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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Conclusion een 
analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse van woon-werkverkeer.  

1.1 Activiteiten en duurzaamheidsvisie Conclusion 

Conclusion is tot op heden dé multidisciplinaire zakelijke dienstverlener op het gebied van IT- 
en transformatievraagstukken. Onze aanpak is erop gericht om de veranderende 
businessmodellen van onze opdrachtgevers te faciliteren en te versterken door de inzet van 
(nieuwe) technologie op het vlak van Business-, Application-, Data & Integration- en 
Infrastructure Services. Wij werken voor opdrachtgevers aan hun toekomst. Een toekomst 
waarin ze nieuwe markten veroveren, nieuwe verdienmodellen lanceren, innoveren en hun 
klanten aan zich binden.  

Om in een snel veranderende en digitaal sterk verbonden wereld te overleven en met succes 
te groeien, moeten onze opdrachtgevers, en ook wijzelf, steeds sneller kunnen handelen én 
flexibel in kunnen spelen op de veranderende eisen en wensen van klanten en medewerkers. 
Conclusion is ervan overtuigd dat onze waarde niet alleen bepaald wordt door omzetcijfers, 
maar vooral door wat wij bieden aan onze klanten, medewerkers én aan de samenleving. De 
natuur is de essentiële bron waarmee wij in evenwicht willen blijven en die tevens onze grootste 
inspiratiebron vormt.  

Conclusion maakte én maakt haar inspanningen om CO2 te reduceren concreet aantoonbaar en 
gaat de verplichting aan om te streven naar continue verbetering van haar milieuprestatie. 
Hiertoe is de zorg voor het milieu integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de 
bedrijfsstrategie. Conclusion streeft ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten. 
Conclusion heeft een Conclusion Cares beleid, met een specifiek milieucomponent en – 
doelstellingen.  

1.2 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaalde scope 3 emissiestroom de CO2-uitstoot wordt 
berekend in de gehele keten. Met de gehele keten worden de verschillende ketenstappen 
bedoelt.  

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. 
Conclusion 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 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die zowel 
ambitieus als realistisch zijn. Om te kunnen bepalen hoe ambitieus de doelstellingen en 
maatregelen zijn van de organisatie is er gekeken naar sectorgenoten. Zie hieronder een korte 
samenvatting van de doelstellingen en maatregelen die zij zichzelf stellen: 
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• Sectorgenoot 1 | CGI 
CGI is gecertificeerd op niveau 5 en heeft een ketenanalyse geschreven over woon-
werkverkeer. Hier is nog geen concrete doelstelling aangehangen, maar zij willen wel 
de volgende maatregelen nemen: 

o Volledig elektrisch wagenpark in 2026 
o Thuiswerkbeleid (2 dagen vanuit huis) 
o Werkpatroon en werklocatie aanpassen 

• Sectorgenoot 2 | Accenture 
Accenture is gecertificeerd op niveau 5 en heeft een ketenanalyse geschreven over 
woon-werkverkeer. Zij hebben de volgende doelstelling hieraan gehangen: 25% 
reductie in deze emissiestroom in 2022 ten opzichte van 2016. Om deze doelstelling te 
realiseren hebben zij de volgende maatregelen getroffen: 

o In 2020 50% van het wagenpark volledig elektrisch 
o Stimuleren van openbaar vervoer d.m.v. abonnementen i.p.v. alleen 

leasecontracten 
o Verminderen van vliegreizen door aanbieden van alternatieven 
o Stimuleren van carpoolen 
o Thuiswerkbeleid (3 dagen vanuit huis) 

