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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van Niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Jos Scholman een 

analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 

ketenanalyse van project Zeeheldenbuurt. 

 

1.1. Activiteiten Jos Scholman  

Jos Scholman is een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw en sport- en 

cultuurtechniek. Bij de ontwikkeling en realisatie van de projecten wordt vrijwel alles 

uitgevoerd met eigen kennis, kunde en benodigde middelen en materialen. Het motto van de 

organisatie luidt immers: ‘Alles, maar dan ook alles, in eigen hand’. 

 

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. 

 

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. 

Jos Scholman zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen 

de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

 

1.4. Verklaring ambitieniveau 

Jos Scholman heeft een score behaald van B-vooruitstrevend volgens de SKAO-

maatregelenlijst. Vergeleken met sectorgenoten ligt de algehele reductiedoelstelling redelijk 

gelijk tot hoger. Certificering op Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder is hierdoor een logische 

vervolgstap in het geheel.  
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1.5. Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Jos Scholman de ketenanalyse van project Zeeheldenbuurt. 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: Reductiemogelijkheden 
• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Om te bepalen waarover een ketenanalyse kan worden uitgevoerd, is er door Jos Scholman 

bekeken op welke Product-Markt Combinaties zij het meeste invloed heeft om de CO2-uitstoot 

te beperken.  

 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Jos Scholman 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: 

✓ Overheid – Grijs: Reconstructie 

✓ Overheid – Groen: Sportvelden 

Door Jos Scholman is aanvullend gekozen om één ketenanalyse te maken van een 

product uit de categorie “Overheid – Grijs: Reconstructie”.   

Uit de top zes zal Jos Scholman nog een andere categorie moeten kiezen om een 

ketenanalyse te maken. De top zes wordt gecompleteerd door de volgende categorieën: 

✓ Overheid – Grijs: Nieuw werk 

✓ Overheid – Groen: Kappen 

✓ Overheid – Groen: Onderhoud 

✓ Private partijen – Grijs - Reconstructie 

Door Jos Scholman is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de 

categorie “Overheid – Groen: Onderhoud”. Dat betreft deze ketenanalyse. 

 

2.2 Scope ketenanalyse 

De ketenanalyse gaat in op een gemiddeld project dat Jos Scholman uitvoert voor Gemeente 

Utrecht als opdrachtgever. Het gekozen project (Zeeheldenbuurt) is hierdoor representatief 

voor meerdere projecten uitgevoerd door Jos Scholman, het bevat namelijk zowel 

bestratingswerkzaamheden als werkzaamheden op het gebied van 

infrastructuur(waterleidingen, riolering) Dit is een combinatie die vaker voorkomt. De 

werkzaamheden hebben in 2020 plaatsgevonden tot op het moment van schrijven. Het 

project wordt in 2022 opgeleverd. De uitvoerende werkzaamheden aan de straten en de 

onderliggende infrastructuur door Jos Scholman worden in oktober 2021 naar verwachting 

afgerond. 
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Het project is geanalyseerd op haar huidige status binnen verschillende van toepassing zijnde 

scope 3 aspecten: Leveranciers, afvalstromen en transport. Overige emissiestromen bleken 

niet van toepassing. Het woon-werkverkeer valt onder het algehele brandstofverbruik (scope 

1) voor dit project en wordt daarom niet meegenomen. Voor ieder van deze onderdelen is de 

bijbehorende CO2-emissie in kaart gebracht. 

  

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door Jos 

Scholman (Tabel 1).  

 Verdeling Primaire en Secundaire data 

Primaire data Inkooplijsten, afvalrapportages, overzicht 
werkzaamheden project, arbeidsuren, inschrijving 

bestek.  
Tabel 1: Toelichting bronnen dataverzameling 
 

 

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 Jos Scholman zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo 

moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het 

transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard 

met energiegebruik en emissies (downstream). Wanneer we het we het werk van Jos 

Scholman als centrale dienst stellen binnen het project Zeeheldenbuurt, bestaat de keten uit 

onderstaande ketenstappen (Figuur 1). 

 

3.1 Ketenstappen  

 

 

 

 

 

Hieronder worden de getoonde stappen verder omschreven. 

