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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Balance een analyse 

uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 

ketenanalyse van duurzaam advies voor de afdeling energietransitie binnen Balance.   

1.1 Activiteiten Balance 

Balance is een expert op het gebied van integraal project management en strategisch advies. 

Haar focus ligt op projecten in de fysieke leefomgeving. Balance is onder andere actief in de 

sectoren Energietransitie, Gebiedsontwikkeling, Mobiliteit & Infrastructuur en Waterveiligheid. 

Balance werkt voornamelijk in opdracht van overheidsinstanties. Balance heeft de ambitie om 

bij te dragen aan een duurzame wereld, daarom is besloten om het CO2-Prestatieladder 

certificaat te behalen. Bijkomend voordeel is dat het CO2-Prestatieladder certificaat steeds 

vaker gevraagd wordt bij projecten en dus ook de klanten van Balance een toekomstbestendig 

Nederland belangrijk vinden. 

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: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 

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. 

Balance 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 

Deze ketenanalyse focust zich op de keten van advies van Balance binnen de afdeling 

energietransitie. Balance heeft grote ambities om organisaties te adviseren over de 

energietransitie en investeert veel om hierin te groeien. Wel is er altijd nog ruimte voor 

verbetering. Dit geldt ook voor de scope 1 en 2 emissies gerelateerd aan deze afdeling. Daarom 

beschouwd Balance zichzelf als een middenmoter.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Balance de ketenanalyse van duurzaam advies voor de afdeling 

energietransitie. 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: Invloed in de keten & doelstellingen 
• Hoofdstuk 5: Verbetermogelijkheden 

• 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 Balance het meeste invloed heeft 

om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in het Excel document “Scope 3 analyses”. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Balance 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: 

• Energietransitie - Overheid 

• Gebiedsontwikkeling - Overheid 

Door Balance is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de categorie 

“Energietransitie – Overheid”. Hierin heeft Balance met haar kennis en advies de grootste 

invloed op de bedrijfsvoering en de emissies in de keten. Daarnaast zijn dit ook projecten 

waarmee qua CO2-uitstoot een behoorlijke reductie bereikt kan worden.  

2.2 Scope ketenanalyse 

Balance heeft voor deze ketenanalyse geanalyseerd binnen welk onderdeel de adviseurs de 

meeste impact hebben op CO2-reductie in de keten. Daarom is er in deze ketenanalyse gericht 

op de ketenpartners van projecten binnen het werkveld “energietransitie”. Balance werkt binnen 

energietransitie mee om Nederland aan te sluiten op duurzame energiebronnen. Hiervoor 

vervullen ze een adviesrol in projecten omtrent energiestrategie, de energiebegroting, 

warmteontwikkeling, wijkuitvoeringsplannen, verduurzaming woningcorporaties en 

berekeningen voor energiebehoefte. Balance gaat planmatig te werk om zo van start tot de 

realisatie van het beoogde project te komen, waardoor er in alle stappen van de keten invloed 

kan worden uitgeoefend om de CO2-uitstoot te reduceren. Door meer kennis te vergaren over 

duurzaamheid en meer advies te geven binnen dit werkveld wordt impact gemaakt wat betreft 

CO2-reductie. Hierom is gekozen om voor de sector energietransitie de keten te analyseren.  

Balancers (adviseurs) werken aan concrete projecten en/of aanbestedingen die leiden tot 

energiebesparing/CO2-reductie. Afhankelijk van het type project en de rol die de Balancer 

invult, is er ruimte voor het sturen op extra CO2-reductie binnen projecten. Een ervaren 

Balancer zal wijzen op betere showcases en best-practices als die bestaan, gelet op de 

verschillende type opdrachtgevers waar zij hebben gewerkt. Zo worden de laatste inzichten 

toegepast in de projecten.  

