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1. Introductie 
 
Herbosch-Kiere maakte een ketenanalyse op van twee van de scope 3 CO2-emissies, in kader 
van het behalen van niveau 4 op de CO2-prestatieladder.  
In dit rapport wordt de ketenanalyse van het woon-werkverkeer beschreven.  
 
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 de winning van de grondstof tot en met verwerking van afval (of  
recycling). 
 
We bouwen al meer dan een eeuw aan de infrastructuur van vandaag en morgen. In, op en 
vlakbij water. We onderhouden waterwegen, zijn betrokken bij offshore energieprojecten, 
bergen schepen, voorzien funderingen en saneren vervuilde gronden. Door de jaren heen zijn 
wij erin geslaagd uitdagende en indrukwekkende projecten aan te nemen, te groeien tot een 
vertrouwde speler in de bouwsector en toe te treden tot de groep Eiffage, één van de grootste 
aannemersgroepen in Europa. 
We zijn trots op onze mensen. Zij streven dagelijks naar een veilige, innovatieve en 
economische oplossing voor onze klanten en werken hard om elk project feilloos te kunnen 
uitvoeren. 
Naast de hoofdzetel in de haven van Antwerpen, heeft Herbosch-Kiere nog een kantoor in 
Londen. Van daaruit kunnen we gemakkelijk opdrachten uitvoeren in de hele UK. 
 
We maken samen deel uit van Eiffage Benelux dat 2.000 werknemers telt over 14 
bouwbedrijven en een jaarlijkse omzet heeft van ongeveer 645 miljoen euro. 
 
Eiffage Benelux maakt dan weer deel uit van de Groep Eiffage, in de branche Eiffage 
Construction, één van de vier entiteiten binnen de Groep Eiffage, naast Eiffage Infrastructures, 
Eiffage Énergie Systèmes en Eiffage Concessions. 
 
De Eiffage Groep, met hoofdzetel in Frankrijk, heeft 70.000 medewerkers in meer dan 50 
landen. 
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De organisatorische grenzen van het management systeem is als volgt gedefinieerd : 
 

 
 
De ketenanalyse is uitgevoerd op basis van de cijfers van kalenderjaar 2020. 
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2. Beschrijving van de keten 
 
 



CO2 Prestatieladder Pagina  4 van 12 

HK-4A1-Ketenanalyse 1 pendelverkeer R02 Revisie  02 

 
 
3. Beschrijving van de keten met zijn stakeholders/partners 

 
 

 
 
 
In deze keten zitten de schakels die van invloed zijn op de CO2-emissie ten gevolge van 
het woon-werkverkeer. Per schakel wordt beschreven wat de invloed is op de CO2-
emissie en in hoeverre Herbosch-Kiere deze invloed kan veranderen. 
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4. Partner 1 : Herbosch-Kiere 
 
Het beleid van Herbosch-Kiere heeft een invloed op de CO2-emissie door het woon-
werkverkeer.  
Door bepaalde vervoersmiddelen wel of niet te stimuleren en/of door het  
aanbieden van thuiswerken en/of stimuleren van satellietkantoren (bijvoorbeeld Gent ipv Kallo)  
heeft Herbosch-Kiere een grote invloed op de CO2-emissie. 
 
Manieren om alternatieve vervoersmiddelen te stimuleren kunnen zijn: 

 Trein- en busabonnementen voor woon-werkverkeer voor 100% betalen 
 Elektrische laadpalen voor wagens en fietsen voorzien 
 Overdekte fietsenstallingen voorzien 
 Fietsen aanbieden aan medewerkers 

 
Daarnaast heeft Herbosch-Kiere een invloed door de keuze van bedrijfswagens, zowel naar 
motorisatie als naar grootte/klasse toe. 
 
5. Partner 2 : werknemer 
 
De werknemers van Herbosch-Kiere zijn de belangrijkste partner in de hele keten. Zij maken  
de uiteindelijke beslissing over welk vervoersmiddel men gebruikt om zich van en naar het werk  
te verplaatsen. Bovendien hebben zij zijn/haar woon- en werkplaats gekozen, wat de afstand  
van het woon-werkverkeer bepaalt. 
 