Inkoop grondstoffen, diensten: Voor het uitvoeren van het werk zijn grondstoffen, 

diensten en mankracht nodig. De grondstoffen en diensten worden ingekocht bij verscheidene 

leveranciers en worden door (ingehuurde) leveranciers getransporteerd naar de 

projectlocatie. Voor de berekening wordt de huidige inkooplijst in zijn geheel berekend voor 

de lopende periode en geëxtrapoleerd voor het gehele project. Aangezien het project 

gefaseerd verloopt, maar wel met relatief dezelfde werkzaamheden, biedt dit het meest 

volledige beeld.  

Transport (upstream): Het transport van ingekochte goederen wordt meegenomen als 

scope 3 emissie. Wanneer goederen zelf getransporteerd zouden worden, met 

bedrijfswagens, valt de bijbehorende uitstoot niet in de keten. Het valt in dat geval niet onder 

scope 3, aangezien het dan om emissie van het eigen wagenpark gaat (scope 1).   In enkele 

gevallen is dit echter uitbesteed en/of tegen betaling geleverd. Dit zijn situaties waarin dit om 

scope 3 emissie gaat.  

Woon-werkverkeer (personeel): Het personeel, de mankracht, reist van woonadres naar 

werkadres om deel te kunnen nemen aan de werkzaamheden. Daar komt ook CO2 bij vrij. De 

emissie van dit woon-werk verkeer valt ook onder het project, echter vindt dit plaats met 

bedrijfswagens rijdend op brandstof. Dit brandstofverbruik is al opgenomen in scope 1 en valt 

hierdoor niet in scope 3. Het woon-werkverkeer van ingehuurde bedrijven en diensten is al 

meegenomen en berekend binnen het onderdeel inkoop (leveranciers). Een apart 

ketenonderdeel ‘woon-werkverkeer’ is daarom niet opgenomen in de berekeningen. 

Inkoop 

grondstoffen 
Uitvoering 

project: 
bewerking en 

omzetting 
grondstoffen naar 

product 
Personeel: 

mobiliteitsbewegingen 

Afvalstromen 

& verwerking 

T T 

T: Transport 

Figuur 1: Ketenstappen project Zeeheldenbuurt 
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Uitvoering project: In de werkzaamheden behorend bij deze ketenstap vallen de 

werkzaamheden zoals deze uitgevoerd worden door Jos Scholman. Emissie die ontstaat uit 

het gebruik van bedrijfsmiddelen en ingehuurde machines bepaalt in deze ketenstap vooral 

de uitstoot. Emissie veroorzaakt door gebruik van eigen bedrijfsmiddelen valt onder scope 1. 

De emissie veroorzaakt door ingehuurde machines, inclusief liters, valt onder scope 3.   

Afvalstromen: De afvalstromen die bij het project overgebleven zijn, worden in kaart 

gebracht op basis van de hoeveelheden en/of afvalkosten. Afvalstromen die te verwachten 

zijn bij deze werkzaamheden zijn vervuilde grond, puin, verpakkingsmateriaal (kunststoffen) 

en restmaterialen van geleverde producten. Deze worden vervolgens opgehaald en door de 

afvalverwerker getransporteerd vanaf de projectlocatie.  

 

3.2 Ketenpartners 

Binnen de keten van het project Zeeheldenbuurt kunnen een aantal ketenpartners 

aangewezen worden(Tabel 2). Hierin gaat het met name om leveranciers van grondstoffen, 

goederen en diensten. De opdrachtgever, Gemeente Utrecht, kan ook als ketenpartner gezien 

worden vanwege haar rol en specifiek vanwege eventuele vereisten in de aanbesteding van 

de opdracht. Deze werken immers door op de werkwijze en mogelijkheden met betrekking tot 

CO2-reductie van Jos Scholman. Tot slot behoren afvalverwerkers ook tot de ketenpartners. 

Zij zijn verantwoordelijk voor zowel het transport als de verwerking van afvalstromen.  

Ketenpartner Soort ketenpartner 

Gemeente Utrecht Opdrachtgever, stelt eisen in het bestek en hier is op ingespeeld. In 

toekomstige analyses van gelijkwaardige projecten is het verstandig 

om ook samenwerking met opdrachtgever te zoeken, om zo reductie 

en/of innovatie te realiseren binnen het project (ten behoeven van de 

CO2-reductie).  