 

2.2.1 Scope-afbakeningen: rollen binnen Balance 

Balance heeft een tak van ongeveer 20 adviseurs die advies geven over de energietransitie. Dit 

doen ze voornamelijk voor gemeentes, provincies en enkele waterschappen en 

wooncorporaties. De inhoud van deze trajecten wisselt. Zo wordt er geadviseerd over 

aardgasvrije wijken, routekaart klimaatneutraal en duurzame gebiedsontwikkeling. Een 

adviseur staat in contact met ketenpartners, bijvoorbeeld opdrachtgevers, belanghebbenden 

en aannemers. De rol van de adviseur verschilt steeds per project, omdat de taken en wensen 

steeds van elkaar verschillen. Om deze reden wordt er een specifieke doelstelling geformuleerd 

welke geldend is voor alle adviseurs. Bij het Energietransitieteam van Balance staat 

kennisontwikkeling centraal. Tweewekelijks worden ervaringen vanuit verschillende typen 

opdrachtgevers binnen het team gedeeld. Elke zes weken focust het Energietransitieteam zich 

op een concrete ontwikkeling in het kennisveld. Hierbij is ruimte voor het uitwisselen van kennis 

en ervaringen en staat elke keer een nieuw thema centraal. Junioren in het team worden 
begeleid door senioren. Een Balancer wordt door opdrachtgevers gewaardeerd om zijn/haar 

brede kijk op het werkveld. Omdat zij op interim basis projecten uitvoeren komen zij bij veel 

verschillende typen opdrachtgevers over de vloer waarbij opdrachtgevers profiteren van de 
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laatste inzichten en het netwerk wat de Balancer meeneemt. Voor de scope van de ketenanalyse 

is gekeken naar de impact die Balance kan maken middels advies en kennisverbreding.  

De opdrachten bij Balance komen niet uit de lucht vallen. Naast adviseurs houden ook 

contractmanagers zich bezig met het binnenhalen van opdrachten, bijvoorbeeld door middel 

van het winnen van aanbestedingen. Deze contractmanagers staan in contact met 

opdrachtgevers, stakeholders, adviseurs en aannemers.  

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door 

Balance. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 

Primaire data Business cases Balance, verdeling PMC’s, ketenpartners 

Secundaire data CO2 Emissiefactoren 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

2.4 Allocatiedata 

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

De bedrijfsactiviteiten van Balance zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten 

projectaanvragen worden gedaan en gaat het leveren en implementatie van het advies gepaard 

met energiegebruik en emissies. Het doel van deze ketenanalyse is om CO2-reductiekansen te 

exploreren binnen de adviesprojecten van Balance, daar waar ze impact kunnen maken binnen 

de keten. Hier is bewust voor gekozen, omdat Balance met hun consultancyfunctie invloed heeft 

in de uitwerking van opdracht binnen de sector energietransitie. Door dit ketenonderwerp te 

doorgronden verwacht Balance daadwerkelijk met hun advies impact te kunnen maken.  

 

Figuur 1: Ketenstappen advies energietransitie 

Figuur 1 beschrijft de diverse fasen in de keten van advies binnen de tak van energietransitie. 

Hieronder worden deze stappen omschreven.  

3.1 Ketenstappen  

 

De eerste stap in de keten ontstaat bij de opdrachtgever die een kennishiaat 

heeft omtrent het realiseren van een project. Hierdoor moet een partij worden 

ingeschakeld met de benodigde kennis. 

 

 

De volgende stap in de keten ontstaat wanneer de opdrachtgever met een 

kennishiaat een aanvraag indient bij Balance voor advies. Daarnaast kan 

Balance zelf opdrachten binnenhalen door middel van aanbestedingen. 

Kennishiaat

Aanvraag voor 
advies bij 

kennisinstituut

Sales

Vooronderzoek & 
quickscan

Dienstverlening 
advies

Project 
management en 
implementatie

Evaluatie & 
afronding

Kennis
hiaat 

Aanvraag voor 
advies bij 

kennisinstituut 
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Voordat het advies daadwerkelijk wordt uitgevoerd, buigt de sales-afdeling zich 

eerst over het beoogde project. Hiervoor wordt een contract opgesteld 

waardoor de partijen aan elkaar gebonden zijn voor een bepaalde periode. 