Conclusion heeft een uitgebreid MVO-beleid, namelijk Conclusion Cares. Als onderdeel daarvan 
wordt nu gestreefd naar het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Qua mobiliteit is 
Conclusion vooruitstrevend, en dan met name gericht op het verduurzamen van het eigen 
wagenpark. Echter identificeert het bedrijf zich als middenmoter, gezien er nog voldoende 
maatregelen te nemen zijn die zullen bijdragen aan verdere CO2-reductie en de huidige 
implementaties en innovaties van maatregelen niet van “koploper-schap” niveau zijn. Het 
bedrijf is zeker geen achterloper, gezien duurzaamheid een hoge prioriteit is en vastgelegd is 
in beleid.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Conclusion de ketenanalyse van woon-werkverkeer. 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 (pmc’s) zijn waarop Conclusion de meeste 
invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende analyses zijn terug te vinden in bijlage de kwalitatieve analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Conclusion 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: 

• Enterprise applications – public transport 
• Enterprise applications – retail, food & agri 

Door Conclusion is gekozen om één ketenanalyse te schrijven over een scope 3 emissiestroom 
die in beide pmc’s voorkomt, namelijk werkgebonden mobiliteit. Onder Conclusion vallen 
verschillende werkmaatschappijen, die ieder bestaan uit medewerkers die werk-gerelateerde 
reizen maken. Conclusion kiest ervoor om deze analyse te betrekken op woon-werkverkeer en 
zakelijk verkeer om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van mobiliteit in scope 3 en 
reductiemogelijkheden. Daarnaast worden inzicht in woon-werk en zakelijk verkeer vereist door 
nieuwe wetgeving vanuit de Nederlandse overheid. Deze wetgeving, “normerende regeling 
werkgebonden personenmobiliteit”, is opgesteld met als doel het beperken van CO2-emissies 
in het verkeer. Conclusion valt onder deze wetgeving en de werkmaatschappijen die onder de 
holding vallen zullen zelf inzicht moeten verschaffen in deze mobiliteit. Deze ketenanalyse dient 
als voorzet voor de voorbereiding op deze wetgeving en zal aan de hand van voortschrijdend 
inzicht in de komende jaren nauwkeuriger en uitgebreider worden.  

Conclusion valt qua uitstoot in de categorie “groot bedrijf” en moet daarom twee ketenanalyses 
opstellen. Uit de top zes pmc’s zal Conclusion nog een andere categorie moeten kiezen om een 
ketenanalyse te maken. De top zes wordt gecompleteerd door de volgende categorieën: 

• Managed cloud services – public transport 
• Managed cloud services – retail, food & agri 
• Enterprise applications – financial services 
• Mission critical – public transport 

Door Conclusion is gekozen om één ketenanalyse te maken van over “managed cloud services” 
in verschillende markten. Hierover kan gelezen worden in de ketenanalyse “databeheer”.  

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse omvat de holding Conclusion B.V. en verschillende werkmaatschappijen die 
onder AFAS vallen. Dit omvat niet het gehele portfolio van Conclusion en wordt geschat op 60% 
van het totaal. Er zijn protocollen voor nieuwe entiteiten om zich aan te sluiten bij AFAS, zodat 
ook hier meer inzicht in wordt verkregen in de toekomst. Zo kan dan de gehele invloedsfeer 
van het bedrijf worden meegenomen en zullen ook deze entiteiten zich op basis van data 
kunnen richten op CO2-reductie in scope 3 mobiliteit. Vanaf hier verwijst Conclusion naar de 
holding en werkmaatschappijen die binnen de scope van deze analyse vallen.  

Deze analyse sluit de eigen wagenparken van de entiteiten uit, omdat deze uitstoten en 
reductiemogelijkheden in de verslagen van scope 1 en 2 zijn meegenomen. De focus ligt hier 
dus op eigen vervoer van medewerkers, in de vorm van privéauto’s en openbaar vervoer. 
Momenteel is er geen inzicht in hoeveel medewerkers fietsend of lopend reizen. 
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2.3 Primaire & secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door 
Conclusion. Echter wordt ook secundaire data gebruikt, die hieronder in de tabel vermeld zijn. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data • Gedeclareerde persoonsgebonden kilometers van de 

werkmaatschappijen en holding 
Secundaire data • Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard (Greenhouse Gas Protocol) 
• CO2-emissiefactoren (www.co2emissiefactoren.nl)  
• Benchmark sector-gemiddelde reductiedoelstelling 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

