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1 Inleiding en verantwoording 

Van den Pol Elektrotechniek B.V. is gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Als onderdeel 

van dit niveau dient een relevante ketenanalyse te worden gemaakt. (slechts één ketenanalyse vanwege het 

feit dat Van den Pol een klein bedrijf betreft). 

 

Ondanks dat er verschillende PMC zijn is de uitstoot m.b.t. woon-werkverkeer binnen alle PMC de meest 
materiele scope 3 emissie. Derhalve is besloten de ketenanalyse hierop te richten. Omdat we in de categorie 
klein bedrijf vallen is besloten een reeds bestaande ketenanalyse te gebruiken. Hiervoor hebben wij 
verschillende ketenanalyses onderzocht. O.a. beoordeeld; 

• Ketenanalyse Woonwerkverkeer (Logitech B.V. beoordeeld 09-07-2019) 

• Ketenanalyse Woonwerkverkeer (Soltegro Holding B.V. beoordeeld 09-07-2019) 

• Ketenanalyse Woonwerkverkeer (Van Dorp Installatiebedrijven B.V. beoordeeld 09-07-2019) 

• Ketenanalyse Woonwerkverkeer (Klaver Giant Groep B.V. beoordeeld 09-07-2019) 
 
Uiteindelijk is besloten om de ketenanalyse van Van Dorp Installatiebedrijven B.V. te gebruiken omdat deze 
qua werkzaamheden het meeste op onze werkzaamheden aansluit. 

2 Processtappen in de keten 

In onderstaand figuur is weergegeven welke partijen betrokken zijn bij en invloed uitoefenen op de 
waardeketen voor vervoer, zowel zakelijk als woon-werkverkeer. 
 

 
Figuur 1 
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3 Partners in de keten 

 
Vanuit de scope 3 emissies zijn er relevante partijen in de keten die daarbij betrokken zijn. De meest 
relevante partijen zijn; 

3.1. Overheid  

De overheid bepaalt het beleid en de randvoorwaarden die gemaakt worden op het gebied van 
infrastructuur, mobiliteit, openbaar vervoer en bereikbaarheid. Speerpunten in het regeerakkoord zijn het 
aanpakken van de files en het verbeteren van de mobiliteit. Bij het verbreden van een snelweg, waardoor 
files worden verminderd, zou het voor een medewerker die eerst met het openbaar vervoer kwam 
aantrekkelijker kunnen worden om met de auto te komen. De overheid stimuleert het toepassen van 
duurzame middelen door middel van subsidies en belastingcorrecties (fiscale bijtelling auto’s). Maar ook het 
beleid m.b.t. belastingen/ heffingen zijn van invloed op de keuze van de medewerker voor een type 
vervoermiddel. Hierop heeft de Van den Pol niet of nauwelijks invloed. 

3.2. Producenten en leveranciers  

De producenten zijn de opwekkers en leveranciers van de energiebron. Dit zijn oliemaatschappijen en 
energiebedrijven, maar ook producenten van bijvoorbeeld biogas. Elektriciteit kan worden opgewekt uit 
fossiele brandstoffen, maar het kan ook door duurzame bronnen zoals zon, wind en water worden opgewekt 
(groene stroom). In het laatste geval is sprake van zeer weinig CO2 emissie (alleen de emissies die 
plaatsvonden bij het maken van de windmolen/ zonnecel).  
Gas kan worden geleverd als aardgas, maar ook als biogas (methaan). Biogas heeft eigenschappen die 
vergelijkbaar zijn met aardgas, maar het wordt opgewekt door vergisting van organisch afval zoals compost. 
Producenten bepalen op welke manier de energie wordt opgewekt.  Net als bij duurzame bronnen is er 
alleen sprake van CO2 emissies bij het maken van de biogascentrale. 

3.3. Vervoerders  

Op de partijen die de keuzes in het openbaar vervoer maken voor wat betreft vervoermiddelen, brandstoffen, 
reisschema’s en bereikbaarheid, heeft Van Den Pol nagenoeg geen invloed.  

3.4. Opdrachtgever  

De opdrachtgever heeft mogelijkheden om in dit proces te sturen. Dit kan door gunningcriteria die van 
invloed zijn op de CO2 emissie, mee te nemen in de aanbesteding. Helaas heeft Van den Pol nog geen 
gunningsvoordeel kunnen verwerven c.q. gekregen. 

3.5. Werknemer  

Iedere werknemer kiest zelf op welke manier hij reist. Daarin wordt hij beïnvloedt door diverse factoren, zoals 
reistijd, reiscomfort, reiskosten, toegankelijkheid, is de bestemming met het openbaar vervoer bereikbaar, 
etc. Elk vervoermiddel verbruikt immers één of meerdere energiedragers voor de aandrijving. De ene 
energiedrager veroorzaakt tijdens het verbruik een grotere CO2 emissie dan de andere.  

