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KETENANALYSES 
	
Met behulp van het overzicht “Meest materiële emissies Schotpoort Transport Groep” (zie document 4B) 
is inzicht gekregen in de meest belangrijke scope 3 emissies. De selectie van deze emissies zal nader 
worden geanalyseerd en gekwantificeerd. Daarvoor wordt één emissiebron uit de top 2 en één andere 
emissiebron uit de top 6 van de rangorde gekozen. Voor elke van deze twee emissies is een onderwerp 
gekozen dat verder kwantitatief kan worden uitgewerkt in een ketenanalyse. 
	
KEUZE KETENANALYSES 
Emissiebron 1 (uit top 2):  Downstream transport en distributie (verkochte transportdiensten door  

SC uitbesteed aan koeriers en charters) 
 
Uitbesteed vervoer heeft een grote invloed op de CO2-uitstoot in de keten. Uitbesteed vervoer is 
onderdeel van het primaire proces van Schotpoort Connect.  
 
Emissiebron 2 (uit top 6): Woon-werk verkeer 
 
Hoewel de directe emissies vanuit brandstof zijn opgenomen in scope 1, is de afname van het type 
brandstof door gebruik vervoersmiddel werknemers (upstream) van directe invloed op de emissiewaarde 
en daarmee de uitstoot.  
	
STAPPEN 
Voor het uitvoeren van de ketenanalyses worden de volgende stappen gevolgd: 
 

1. Voor het opstellen van de ketenanalyse wordt eerst (het deel van) de keten bepaald dat wordt 
onderzocht. Hiervoor wordt eerst de gehele keten of dit deel van de keten globaal in kaart 
gebracht.  

2. Op basis van dit eerste inzicht kunt u de materiële emissies binnen de keten nader identificeren. 
3. Beschrijf uit welke stappen (dit deel van) de keten bestaat, welke activiteiten of processen 

verantwoordelijk zijn voor CO2-uitstoot en welke ketenpartijen verantwoordelijk zijn voor deze 
uitstoot. 

4. Emissie berekenen 
5. Bepalen waar in de keten zich kansen bevinden voor reductie. Waar zitten de pieken in de 

uitstoot, en hoe kunnen wij deze beïnvloeden? 
6. Reductiemaatregelen identificeren en voor zover mogelijk kwantificeren op basis van 

verzamelde data en kijken naar mogelijkheden voor samenwerking met ketenpartners om 
reductie te bereiken. (Voorbeelden hiervan zijn: door gezamenlijke overleg met ketenpartners, 
eigen of gezamenlijk onderzoek, en kennisdeling of gezamenlijke innovatietrajecten.) 
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KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER 
	
BESCHRIJVING KETEN 
Voor Schotpoort Transport Groep wordt het grootste deel van de totale CO2-emissies gevormd door het 
eigen brandstofverbruik voor het materieel (scope 1), de inkoop van energie (scope 2) en het uitbesteed 
vervoer en woon-werkverkeer (scope 3).  
 

 
 
De keuze van een werknemer voor een bepaald vervoersmiddel wordt o.a. bepaald door reistijd, 
reiscomfort, reiskosten, financiële middelen en bereikbaarheid. Ongeveer 2/3 van de medewerkers woont 
op een dermate afstand (>10 km) dat reizen per fiets niet tot de reële mogelijkheden behoord.  
 
De invloed van de werkgever op de keuze voor een bepaald vervoersmiddel komt neer op de 
arbeidsvoorwaarden die gesteld worden (vergoedingen en/of beloningen) en motivatie van medewerkers 
m.b.t. bijv. vitaliteit of een meer milieuvriendelijke vervoerskeuze.  
 
