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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert Decisio B.V. een 
analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse van de personenmobiliteit van Decisio B.V..  

1.1 Activiteiten Decisio B.V. 

Decisio B.V. is een economisch onderzoeksbureau gespecialiseerd in (ruimtelijk) economische 
vraagstukken. Het bureau is actief op de terreinen mobiliteit en infrastructuur, duurzame 
energie en water, regionale en stedelijke economie, marktwerking en effectieve overheid. 

Decisio B.V. stelt als onderzoeksbureau er eer aan om niet alleen een onderzoeksrapport op 
te leveren dat de toets der kritiek kan doorstaan, maar ook om deze analyses te vertalen 
naar een effectieve uitvoeringsstrategie. Hierbij wordt graag met de klant meegedacht in het 
proces: wie zijn de belanghebbenden, wat zijn hun belangen en opvattingen, hoe kan 
hiermee slim worden omgegaan, hoe partijen te betrekken zonder de regie uit handen te 
geven? Daarnaast vindt het bedrijf het belangrijk op tot een duidelijk en scherp verhaal te 
komen. 

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. In het geval van Decisio B.V. wordt er gekeken naar de dienst die geboden 
wordt. Voor de ketenanalyse is gekozen voor personenmobiliteit, aangezien hier het meeste 
invloed op uitgeoefend kan worden.  

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. 
Decisio B.V. 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 

Decisio B.V. ziet zichzelf als middenmoter in vergelijking met branchegenoten wanneer wordt 
gekeken naar de doelstelling voor scope 1 en 2. Ook op gebied van de behandelde keten ziet 
Decisio B.V. zich als middenmoter. Dit doordat de organisatie weinig invloed heeft op de 
keten, maar de invloed die ze hebben wel probeert te gebruiken.  
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1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Decisio B.V. de ketenanalyse van de personenmobiliteit van Decisio 
B.V.. 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 

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

 

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 4.A.1 Kwalitatieve Analyse 
(bestandsnaam: Scope 3 analyses (4.A.1). 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Decisio B.V. 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: 

 Werkveld ruimte: Onderzoek en adviesrapporten 
 Werkveld mobiliteit: onderzoek en adviesrapporten 

Uit de kwalitatieve analyse kwam ook naar voren dat Decisio B.V. vrijwel geen invloed heeft 
in de keten. Door Decisio B.V. is gekozen om één ketenanalyse te maken over de 
personenmobiliteit van Decisio B.V., wat overeenkomt met de categorie ‘Werkveld ruimte: 
Onderzoek en adviesrapporten. 

2.2 Scope ketenanalyse 

In deze ketenanalyse wordt het bezoek vanuit Decisio B.V. van en naar klanten behandeld. 
Dit houdt in dat tijdens een projectduur een medewerker van Decisio B.V. een aantal maal 
een klant bezoekt om tot een rapport te kunnen komen. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 
door Decisio B.V. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data Brandstofverbruik poolauto, gedeclareerde kilometers privé 

auto. 
Secundaire data Conversiefactoren 

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 schakels in de keten 

De bedrijfsactiviteiten van Decisio B.V. 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). Aangezien Decisio B.V. zich in de 
dienstensector bevindt is de mobiliteit van en naar werk – dit in de breedste zin van het 
woord: naar kantoor en/of afspraken – upstream en het geleverde product – in dit geval de 
rapportage – downstream. In deze ketenanalyse wordt de upstream verder uitgediept. 

 

Figuur 1: Ketenstappen woon-werkverkeer 

Figuur 1 beschrijft de diverse fasen in de keten van woon-werkverkeer tussen de eigen 
woning van de werknemer naar het kantoor van Decisio B.V. 

 

Figuur 2: Ketenstappen rijden naar afspraak 
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Figuur 2 beschrijft de diverse fasen in de keten van rijden naar afspraak. Deze afspraak kan 
wisselend zijn van inhoud: het kan een opdrachtgever zijn, kan ook een interview zijn met 
een persoon. Hieronder worden deze stappen omschreven.  

3.1 Ketenstappen  

Onderstaand zijn de ketenstappen opgesomd: 
1. Woon-werkverkeer 
2. Werkverkeer naar een afspraak vanuit Decisio B.V 
3. Werkverkeer terug naar Decisio B.V. 
4. Woon-werkverkeer 

3.2 Ketenpartners 

Voor Decisio B.V. zijn de medewerkers en opdrachtgevers een belangrijke ketenpartner. 
Opdrachtgevers zijn in principe alle ministeries, provincies en gemeentes in Nederland. 
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4 | 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. 

Aangezien de ketenstappen uit 3.1 overlap hebben worden ketenstap 1 en 4 gebundeld in 
paragraaf 4.1 en ketenstap 2 en 3 in paragraaf 4.2. 

4.1 Woon-werkverkeer Decisio B.V. 

In het onderstaand tabel zijn de kilometers woon-werkverkeer van Decisio B.V. opgenomen. 
Vanaf april 2019 houdt Decisio B.V. bij wanneer iemand op kantoor of thuis werkt. Voor die 
tijd is het een inschatting.  

 WOON-WERKVERKEER DECISIO 
JAAR VOERTUIG AANTAL KM CONVERSIEFACTOR UITSTOOT 

2019 Auto 18335 220 4,0 

2019 OV 62692 36 2,3 

2020 Auto 9168 195 1,8 

2020 OV 27793 15 0,4 

Aangezien 2020 met COVID-19 geen representatief jaar is zal 2019 hier leidend in zijn. Het 
referentiejaar van Decisio B.V. is 2019 voor de ketenanalyse. In totaliteit heeft voor het jaar 
2019 met betrekking tot woon-werkverkeer de uitstoot 6,4 ton CO2 bedraagt.  