 

 

De vervolgstap in de keten is het vooronderzoek en de quickscan dat de 

adviseurs van Balance uitvoeren om het probleem van de opdrachtgevers in 

kaart te brengen.  

 

 

Vervolgens kunnen de adviseurs de klant- en projecten bezoeken om 

consultancywerkzaamheden te verrichten. Binnen het project wordt vervolgens 

een passend advies gerealiseerd om het probleem op te lossen. 

 

 

De realisatie van het betreffende werk wordt gecoördineerd en gemanaged. 

Vervolgens wordt het beheer van het gerealiseerde project uitgevoerd en 

geïmplementeerd. 

 

  

De laatste stap in de keten is de evaluatie en afronding van het project om te 

reflecteren op wat beter had kunnen gaan en wat meegenomen kan worden om 

in de toekomst efficiënter en duurzamer te werk te gaan. 

 

Binnen deze ketenstappen zijn een aantal ambities ontstaan om potentiële CO2-

reductiemogelijkheden te analyseren. Binnen de dienstverlening van het advies gebruiken 

adviseurs vervoer om klanten en projectlocaties te bezoeken. Echter, dit type relatief kleine 

impact zal niet worden bekeken, omdat daar niet de echte impact zit. De grote impact zit in de 

ontwikkeling van het advies voor duurzamere projecten die duurzaamheidswinst opleveren, 

vooral in de vorm van CO2-reductie. Door meer opdrachten in duurzaamheid te krijgen, wordt 

er binnen de keten meer CO2 reductie behaald. Daarnaast, in de laatste fase van de 

ketenstappen wordt het project geëvalueerd, waardoor nieuwe inzichten en kennis 

meegenomen worden in de volgende projecten. Doordat Balance een cultuur heeft waarin 

kennisdeling centraal staat, wordt iedereen binnen de organisatie op de hoogte gehouden van 

alle ontwikkelingen omtrent verduurzaming.  

Het is dan ook lastig om de invloed van Balance te kwantificeren in CO2-reductie. Daarom gaan 

we hier dieper in 3 projecten duiken, om in kaart te brengen welke werkzaamheden hier 

plaatsvinden, hoe CO2 hier een rol in speelt en welke CO2-reductie wordt behaald (of berekend). 

1. Omgevingsmanager 

wind, gemeente 

Amsterdam 

 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft als onderdeel van de 

energieregio Noord-Holland Zuid zoekgebieden vastgelegd 

waarin nader onderzoek gedaan wordt voor het opwekken van 

elektriciteit door windenergie en door zonne-energie. Amsterdam 

heeft de ambitie om in 2030 17 extra windmolens van ca. 3 MW 

te plaatsen en kijkt hiervoor naar voorkeursgebieden binnen de 
stadsgrenzen. De plaatsing van windturbines op land is 

onderdeel van een maatschappelijk debat over 

Sales 

Vooronderzoek 
& quickscan 

Project 
management 

en 
implementatie 

Evaluatie & 
afronding 

Dienstverlening 
advies 
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klimaatverandering en onze leefomgeving en roept veel vragen 

en emoties op van zowel tegenstanders als medestanders. Nu 

dat de RES 1.0 is vastgesteld, start er een extra fase, waarin 

versterkt aandacht is voor input van belanghebbenden, de 

zogenaamde “reflectiefase”. Balance heeft voor deze fase een 

omgevingsmanager geleverd. 