6. Partner 3 : voertuigfabrikant 
 
Fietsen, auto’s en bussen moeten allemaal gefabriceerd worden. Wanneer de fabrikanten de 
voertuigen verder ontwikkelen kunnen deze steeds zuiniger worden. Hiermee wordt de CO2- 
emissie van de werknemers van Herbosch-Kiere tijdens het woon-werkverkeer lager.  
 
Autoverkopers kunnen (medewerkers van) Herbosch-Kiere  beïnvloeden in de keuze voor  
een (bedrijfs)wagen waardoor eerder een auto met een lage CO2-emissie aangeschaft wordt.  
 
De fabricage van vervoersmiddelen is afhankelijk van de vraag van de markt en de  
technische ontwikkelingen. De invloed van Herbosch-Kiere hierop is nihil. 
 
7. Partner 4 : leverancier van brandstof of elektriciteit 
 
Zowel de elektriciteits- als de brandstofproducent hebben een invloed op de CO2-uitstoot van 
haar energiebron. De productiewijze van de elektriciteit heeft een grote invloed op de CO2- 
emissiefactor (kolencentrale t.o.v. windturbine). Daarnaast heeft de elektriciteitsleverancier  
ook een invloed op de keuze van de elektriciteitsbron. Zo zijn er leveranciers die enkel groene  
stroom aanbieden. De link met woon-werkverkeer wordt niet alleen gemaakt met betrekking  
tot de trein maar ook met elektrische wagens/fietsen. 
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Ook de productiewijze van de brandstof heeft een invloed op de totale CO2-emissiefactor van  
deze brandstof (Well To Tank). De kwaliteit van de brandstof zal bovendien de efficiëntie van  
de verbranding in de motor beïnvloeden. Daarnaast dient zowel benzine als diesel een fractie  
biobrandstof te bevatten, de producent kan echter ook beslissen om meer biobrandstof in te  
mengen dan het wettelijk minimum. 
 

 
 
8. Partner 5 : NMBS 
 
NMBS exploiteert de treindiensten in België. Infrabel staat in voor het beheer van de  
spoorinfrastructuur. Ze beïnvloeden beide de CO2-emissies van het treinverkeer op  
verschillende manieren. Net zoals bij De Lijn heeft de planning van het treinverkeer  
(bereikbaarheid van stations, connecties tussen de stations, aankomst- en vertrektijden) een  
zeer grote invloed op de keuze van de werknemer om zich al dan niet met de trein te  
verplaatsen. Verder beslist NMBS welke treinmodellen in de toekomst gebruikt zullen worden,  
wat een invloed heeft op de efficiëntie van het energieverbruik. Samen met Infrabel beslissen  
ze welke sporen over elektriciteit beschikken waardoor men elektrische treinen kan gebruiken  
in plaats van dieseltreinen. Bovendien staan beiden in voor de betrouwbaarheid van het  
treinverkeer, wat de perceptie van de werknemers over het gebruik van de trein beïnvloed. 
De mogelijkheden  
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9. Partner 6 : De Lijn 

 
Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn staat in voor het tram- en busverkeer in Vlaanderen.  
Zij beïnvloedt de CO2-emissie van het woon-werkverkeer op meerdere manieren. De planning  
van het busverkeer (plaatsing haltes, aankomst- en vertrektijd, betrouwbaarheid…) heeft een  
zeer grote invloed op de keuze van de werknemer om zich al dan niet met het openbaar  
vervoer te verplaatsen. Verder speelt ook de keuze in het voertuig een rol, zo kan De Lijn  
opteren voor bussen op CNG, hybride toestellen etc. 

 
10. Partner 7 : Wegbeheerder 
 
Elk type transportmiddel (met uitzondering van de trein) maakt gebruik van de openbare weg.  
De wegbeheerder (gemeente-, provinciebestuur) is verantwoordelijk voor de staat van de  
weg en bepaalt de infrastructuur. Deze heeft een invloed op de keuze van de werknemer  
doordat bepaalde vervoersmiddelen voordeel krijgen op andere. Zo kan een betere  
fietsinfrastructuur (aparte fietspaden, fietssnelwegen…) het gebruik van de fiets populairder  
maken. Aparte bus rijstroken kunnen er dan weer voor zorgen dat de reistijd met het openbaar  
vervoer korter is dan met de wagen. Een goede wegeninfrastructuur verminderd de files  
waardoor mensen met de wagen minder lang rijden en zo minder CO2 uitstoten. 
 