Leveranciers Van materiaal en/of diensten gebruikt in het project. Afstemming 

voor milieuvriendelijkere methoden, opties of kenmerken. Daarnaast 

onderzoeken of er een samenwerking aangaande hergebruik, 

circulariteit kan worden opgezet.  

Transport Indien uitbesteed of voor korte termijn hulp ingeroepen, afstemming 

over brandstoftypen, routes, afstanden voor zo min mogelijk 

milieubelasting 

Medewerkers (inhuur) Medewerkers en ingehuurde externen (uitzend, ZZP) voor het 

afstemmen van rijgedrag. Algemeen in de organisatie wordt 

carpoolen en dergelijke bevorderd. Tegelijkertijd kan hier meer in 

afgestemd worden, vooral indien woonachtig in de nabijheid van het 

project. 

Tabel 2: Ketenpartners Jos Scholman 
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4 | Kwantificering van ketenschakels   

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per ketenstap 

bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. Elke paragraaf 

beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. In totaal vindt er in 

het project Zeeheldenbuurt naar berekening een uitstoot van 2.625,41 ton CO2 plaats in 

scope 3.  

 

4.1 Inkoop grondstoffen en diensten 

De inkoop van grondstoffen, goederen en diensten levert binnen het project de huidige 

projectduur een uitstoot op van 118,29 ton CO2 op. Deze emissie wordt met name 

veroorzaakt door de ingekochte metalen producten(34,6), kunststof (13,5) en benodigd 

onderzoek(19,7).  Door de inkoopbedragen te vermenigvuldigen met conversiefactoren(Defra, 

2012) die het best aansloten bij het producttype, is per inkoopstroom de uitstoot berekend. 

Vervolgens is gebaseerd op het aantal draaiuren nu(2749), de huidige looptijd (28 weken) het 

project omgezet naar de volledige projectduur (78 weken, oftewel 6942 draaiuren).  

 

Tabel 3: Totalen per product-/diensttype. 
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4.2 Afvalstromen 

De afvalstromen binnen het project zorgen op dit moment voor een CO2-uitstoot van 2,24 ton 

CO2. Gebaseerd op de verwijderingen die plaats moeten vinden volgens de inschrijving op het 

bestek, gaan de afvalstromen echter verder dan enkel de kosten voor asfaltverwijdering. Om 

die reden zijn alle benoemde afvalstromen omgezet naar de bijbehorende CO2-uitstoot.  

Zoals zichtbaar in Tabel 4, wordt het overgrote deel hiervan veroorzaakt door de afvalstroom 

betonpuin. De uitstoot is berekend door de hoeveelheid(ton) per afvalstroom te 

vermenigvuldigen met de best passende conversiefactor (Shanks, 2012) bij de 

desbetreffende categorie. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoge uitstoot die gepaard 

gaat met metalen producten als afvalstroom. Dat zijn dit geval alle roosters, putten en 

dergelijke, welke verwijderd worden. Er is geen indicatie vermeld met betrekking tot 

hergebruik, wat wel voor andere producten opgenomen is.  

Tabel 4: Uitstootberekeningen van afvalstromen, op basis van inschrijving bestek. 

 

4.3 Transport upstream  

Transport veroorzaakt in totaal 4,8 ton CO2. Bijna al het transport van goederen en 

diensten vindt plaats door Jos Scholman zelf. Een enkele keer. Binnen transport worden 

niet de transportbewegingen apart berekend, die al meegenomen zijn in de 

aankoopbedragen voor producten. Enkel transport dat apart geregistreerd is, eventueel 

met inkoopprijs, wordt onder deze noemer meegenomen. Dit wordt gedaan om dubbele 

CO2-uitstoot te voorkomen. De transportkosten zijn omgezet op basis van inkoopprijs. 

Tabel 5: Uitstootberekening van upstream transport 
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4.4 Totale CO2-uitstoot keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten wordt onderstaand een 

tabel (7) en een taartdiagram gepresenteerd.  Deze laatste toont de procentuele verdeling 

van de CO2-uitstoot en hiermee de bijdrage aan het totaal per ketenstap (Grafiek 1).  

