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1 Inleiding 
 

Sysmex is reeds jaren werkzaam met de CO2-prestatieladder. Middels deze Ketenanalyse 
zal Sysmex de CO2-emissie onder scope 3 in kaart te brengen.  

Scope 1  Directe emissie, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in 
eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie. 

Scope 2  Indirecte emissie, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, 
warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch 
die door de organisatie worden gebruikt. 

Scope 3 Overige indirecte emissie, zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten 
van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie 
zijn noch beheerd worden door de organisatie. 

- Scope 3 (Upstream)  Indirecte CO2-emissies van aangeschafte of verworven 
producten en diensten 

- Scope 3 (Downstream)  indirecte CO2-emissies van producten en diensten (of 
projecten) na de verkoop 

Voor scope 3 emissies wordt in plaats van de term ‘materieel’ de term ‘relevant’ gebruikt. 
Naast de omvang van emissies spelen bij relevantie de volgende criteria een rol:  

• invloed van de organisatie op de emissies  
• risico’s voor de organisatie  
• emissies van kritisch belang voor stakeholders  
• emissies die ge-outsourced zijn  
• emissies die door de sector zijn geïdentificeerd als significant/relevant  

 
Met deze gedachtegang is deze Ketenanalyse derhalve uitgevoerd. 
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2 Identificeren 
 

Om duidelijke te geven wat onder scope 3 valt is hieronder schematisch weergeven welke 
Upstream en Downstream activiteiten er zijn en hun toepassing binnen Sysmex. 

Upstream Toepassing 
1. Aangekochte Goederen en diensten Minimaal 
2. Kapitaal Goederen Aanwezig 
3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet 

opgenomen in scope 1 of scope 2) 
Aanwezig 

4. Upstream transport en distributie Aanwezig 
5. Productieafval Minimaal 
6. Personenvervoer onder werktijd (Business Travel) Aanwezig 
7. Woon-werkverkeer Aanwezig 
8. Upstream geleaste activa Minimaal 
Downstream Toepassing 
9. Downstream transport en distributie Aanwezig 
10. Ver- of bewerken van verkochte producten Minimaal 
11. Gebruik van verkochte producten Aanwezig 
12. End-of-life verwerking van verkochte producten Aanwezig 
13. Downstream geleaste activa N.v.t. 
14. Franchisehouders N.v.t. 
15. Investeringen N.v.t. 
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3 Inschatten kwalitatieve rangorde meeste materiële (relevante) 
emissies 
 

Criteria voor relevantie emissie betreft: de omvang van de emissies, invloed van de 
organisatie op de emissies, risico’s voor de organisatie, emissies van kritisch belang voor 
stakeholders, emissies die ge-outsourced zijn, emissies die door de sector zijn 
geïdentificeerd als significant/relevant en overige. 

Sysmex heeft deze relevante emissies geïdentificeerd en heeft de relatieve omvang 
kwalitatief bepaald met de hierna beschreven methode. Doel is om op basis van indicaties 
voor de relatieve omvang, te komen tot een rangorde van de meest materiële/relevante 
scope 3 emissiebronnen die samen de grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 
emissies van een organisatie en tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn door de organisatie.   

PMC’s sectoren 
en activiteiten 
(alle in 5 
werkgebieden) 

Omschrijving van 
activiteit waarbij 
CO2 vrijkomt. 

Relatief belang van CO2-belasting 
van de sector en invloed van de 
activiteiten 
 
Sector                   Activiteit 

Potentiële invloed 
van de 
organisatie op 
CO2 uitstoot 

Rangorde 

Sales van  
medische en 
analytische 
instrumenten 

2. 
Kapitaalgoederen 
4. Upstream 
transport en 
distributie 

Middelgroot   
 

Middelgroot   
 

Middelgroot   
 

4 

Distributie van 
medische en 
analytische 
instrumenten 

9. Downstream 
transport en 
distributie 

Middelgroot   
 

Middelgroot   
 

Middelgroot   
 

3 

Installatie van  
medische en 
analytische 
instrumenten 

2. 
Kapitaalgoederen 
10. Ver- of 
bewerken van 
verkochte 
producten 
11. Gebruik van 
verkochte 
producten 
12. End-of-life 
verwerking van 
verkochte 
producten 

