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1. Inleiding
De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-uitstoot in
organisaties substantieel te reduceren. Het gaat daarbij om reductie binnen de
bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Dit kunnen organisaties bereiken door
nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten.
Het gaat bij de CO2-Prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten, en
het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder werkt niet met regelgeving
voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit
en vernieuwing van bedrijfsvoering en product.

Om niveau 4 van de prestatieladder te behalen is het vereist dat er een ketenanalyse
opgesteld wordt. Eis 4.A.1 geeft aan dat de organisatie aantoonbaar inzicht moet
hebben in de meest materiële emissies uit scope 3, en daarnaast ook een analyse van
GHG-genererende (ketens van) activiteiten kan voorleggen. Tevens zal deze analyse ook
voldoen aan eis 5.A.1 & 5.A.1-2 door reductiemaatregelen te formuleren die toegepast
worden bij Tripsolute en inzicht te bieden in de scope 3 emissies van Tripsolute. Voor de
opzet van de ketenanalyse wordt er gebruikt gemaakt van het Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard zoals wordt beschreven in het
CO2-prestatieladder handboek (Greenhouse Gas Protocol, 2011).

1.1 Wat is een ketenanalyse
Een ketenanalyse is een analyse van CO2-emissies binnen een van de GHG-ketens die
aanwezig zijn in een organisatie. Daarbij heeft het als doelstelling om de relevante
emissies uit scope 3 te identificeren om zo een duidelijk overzicht van de uitstoot te
realiseren. Zo kunnen er ook op effectieve wijze reductiemaatregelen worden
geformuleerd die bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot (SKAO, 2020).

1.2 Activiteiten Tripsolute
Tripsolute B.V. is gevestigd in Arnhem. Tripsolute B.V. voert projectmanagement uit voor
publieke opdrachtgevers onder meer op het gebied van ruimte, water, mobiliteit. Ze wil
in de toekomst haar activiteiten ook aanbieden aan andere opdrachtgevers, zoals
bijvoorbeeld binnen de energiesector. De uitvoering van projectmanagement vindt
plaats deels op het kantoor van de opdrachtgever, op projectlocaties en digitaal vanuit
huis. Tripsolute bestaat per 1 januari 2022 uit 40 medewerkers, waarbij het aantal FTE
32,55 bedraagt.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies
Hoofdstuk 3: Beschrijving van GHG-keten en ketenpartners
Hoofdstuk 4: Kwantificering scope 3 emissies
Hoofdstuk 5: Reductiedoelstellingen en -maatregelen
Hoofdstuk 6: Bronvermelding
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1.4 Definities
Omdat het CO2-Prestatieladder handboek voor een aantal begrippen geen duidelijke
definitie hanteert is het noodzakelijk dat de definitie hiervan vooraf duidelijk
geformuleerd wordt. Dit geldt echter niet voor alle begrippen die voorkomen in het
handboek.

Business travel
Het aantal kilometers die niet vallen onder woon-werkverkeer én de hoeveelheid kWh
getankt door medewerkers met leaseauto's.

GHG-keten
(Greenhouse gas) Een groep van activiteiten/factoren die samen invloed hebben op de
CO2-uitstoot.

Ketenanalyse
Een analyse van CO2-emissies binnen een van de GHG-ketens die aanwezig zijn in een
organisatie.

Ketenpartners
Een bedrijf of instelling waarmee Tripsolute d.m.v. samenwerking invloed uit kan
oefenen op de CO2-uitstoot.

MTC
MultiTankCard

Primaire data
Data van werkelijke leveranciers en gebruikers. (SKAO)

Product markt combinatie
Voor de organisatie relevante sectoren (markten/thema’s) en bedrijfsactiviteiten binnen
deze sectoren.