2.4 Allocatie data 

Er wordt in deze ketenanalyse geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

3.1 Ketenstappen  

Voor Conclusion zien de ketenstappen van personenmobiliteit in scope 3 er als volgt uit:  

 

 

 

Figuur 1: Ketenstappen personenmobiliteit 

Deze stappen omschrijven het vervoer van Conclusion’s medewerkers van hun woonadres naar 
hun werkplek en weer terug, en tussen twee werkplekken in. Dit omvat dus het zakelijke en 
woon-werkverkeer.  

3.2 Ketenpartners 

Medewerkers van Conclusion 

Medewerkers zonder leaseauto van de zaak stoten CO2 uit doordat zij met privévervoer 
werkgebonden reizen maken. Deze uitstoten vallen onder woon-werkverkeer en zakelijke 
reizen. Medewerkers hebben onder andere invloed op hoe vaak zij reizen en met welke 
vervoersmiddelen zij dit doen. Zo hebben medewerkers de grootste invloed op de CO2-uitstoot 
binnen deze ketenanalyse. 

Conclusion  

Conclusion heeft een grote invloed op de keten. Het bedrijf bepaalt namelijk het HR-beleid, het 
mobiliteitsbeleid en het thuiswerkbeleid, en kan hiermee sturen op CO2-reductie.  

Klanten en samenwerkende partners 

Conclusion werkt met verschillende klanten en partners, en deze partijen hebben ook invloed 
op de reiskilometers die medewerkers van Conclusion moeten maken. Met deze partijen kan 
de organisatie in gesprek gaan om afspraken te maken over thuiswerken en digitale 
vergaderingen, om reiskilometers te verminderen. Ook bij de keuze voor partners en klanten 
kan rekening worden gehouden met de afstand. 

Autofabrikanten 

Autofabrikanten ontwerpen en produceren voertuigen, en kunnen hierbij sturen op lagere CO2-
emissies of emissieloze aandrijvingen. Echter hebben zij een beperkte invloed op de keuze van 
transportmiddel van de medewerker.  

Openbaarvervoermaatschappijen 

Medewerkers die niet lopend, fietsend of met de auto komen, zullen hoogstwaarschijnlijk 
gebruik maken van een openbaarvervoermaatschappij. OV-maatschappijen regelen het 
openbaar transport met onder andere de trein, metro, trams en bus. Hierbij zijn de 
bereikbaarheid, comfort, kosten en dienstregeling medebepalend voor medewerkers’ keuze om 
hier gebruik van te maken. Echter is de invloed van deze maatschappijen op het reisgedrag 
van medewerkers beperkt. 
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Oliemaatschappijen 

Oliemaatschappijen hebben een indirecte invloed op de CO2-uitstoot doordat CO2 vrijkomt bij 
de verbranding van olieproducten voor energie. Door producten aan te schaffen die minder 
CO2-intensief zijn, kan een positieve bijdrage geleverd worden aan de uitstoot van CO2. 

Netbeheerders 

Netbeheerders van transportnetwerken (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat voor wegen en ProRail 
voor het spoor) hebben invloed op het reisgedrag van medewerkers door de kwaliteit en 
kwantiteit van hun voorzieningen. Daarnaast hebben ze invloed op wat voor stroom er wordt 
geleverd voor openbaar vervoer en welke materialen worden toegepast voor de aanleg van 
infrastructuur. Medewerkers zullen geneigd zijn om de snelste manier van reizen te kiezen. De 
reistijd is deels afhankelijk van de voorzieningen. Echter is dit ook een indirect effect, omdat 
niet zomaar een nieuwe spoorlijn of snelweg aangelegd kan worden.  
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4 | Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is bepaald hoeveel 
CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. De uitstoten vinden plaats in de 
reisbewegingen tussen huis- en werklocaties in de ketenstappen “reizen met 
vervoersmiddelen”. De berekeningen worden hieronder weergegeven en betreffen het jaar 
2021.  