4.2 Werkverkeer naar en van afspraak Decisio B.V. 

Gemiddeld gezien rijden medewerkers per project 10 keer naar een opdrachtgever toe. 
Opdrachtgevers liggen gemiddeld in een straal van 60 kilometer van Decisio B.V.  

WERKVERKEER AFSPRAAK 
VOERTUIG AANTAL 

KM 
AANTAL 
KEER 

TOTAAL 
AANTAL KM 

CONVERSIEFACTOR UITSTOOT 

Auto 120 10 1200 220 0,3 

Zakelijk werkverkeer is in de footprint meegenomen onder scope Business Travel en scope 1 
middels gedeclareerde kilometers privé auto en brandstofverbruik benzine van de poolauto. 
De uitstoot bedroeg in 2019 9,0 ton CO2. Met dit cijfer zal verder gewerkt worden, aangezien 
dit cijfer nauwkeuriger is dan de gemiddelde benadering met betrekking tot projectbezoeken 
en aantal kilometers. 

 

Figuur 3: Footprint uitstoot werkverkeer naar en van afspraak Decisio B.V. in 2019 

 

 



 

  
 
 
 

KETENANALYSE Decisio B.V. 9 

4.3 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten wordt onderstaand een 
tabel en een taartdiagram gepresenteerd.   

VERDELING UITSTOOT 
FASE UITSTOOT  SCOPE 

1 Woon-werkverkeer Decisio B.V. 
2019 

6,3 3 

2 Werkverkeer naar en van 
opdrachtgever Decisio B.V. 2019 

9,0 1 & Busines 
Travel 

Totaal (ton CO2) 15,3  

Tabel 2: CO2-uitstoot per ketenstap in 2019 

 

Figuur 4: Verdeling CO2-uitstoot per ketenstap 

  

41%

59%

Uitstoot

Woon-werkverkeer Decisio B.V.
2019

Werkverkeer naar en van
opdrachtgever Decisio B.V. 2019
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5 | Verbetermogelijkheden 

Bij het in kaart brengen van deze keten, kwamen er een aantal mogelijkheden voor 
verbetering naar voren, welke in dit hoofdstuk worden behandeld. 

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

 REDUCTIEPOTENTIE 
FASE HUIDIGE UITSTOOT  UITSTOOT PER 

2024 
POTENTIËLE 
REDUCTIE 

Woon-werkverkeer 
Decisio B.V. 2019 

6,3 6,0 0,3 

Werkverkeer naar en 
van opdrachtgever 
Decisio B.V. 2019 

9,0 7,65 1,35 

Totaal (ton CO2) 15,3 13,65 1,65 

Tabel 3: Reductiepotentie per ketenstap 

Er is in deze analyse gekeken naar de personenmobiliteit van Decisio B.V.. 

DOELSTELLING FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. 

Decisio B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2019 10,8% minder CO2 uitstoten op 
personenmobiliteit 

Deze reductie zal niet volledig in scope 3 zijn, aangezien werkverkeer naar en van 
opdrachtgever op dit moment verwerkt is in de footprint onder scope 1 bij benzineverbruik 
van de poolauto en onder scope Business Travel bij gedeclareerde kilometers zakelijke auto. 
De verdeling is als volgt: 

2024: 15% reductie op zakelijk gedeclareerde kilometers in diens totaliteit. 
2024: 5% reductie op woon-werkverkeer door thuiswerken. 

De organisatie wil de reductie op personenmobiliteit met de volgende plan van aanpak 
bewerkstelligen: 

2021: uitvoeren analyse en formuleren doelstelling 
2021/2022: per project van 10 aantal bezoeken naar 9 aantal bezoeken gaan, daarnaast zal 
het thuiswerken gestimuleerd worden en videobellen worden toegepast wanneer het kan. 
2023: per project van 9 aantal bezoeken naar 8 aantal bezoeken gaan. 
2024: per project van 8 aantal bezoeken naar 7 aantal bezoeken gaan. 
 

5.2 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Tijdens het schrijven van de ketenanalyse zijn enkele aannames gemaakt. Deze zijn 
onderstaand omschreven: 

 Geen inzicht in de privé auto’s en type brandstof 
 Er is geen inzicht in het onderhoud en het aantal tank/laadmomenten van de privé 

auto’s 
 Er is uitgegaan van een gemiddeld aantal kilometers om de uitstoot te berekenen per 

opdrachtgever. 
 Er is uitgegaan van een gemiddeld aantal bezoeken per project. 
 De declaraties op OV naar en van de afspraak is nog niet goed inzichtelijk. 
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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 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 

www.bamco2desk.nl BAM PPC-tool 

www.milieudatabase.nl  Nationale Milieudatabase 

http://edepot.wur.nl/160737  Alterra-rapport 2064 

Tabel 4: Referentielijst voor ketenanalyse onderwerp X 

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 5: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse personenmobiliteit 

  



 

  
 
 
 

KETENANALYSE Decisio B.V. 12

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 Rosalie van der Veer. De ketenanalyse is daarnaast 
volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door Martin Havik. Martin Havik is verder niet 
betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Decisio B.V., wat diens 
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: 

 

Rosalie van der Veer 

 
Adviseur 
 

 
 
 
Martin Havik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adviseur 
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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 Decisio B.V.. 

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