Secundaire data
Algemene cijfers en inschattingen. (SKAO)

Woon-werkverkeer
De afstand tussen het woonadres en de standplaats.
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2. Scope 3 emissies

2.1 Relevante scope 3 emissies

Upstream: Relevant Downstream: Relevant

Aangekochte goederen en diensten Ja Downstream transport en distributie Nee

Kapitaalgoederen Nee Ver- of bewerken van verkochte producten Nee

Brandstof en energie gerelateerde activiteiten Nee Gebruik van verkochte producten Nee

Upstream transport en distributie Nee End-of-life verwerking van verkochte producten Nee

Productieafval Ja Downstream geleaste activa Nee

Personenvervoer onder werktijd (Business Travel) Ja Franchisehouders Nee

Woon-werkverkeer Ja Investeringen Nee

Upstream geleaste activa Nee

2.2 Relatieve omvang scope 3 emissies

PMC's
sectoren en
activiteiten

Omschrijving van
activiteit waarbij CO2
vrijkomt

Relatief belang van CO2-belasting van de
sector en invloed van de activiteiten

Potentiële invloed
van de organisatie
op de CO2-uitstoot

Rangorde

1 2 3 Sector 4 Activiteiten 5 6

Leveren van capaciteit voor
het uitvoeren van projecten in
met name de publieke sector

Business travel
Groot
9,99 ton CO2 volgens
emissie inventaris 2021

Middelgroot Middelgroot 1

Leveren van capaciteit voor
het uitvoeren van projecten in
met name de publieke sector.

Woon-werk verkeer
Middelgroot
5,73 ton CO2 volgens
emissie inventaris 2021

Klein Klein 2

Leveren van capaciteit voor
het uitvoeren van projecten in
met name de publieke sector.

Aangekochte goederen en
diensten Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar 3

Leveren van capaciteit voor
het uitvoeren van projecten in
met name de publieke sector.

Afval Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar 4

Omdat het woon-werkverkeer en business travel van Tripsolute de twee grootste scope
3 emissiebronnen zijn zullen beide onderwerpen in deze ketenanalyse behandeld
worden. Daarnaast zullen activiteiten, partners en processen grotendeels overeenkomen
wat makkelijker maakt om voor beide meer inzicht te bieden. Dit zijn tevens de enige
scope 3 emissies omdat Tripsolute een bedrijf is waarvan de medewerkers diensten
(projectmanagement ondersteuning en adviesfuncties) leveren aan andere bedrijven.
Daarom zijn er slechts twee emissies van toepassing. Voor een overzicht van de
potentiële impact van de te nemen maatregelen wordt er verwezen naar het
EnergieManagement Actieplan 2022 van Tripsolute.
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De scope 3 emissies ‘aangekochte diensten en goederen’ en ‘afval’ zijn in de praktijk wel
relevant voor Tripsolute. Echter is de hoeveelheid CO2 die door deze categorieën wordt
uitgestoten minimaal vergeleken met het woon-werkverkeer en business travel.
Tripsolute is zoals eerder al aangeven een bedrijf waarvan de medewerkers diensten
(projectmanagement ondersteuning en adviesfuncties) leveren aan andere bedrijven.
Het kantoor is gevestigd in Arnhem en wordt gedeeld met twee andere organisaties,
Tripsolute maakt gemiddeld 3 keer per week gebruik van dit kantoor. Door deze situatie
en het feit dat er één keer per week maximaal 3 à 4 medewerkers aanwezig kunnen zijn
stellen wij dat de hoeveelheid CO2 veroorzaakt door aangekochte goederen en afval
nihil is en daarom wordt deze niet meegenomen in de analyse.
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2.3 Primaire & secundaire data
In deze ketenanalyse wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data. Door
middel van vragenlijsten zijn er gegevens verzameld over verschillende factoren die
invloed hebben op het woon-werkverkeer en business travel van Tripsolute.

Data Bronnen

Primaire data

➢ Gedeclareerde kilometers
➢ Transportmiddelen
➢ Energiebronnen
➢ Aardgasverbruik
➢ Elektriciteitsverbruik
➢ FTE

Secundaire data ➢ CO2-emissiefactoren
➢ zakelijke kilometers

2.4 Allocatie
Er vindt geen allocatie van data plaats. De emissie vanuit woon-werkverkeer en
business travel betreft namelijk slechts één output.
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3. Ketenanalyse woon-werkverkeer & business travel

3.1 Beschrijving GHG-keten
Om de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer en business travel in kaart te brengen
wordt er gekeken naar een aantal verschillende factoren. Dit zijn:

1. Reisafstanden
2. Transportmiddelen
3. Energiebronnen

Samen vormen deze factoren de GHG-keten binnen de woon-werkverkeer en business
travel scope 3 emissies. In hoofdstuk 4 zullen deze factoren nader toegelicht worden
door verder inzicht te geven in de samenstelling van deze keten.