4.1 Openbaar vervoer 

Conclusion hanteert een standaard kilometervergoeding voor OV-reizen van €0,15/km. Door 
middel van de declaraties van 2021 is berekend hoeveel kilometers in totaal met OV zijn 
gemaakt. Hieronder in figuur 2 wordt dit weergegeven in een tabel, waarbij de kilometers voor 
heel Conclusion bij elkaar zijn opgeteld. In totaal zijn in 2021 100.506 kilometers gemaakt met 
OV.  

 

Figuur 2: Openbaar vervoer kilometers Conclusion 2021 

In figuur 3 worden de OV-kilometers per werkmaatschappij weergegeven. Dit geeft 
werkmaatschappijen een beeld van hun aandeel in het totale aantal OV-kilometers van 
Conclusion.  

 

Figuur 3: Openbaar vervoer kilometers per werkmaatschappij 

In figuren 4, 5 en 6 worden de OV-kilometers per werkmaatschappij per maand weergegeven. 
Zo krijgen de werkmaatschappijen meer inzicht in de verdeling van het OV gebruik per maand 
en kunnen zij gerichter voor hun eigen bedrijf maatregelen treffen om CO2 te reduceren.  
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Figuur 4: Openbaar vervoer kilometers per werkmaatschappij per maand (1) 

 

 

Figuur 5: Openbaar vervoer kilometers per werkmaatschappij per maand (2) 

 

 

Figuur 6: Openbaar vervoer kilometers per werkmaatschappij per maand (3) 
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In onderstaande tabel wordt in getallen weergegeven hoeveel OV-kilometers per 
werkmaatschappij zijn afgelegd en hoeveel CO2 hierbij is uitgestoten. Ook wordt dit voor heel 
Conclusion weergegeven. De toegepaste emissiefactor voor de omrekening naar CO2 is 
afkomstig van www.CO2-emissiefactoren.nl (openbaar vervoer algemeen – voertuigtype 
onbekend 2021). 

Tabel 2: CO2-uitstoot openbaar vervoer 2021 

CO2-UITSTOOT OPENBAAR VERVOER 2021 
BEDRIJF AFSTAND (KILOMETERS) CO2-UITSTOOT (TON) % VAN UITSTOOT 

NPM                            89,27  0,001 0% 

Yellowtail                     9.639,40  0,145 10% 

Yellowtail KCD                     1.285,00  0,019 1% 

CFIT                  28.637,33  0,430 28% 

CMC                     3.888,47  0,058 4% 

CAI                     4.505,07  0,068 4% 

AMIS                         161,00  0,002 0% 

Zuyd                         957,40  0,014 1% 

X-force                         780,13  0,012 1% 

Experts                         307,73  0,005 0% 

ForeyeT                  21.935,80  0,329 22% 

Furore                     7.807,53  0,117 8% 

KWD                         632,53  0,009 1% 

Consulting                     5.395,87  0,081 5% 

Low Code                     2.134,47  0,032 2% 

Services                     4.580,13  0,069 5% 

EPG                     7.768,93  0,117 8% 
Totaal 100.506,07 1,508  
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4.2 Auto 

Voor de autokilometers is dezelfde analyse toegepast als voor de OV-reizen. Aan de hand van 
declaraties voor woon-werk en zakelijke autokilometers is bekend hoeveel autokilometers voor 
heel Conclusion zijn gemaakt. Dit is weergegeven in figuur 7. In totaal zijn in 2021 874.624 
kilometers gereden met de auto.  

 

Figuur 7: Gedeclareerde autokilometers Conclusion 2021 

In figuur 8 worden de gedeclareerde autokilometers per werkmaatschappij weergegeven. Dit 
geeft werkmaatschappijen een beeld van hun aandeel in het totale aantal gedeclareerde 
autokilometers van Conclusion.  