2. Ontwikkelaar 

Duurzaam Warmtenet, 

gemeente Zwolle 

 

In de eerste fase van het project warmtetransitie Holtenbroek en 

Aa-landen bestaat de opgave uit het ontwikkelen en realiseren 

van een duurzaam gevoed warmtenet voor circa 8.000 

woningequivalenten (Weq’s). Voor de organisatie van deze 

eerste fase van de warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen 

werkt de gemeente een organisatiemodel uit waarbij de 

gemeente door, samen met één of meerdere partners, deel te 

nemen in een op te richten warmtebedrijf. Balance heeft voor dit 

project de ontwikkelaar / business developer geleverd. 

3. Beleidsadviseur 

warmtetransitie, 

Provincie Noord-Holland 

Voor het team warmtetransitie huurt de Provincie Noord-Holland 

een Balancer in als allround beleidsadviseur warmtetransitie. De 

Balancer is verantwoordelijk voor de implementatie van het 

Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-

2025, dat betrekking heeft op ca. 16.000 Noord-Hollandse 

besparingsplichtige bedrijven. Daarnaast voert hij diverse 

werkzaamheden uit waarbij de focus ligt op kennisontwikkeling 

en deling binnen de 47 gemeenten liggende in de provincie. Een 

concreet voorbeeld hiervan is het opzetten van een expertpoule 

vanuit de provincie ter ondersteuning van de gemeentelijke 

energietransitie verplichtingen. 

De genoemde opdrachten zijn zowel door warme als koude sales in concurrentie met andere 

partijen (via het Dynamisch Aankoopsysteem) binnengehaald. Balance wordt door 

opdrachtgevers gewaardeerd om haar uitgebreide kennis van de energietransitie en het feit dat 

Balancers het vermogen hebben om projecten naar realisatie te brengen. In onze aanbiedingen 

wijzen wij op dit vermogen en op de ervaringen van de in te zetten consultants.  

Adviseurs/Balancer 

De consultants van Balance binnen de afdeling energietransitie. Hieronder wordt voor ieder 

project beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden waren voor de betrokkenen van de 

opdracht.  

1. Omgevingsmanager wind, gemeente Amsterdam 

Voor het RES onderdeel wind vult Balance het strategisch (omgevings-) management 

in. De omgevingsmanager onderneemt zaken als uitvoeren van reflectiefase conform 

plan van aanpak, doorontwikkelen gebiedsgerichte aanpak, belanghebbenden 

vertegenwoordigen, taken omtrent uitvoering coördineren, contactonderhoud, 

communiceren en voorstellen doen voor uitvoeren interventies belanghebbende. 

 

2. Ontwikkelaar Duurzaam Warmtenet, gemeente Zwolle 

Voor de ontwikkeling van het warmtenet zet de gemeente een Integraal Project 

Management (IPM) team in. De Balancer vult hier de rol van technisch manager in. De 

Balancer stuurt een technisch team aan en voert taken uit als het optimaliseren van 

systeemontwerp voor duurzame bronnen, gevolgen keuzeontwerp in kaart brengen, 

onderhandelen over in- en verkoop van warmte, vertegenwoordigen en aansturen van 

marktpartijen en het afstemmen technische zaken.  

 

3. Beleidsadviseur warmtetransitie, Provincie Noord-Holland 
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Voor het team warmtetransitie huurt de Provincie Noord-Holland een Balancer in als 

allround beleidsadviseur warmtetransitie. De Balancer voert diverse werkzaamheden 

uit op het gebied van energiebesparing in de industrie en de kennisontwikkeling en 

deling binnen de Noord-Hollandse gemeenten. Ook de interprovinciale afstemming op 

het vlak van energiebesparing valt binnen het werkpakket van de Balancer. Daarnaast 

rolt de Balancer het energiebesparingsakkoord uit en geeft de Balancer vorm aan de 

expertpool en begeleiding van warmteregisseurs. De Balancer is actief in het 

kennisnetwerk van energiebesparing, voert werkbezoeken uit bij warmte-initiatieven 

en begeleid diverse subsidietrajecten.  