Figuur 1: GHG-keten 1/2

Figuur 2: GHG-keten 2/2
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3.2 Ketenpartners
Onder ketenpartners verstaan we bedrijven of instellingen waarmee Tripsolute d.m.v.
samenwerking invloed uit kan oefenen op de CO2-uitstoot. Hiermee zijn we tot een
selectie gekomen van een aantal potentiële partners van Tripsolute. De onderstaande
partners hebben allemaal invloed op de CO2-uitstoot maar bieden niet allemaal de
mogelijkheid tot samenwerking en worden daarom ook niet als ketenpartner gezien.
Deze bedrijven/instellingen zijn wel opgenomen in de lijst om aan te tonen dat er wel
een overweging gemaakt is.

Tripsolute B.V.
Tripsolute zelf is van grote invloed op de keten, d.m.v. het aanbieden elektrische lease
auto's/fietsen en OV-abonnementen. Hiermee wordt de organisatie aangestuurd op
CO2-reductie.

Medewerkers van Tripsolute
De medewerkers van Tripsolute maken de keuze over hun vervoermiddel en zijn
daarmee van invloed op de CO2-uitstoot. Medewerkers worden ook actief betrokken bij
het reduceren van CO2-emissies door meedenk momenten tijdens bijeenkomsten. Ook
worden zij op de hoogte gehouden in de maandelijkse nieuwsbrief, hierin worden tips
gedeeld die zij kunnen gebruiken om hun eigen CO2-uitstoot te verminderen.
Daarnaast worden via enquêtes de eigenschappen van de privé auto’s opgevraagd om
een beter beeld te krijgen van de transportmiddelen van medewerkers.

Mobility Service (leasemaatschappij)
Zorgt voor een breed aanbod aan elektrische lease auto's.

MultiTankCard
Biedt inzicht in het brandstofverbruik, zowel elektrisch als fossiel. Ook bieden zij de
mogelijkheid voor leaserijders om groene stroom te tanken met de groene laadpas.

NS
Verstrekt de NS-businesscard en biedt daarmee de mogelijkheid om CO2-uitstoot te
verminderen door met het OV te reizen. Daarnaast biedt het ook inzicht in de gereisde
km's.

Opdrachtgevers
Zijn van invloed op de keten door medewerkers van Tripsolute bijvoorbeeld de
mogelijkheid te geven om thuis te werken. Hiermee kunnen zakelijke kilometers
bespaard worden.

Energieleveranciers
Leveren de energie die bijvoorbeeld gebruikt wordt om elektrische auto's op te laden.
Tripsolute kan hiermee in overleg gaan over het soort stroom dat geleverd wordt.

Gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat
De beheerders van de infrastructuur hebben veel invloed op de keuze van het
vervoermiddel die medewerkers gebruiken. Deze instanties kunnen echter niet door
Tripsolute beïnvloed worden d.m.v. samenwerking.
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Autofabrikanten
Zijn van invloed op de CO2-uitstoot van de auto's die worden gebruikt door
medewerkers (met privé auto’s) maar dit kan niet door Tripsolute beïnvloed worden.
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4. Kwantificering scope 3 emissies
In dit hoofdstuk volgt de kwantificering van de woon-werkverkeer emissies van
Tripsolute inclusief de overige emissies uit scope 1,2 en 3. de kwantificering is tot stand
gekomen met behulp van de CO2-emissiefactoren en de data die verzameld is onder de
medewerkers van Tripsolute. Daarnaast zullen er ook andere diagrammen getoond
worden die verder inzicht geven in de GHG-keten zoals beschreven is in het vorige
hoofdstuk.