 

Figuur 8: Gedeclareerde autokilometers per werkmaatschappij 

In figuren 9, 10, 11 en 12 worden de gedeclareerde autokilometers per werkmaatschappij per 
maand weergegeven. Zo krijgen de werkmaatschappijen meer inzicht in de verdeling van het 
OV gebruik per maand en kunnen zij gerichter voor hun eigen bedrijf maatregelen treffen om 
CO2 te reduceren.  
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Figuur 9: Gedeclareerde autokilometers per werkmaatschappij per maand (1) 

 

Figuur 10: Gedeclareerde autokilometers per werkmaatschappij per maand (2) 

 

Figuur 11: Gedeclareerde autokilometers per werkmaatschappij per maand (3) 
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Figuur 12: Gedeclareerde autokilometers per werkmaatschappij per maand (4) 

 

In onderstaande tabel wordt in getallen weergegeven hoeveel gedeclareerde autokilometers 
per werkmaatschappij zijn afgelegd en hoeveel CO2 hierbij is uitgestoten. Ook wordt dit voor 
heel Conclusion weergegeven. De toegepaste emissiefactor voor de omrekening naar CO2 is 
afkomstig van www.CO2-emissiefactoren.nl (personenvervoer – brandstof onbekend 2021).  

Tabel 3: CO2-uitstoot gedeclareerde autokilometers 2021 

CO2-UITSTOOT GEDECLAREERDE AUTOKILOMETERS 2021 
BEDRIJF AFSTAND (KILOMETERS) CO2-UITSTOOT (TON) % VAN UITSTOOT 
NPM           4.658,00                0,908  1% 
Davinci           1.191,60                0,232  0% 
Yellowtail         54.349,00              10,598  6% 
Yellowtail KCD         10.741,20                2,095  1% 
CFIT         56.850,61              11,086  7% 
CMC         67.363,30              13,136  8% 
CAI         66.881,50              13,042  8% 
AMIS         26.066,10                5,083  3% 
Zuyd         35.933,14                7,007  4% 
X-force         21.249,40                4,144  2% 
Experts         44.445,00                8,667  5% 
ForeyeT         48.377,40                9,434  6% 
Flex-ID           3.695,60                0,721  0% 
Furore         26.611,36                5,189  3% 
KWD       177.015,00              34,518  20% 
Consulting         43.696,60                8,521  5% 
Low Code         14.532,40                2,834  2% 
VS         26.444,00                5,157  3% 
Services       110.891,00              21,624  13% 
EPG         30.726,93                5,992  4% 
F8           2.905,00                0,566  0% 
Totaal       874.624,14            170,552   
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4.3 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

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

VERDELING CO2-UITSTOOT 2021 
TYPE VERVOER UITSTOOT  
Openbaar vervoer 1,508 
Auto 170,552 
Totaal (ton CO2) 172,06 

Tabel 3: CO2-uitstoot in de keten werkgebonden personenmobiliteit 

 

Figuur 13: Verdeling CO2-uitstoot 2021 

Tevens is het van belang om een overzicht te hebben van het aantal gereisde kilometers met 
OV en de auto. Op deze manier kan de huidige en toekomstige verdeling van OV/auto worden 
weergegeven en kan hier actief worden gestuurd op stimulatie van OV gebruik. 

VERDELING KILOMETERS 2021 
TYPE VERVOER KILOMETERS 
Openbaar vervoer 100.506,07 
Auto 874.624,14 
Totaal 975.130,21 

 

Figuur 14: Verdeling kilometers 2021 
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5 | Verbetermogelijkheden 

In het kader van het certificeren op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder en het voldoen aan 
de aanstaande wetgeving omtrent werkgebonden personenmobiliteit biedt deze ketenanalyse 
inzicht in de CO2-uitstoten als gevolg van OV-gebruik en gedeclareerde autokilometers. Deze 
analyse dient te worden opgepakt en uitgediept door zowel Conclusion B.V. als de individuele 
werkmaatschappijen om inzicht te vergroten in de CO2-uitstoten en mogelijkheden om CO2 te 
reduceren. Dit omdat alle entiteiten die onder de holding vallen apart zullen moeten rapporteren 
voor de wetgeving (wanneer er >100 werknemers zijn) én omdat de praktijk leert dat 
werkmaatschappijen individueel de beste inzicht en sturing hebben op hun bedrijf, in plaats 
van dat dit vanuit de holding wordt opgelegd aan deze entiteiten.   