11. Partner 8 : Port of Antwerp 
 
Het Antwerps havenbedrijf zet maximaal in op duurzame logistiek. 
Het heeft dus een significante impact op de fietsvriendelijke inrichting van de infrastructuur en 
het promoten van duurzaam pendelverkeer ( watertaxi, bushaltes, verbinding met 
treinstations, … ) 
 
12. Partner 9 : Taxibedrijf 

 
Er wordt gewerkt met een vaste dienstverlener voor de taxi-ritten.  
Deze beïnvloedt de CO2-emissie van het woon-werkverkeer op meerdere manieren. De 
planning  
van de trajecten en voertuigkeuze hebben dus een zeer grote invloed op de CO2-uitstoot die 
een traject met zich meebrengt. 
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13. Datacollectie 
 
 

 
 
14. Actieplan 
 

- Contactname Port of Antwerp i.v.m. duurzame pendelmogelijkheden 
- Promoten van Gent als satellietkantoor 
- Zoeken naar satellietkantoor ten Oosten van Antwerpen 
- Maximaliseren van thuiswerken binnen organisatorisch haalbaar kader 
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15. Beoordeling door kennisinstituut / externe expert 

 
Deze startversie zal, na goedkeuring door management van Herbosch-Kiere, voorgelegd 
worden aan Prof. Hans Verboven. 
Zijn ervaring en competentie wordt gestaafd met onderstaand CV zoals gepubliceerd op de 
website van Universiteit van Antwerpen. 
 

 
 
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/hans-
verboven/#:~:text=Hans%20Verboven%20is%20professor%20in%20Corporate%20Social%20Re
sponsibility,SME%27s%29%20to%20achieve%20business%20excellence%20and%20sustainable
%20growth. 
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16. Punten van zorg geformuleerd door externe expert 
 
Hier worden de punten van zorg door Prof. Hans Verboven geformuleerd.  
 
Aanbevelingen. 
 
Algemeen 
Er zijn geen opmerkingen bij de methodologie.  
 
4. Partner 1: Herbosch-Kiere 
Bekijk voor extra opties om de impact van woon-werkverkeer terug te dringen ook naar de 
Sustatool-acties m.b.t. mobiliteit en logistiek. Ons lijkt het dat hier meer quick wins mogelijk 
zijn. Zie bijvoorbeeld: 
 

 Automatiseer de betaling van fietsvergoeding door te werken met een badge systeem 
rechtstreeks aan de gesloten, overdekte fietsenstalling. 

 Bied medewerkers een eigen fiets aan. Dit kan een elektrische fiets zijn vanaf een af te 
leggen afstand van 7,5 km enkel. 

 Laat medewerkers zelf een deel van een (elektrische) fiets betalen via een 
fietsspaarplan. Dit stimuleert het frequent en zorgvuldig gebruik. 

 Kies voor een fietsleasesysteem of bied medewerkers een abonnement voor een 
fietsdeelsysteem aan. 

 Beloon medewerkers die met de fiets of te voet komen, bijvoorbeeld door hen 
regelmatig een gezond ontbijt aan te bieden, een gratis fietsnazicht, waardepunten 
sparen… 

 Stel fietsteams samen. 
 Voorzie douches en lockers om kleren in op te bergen. 
 Voorzie een overdekte en afgesloten fietsenstalling nabij de ingang van de werkplek. 
 Voorzie een fietsherstelpunt met b.v. een fietspomp. 
 Voorzie dienstfietsen of bedrijfsfietsen voor zakelijke verplaatsingen. 
 Geef medewerkers een fluovestje, helm, extra verlichting, fluoreflecterend materiaal 

voor op de fiets met de bedrijfsnaam er op. 
 Begrens de maximale snelheid van de eigen voertuigen i.f.v. de CO2-uitstoot. 
 Voorzie een abonnement voor autodelen voor zakelijke verplaatsingen van 

werknemers. 
 Kies voor kleine en zuinige bedrijfswagens/vrachtwagens en investeer (meer algemeen) 

in 'groenere' voertuigen, zoals hybride wagens, LPG, elektrisch, CNG… afhankelijk van 
het gebruiksprofiel. 

 Maak een autodeelplan op waarbij ook eigen wagens kunnen worden gedeeld met 
andere stakeholders. 