4.1 Emissie inventaris 2021

4.2 Totstandkoming data

Bron Afkomst

Aardgas Afgelezen van kantoor

Elektriciteit Afgelezen van kantoor

Elektrische auto (lease) Leasemaatschappij (MTC)

Elektrische auto (privé) Gedeclareerde kilometers

Brandstof auto (privé) Gedeclareerde kilometers

Trein NS uittreksel

Bus NS uittreksel

Fiets Gedeclareerde kilometers

Het mag duidelijk zijn dat we overal met onbewerkte brongegevens te maken hebben
die volledig betrouwbaar zijn. De CO2-emissiefactoren die gehanteerd worden bij het
opstellen van de emissie inventaris zijn afkomstig van
https://www.co2emissiefactoren.nl/

https://www.co2emissiefactoren.nl/
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4.3 Verdeling transportmiddelen & brandstoffen

De verdeling van alle lease en privé
auto’s binnen Tripsolute. Belangrijk
hierbij is dat alle lease auto’s elektrisch
zijn. Vanaf 2022 beschikken de
medewerkers met lease auto’s ook een
groene laadpas waardoor ze ook de
mogelijkheid krijgen om groene stroom
te tanken.

Het overzicht van de gereden kilometers
per transportmiddel binnen Tripsolute.
De lease km’s bevatten hier ook privé
km’s, daardoor geeft het een vertekend
beeld. Er is voor 2021 helaas geen
mogelijkheid geweest om deze km’s te
scheiden.

Dit zijn de brandstoftypes van alle auto’s
zowel privé als lease van Tripsolute. De
overige categorie bestaat uit één
waterstofauto en twee hybride auto’s.
Verder wordt er met één elektrische
privé auto gereden waardoor het totaal
op acht komt.
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De verdeling van transportmiddelen
voor de Scope 3 categorie
Woon-werkverkeer. In 2021 bestond
deze uit:
Elektrische fiets; 0,4%
Bus; 3,6%
Trein; 16%
Auto privé; 80%
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5. Reductiemaatregelen en -doelstellingen

5.1 Maatregelen
Om de CO2-emissies van Tripsolute te reduceren wordt er al enige tijd actief gewerkt
aan het toepassen van verschillende maatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van
deze maatregelen voor scope 1, 2 en 3 vanaf 2022. Voor verdere toelichting op de
maatregelen wordt er verwezen naar het energiemanagement actieplan.

Nr. Scope Maatregel Verwachte
reductie [%]

M1 Generiek Medewerkers bewust maken over CO2-emissie 1

M2 Generiek Maandelijks een tip naar medewerkers sturen 5

M3 1 Contract afsluiten voor levering groen gas 65

M4 2 Contract afsluiten voor groene stroom 100

M5 2 Tijdschakelaar installeren op de modems 11,8

M6 2 Tijdschakelaar installeren op keukenboiler 10,7

M7 2 en 3 Verstrekken kaart Groen Laden 23,0

M8 3 Tripsolute stimuleert thuiswerken 20

M9 3 Tripsolute stimuleert fietsgebruik 5

M10 3 Tripsolute stimuleert gebruik OV 3

M11 3 Tripsolute stimuleert banden op juiste
spanning

2

5.2 Maatregelen Woon-werkverkeer & Business travel
Voor het laden van elektrische lease auto’s maken de medewerkers gebruik van MTC’s
(MultiTankCards). Volgens SKAO valt het gebruik van elektrische lease auto’s daarom in
eerste instantie onder scope 2. Gebeurt het laden echter op het woonadres van de
medewerker dan valt het onder scope 3, omdat de medewerker bepaalt hoe de levering
van energie is geregeld.

Voor de verstrekte MTC’s geldt bij grijze stroom een omrekenfactor van 0,427 kg/kWh.
Tripsolute wil het gebruik van groene stroom stimuleren en heeft daarom MTC’s
verstrekt voor groen laden (‘Groene kaart’), waardoor de omrekenfactor daalt naar
0,035 kg/kWh. Indien de medewerkers 25% van de energie laden met deze Groene
kaart levert dit een CO2-reductie op van 23,0%.

De grootste bijdrage in scope 3 is te verwachten van het gebruik van brandstof auto's
voor woon-werkverkeer. Aangezien dit uitsluitend privé auto's betreft, heeft Tripsolute
geen invloed op de keuze van de brandstof. Tripsolute heeft wel mogelijkheden als het

https://docs.google.com/document/u/0/d/1XeNEgP7W7x-zInZDdt4Gz05AQ5HgNAvlO1IuUoO2Zeo/edit
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gaat om het terugdringen van de emissie door verandering in het gebruik. Concreet
betekent dit het stimuleren van:

- Thuiswerken.
- Gebruik van andere vormen van vervoer met minder CO2-emissie.
- Gebruik van openbaar vervoer.
- Beïnvloeding gebruik.