Klein  
 

Klein  
 

Middelgroot   
 

6 

Onderhoud en 
reparatie van  
medische en 
analytische 
instrumenten 

2. 
Kapitaalgoederen 
10. Ver- of 
bewerken van 
verkochte 
producten 
11. Gebruik van 
verkochte 
producten 

Klein  
 

Klein  
 

Middelgroot   
 

7 
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Uit de bovenstaande rangorde Sysmex is Aftersales naar voren gekomen als nummer 1. 
Aftersales bestaat qua energiestromen uit: 

• Elektraverbruik van (computer) apparatuur; 
• Gasverbruik ten behoeve van verwarming van het gebouw (of huishouden). 

Aftersales wordt op basis van deze analyse geselecteerd voor de ketenanalyse.  

Sinds de COVID-19 pandemie is de situatie zo dat er meer vanuit huis gewerkt wordt. Dit zal 
vanzelfsprekend aanzienlijk een reductie opbrengen in het woon-werkverkeer. Daarentegen 
zal er meer energieconsumptie zijn in de privé huishoudens van de medewerkers van 
Sysmex. Ook na de pandemie is Sysmex voornemens het thuiswerken voort te zetten. Het 
doel is nu gezet op een verhouding 50/50 wat betreft thuiswerken en kantoorwerk.  

  

12. End-of-life 
verwerking van 
verkochte 
producten 

Applicatie 
ondersteuning 

11. Gebruik van 
verkochte 
producten 

Klein  
 

Klein  
 

Groot  
 

5 

Verzorgen van 
trainingen in de 
Sysmex Academy 

3. Brandstof en 
energie 
gerelateerde 
activiteiten  

Middelgroot   
 

Middelgroot   
 

Groot  
 

2 

Aftersales (deels 
vanuit huis) 
 

3. Brandstof en 
energie 
gerelateerde 
activiteiten  
7. Woon-
werkverkeer 

Groot  
 

Groot  
 

Groot  
 

1 
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4 Keuze ketenanalyse 
 
Door Sysmex is gekozen een ketenanalyse te schrijven over groen thuiswerken. Sysmex 
werkt op verschillende manieren groener, die allemaal bijdragen aan het behalen van een 
reductie van de totale footprint.  
 
Scope ketenanalyse 
In deze ketenanalyse wordt er gekeken naar twee manieren om groener thuis te werken. De 
eerste is door het elektraverbruik in de thuissituatie te verduurzamen. Dit zal voornamelijk 
middels het omschakelen naar groene energie op het thuisadres gebeuren. De tweede 
manier is door het gasverbruik thuis te verminderden.  
 
Primaire & Secundaire data 
In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data 
aangeleverd door Sysmex. 
 
 Verdeling Primaire en Secundaire data 
Primaire data Aantal thuiswerkers en ratio 

Verbruik van thuiswerkers 
Secundaire data Conversiefactoren 
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5 Identificeren van schakels in de keten 
 

De bedrijfsactiviteiten van Sysmex zijn onderdeel van een keten van activiteiten. 
Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en 
gaat het transporteren, gebruik van producten ook gepaard met energiegebruik en emissies 
(downstream). 
 
Ketenstappen 
De verschillende manieren om duurzamer thuis te werken zullen worden behandeld in de 
volgende paragrafen. Deze beschrijven de diverse manieren waarin duurzamer gewerkt 
kan worden. 
 
Inkoop van middelen voor de thuiswerkplek 
De thuiswerkplek kan in een aantal middelen opgedeeld worden: 
Werkplek: 

• Bureau 
• Stoel 
• Hulpmiddelen (voetensteun etc.) 

Elektrische middelen: 
• Laptop 
• 2e monitor 
• Dockingstation 
• Oplader 
• Hulpmiddelen (headset, camera etc.) 
• Printer 

Overig omgeving: 
• Verwarming, airco, ventilator etc. 
• Koffie, thee etc. 