3.2 Ketenpartners 

Opdrachtgevers 

De opdrachtgevers zijn gedefinieerd als commerciële organisaties en (semi-)overheden die 

opdrachten betreft energietransitie projecten verstrekken aan Balance. Deze opdrachten 

ontstaan doordat de opdrachtgevers zelf niet alle kennis/benodigdheden hebben om het project 

uit te voeren. Opdrachtgevers zijn ambitieuze partijen met een hoog ambitieniveau op het 

gebied van de energietransitie. De gemeenteraad van Amsterdam heeft bijvoorbeeld de 

ambitie om in 2030 17 extra windmolens te plaatsen en kijkt hiervoor naar voorkeursgebieden 

binnen de stadsgrenzen. De gemeente Zwolle heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 een 

energieneutrale, klimaatadaptieve en circulaire stad te zijn waarin het goed wonen, werken en 

verblijven is. Het doel is om in 2025 25% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en 25% van de 

totale energievraag duurzaam op te wekken. De provincie Noord-Holland heeft haar 

activiteiten rond de Energietransitie gebundeld in het programma Energietransitie. Dit 

programma bestaat uit 4 teams, die zich richten op de RES, de infrastructuur, waterstof en op 

de warmtetransitie. De onderstaande tabel geeft voor zowel de adviseurs als contractmanagers 

van Balance de ketenpartners weer.  

 

KETENPARTNERS 

Stakeholders 

Opdrachtgevers 

Samenwerkingspartners 

(onder)aannemers 

Leveranciers 

Externe adviseurs 
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4 | Invloed in de keten & doelstellingen 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per project 

bepaald hoeveel CO2 wordt bespaard wordt door de uitvoering van het project in de keten. Elke 

paragraaf beschrijft hoe een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot beïnvloed 

wordt. Omdat de uitstoot die ontstaat bij de andere ketenstappen in verhouding tot de 

bespaarde uitstoot van projecten in het niet vallen, zijn deze buiten beschouwing gelaten. 

4.1 Energiebesparingen in adviesprojecten 

Balancers werken aan concrete projecten die leiden tot energiebesparing/CO2-reductie. 

Afhankelijk van het type project en de rol die de Balancer invult is er ruimte voor het sturen op 

projecten. Een ervaren Balancer zal wijzen op betere showcases als die bestaan gelet op de 

verschillende type opdrachtgevers waar zij hebben gewerkt. Zo worden de laatste inzichten 

toegepast in de projecten. Hieronder staat beschreven wat de projecten inhouden en welke 

besparingen ze hebben opgeleverd. De besparingen zijn berekend door middel van de CO2-

emissiefactoren (2022) en ze te vergelijken als het aantal groen opgewekte stroom grijs zou 

zijn of met fossiele brandstoffen gerealiseerd zou zijn.  

Omgevingsmanager wind, gemeente Amsterdam 

Amsterdam heeft de ambitie om in 2030 17 extra windmolens te plaatsen. De 17 extra 

windmolens moeten leiden tot de productie 15 MWe duurzame/groene energie.  

Door de 17 extra windmolens een uur te laten draaien leveren ze 15 MWh op. 1 MWh staat 

gelijk aan 1.000 kWh. Hierdoor leveren de 17 windmolen 15.000 kWh uur aan stroom. Door dit 

te vermenigvuldigen met het aantal uren in een dag en het aantal dagen per jaar is de 

theoretisch jaarlijks haalbare stroom in kWh berekend. Dit komt uit op een besparing van 

131.400.000 kWh per jaar. Wanneer dit op een grijze manier was opgewekt, had het 68.722 

ton CO2 gekost om hetzelfde aantal energie op te wekken. 

