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Voorwoord
 

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken 
merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons 
biedt. Door toedoen van de mens en met name het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, wordt 
de klimaatverandering versnelt. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is daarom een must. Een goed begin 
daarbij is de bewustwording hiervan. 

Economisch verantwoord- en duurzaam ondernemen gaat daarom bij DHM group samen. Mede daarom 
besteedt DHM group aandacht aan het verminderen van het energie- en brandstofverbruik en de daaruit 
voortvloeiende CO2-emissie. 

Een duurzame bedrijfsvoering begint voor DHM group bij het investeren in de medewerkers en het 
wagenpark. De medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft 
op onze klanten, leveranciers (ook van diensten) en omgeving. Het proces van bewustwording begint 
bij transparantie en helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze CO2 Emissie-
inventarisatie is om onze CO2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het 
formuleren van concrete en heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden. 

CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij DHM group een voorbeeld wil zijn om 
een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen 
uitdragen naar andere bedrijven en ingeleende diensten, maar ook naar onze medewerkers. 

Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een 
duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons allen 
de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over ‘People, Planet en Profit’. Dit hele proces begint bij 
de bron zelf, het individu. Als DHM group willen wij dit proces voor bewustwording graag uitdragen, faciliteren 
en stimuleren.

Een van de onderdelen daarvan is het bereiken van CO2-emissiereductie. Een tool daarvoor is de CO2-
prestatieladder, wat begint met het opstellen van een CO2-footprint. 

Deze CO2-footprint is vervolgens geïnventariseerd middels de CO2 Emissie-inventarisatie, waarin de scope 1, 
2 en Business Travel emissies zijn uitgewerkt en de scope 3 emissie inventarisatie. 
Vanuit de scope 3 emissie inventarisatie volgt vervolgens deze nadere ketenanalyse.

In dit verslag treft u de ketenanalyse van de inhuur van diensten (onze Zelfstandige Ingenieurs, verder ZI-ers), 
als onderdeel van onze gehele keten van de uitvoering van de projecten. 

Daarbij is tevens gekeken naar de verhouding tussen de ZI-ers met een elektrisch voertuig en ZI-ers met een 
brandstofauto. Een analyse is ook gemaakt met vergelijk naar ons eigen wagenpark en het verschil hierbij 
tussen inzet eigen wagenpark en dat van de ZI-ers.
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Inleiding
 

Inleiding
DHM group heeft de ambitie te klimmen naar en handhaven op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Een 
van de eisen daaraan gekoppeld is het uitvoeren van 1 ketenanalyse. De keuze van de keten moet gedaan 
worden op basis van een analyse van CO2-emissies in de waardeketen van het bedrijf, upstream en/of 
downstream. Deze emissies worden ook wel de scope 3 emissies genoemd. Onderstaand figuur geeft hier een 
schematische weergave van.
De scope 1 en 2 emissies van DHM group zijn afkomstig van met name het energieverbruik, zoals verbruik 
van diesel, aardgas en verbruik van elektriciteit. De up- en downstream emissies zijn de emissies als gevolg 
van de diensten de DHM group levert en de inkoop van diensten daarbij. In het rapport ‘Scope 3 emissie 
inventarisatie’ zijn de meest relevante scope 3-emissies (Scope 3 emissies of overige indirecte emissies) van 
DHM group in kaart gebracht. Van daaruit is ook de waardeketen bepaald voor de DHM group en vervolgens 
een keuze gemaakt voor een ketenanalyse. Onderstaand is dit herhaald. 

De waardeketen
De waardeketen van DHM group bestaat voornamelijk uit de levering van diensten in de openbare ruimte.
In de upstream keten/activiteiten zijn de belangrijkste ketenpartners te bepalen door een onderzoek 
naar de inkoopwaarde (op basis van uren) van de ingeleende dienstverleners. Dat geeft een reëel beeld 
van de grootste(A)- leveranciers. De belangrijkste upstream ketenpartners zijn leveranciers van diensten 
(onderaannemers) en - beperkter - leveranciers van materieel, middelen en vervoersmiddelen. Dit ook 
financieel gezien.

 

Keuze ketenanalyses
Vanuit de vastgestelde rangorde in de scope 3 emissie inventarisatie is vervolgens bepaald voor welk 
onderdeel wij een relevante ketenanalyse kunnen maken. Meest relevante scope 3 emissie betreft voor ons 
de emissie vanuit de inzet van derden, de zelfstandig ingenieurs, dus de “Inkoop Diensten”.

De analyse richt zich dan ook op deze keten.
Daarbij richt de ketenanalyse zich op de inzet van het wagenpark van de zelfstandig ingenieurs, waarbij een 
vergelijk gemaakt wordt met ons eigen wagenpark en de verhoudingen tussen elektrische voertuigen en 
voertuigen op benzine en diesel. Er wordt een onderzocht of inzet van ZI-ers meer of minder CO2-emissie 
geeft dan wanneer dit door eigen wagenpark en eigen medewerkers uitgevoerd zou worden. Daarbij vooral 
ook het vergelijk met inzet elektrische voertuigen of niet.
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Uitgangspunten onderzoek
 
 
Een analyse van de CO2-emissies vanuit de inzet van de ZI-ers, omdat we het effect van onze inspanningen 
om ZI-ers te stimuleren elektrisch te gaan rijden meetbaar willen hebben. 
Daarom is de emissie vanuit inzet van de ZI-ers in het referentiejaar 2020 berekend. Daarvoor is aan alle 43 
ZI-ers opgevraagd hoeveel kilometer voor ons gereden is en met welk type voortuig. 25 van hen hebben hier 
gehoor aan gegeven, wat voor ons de basis is geweest voor de analyse.
Komende periode willen we de data hiervan uitbreiden en steeds nauwkeuriger maken.