 Link een monitoringsysteem aan de gps van voertuigen zodat rijgedrag en eventuele 
andere problemen (extra ballast) actief kunnen worden opgevolgd en bijgestuurd, o.a. 
via rijgedragcoaching. 
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 Investeer in cursussen defensief rijden en ecodriving voor medewekers met een 
bedrijfswagen. Vermijd slipcursussen om een te hoge indruk van zelfcontrole te 
voorkomen. Zorg dat cursussen opgevolgd worden door een verhoogde aandacht voor 
de problematiek. 

 Doe aan rijgedragcoaching en spreek medewerkers die een overtreding begaan of een 
ongeval veroorzaken hier op aan. 

 Stel een gedragscode op voor medewerkers over rijgedrag en verkeersveiligheid. 
 Rust de vloot tijdig uit met winterbanden. 
 Kies voor een mobiliteitsbudget waarin het duurzaamste vervoermiddel het minst duur 

is voor de medewerker. Maak het mobiliteitsbudget in een eerste fase vrijblijvend. 
 Kies voor glijdende werktijden zodat medewerkers files kunnen vermijden. 
 Pas werkuren of shifts aan aan de regeling van het naburige openbaar vervoer. 
 Kies voor het STOP-principe. Dit verleent voorrang aan stappen, trappen en openbaar 

vervoer en wil het gebruik van auto's (privé-vervoer) verminderen. Dit stemt overeen 
met de 'reverse traffic pyramid'.  

 Organiseer een carpoolingsysteem.  
 Voorzie speciale parkeerplaatsen voor carpoolers, dichtbij de werkplek en zorg dat deze 

opvallen. 
 Duid iemand aan die het samenstellen van carpoolgroepjes begeleidt en het 

carpoolingsysteem opvolgt.  
 Vorm carpoolgroepjes buiten het bedrijf samen met medewerkers uit naburige 

ondernemingen. 
 Garandeer de terugrit van carpoolende medewerkers. Dit is voornamelijk gericht op het 

wegnemen van psychologische drempels.  
 Voer meermaals en herhaaldelijk campagne voor carpooling en benadruk de voordelen. 
 Breng de kosten van de parking (gedeeltelijk) in rekening voor medewerkers die steeds 

met de auto komen of geef een premie aan medewerkers die afzien van hun 
parkeerplaats.  

 Voorzie elektrische laadpunten met groene stroom voor elektrische voertuigen. 
 Moedig medewerkers aan om één dag per week minder met de auto te komen, b.v. 3 

dagen met de auto en 2 met de fiets in plaats van 4 met de auto en 1 met de fiets. 
 Voorzie een eigen transportdienst voor het personeel. 
 Laat een mobiliteitsscan over de bereikbaarheid, woon-werkverkeer, het 

mobiliteitsprofiel… van de onderneming maken door het bedrijfsloket van het 
Provinciaal Mobiliteitspunt.  

 Voorzie de nodige infrastructuur om probleemloos te kunnen telewerken. 
 Promoot videoconferencing. 
 Ga een samenwerking aan met koerierbedrijven die milieuvriendelijk kunnen vervoeren. 
 Compenseer de CO2-uitstoot van vliegtuigreizen. 
 Stel een mobiliteitscoördinator aan. 
 Houd een gedetailleerd overzicht bij van bedrijfswagens met hun bestuurder(s), 

onderhoudskosten, ongevallen (in fout), omschrijving van ongevallen, verbruik etc.  
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5. Partner 2: werknemer 
 
Ons lijkt het dat er vanuit het bedrijf wel een zeker invloed genomen kan worden op het 
vervoersmiddel en zelfs het type auto van de werknemer (al dan niet via leasing). Zie sommige 
van de suggesties hierboven. 
 
13. Datacollectie 
 

 Voorzie bij het taartdiagram ook de achterliggende data. Splits de data op naar 
transportmodus. Pas dan kan men echt een analyse maken. Bijvoorbeeld: mensen die 
binnen de 10 km wonen, zouden vrij makkelijk met de fiets kunnen komen.  

 Mensen die binnen de 20km wonen misschien nog met een snelle elektrische fiets. 
 Vertrek vanuit een nulmeting en probeer een doelstelling te formuleren. 
 Plot de thuislocaties van de medewerkers op een kaart en kijk dan pas of een 

satellietkantoor überhaupt een optie is en waar dat dan best zou liggen. 