CO2-REDUCTIE WIND 

Opwekking (kWh) Emisssiefactor (gram) Bespaarde CO2 uitstoot 

131.400.000 523 68.722,2 ton 

Ontwikkelaar Duurzaam Warmtenet, gemeente Zwolle 

Bij de eerste fase van het project warmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen bestaat de opgave 

uit het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam gevoed warmtenet voor circa 8.000 

woningequivalenten. Dit staat gelijk aan de verduurzaming van bijna 10 miljoen kuub gas. 

10.000.000 m3 gasbesparing staat gelijk aan een CO2-reductie van 20.850 ton.  

CO2-REDUCTIE WARMTENET 

Opwekking (m3) Emissiefactor (gram) Bespaarde CO2 uitstoot 

10.000.000 2085 20.850 ton 

Beleidsadviseur warmtetransitie, Provincie Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland heeft haar activiteiten rond de Energietransitie gebundeld in het 

programma Energietransitie. Dit programma bestaat uit 4 teams, die zich richten op de RES, 

de infrastructuur, waterstof en op de warmtetransitie. Voor het team warmtetransitie huurt de 

Provincie Noord-Holland een Balancer in als allround beleidsadviseur warmtetransitie. De 

Balancer voert diverse werkzaamheden uit waarbij de focus ligt op energiebesparing in de 

industrie en kennisontwikkeling en deling binnen de gemeenten liggende in de provincie. Het 

benutten van het potentieel aan energiebesparing in de industrie bij betere naleving van 

energiebesparing levert ruim 2 petajoule. Dat is 5% van het totale energieverbruik van de 
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industrie- en dienstensector in Noord-Holland in 2020. Ter vergelijking gaat het hier om het 

energieverbruik van meer dan 60.000 woningen, de jaarlijkse opbrengst van 800 hectare 

zonnepanelen op land of 21 gemiddelde windmolens op zee. 

2 petajoule staat gelijk aan 2.000.000 gigajoule (GJ). Een besparing van 2 petajoule aan 

warmte staat gelijk aan een CO2-reductie van 53.680 ton. Een besparing van 2 petajoule aan 

grijze stroom staat zelfs gelijk aan een CO2-reductie van 290.557 ton. De daadwerkelijke 

reductie zal zich ergens in deze range bevinden. 

CO2-REDUCTIE WARMTETRANSITIE 

Opwekking (GJ) Emisssiefactor (gram) Bespaarde CO2 uitstoot 

2.000.000 26.840 53.680 – 290.557 ton 

4.2 In gesprek over CO2-reductie 

De kernwerkzaamheden voor Balance binnen de sector energietransitie is om te adviseren en 

het aansporen van duurzaamheid bij ketenpartners. Omdat Balance duurzaamheid hoog in het 

vaandel heeft, sporen ze duurzaamheid aan door kansen van CO2-reductie te bespreken met 

de ketenpartners. Na afronding van ieder project wordt geëvalueerd wat de leerpunten zijn voor 

de adviseurs van het project, die vervolgens de belangrijkste elementen delen met de junior en 

senior Balancers. Deze kennissessies onder collega’s stimuleren inhoudelijke kennis en 

ontdekken de mogelijkheden voor CO2-reductie die in de toekomst worden meegenomen.  

Vanuit deze gesprekken is het belangrijk dat de adviseurs daadwerkelijk in gesprek gaan met 

de ketenpartners over CO2-reductie binnen de projecten. Hierdoor zal de focus op reductie een 

vast onderdeel moeten worden bij gesprekken met tussen opdrachtgever en adviseurs. 

Daarnaast kan in de offertes, social media en website worden benoemd dat Balance een 

werkwijze hanteert dat inzet op het reduceren van CO2. 

4.3 Overzicht CO2-reductie in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-reductie in de keten wordt onderstaand een tabel 

en een taartdiagram gepresenteerd.   

