

De directie heeft het thuiswerkbeleid voor 2021 ingesteld op één verplichte thuiswerkdag voor de 
kantoormedewerkers. Meer thuiswerken behoort eveneens tot de mogelijkheden.  

Deze thuiswerkdag geldt niet voor de medewerkers van Handhaving en Service & Onderhoud, omdat 
zij altijd op locatie werkzaam zijn. 
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3. Voortgangsrapportage 

Halfjaarlijks zal een voortgangsrapportage opgemaakt worden van de CO2-uitstoot als gevolg van 
woon-werkverkeer. Deze zal voor de eerste maal opgemaakt worden in juli/augustus 2021 over het 
eerste halfjaar van 2021. 

 

4. Bronnen 

• Handboek CO2-prestatieladder 3.1, d.d. 22 juni 2020 Uitgave van Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen. 

• Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, d.d. Sept. 2011 Uitgave van 
World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development  

• Diverse eigen rapportages van Egis Parking Services  

• www.CO2-emissiefactoren.nl 

 

 

 