3.6. Werkgever  

Van den Pol kan de keuze van medewerkers beïnvloeden via de mobiliteitsregeling. De mobiliteitsregeling is 
voornamelijk gericht op de aanschaf van zuinige en duurzame wagens met een lage CO2 emissie. 
De organisatie streeft ernaar om enkele van deze factoren zodanig te beïnvloeden dat de medewerker 
gestimuleerd wordt om voor een bepaalde vervoersvorm te kiezen. 
Overige partijen die indirect van invloed zijn op de CO2 emissie zijn partijen die de werkgever en de 
werknemer beïnvloeden in hun keuze. Dit zijn autofabrikanten, leasemaatschappijen, dealers, 
garagebedrijven etc. Hierop kan Van den Pol enigszins invloed uitoefenen.  

3.7. Overig  

Overige partijen die indirect van invloed zijn op de CO2 emissie zijn partijen die de werkgever en de 
werknemer beïnvloeden in hun keuze. Dit zijn autofabrikanten, leasemaatschappijen, dealers, 
garagebedrijven etc. Hierop kan Van den Pol enigszins invloed uitoefenen. 
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4 Kwantificeren scope 3 emissie 

Elke medewerker maakt bij indiensttreding afspraken over de wijze van woon-werkverkeer e.e.a. is 
afhankelijk van de functie van de medewerker. 
 
Grofweg is er de volgende splitsing in: 
Binnendienst; medewerkers van de administratie, ICT en de ondersteunende technische medewerkers 
(tekenaars en werkvoorbereiders) krijgen een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer als zij meer 
dan 10km van het werk wonen.  
 
Directie, projectleiders, werkvoorbereiders en inspecteurs rijden een bedrijfsauto. Deze is al in Scope 1 
meegenomen 
 
Buitendienst; De monteurs rijden over het algemeen in een bedrijfswagen op grijs kenteken. Ook deze is in 
Scope 1 meegenomen 
 
Eigen wagenpark. 
De CO2 emissie het eigen wagenpark is meegerekend in scope 1. Deze emissie is berekend op basis van 
het ingekochte volume brandstof, waarbij onderscheid gemaakt is in type brandstof (diesel, benzine). De 
data is verkregen via de brandstoffen leveranciers. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke, 
woon-werkverkeer en privékilometers. 
 
Beleid 
Bij Van den Pol is er een beleid om nieuw personeel te werven vanuit de omgeving (<30km). Hierdoor reist 
ongeveer de helft van de medewerkers met woon-werkverkeer vergoeding altijd of regelmatig met de fiets. 
Daarnaast zijn er bedrijfsfietsen beschikbaar voor o.a. leerling monteurs. Reizen met OV is geen optie en 
heeft Van den Pol geen invloed op.   
 
In de onderstaande tabel 3 het overzicht van het aantal kilometers woon- werkverkeer en de bijbehorende 
CO2 emissie. De conversiefactor is verkregen via de website www.co2emmisiefactoren.nl.  
 
 

Woon- werk 
verkeer 

Aantal 
Km 2021 

Conversiefactor  
(in gCO2/km) 

Totaal CO2 
in ton 2021 

Totaal CO2 

in ton 2020 

Totaal CO2 

in ton 2019 

Totaal CO2 

in ton 2018 

Privé auto  158388 0,195 31 30 37 65 

Fiets 48639 0 0 0 0 0 

% reductie t.o.v. 2018 52% 53% 43%  

 
  

http://www.co2emmisiefactoren.nl/
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5 Reductiedoelstelling scope 3 

Uit de resultaten van de analyses wordt duidelijk dat het grootste deel van de gereden kilometers wordt 
veroorzaakt door de bedrijfsauto’s voor de buitendienst. Dit is een logisch gevolg van een bedrijf die zich 
bezighoudt met technische dienstverlening en werken op projectlocaties. Deze post zorgt voor CO2 emissie 
in scope 1. 
 
Het woon-werkverkeer wat zorgt voor CO2 emissie in scope 3 betreft het gebruik van de privé auto. Deze 
emissie was in 2018 65,1 ton CO2.  
 
Medewerkers worden gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen. Tevens wordt elektrisch rijden 
gestimuleerd door de gratis oplaad faciliteiten bij de zaak. Mede door het Corona virus is er meer ruimte 
gekomen voor thuis werken.  
 
De CO2 reductiedoelstelling voor het woon-werkverkeer in scope 3 is vastgesteld op 6% reductie in 2021 ten 
opzichte van het basisjaar 2018. Indien we kijken naar de tabel in hoofdstuk 4 hebben we deze doelstelling 
ruimschoots behaald.  

5.1. Plan van aanpak reductie Scope 3 emissies 

Om de doelstelling te realiseren heeft Van den Pol de volgende strategie aangehouden om met autonome 
maatregelen CO2-reductie in de keten te bewerkstelligen. 
 

Actie Verant. Middelen Deadline 

Vergroten bewustwording medewerkers inzake 

brandstofverbruik en CO2 emissie.  

Directie Toolbox Continu 

Stimuleren fietsgebruik en waar mogelijk 
carpoolen. 

Directie CO2 nieuwsbrief Continu 

Nieuwe medewerkers selecteren op basis van 

woon-werk afstand.  

Directie HR beleid Continu  

Faciliteren oplaad voorzieningen.  Directie Budget  Continu  

 
 