VERDELING UITSTOOT 

BUSINESS CASE REDUCTIE  

Wind, Amsterdam 68.722 

Warmtenet, Zwolle 20.850 

Warmtetransitie, Noord-Holland 53.680 

Totaal (ton CO2) 143.252 

Tabel 2: CO2-uitstoot per ketenstap 
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Figuur 2: Verdeling CO2-reductie per project 

4.4 Doelstellingen 

Door uitvoering van deze projecten kan er 143.252 ton CO2 bespaard worden. Daar waar 

Balance impact kan maken binnen de keten is het geven van advies. Hoe meer absolute uren 

Balance kwijt is aan projecten binnen de energietransitie, hoe meer projecten er zijn waar CO2 

potentieel gereduceerd kan worden. Het aantal uren is afhankelijk van het totale aantal 

opdrachten dat binnenkomt en afhankelijk van de duur. Om een actieve en realistische 

doelstelling te creëren welke Balance en ketenpartners kan motiveren om nog meer CO2 te 

reduceren is de volgende doelstelling tot stand gekomen: 

“Balance wil, in 2025 ten opzichte van 2021, 10% meer aan totale projecturen aan advies 

besteden binnen de sector “energietransitie” 

Om dit te verwezenlijken moeten er duidelijk in kaart gebracht worden welke 

projecten/aanbestedingen er in de toekomst gaan spelen en hoe zij meer besparing voor hun 

rekening kunnen nemen, zowel als vanuit de sales/contractmanagement als adviseurskant. 

Door meer projecten en meer uren kwijt te zijn aan advies, zal in de keten met CO2 worden 

gereduceerd. Echter, de extra projecten zullen ook binnengehaald moeten worden. Daarom is 

er een ook een doelstelling wat betreft het binnenhalen van aanbestedingen en opdrachten om 

te kunnen groeien binnen de sector energietransitie.   

20850; 15%

68722,2; 48%

53680; 37%

CO2-besparing in tonnen

Aardgasverbruik

Elektriciteitsverbruik - grijze
stroom

Warmtelevering - STEG
centrale



 

  

 
 
 

KETENANALYSE BALANCE 13 

5 | Verbetermogelijkheden 

In deze paragraaf worden de reductiemogelijkheden in de keten benoemd. Vervolgens is er een 

berekening gemaakt hoeveel CO2-reductie deze mogelijkheden ongeveer opleveren.  

Balance heeft een aantal mogelijkheden om impact te maken in de keten. De doelstelling is 

helder, meer projecten en meer advies-uren zou binnen de keten moeten leiden tot meer 

reductie. Echter, dit is de kwantitatieve doelstelling. Naast deze doelen kan Balance de 

adviseurs van de energietransitie opleiden tot een hoger kennisniveau omtrent CO2-reductie 

binnen de projecten. Momenteel wordt er al kennis gedeeld tussen adviseurs, echter zou er 

binnen Balance ook een basis gelegd kunnen worden voor een opleidingstraject. Dit houdt in 

dat alle adviseurs een cursus volgen over hoe zij duurzaamheid op projecten kunnen stimuleren.  

Het aantal uren zegt natuurlijk niet alles over CO2-reductie. De uren dienen ook efficiënt benut 

te worden en door kundig personeel te worden uitgevoerd.  Daarnaast zou als borging van CO2-

reductie ook gekeken kunnen worden naar targets voor adviseurs. Hiermee kan inzichtelijk 

worden gemaakt aan de hand van dashboards welke adviseurs de meeste CO2-reductie voor 

zijn rekening neemt. De adviseurs met de meeste reductie krijgen halfjaarlijks een duurzaam 

cadeau.  

Daarnaast is het betrekken van belanghebbenden en ketenpartners een belangrijk uitgangspunt 

om duurzaamheid in de keten te bevorderen. Het publiekelijk aanjagen van duurzaamheid zou 

een actievere rol kunnen innemen, bijvoorbeeld door het delen van best practices op social 

mediakanalen en binnen het netwerk. Dit bevordert communicatie in de keten en maakt 

inzichtelijk wat de doelen zijn van Balance.  

