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1 Inleiding 
In deze voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Meterwissel en inpandige sanering 2021 & 2022 worden de resultaten 
van dit project gerapporteerd. De analyse van deze keten is in het document ‘Scope 3 Ketenanalyse Meterwissel en inpandige 
sanering 2021 & 2022’ opgenomen. 
 
Voor de certificatie van de CO2-prestatieladder niveau 5 bepaalt: Eis 4.B.2 (conform SKAO Handboek 3.1 22 juni 2020) dat op 
basis van de ketenanalyse: “De organisatie rapporteert tenminste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van 
de doelstellingen voor de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is”. Deze 
voortgangsrapportage geeft invulling aan deze eis. 
 
Het huidige project is verdeeld onder drie onderaannemers en bestrijkt nagenoeg het gehele Liander gebied. Om de emissies 
van dit project maximaal te reduceren worden de monteurs zoveel in de regio te werven. Een uitzondering in deze benadering 
is Friesland, hier worden de opdrachten gebundeld per gebied. 
 
In de MVI Verklaring Leverancier- Alliander zijn de volgende ambities uitgesproken: 
Bij de start van het project voldoen alle voertuigen aan de euro norm 5 en op 31-12-2021 voldoet 80% van de voertuigen aan 
euronorm 6. En een training “Het Nieuwe Rijden” een aangepaste rijstijl leidt tot een besparing van 5% tot 15% 
 
In Q2 van 2022 is samen met de Mark Mortier de projectmanager gekeken naar een goede training over het rijgedrag. Een 
veelbelovende training van PlusPort B.V. (customersupport@plusport.com) was echter zeer teleurstellend. Veel opendeuren, 
belerend en irritant voor de lezer. Om een gedragswijziging teweeg te brengen is een webcursus niet toereikend. Wij hebben 
besloten dit niet door te voeren. 
 
In de eerdere rapportage hebben wij gezien dat wij bij de monteurs alle euronorm 4 auto’s hebben geëlimineerd. De 
euronorm 5 auto’s waren met 34% vertegenwoordigd en de norm 6 auto’s met 66%. 
 
In de meting van 9 juni 2022 is dit 28% voor euronorm 5 en 72% voor euronorm 6. Een lichte stijging. Wij blijven de monteurs 
(merendeel ZZP-er) stimuleren om een auto aan te schaffen met een lage emissiewaarde. Dit staat in ons aanname beleid. 
 

Naam Kenteken Euronorm Uitgiftejaar 

Aarden, Jerremy VFR-87-L 6 2017 

Abarkan, Ahmed 6-VKP-78 5 2011 

Ahassad, Ayman V-492-TN 6 2018 

Ahl el Arbi, Mohammed 7-VPK-49 5 2011 

Alkan, Atilla VZ-793-P 6 2016 

Baghouz, Ahmed 3-VRV-61 5 2011 

Baldemir, Aziz V-679-JS 6 2017 

Born, Nico van den V-695-SP 6 2018 

Bouaali, Hassan V-645-ZV 6 2019 

Budil, Sayfeddine VJN-18-K 5 2011 

Cam, Salim V-590-HF 6 2017 

Dogan, Vedat VGZ-98-Z 6 2020 

EL Ayoubi, Chahid 4-VSL-22 5 2012 

El Otmani, Redouan 9-VHZ-46 5 2010 

Finsy, Gregory VNN-62-N 6 2022 

Izzat, Imad V-696-SP 6 2018 

Kaisam Lorenzo VDJ35H 6 2019 

Kalluti, Abdel VV-268-V 6 2016 

Laan, Rene V-557-DP 6 2017 

Manoukian, Samuel V-849-DZ 6 2017 

Mensink, Jeffrey   6   

Mohamad, Reissan VG837T 5 2009 

Neumeijer, Mark   6   

Oedai, Radj v-580-zf 6 2019 

Oost, Johan v-827-vv 6 2019 

mailto:customersupport@plusport.com


                     Voortgangsrapportage ketenanalyse KWA gg 

 
 