 
Er worden zoveel mogelijk middelen van de vaste kantoorwerkplek ingezet om extra inkoop 
te minimaliseren. Medewerkers van Sysmex zijn in de gelegenheid gesteld om hun eigen 
stoel en elektrische middelen naar huis bezorgd te hebben. Dit betreft voor het gros van de 
thuiswerkplekken een mix van bovenstaande middelen. Het transport van deze middelen is 
door de medewerkers zelf geregeld. Het zijn eenmalige transporten. Echter als de situatie 
weer zou veranderen naar werk op kantoor dienen deze middelen wederom getransporteerd 
te worden. Voor nu wordt deze situatie onwaarschijnlijk geacht en niet verder berekend.  
 
Het beleid van Sysmex is er al op gericht om duurzame middelen in te kopen, dit beleid blijft 
onveranderd van kracht. Sysmex dient hierbij ontwikkelingen in de markt te volgen om op het 
gebied van middelen blijvend te verduurzamen. 
 
Verbruik van middelen voor de thuiswerkplek 
Het verbruik van middelen is op te delen in twee hoofdzaken. De elementen koffie, thee etc. 
worden niet verder uitgewerkt daar deze minimaal te beïnvloeden zijn en het 
reductieresultaat minimaal geschat wordt. De twee hoofdzaken bestaan uit elektraverbruik 
op de thuiswerkplek en gasverbruik op de thuiswerkplek. 
 
Elektra- en gasverbruik thuiswerkplek 
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Zoals in de introductie aangegeven zullen de meeste medewerkers van Sysmex een aantal 
dagen per week thuiswerken. Daar waar de functie het niet toelaat (zoals 
magazijnmedewerkers en receptie) is dit vanzelfsprekend niet mogelijk. Het betreft een 36 
thuiswerkplekken.  
 
Ketenpartners 
In deze paragraaf worden de belangrijkste ketenpartners van Sysmex benoemd 
die betrokken zullen worden bij het realiseren van de scope 3 doelstelling. Deze 
ketenpartners zullen benaderd worden om informatie met betrekking tot CO2-reductie in 
de keten of het bedrijf aan te leveren. 
 
Ketenpartner Aan te leveren gegevens 
Medewerker Gebruikte middelen, energie/gascontract  
Leverancier middelen Verbruik middelen 
Transporteur middelen Manier van uitvoeren werk 
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6 Kwantificeren van emissies 
 
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. 
Inkoop van middelen voor de thuiswerkplek wordt niet verder doorgerekend op dit moment 
van de analyse.  
 
Inkoop van middelen voor de thuiswerkplek 
De middelen zijn door de collega’s opgehaald dan wel meegenomen aan het eind van de 
werkdag. Dit is een eenmalige rit en wordt derhalve niet doorgerekend in deze analyse. Deze 
emissies zijn gerekend in de huidige scope 1&2 analyses.  
 
Verbruik van middelen voor de thuiswerkplek 
Het totaal van thuiswerkers komt op een aantal van 36 medewerkers. Deze medewerkers 
werken voor 50% vanuit huis. De medewerkers hebben gemiddeld genomen de volgende 
bedrijfsmiddelen ter beschikking gekregen: 
 

• Type laptop (1x):  HP Elitebook 850 
• Type monitor (2x):  HP E243 
• Type docking station (1x): HP HSTNN-IX10 

Middel Verbruik in Watt per 9 uur 
(werkdag) 

Verbruik in Watt stand-by (15 
uur) 

HP Elitebook 8501 418,5 (46,5 x 9) - 
HP E2432 324 

162 (18 x 9) per monitor x 2 
monitoren   

15 
7,5 (0,5 x 15) x 2 monitoren 

HP HSTNN-IX103 166,5 (18,5 x 9) 277,5 (18,5 x 15) 
Totaal per opstelling 909 292,5 

 
Totaal per opstelling is 909 Watt (gedurende 9 werkdag) + 292,5 Watt (stand-by) = ~ 1200 
Watt (1,2 kW). 
 