Schotpoort Transport Groep heeft een aantal locaties van waaruit gewerkt wordt:  
 
SBPost	 Schotpoort	Connect	

- Eerbeek	 - Eerbeek	
- Nieuwegein	 - Nieuwegein	
- Doetinchem	 - Vijfhuizen	(Amsterdam)	
- Lichtenvoorde	 - Wijchen	(Nijmegen)	
- Winterswijk	 	
- Neede	 	
- Aalten	 	
- Duiven	 	
- Ulft	 	
- Zutphen	 	
- Elst	 	
- Apeldoorn	 	

	
Op de locaties Eerbeek en Nieuwegein zijn de meeste mensen werkzaam. Locatie Eerbeek is het 
hoofdkantoor van Schotpoort Transport Groep. Hier zijn de o.a. stafafdelingen (Finance, IT, HR etc.), 
Planning, Customer Service en Sales gevestigd (tbv Schotpoort Connect en SBPost). In beide locaties 
bevindt zich een Postsorteermachine (SBPost). De overige locaties zijn overslagpunten (in geval van 
Schotpoort Connect) en bezorgdepots (in geval van SBPost).  
 
De vestigingen zijn niet gunstig gelokaliseerd t.o.v. treinstations, maar zijn via busverbinding bereikbaar. 
Keuze voor het openbaar vervoer naar de locaties vergt mogelijk extra tijd en inspanning van de 
medewerkers.  
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Openbaar vervoer is afhankelijk van de dienstregeling, voor het merendeel van de chauffeurs is dat 
gezien de aanvangstijd niet haalbaar. Tot slot neemt het uitvoerend personeel van Schotpoort Connect 
(de chauffeurs) vaak hun wagen mee naar huis om hun rit vanaf huis te starten in plaats van eerst naar 
de standplaats te rijden.  
 
EMISSIES KETEN 
Voor de berekening van de totale CO2 uitstoot voor woon-werkverkeer is gebruik gemaakt van het 
actuele personeelsbestand van de organisaties (november 2021). Er is hiervoor een export gemaakt uit 
het ADP-personeelssysteem. Per medewerker is de volgende informatie uit het systeem gehaald: 

- De standplaats; 
- Het aantal fte (aantal uur per week) waarvoor de medewerker in dienst is; 
- Het woonadres; 
- Datum in dienst; 
- Optioneel (indien van toepassing) datum uit dienst.  

 
De volgende informatie is vervolgens berekend: 

- Het aantal km retour: tussen woonadres en standplaats; 
- Het totaal aantal km per medewerker per jaar; 
- Het aantal werkdagen per medewerker per jaar. 

 
Omdat niet exact inzichtelijk is wie er gebruik maakt van het OV, wordt er voor het gemak van uitgegaan 
dat indien het aantal km retour: 

- < is dan 10km: een medewerker komt op de fiets of te voet naar locatie (dit betekent geen CO2 
uitstoot, de emissiefactor is 0);  

- > dan 10km, een medewerker komt met de auto naar locatie (er is gerekend met de 
emissiefactor voor personenvervoer – auto met brandstof soort en gewichtsklasse onbekend.   

 
Hieronder de totale CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer per jaar: 
 
Jaar	 Scope	 Aantal	km’s	 Gemiddelde	

uitstoot		
per	medewerker	

CO2	Uitstoot	
in	ton	

2017	 Schotpoort	Connect	 	 	 76	
2018	 Schotpoort	Connect	 	 	 84	
2019	 Schotpoort	Connect	 	 	 87	
2020	 Schotpoort	Transport	Groep	 640.288,31	 0,69	 124,86	
2021	 Schotpoort	Transport	Groep	 896.692,41	 0,74	 175,31	
	
Tot en met 2019 viel alleen Schotpoort Connect binnen scope. Vanaf 2020 is de scope Schotpoort 
Transport Groep, bestaande uit: SBPost en Schotpoort Connect. Er vallen daardoor meer medewerkers 
binnen scope. Dit verklaart het feit dat de totale CO2 uitstoot per jaar omhoog is gegaan. Daarnaast 
heeft de organisatie vorig jaar een nieuwe (grote) vestiging geopend in Nieuwegein. Vanaf 2022 zal 
SBPost hier ook activiteiten uitvoeren. Hierdoor zal het personeelsbestand nog meer groeien en wordt 
verwacht dat de CO2 uitstoot omhoog zal gaan.   
 