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

In totaal zijn er drie business cases opgenomen in de ketenanalyse. Omdat energietransitie een 

steeds belangrijker en grootschalig onderdeel wordt van de projecten, wordt verwacht impact 

te maken en CO2 te reduceren met projecten. Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel 

uitstoot er in de keten wordt bespaard door de projecten, omdat vooraf niet bekend is welke 

projecten er zijn en hoe deze inhoudelijk worden ingevuld in de totale keten. Daarom is er 

gebruik gemaakt van schattingen. Ook is niet te bepalen welk deel van de reductie dankzij de 

bijdrage van Balance komt. 

 

In 2021 is uit een analyse van drie projecten gebleken dat hier 143.252 ton CO2 uitstoot mee 

kan worden voorkomen. Deze 3 projecten hadden een aandeel van 38% in de over 2021 

gewerkte uren van team energietransitie. Extrapolatie van deze data naar het totaal aantal 

opdrachten en gewerkte uren is door de wisselende aard van opdrachten puur een indicatieve 

schatting. Het totale besparingspotentieel van de projecten waaraan in 2021 gewerkt is komt 

daarmee uit op 380.127 ton CO2. Wanneer er volgend jaar meer uren aan verschillende 

projecten wordt besteed en de verwachte 2,5% groei daadwerkelijk behaald wordt. Zou dit dus 

tot een extra besparing kunnen leiden van 9.503 ton CO2. 
 

REDUCTIEPOTENTIE 

BESPARING (TON CO2) 2021 BESPARING (TON CO2) 

2022 

BESPARING (TON CO2) 

2023 

380.127 389.630 399.103 

Tabel 3: Reductiepotentie per jaar 

Om deze reductie te realiseren zal ieder jaar de ketenanalyse worden geüpdatet om te 

monitoren of de CO2-reductie is toegenomen (per gewerkt uur).  
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5.2 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Het is voorafgaand niet bekend hoeveel projecten van de energietransitie zullen worden 

aangevraagd of worden gegund in de aanbesteding. De doelstelling is daarom gebaseerd op 

een schatting/verwachting. Om meer inzicht te krijgen in de reductie die wordt behaald middels 

de focus op CO2-reductie in energietransitie projecten, kan achteraf worden geanalyseerd welke 

maatregelen zijn doorgevoerd n.a.v. gesprekken met ketenpartners. 

Het aantal uren is niet de beste indicatie voor CO2-reductie, omdat reductie afhangt van het 

beoogde project. Een project kan 500 uur kosten en een relatief lage besparing opleveren, 

terwijl een project met “slechts” 100 uur een veel grotere besparing kan opleveren. Hiervoor 

zal in de toekomst een beter meetinstrument gebruikt voor moeten worden.  

Er kan niet exact worden bepaald hoeveel CO2 besparing aan Balance kan worden toegekend, 

omdat het werkt op basis van samenwerkingen. Het aantal uren geeft daarom een indicatie van 

de hoeveelheid projecten, echter wil dit niet altijd zeggen dat meer uren samenhangt met meer 

CO2-reductie.  
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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 on 

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 

  

http://www.ecoinvent.org/
http://www.bamco2desk.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
http://edepot.wur.nl/160737
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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 Jelmer Kort. De ketenanalyse is daarnaast volgens het 

vier-ogen principe gecontroleerd door Bas de Gooier. Bas de Gooier is verder niet betrokken 

geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Balance, wat zijn 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: 

 

Jelmer Kort 

Adviseur 

 

 

Bas de Gooijer 

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 Balance. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 

Ondertekening 

Auteur(s):    Jelmer Kort, De Duurzame Adviseurs 

Kenmerk:    KETENANALYSE BALANCE 

Datum:    16-5-2022 

Versie:     1.0 

Verantwoordelijke manager:  Yke Bonenberg 

 

 

Handtekening autoriserende manager: 

 

 

 

 

--------------------- 