Concreet houdt dit het volgende in: 

1. Voor gedeclareerde autokilometers is in deze analyse gerekend met de emissiefactor 
“brandstof onbekend”, omdat het niet bekend is wat voor type aandrijving (diesel, 
benzine, elektrisch e.d.) de personenvoertuigen hebben. Hierbij de oproep aan alle 
werkmaatschappijen om voor het einde van dit jaar (2022) inzichtelijk te hebben welke 
typen aandrijvingen horen bij de declaraties, zodat hierbij de juiste, specifiekere 
emissiefactoren kunnen worden toegepast.  

2. Deze analyse zal jaarlijks worden voortgezet en dus zal jaarlijks door Conclusion B.V. 
aan de werkmaatschappijen worden uitgevraagd wat het aantal gereisde kilometers was 
voor dat jaar en met welk type vervoer (OV/auto) en in het geval van auto met welk 
type aandrijving.  

3. Werkmaatschappijen met meer dan 100 werknemers moeten voldoen aan wettelijke 
eisen omtrent werkgebonden personenmobiliteit. Dit houdt in dat in per 1 januari 2026 
de totale CO2-uitstoot van de gereisde zakelijke (werk-werk) kilometer per werkgever 
niet hoger mag zijn dan de gemiddelde uitstoot per zakelijke reizigerskilometer voor 
dat jaar: 96 gram CO2 per kilometer. Voor woon-werk kilometers is nog geen norm 
vastgesteld in de wet door gebrek aan data, en hier wordt in de toekomst naar gekeken. 
Hierbij de oproep aan alle werkmaatschappijen om aan deze normering te voldoen door, 
indien nodig, het implementeren van CO2-reducerende maatregelen.  

4. Buiten de wetgeving om heeft Conclusion duurzaamheid hoog in het vaandel staan en 
willen wij Conclusion-breed de uitstoot binnen deze keten verlagen. Daarom stellen wij 
de volgende doelstelling op deze ketenanalyse: 

DOELSTELLING EMISSIES WERKGEBONDEN PERSONENMOBILITEIT CONCLUSION 
Conclusion wil per jaar 2% CO2 reduceren in de keten werkgebonden personenmobiliteit 

met als referentiejaar 2021. 

Deze doelstelling is afgeleid van de benchmarkdoelstelling van onze sector en wordt 
daarom gezien als ambitieus en realistisch. Dit betekent dat de individuele 
werkmaatschappijen minimaal 2% CO2 dienen te reduceren per jaar door het 
implementeren van CO2-reducerende maatregelen. Inspiratie voor deze maatregelen is 
te vinden in paragraaf 5.1.  

5.1 Inspiratie voor CO2-reducerende maatregelen 

Deze ketenanalyse betreft werkgebonden personenmobiliteit exclusief leasewagens. Daarom 
bevat deze paragraaf geen maatregelen die het wagenpark betreffen. Ter inspiratie van CO2-
reducerence maatregelen kunnen onder andere de volgende websites worden geraadpleegd: 
https://www.andersreizen.nu en https://www.andersreizen.nu/wp-
content/uploads/2020/02/CE_Delft_4N98_CO2effect_van_Anders_Reizen_Def.pdf.  
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Daaruit komen de volgende suggesties voor CO2-reducerende maatregelen: 