1,2 kWh x 0,475 (stroom onbekend)4 = 0,57 kg CO2 per dag.  
 
Het totaal aan CO2 uitstoot komt per jaar uit op: 
 
0,57 kg CO2 x 36 thuiswerkers x 260 (aantal werkdagen) x 50% (thuiswerkpercentage) = 
2.667 kg CO2 (2,7 ton CO2) 
 
Overzicht CO2-uitstoot in de keten 
Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten is deze onderstaand 
schematisch weergegeven: 

 
1https://support.hp.com/nl-nl/product/hp-elitebook-850-g3-notebook-pc/7815299/document/c04929789 
2 https://store.hp.com/NetherlandsStore/Merch/Product.aspx?id=1FH48AT&opt=ABB&sel=MTO 
3 https://store.hp.com/NetherlandsStore/Merch/Product.aspx?id=D9Y32AA&opt=ABB&sel=ACC 
4 https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#elektriciteit  

https://support.hp.com/nl-nl/product/hp-elitebook-850-g3-notebook-pc/7815299/document/c04929789
https://store.hp.com/NetherlandsStore/Merch/Product.aspx?id=1FH48AT&opt=ABB&sel=MTO
https://store.hp.com/NetherlandsStore/Merch/Product.aspx?id=D9Y32AA&opt=ABB&sel=ACC
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#elektriciteit
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 Uitstoot 

oude 
situatie 
(ton CO2) 

Situatie 25% 
groene stroom 
(ton CO2)  

Situatie 50% 
groene stroom 
(ton CO2)  

Situatie 75% 
groene stroom 
(ton CO2) 

Situatie 100% 
groene stroom 
(ton CO2)  

Verbruik van 
middelen 
voor de 
thuiswerkplek 

2,7 2 1,35 0,67 0 
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7 Verbetermogelijkheden 
In het vorige hoofdstuk is in kaart gebracht hoeveel CO2 er op de huidige manier van 
werken wordt uitgestoten en welke uitstoot er mogelijk is. Aangezien een van de 
mogelijkheden om duurzamer te werken al is uitgevoerd, wordt de volgende doelstelling 
geformuleerd: 
 

• Sysmex wil in 2024 ten opzichte van 2019 50% van de thuiswerkers compenseren in 
het verbruik van stroom naar groene stroom 

Deze doelstellingen worden verder behandeld in het Energiemanagementplan, waar de 
komende jaren de voortgang gemonitord zal worden. 

Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten  

Door gebruik van duurzame modellen, beleid omtrent gebruik en duurzame voorzieningen 
thuis is er een flinke CO2 reductie haalbaar. Dit zal dan ook gestimuleerd worden vanuit de 
organisatie. Tevens is de verwachting dat het gedrag van medewerkers ten aanzien van 
duurzaamheid op overige vlakken zoals verlichting en verbruik een positieve wending krijgt 
door dit initiatief.  

Door deze aanpassingen te doen om duurzamer te werken, kan er in totaal 50% op CO2 
bespaard worden wat overeenkomt met een reductie van 1,35 ton CO2. 

Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Bij het opstellen van deze ketenanalyse is gebruikt gemaakt van gemiddelde verbruiken. 
Deze geven een goed beeld van de mogelijke reductie. 
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8 Bronvermelding 
Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 juni 2020  
CO2 emissiefactoren  
Conversiefactoren Milieubarometer  
Laptop computers, desktop pc´s, printers en meer | HP® Nederland 
 
 
  

https://www.hp.com/nl-nl/home.html
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9 Verklaring opstellen ketenanalyse  
ARBO Rotterdam heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt daarom 
als een professioneel erkend kennisinstituut.  

Deze ketenanalyse is opgesteld door de heer S.W. Blom. De ketenanalyse is daarnaast 
gecontroleerd door de heer F.M. Kaminski. De heer F.M. Kaminski is verder niet betrokken 
geweest bij het CO2 prestatieladder traject, waardoor zijn onafhankelijkheid in de 
beoordeling 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.W. Blom        F.M. Kaminski 
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