blad 4 van 8 

Sallami, Elhadi V-572-HF 6 2017 

Sen, Ahmed V-446-LN 5 2014 

Shir, Sayed V-047-JH 6 2017 

Simsek, Mustafa VK-357-S 5 2014 

Verhoogt, Armand V-783-PZ 6 2018 

Vogel, Luuk VDK-39-T 6 2019 

Wezenberg, Ronald V-574-HF 6 2017 

 
Vanuit de coronamaatregelen is het thuiswerken gebleven. Hiermee hebben wij bereikt dat het merendeel van de 
projectondersteuning voor een groot deel thuis werkt. Dit beleid wordt gehandhaafd, zorgt voor meer rust en minder transport 
naar het kantoor. 
 
Het ondersteuningsteam bestaat met name uit de volgende medewerkers. Deze werken voor een deel thuis: 
 
Gertjan  40%  
Mark  80%  
Thomas  60%  
Samir  90%  
Abdullah 90%  
Jeffrey   20% 
Eric  40% 
Suzanne  90% 
Peggy  20% 
Esméralda 20% 
Abdel  0% 
Eric  0% 
Raymond 10% 
Mark  10% 
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2 Voortgang 

2.1 Doelstellingen en referentieberekening 

Per monteur wordt het aantal km en CO2 uitstoot per succesvol adres per dag geregistreerd en gerapporteerd. Basis ijkpunt bij 
start werkzaamheden is 25 km per succesvol adres. Dit geeft met een gemiddelde uitstoot van 193 gr CO2/km (CO2-
emissiefactoren.nl; Auto: Brandstofsoort onbekend) een uitstoot van 4.825 gr CO2/ succesvol adres. 
 
Dynniq Energy heeft voor dit project berekend dat een combinatie van gericht geografisch werven van capaciteit en de juiste 
keuze voor het logistieke concept zorgt voor een reductie van ten minste 35% CO2-uitstoot. De reductie wordt hoofdzakelijk 
verkregen door het terugbrengen van het aantal woon-werk-kilometers door monteurs. Monteurs worden gericht geworven 
in de nabijheid van de uit te geven kavels. Per kavel wordt steeds de optimale locatie voor materiaaluitgifte bepaald. 
 
Het realiseren van een lager aantal kilometers per installatie draagt bij aan de doelstelling met betrekking tot duurzaamheid 
en social return. Dynniq Energy rapporteert jaarlijks de CO2 footprint ten behoeve van het maatschappelijk jaarverslag van 
Alliander. Daarnaast zullen de MVO doelen worden vastgelegd in een tweejaarlijkse MVI Verklaring. 
 
De transportbewegingen worden weergegeven in afbeelding 1.  

 
Afbeelding 1 

 
De referentieberekening van 25 km per meterwissel is de basis voor de voortgang van de resultaten. Met de opdrachtgever 
Liander is een KPI afgesproken om een CO2 reductie van -35% te behalen op basis van de berekeningen in de ketenanalyse.  
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2.2 Resultaten 2021 

De conversiefactor is 0,193 kg/per km (https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/) voor een auto met 
onbekende brandstofsoort.  
De doelstelling voor 2021 is net gehaald met 36%. Hieronder is de berekening per half jaar zichtbaar. 
 