Tabel 6: Overzicht CO2-uitstoot in keten Project Zeeheldenbuurt 

 
 

Grafiek 1: Verdeling CO2-uitstoot Project Zeeheldenbuurt  
 

4.5 CO2-uitstoot per draaiuur 

Aangezien dit project gezien kan worden als een gemiddeld project binnen de Product Markt 

Combinatie (PMC) ‘Infra – Reconstructie Overheid’, is het van belang om de voortgang binnen 

deze keten te monitoren. Hierdoor is er gekozen om de totale uitstoot van het project te 

relateren aan de gemaakte draaiuren. Bij de monitoring van dit, of een ander gelijk project, 

kan vervolgens dezelfde relatering worden gemaakt om zo de resultaten juist ten opzichte 

van elkaar af te kunnen wegen. Tabel 6 toont de uitstoot per ketenstap gerelateerd aan de 

totale hoeveelheid draaiuren (6942). 

  
 

13%

87%

0%

CO2-uitstoot Project Zeeheldenbuurt

Levering grondstoffen, goederen & diensten Afvalstromen Transport (upstream)
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5. | Verbetermogelijkheden 

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

De eerder vermelde CO2-uitstoot in de gehele keten bestaat uit CO2-emissie in scope 3.  
Voor de verschillende emissiestromen binnen het project zijn reductiemogelijkheden en -
maatregelen onderzocht. Hieruit komen de mogelijkheden naar voren zoals benoemd in Tabel 
10.  Het scope 3 doel, gebaseerd op deze analyse, luidt als volgt:  
 
In 2023 wil Jos Scholman 7% CO2-reductie gerealiseerd hebben in de keten van 
een soortgelijk project als Project Zeeheldenbuurt.  

 

Tabel 7: Maatregelen voor CO2-reductie 

 
De reductiemogelijkheden liggen in dit geval voornamelijk in het hergebruik van afval en 
restmaterialen, zowel in de ketenstap inkoop als in de ketenstap afvalstromen. Dit zou van 

andere projecten kunnen zijn, of binnen het huidige project (inkoop). Het is voor afval 
belangrijk, dat er met name gewerkt wordt aan het hergebruik of het vinden van een 
herbestemming voor de metalen voorwerpen. 
 
  

5.2 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Binnen de verschillende ketenstappen zijn enkele schattingen gebruikt om een volledig inzicht 
te geven in de keten van project Zeeheldenbuurt van Jos Scholman.  

• Zoals eerder vermeld, is de uitstoot op dit moment enkel te berekenen voor de 
huidige periode. De overige zaken zijn gebaseerd op de verwachtingen, deels 
door de te verwachten werkzaamheden die nog zullen komen, deels door de 
inschrijvingen en opgave van kosten plus werkzaamheden die verzonden zijn 

voor het bestek. De mate waarin dit afwijkt, is op dit moment nog niet 
vastgelegd. Echter biedt het alsnog een goed beeld van een gemiddeld project, 
waardoor de voortgang in andere, redelijk gelijke projecten goed aan te tonen is.  
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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 

GHG Conversion Factors, DEFRA  & 

DECC 2018 (Inkoop) 

GHG-conversiefactoren, 2018 

CO2-emissiefactoren Nederland, 

Stichting Stimular, 2019 

CO2-emissiefactoren.nl, 2019 

CO2-emissiefactoren Afval, Prognos Prognos, 2008 

CO2-emissiefactoren Afval, Shanks SHANKS, 2012 

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 
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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 Simone Barents. De ketenanalyse is daarnaast volgens 

het vier-ogen principe gecontroleerd door Demi van der Wagen. Demi is verder niet 

betrokken geweest bij het opstellen van de ketenanalyse van Jos Scholman, wat haar 

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. 

Voor akkoord getekend: 

S.M.H. (Simone) Barents 

Adviseur 

 

 

 

 

 

 

 

Demi van der Wagen 

Adviseur 

 

 

 

 

 

  



 

15 Ketenanalyse 

 

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 Jos Scholman B.V. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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