Tripsolute wil voor de komende jaren de volgende maatregel nemen:

● Tripsolute werkt aan bewustwording medewerkers: Tripsolute informeert haar
medewerkers over CO2-emissies. De verwachte reductie is 1%.

● Tripsolute maakt medewerkers bewust: Tripsolute publiceert tenminste 1 keer
per maand aan de eigen medewerkers een concrete tip die kan leiden tot lagere
CO2-emissie. Deze tips dienen ook thuis toepasbaar te zijn. Het doel is een
reductie van 5% van de CO2-emissie.

● Tripsolute stimuleert medewerkers tenminste 25% van de elektrische energie te
tanken met de Groene kaart, hetgeen jaarlijks een CO2-reductie van 23,0%
oplevert.

● Tripsolute stimuleert thuiswerken: Tripsolute heeft als doelstelling het aantal
kilometers woon-werkverkeer met 20% te verminderen door 20% van het werk
thuis te kunnen uitvoeren. Dit levert een reductie van 20% op.

● Tripsolute stimuleert het gebruik van de fiets: Tripsolute geeft ook een
vergoeding van € 0,19 per km bij gebruik van de fiets. De verwachte reductie is
5%.

● Tripsolute stimuleert gebruik van openbaar vervoer (trein, bus, tram): Tripsolute
verstrekt aan alle medewerkers OV-passen. De verwachte reductie is 3%.

● Tripsolute stimuleert banden op spanning: Tripsolute stuurt elk kwartaal een
reminder voor het op de juiste spanning brengen van de banden. De verwachte
reductie is 2%.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de onderwerpen uit de ketenanalyse en zijn in
de afgelopen periode opgesteld voor de komende 1 à 2 jaar. Het doel is om elk jaar
nieuwe maatregelen te formuleren die aansluiten op de inzichten verkregen uit deze
ketenanalyse. Maar ook op basis van kennissessies met medewerkers en analyses van
andere potentiële reductiemaatregelen.
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5.3 reductiedoelstellingen
Tripsolute B.V. wil haar CO2-emissie per FTE in 2030 met 55% reduceren ten opzichte
van het jaar 2020 voor zowel scope 1, 2 en 3.

De doelstelling geldt ook voor scope 3 categorie ‘woon-werkverkeer’. Dit betekent een
reductie van 0,12 TON CO2/FTE naar 0,05 TON CO2/FTE.

In het Energiemanagement Actieplan, dat is getekend op 9 april 2021, is te lezen dat
Tripsolute zich de doelstelling had gesteld om op 1 januari 2023 een CO2-reductie te
behalen van 10% ten opzichte van de nulmeting op 15 januari 2021.
Echter, het is ook zaak om vooruit te kijken en hiertoe is er een nieuwe
reductiedoelstelling geformuleerd, in lijn met de doelstelling die door de Europese
Commissie is opgesteld.
De EC wil in 2030 een reductie 55% van de CO2-emissie hebben bereikt ten opzichte
van de emissie in 1990. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse reductie van 2%.

Tripsolute heeft gekozen om eveneens een reductie te behalen van 55% ten opzichte
van het jaar 2020. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse reductie van 7,7%.

5.4 Voortgang
Zoals in de reductiedoelstellingen te zien is streeft Tripsolute naar een CO2-reductie van
7,7% per jaar. Omdat Tripsolute een groeiende organisatie is, is er ook rekening
gehouden met het aantal FTE binnen de organisatie. In de grafiek hieronder is af te
lezen dat Tripsolute haar doelstelling op basis van de totale CO2-uitstoot niet gehaald
heeft maar voor FTE wel.
Echter zijn deze jaren door COVID-19 slecht vergelijkbaar met elkaar. Doordat 2020 als
nulmeting gebruikt wordt zijn de corona-maatregelen van grote invloed geweest op de
totale CO2-uitstoot van dat jaar. Door het opheffen van de meeste maatregelen in 2022
en daarmee dus ook het toenemen van het aantal reisbewegingen is de verwachting dat
er meer CO2 uitgestoten zal worden.



Ketenanalyse 4.A.1 - 17/18



Ketenanalyse 4.A.1 - 18/18

6. Bronvermelding
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