• Verhuizen naar OV-locatie 
• Fiets van de zaak 
• Kilometervergoeding voor fiets instellen 
• Parkeerbeleid voor korte woon-werkafstand en hoge CO2-uitstoot 
• Mobiliteitskaart (OV) bij auto van de zaak 
• OV-vrij voor medewerkers zonder auto van de zaak 
• Nieuwe medewerkers eerst alleen OV, daarna keuze voor auto(vergoeding) 
• Mobiliteitsbudget 
• Gedragscampagne 
• Brandstofbudget 
• Verlagen woon-werkvergoeding voor de auto 
• Thuiswerken en kantoordelen 
• Specifieke maatregelen nemen bij klanten waarvoor veel wordt gereisd 

Overige interessante maatregelen kunnen zijn: 

• Deelmobiliteit (fietsen, scooters en auto’s) 
• Carpooling 
• Plaatsen van extra laadvoorzieningen voor auto’s en e-bikes 
• Aannamebeleid aanpassen op afstand woon-werkverkeer 
• Verhuisregelingen voor verkorten afstand woon-werkverkeer 
• Reizen met OV zien als werktijd 
• Flexibele werktijden om spits te vermijden 
• Goede fietsvoorzieningen 
• Probeerpool e-bikes 

Bovengenoemde links geven een uitgebreidere invulling aan deze maatregelen en laten tevens 
zien wat de kosten en baten van de maatregelen zijn. Ook is het van belang dat deze 
maatregelen niet alleen bijdragen aan CO2-reductie, maar ook aan het verhogen van welzijn 
op andere vlakken, zoals vitaliteit, bereikbaarheid, goed werkgeverschap, luchtkwaliteit en 
geluid. Genoeg reden om hier dus actief mee aan de slag te gaan.  

5.2 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

De scope van deze ketenanalyse omvat de entiteiten die onder AFAS vallen, wat ongeveer 60% 
van het totale ecosysteem omvat. Dit maakt het op dit punt niet mogelijk om de gehele 
ketenuitstoot te berekenen. Er zijn protocollen om bedrijven toe te voegen aan AFAS zodat ook 
hun verbruiken inzichtelijk worden. Zij kunnen dan worden meegenomen in deze analyse.  

Zoals eerder genoemd in dit hoofdstuk is deze analyse gebaseerd op onbekende 
voertuigaandrijvingen en is hiervoor de emissiefactor “brandstof onbekend” toegepast. 
Hierdoor is de berekening van de CO2-uitstoot van autokilometers niet accuraat. Hetzelfde geldt 
voor OV-kilometers, waar niet het specifieke vervoersmiddel bekend is en dus de emissiefactor 
“OV algemeen – voertuigtype onbekend” is gebruikt. Echter maakt OV een klein deel uit van 
de totale uitstoot en heeft dit dus minder invloed op de totale CO2-uitstoot dan de onzekerheid 
van autotypen. Voor autokilometers zal verbetering van deze inzichten vereist zijn, ook gezien 
de nieuwe wetgeving. De taak om dit aan te leveren ligt bij individuele werkmaatschappijen.  
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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 

https://www.internetconsultatie.nl/norm_werkgebonden_personenmobiliteit  Wetgeving 
werkgebonden 
personenmobiliteit 

www.co2emissiefactoren.nl CO2-
emissiefactoren 

https://www.andersreizen.nu/wp-
content/uploads/2020/02/CE_Delft_4N98_CO2effect_van_Anders_Reizen_Def.pdf 

CO2-reductie 
maatregelen 

Tabel 4: Referentielijst voor ketenanalyse woon-werkverkeer 

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 werkgebonden personenmobiliteit 

  



 

  
 
 
 

Ketenanalyse werkgebonden personenmobiliteit 19 

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 Donna Cross De ketenanalyse is daarnaast volgens het 
vier-ogen principe gecontroleerd door Cas Steenbergen. Cas is verder niet betrokken geweest 
bij het opstellen van deze ketenanalyse van Conclusion, wat zijn onafhankelijkheid ten opzichte 
hiervan 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Donna Cross 

Adviseur 

 

 

 

 

Cas Steenbergen 

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 Conclusion. 

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