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor de verschillende werkwijzen weergegeven en waar nodig 
toegelicht.

Onderzoeksopzet
In de opzet van de analyse is ervoor gekozen om te vergelijken tussen het totaal van de emissie door 
elektrische voertuigen en het totaal van de brandstofvoertuigen. Er is getracht om zoveel mogelijk variabelen 
uit te sluiten, bijv. door niet naar individuen te kijken maar naar het totaal. Ook is geen onderscheid gemaakt 
tussen een benzine-uitvoering, of een dieseluitvoering. Dit is bij elkaar geteld en een gemiddeld emissiefactor 
bepaald aan de hand van de totale emissie (met factoren conform co2emissiefactoren.nl) en vervolgens 
omgerekend.
Voor het vergelijk met het referentiejaar, wordt het gelijk aantal kilometers aangehouden. Zeker in deze 
Corona-periode, is het aantal gereden kilometers in het referentiejaar mogelijk niet representatief en kan het 
de komende jaren sterk stijgen. We gaan daarom uit van gelijke kilometers. Mogelijk volgt later een update, 
mocht blijken dat dit niet het beste beeld geeft. 

Er is geanalyseerd wat de effecten zijn voor de totale emissie binnen de keten van inhuur diensten, bij 
verandering in de verhouding tussen elektrische voertuigen en brandstofvoertuigen. 

Algemene uitgangspunten
Als vertrekpunt bij dit onderzoek zijn een aantal uitgangspunten, om de vergelijking zo representatief mogelijk 
te houden, gekozen. Er is gekozen om de volgende uitgangspunten te hanteren, die mogelijk in de praktijk 
anders kunnen uitpakken:

•  De inzet in totale uren per jaar van ZI-ers blijft gelijk;
•  De emissiefactor voor elektrische voertuigen is gekozen voor ‘Gemiddelde stroommix, 0,078 gram CO2   

 per voertuigkilometer’, omdat niet bekend is hoe en waar de ZI-er oplaadt; 
•  De emissiefactor voor de benzine, diesel en LPG-voertuigen is als ‘Middel’ aangehouden, omdat   

 werkelijke data niet bekend zijn. Dit betreft de beste inschatting en daarmee een goede mix.
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Onderzoeksresultaten
 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Hierbij zijn verschillende verhoudingen 
berekend m.b.t. het aantal elektrische voertuigen / aantal brandstofvoertuigen en dit met elkaar vergeleken. 
Hierbij hebben we in beeld gebracht wat het effect in de keten is indien we meer inzetten op ZI-ers die zelf 
met een elektrisch voertuig rijden.

Emissie en verhouding voertuigen in referentiejaar

Emissie en verhouding voertuigen indien volledig op fossiele brandstof

Emissie en verhouding voertuigen indien 50/50
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4.4

45

Emissie en verhouding voertuigen indien volledig Elektrisch

Samenvatting, weergave verschillen in kg CO2

Uit voorgaande paragrafen volgt ook een afname van CO2-emissie van 54%, indien ZI-ers volledig elektrisch 
zouden rijden. Zie onderstaande tabel. Meer winst is daarin nog te behalen indien ze ook nog met volledig 
groene stroom zouden laden. Daar is in deze ketenanalyse nog niet verder naar gekeken.
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Conclusie en mogeli jkheden tot  reductie  in  de keten
 
 
In deze ketenanalyse is een vergelijk gemaakt tussen verschillende voertuigtypen, bij inzet van ingehuurde 
diensten. Daaruit volgt de duidelijke afname van scope 3 emissie, bij meer inzet van elektrische voertuigen 
ten opzicht van brandstofauto’s. 
Reden voor ons om hier de komende tijd meer op in te zetten. 

Naast het voordeel van afname van scope 3 / CO2-emissie, zien wij tevens als voordeel;

• Duurzamer imago past bij onze organisatie
• Goed inzetbaar in stedelijk gebied, zeker bij milieuzones

Reductiedoelstellingen scope 3 en de strategie

Verhouding tussen inzet brandstofauto en elektrische auto’s bij de ZI-ers verschuiven naar meer EV.
Strategie: Inventarisatie emissies ZI-ers. Hiervoor gaan we in 2021 de top 25 van ZI-ers, op basis van gereden 
kilometers, vragen een kilometerregistratie bij te houden. Inzicht verkrijgen in de emissies per zelfstandig 
ingenieur, inclusief het gebruikte voertuigtype (motortype). Verhouding hierin tussen fossiele brandstof en 
elektrische voertuigen met 3% per jaar stijgen. In het referentiejaar rijdt 12% met een elektrische auto. Dat 
moet 3% per jaar stijgen tot ruim 20% eind 2023.

Hiervoor gaan we de ZI-ers stimuleren elektrisch te gaan rijden en – waar mogelijk – eerder inzetten indien ze 
elektrisch rijden. Gereed voor eind 2023. 

Resultaat van deze doelstellingen op scope 3
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