KANSEN VOOR REDUCTIE 
Het terugdringen van het aantal autokilometers is een lastige opgave voor de organisatie. Schotpoort 
Transport Groep zou een stimulerende rol kunnen innemen om medewerkers te bewegen om 
alternatieve en duurzame vervoersmiddelen te gebruiken. Door medewerkers hier (meer) informatie over 
te geven (bijv. m.b.v. memo’s) kan er een positieve invloed uitgeoefend worden op de keuze van vervoer 
naar het werk.  
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In geval van SBPost kunnen de elektrische scooters van de organisatie beschikbaar gesteld worden om 
te gebruiken voor woon-werkverkeer. Dit zal ervoor zorgen dat het aantal kilometers t.b.v. woon-werk 
verkeer met een privéauto afneemt. En daarmee ook de CO2 uitstoot.  
	
Daarnaast is het ook interessant om te horen hoe medewerkers hier zelf over denken. En te vragen naar 
verbeterpunten vanuit het personeel. Hier zouden nieuwe stimuleringsmaatregelen uit kunnen komen 
om het aantal autokilometers per jaar te reduceren.  
 
Doelstelling:		
De gemiddelde uitstoot per medewerker met minimaal gelijk houden ten opzichte van 2021. 
 
De ketenanalyse die de organisatie op woon-werkverkeer heeft uitgevoerd, fungeert als input voor het 
opstellen van deze doelstelling.  
 
Schotpoort Transport Groep is echter van mening dat de keuze voor een vervoersmiddel een 
privéaangelegenheid blijft en medewerkers tot niets kunnen worden verplicht, alleen kunnen worden 
gestimuleerd.  
	
REDUCTIEMAATREGELEN 
Om de reductiedoelstelling te realiseren kunnen een aantal maatregelen worden genomen:  

- Afname realiseren in de woon-werkverkeer autokilometers; 
- Het nieuwe werken – Thuiswerken is in deze (transport)sector minder gebruikelijk, maar zou wel 

kunnen leiden tot een besparing van het aantal woon-werkverkeer km’s. Qua faciliteiten heeft 
iedere kantoormedewerker vanuit huis toegang tot zijn/haar werkplek.  

- Huidige vervoersmiddelen vervangen door andere modaliteiten (bijv. het OV of een (elektrische) 
fiets); 

- Stimuleren in aanschaf/inzetten van een groener alternatief; 
- Communiceren naar / informeren van medewerkers over duurzaamheid en mogelijke 

vervoersalternatieven; 
- Communiceren naar / informeren van medewerkers over vitaliteit (denk aan op de fiets naar het 

werk indien mogelijk) en mogelijke vervoersalternatieven; 
- De elektrische scooters van SBPost beschikbaar stellen aan medewerkers van SBPost tbv woon-

werk verkeer; 
- Stimuleren van carpoolen of gebruik van OV 

	
Om de voortang te borgen zal periodiek (ten minste 1 x per jaar) een voortgangsrapportage worden 
gepubliceerd.  
	
Er zullen ook een aantal maatregelen genomen kunnen worden om zuiniger rijden te stimuleren: 

- Het nieuwe rijden - Schotpoort Connect biedt haar vrachtwagenchauffeurs de mogelijkheid om 
de cursus ‘het nieuwe rijden’ te volgen. De opgedane ervaring van het nieuwe rijden wordt ook 
toegepast tijdens woon-werkverkeer kilometers. Medewerkers worden daarnaast in 
algemeenheid gewezen op het nieuwe rijden en banden op spanning houden.  

- Banden op spanning – het op spanning brengen van de banden van het wagenpark is een 
periodiek initiatief. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan het op spanning brengen van de 
banden van privéauto’s.  
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