Tabel 1 
 

Resultaten 01-01-2021 t/m 30-6-2021 Per opdracht Percentage 

Referentiegegevens project Meterwissel en inpandige sanering 2021 & 2022   

Gemiddeld aantal kilometer per wissel  25  

kg O2-uitstoot per wissel (0,193 kg/per km ) 4,825  

Doelstelling -35%   

Gemiddeld aantal kilometer per wissel  16,3 -35% 

kg O2-uitstoot per wissel (0,193 kg/per km ) 3,1 -35% 

Resultaten   

Totaal aantal kilometer 347.105  

Aantal opdrachten  19.294  

Gemiddeld aantal kilometer per wissel 18 -28% 

Kg CO2 uitstoot totaal 66.991  

Kg CO2 uitstoot per wissel 3,5 -28% 

        

 

Resultaten 01-07-2021 t/m 31-12-2021 Per opdracht Percentage 

Referentiegegevens project Meterwissel en inpandige sanering 2021 & 2022   

Gemiddeld aantal kilometer per wissel  25  

kg O2-uitstoot per wissel (0,193 kg/per km ) 4,825  

Doelstelling -35%   

Gemiddeld aantal kilometer per wissel  16,3 -35% 

kg O2-uitstoot per wissel (0,193 kg/per km ) 3,1 -35% 

Resultaten   

Totaal aantal kilometer 322.446  

Aantal opdrachten  22.233  

Gemiddeld aantal kilometer per wissel 14,5 -42% 

Kg CO2 uitstoot totaal 62.232  

Kg CO2 uitstoot per wissel 2,8 -42% 

         (bron: workorder management system OPCIS) 
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3 Verbetervoorstellen 

3.1 Top 10 

Het berekenen van gemiddeld kilometer (per meterwissel) per monteur. Daarmee is inzichtelijk wie tot de ‘top 10’ behoren 
van meest gereden kilometers binnen het project en kan er verder gekeken worden naar de oorzaken. Inzicht in deze 
gegevens maakt het mogelijk verder bij te sturen in planning, werkverdeling maar bijvoorbeeld ook mogelijk groenere 
voertuigen in te zetten op de juiste monteurs (top 10) omdat de CO2 reductie daar het grootst zal zijn. 

3.2 Volle vrachtwagens 

Vanuit het magazijn worden de monteurs bevoorraad op diverse pick-up drop off locaties (hierna PUDO). Deze locaties 
worden ingericht om het aantal projectkilometers verder te minimaliseren. PUDO’s zijn alleen toegankelijk voor de monteurs 
door middel van een code of sleutel. 

3.3 PUDO 

Lopende in 2022 hebben wij  zes PUDO`s. Hiermee wordt het bezorgnet fijnmaziger en dat is reductie in kilometers voor de 
monteurs in de regio. De huidige locatie zijn: Barneveld, Velsen Noord (31-3-2022 opgezegd), Rijnsburg, Schagen, Almere-
stad en Amsterdam Centrum.  
 

 
Afbeelding 2 

3.4 Brandstofsoort 

Op het project worden alleen voertuigen ingezet met een Euro 5 norm. En in 2022 is 72% van de voertuigen euronorm 6. Ook 
zullen er enkele elektrische voertuigen worden ingezet. Het doel is om het aantal euronorm auto’s in 2022 naar 80% te 
brengen. 

3.5 Rest en Afvalstoffen  

In het centrale magazijn worden retourmaterialen gescheiden opgeslagen. Voor de verschillende materialen worden door 
Liander afvalcontainers (papier, plastic, metalen) geplaatst voor de sluitende afvalstromen van Liander. 
Voor de metaalhoudende afvalstoffen wordt een grootcontainer (6 m3) per logistiek centrum ter beschikking gesteld. 
Retourmeters en rest- en afvalstoffen zullen door gespecialiseerde afvalverwerkers worden opgehaald nadat Dynniq Energy 
heeft doorgegeven dat de container (bijna) vol is. 
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3.6 Verbeterde planning 

Binnen elk kavel is een geografische opdeling gemaakt. In Opcis is aan te geven op welke dagen deze zogenaamde 
planframes open of dicht staan voor planning en herplanning. 
 
Een planoptie is zichtbaar voor een klant of call center agent, onder de volgende voorwaarden: 

• Er is beschikbaarheid in het kavel volgens de capaciteitsplanning (Manplanning) 

• Het aantal reeds geplande opdrachten is kleiner dan de beschikbaarheid 

• Het planframe is open 
 
 


