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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het CO2-bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Ground 
Transportation Systems Netherlands analyses uit van GHG (Green House Gas) genererende 
ketens. Dit document beschrijft de ketenanalyse van het woon-werkverkeer van Ground 
Transportation Systems Netherlands (ook: GTS NL). 

1.1 Activiteiten Ground Transportation Systems Netherlands 

Ground Transportation Systems is wereldspeler in digitale beveiligingssystemen in de 
transportindustrie. In Netherlands installeert Ground Transportation Systems Netherlands 
onder andere de kaartverkoopautomaten in de bus en tram en op de stations en installeert en 
onderhoudt zij OV-poortjes.  

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. 
Thales Netherlands 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 

Ground Transportation Systems Netherlands ziet zichzelf als koploper op het gebied van CO2 
reductie in de sectoren waarin zij actief is. Voor zowel de scope 1 en 2 als de scope 3 
emissies zijn ambitieuze reductiemaatregelen vastgelegd en (tussen)doelstellingen 
vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van de ambities om in 2030 de directe CO2-
emissies met 50% te hebben gereduceerd en de indirecte CO2-emissies met 15% ten 
opzichte van de absolute CO2-emissies in 2018.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Ground Transportation Systems Netherlands 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 

De keuze voor het onderwerp van een ketenanalyse wordt bepaald door de uitkomsten van 
een dominantieanalyse van de meest materiële scope 3 emissies. Doel is om op basis van 
indicaties voor de relatieve omvang, te komen tot een rangorde van de meest 
materiële/relevante scope 3 emissiebronnen die samen de grootste bijdrage leveren aan de 
totale scope 3 emissies van een bedrijf en tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn door het bedrijf.  

De uitkomst van de dominantieanalyse van GTS NL geeft aan dat de productmarktcombinatie 
(PMC) poortjes & validators de grootste bijdrage levert aan de scope 3 emissies van het 
bedrijf. Binnen deze PMC is qua omvang en de mate van potentiële invloed de volgende 
rangorde van materiële/relevante scope 3 emissies vastgesteld: 

1. Up- en downstream transport 

2. Woon-werkverkeer  

3. Aangekochte goederen en diensten  

4. Verbruik verkochte producten  

5. Productieafval 

6. End-of-life verwerking 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

GTS NL zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder onderwerpen moeten kiezen 
voor twee ketenanalyses. Er dient één ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de 
twee meest materiele emissies en één andere ketenanalyse voor een van de zes meest 
materiele emissies uit de rangorde.  

Voor de eerste ketenanalyse is door GTS NL gekozen om het onderwerp Up- en downstream 
transport te analyseren aan de hand van de wijze waarop de logistieke processen binnen GTS 
NL zijn ingeregeld1. 

Voor de tweede ketenanalyse heeft GTS NL gekozen om een nadere analyse uit te voeren van 
het woon-werkverkeer.   
 

2.2 Scope ketenanalyse 

Bij de analyse van het woon-werkverkeer is gebruik gemaakt van de administratieve 
gegevens en de uitkomsten van een mobiliteit enquête, eind 2021 gehouden onder de 
medewerkers van Thales Netherlands, waaronder de medewerkers van GTS NL.  
  

 
1 Ketenanalyse Logistiek GTS NL 
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2.3 Primaire & Secundaire data 

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

 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data type vervoer, reisfrequentie, reisafstand 
Secundaire data Emissiefactoren (zie bron) 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

2.4 Allocatie data 

Er heeft geen allocatie van data plaatsgevonden.  
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

De bedrijfsactiviteiten van GTS NL zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Omdat het 
personenvervoer veel aanbieders kent en het een lange keten betreft, zijn er veel 
verschillende ketenpartners. Om een beeld te geven van de verschillende ketenpartners, is 
hieronder een schema weergegeven 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 1: Belangrijkste partners in de keten van GTS NL 

3.1 Ketenpartners  

Medewerkers GTS NL 
De belangrijkste partner in de keten zijn de medewerkers van GTS NL. Zij maken de feitelijke 
transportbeweging. Vaak kiezen de medewerkers zelf welk vervoermiddel zij hiervoor 
gebruiken. De medewerkers hebben dus de grootste invloed op de CO2-emissie. 
 
Ground Transportation Systems Netherlands 
GTS NL faciliteert in HR-beleid, leasebeleid en regels. Als het gaat om geldelijke vergoeding 
van reiskilometers heeft deze partij, voor een gedeelte, invloed op de reiskostenvergoeding 
(mogelijke afweging voor keuze van transportmiddel en reisafstand).  
 
Leasemaatschappij Leaseplan N.V. 
De leasemaatschappij (Leaseplan) is de verstrekker van de auto’s aan medewerkers van GTS 
NL. Dit betekent dat ze voor een gedeelte invloed hebben op de CO2-emissie van het woon- 
werkverkeer van GTS NL; zij kunnen GTS NL adviseren over de leasemogelijkheden. Zo kan 
GTS NL ervoor kiezen om het aantal keuzes van type auto te reduceren zodat medewerkers 
alleen kunnen kiezen tussen ‘duurzame’ opties. 
 
Autofabrikanten en importeurs 
De autofabrikanten en de importeurs vormen de bron van de auto’s waarvan de medewerkers 
gebruik maken. De fabricage van een auto en het type motor (diesel, benzine, hybride, 
elektrisch, gas) van een auto hebben grote invloed op de CO2-emissie van auto’s. Zowel via 
privé-aankoop, de leasemaatschappij en GTS NL komen de auto’s bij de medewerkers terecht. 
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Beheerders van het infrastructuur 
Het wegennet en spoornetwerk is in handen van verschillende beheerders die zorg dragen 
voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur. Deze beheerders zijn ketenpartners 
omdat zij het (openbaar) vervoer over de weg en rail mogelijk maken. Denk hierbij aan 
ProRail voor onderhoud van het rail en Provincie en gemeenten voor onderhoud van de 
wegen. 
 
Openbaar vervoerders 
Vervoerders zoals busmaatschappijen (o.a. Arriva, Veolia), en treinvervoerders (o.a NS, 
Arriva, Keolis), hebben hun netwerk en vervoerstijden ingericht zodat reizigers efficiënt en 
snel van A naar B vervoerd kunnen worden. 
 
Oliemaatschappijen 
Oliemaatschappijen zijn de belangrijkste leveranciers van brandstoffen. De grootste 
oliemaatschappijen die diesel leveren aan tankstations en openbaar vervoersmaatschappijen 
in Netherlands zijn BP, Total en Shell. 
 
Energiemaatschappijen 
Energiemaatschappijen leveren elektriciteit voor elektrische auto’s en railvervoer. De wijze 
waarop elektriciteit wordt opgewekt, is van invloed op de CO2-emissie die het 
elektriciteitsverbruik veroorzaakt. 
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4 | Kwantificeren van emissies 

Voor het analyseren van het woon-werkverkeer en het kwantificeren van de CO2-emissies is 
gebruikt gemaakt van zowel interne gegevens vanuit de administratie van GTS NL als van de 
uitkomsten van een mobiliteits-enquête, eind 2021 gehouden onder alle medewerkers van 
Thales Netherlands, waaronder de medewerkers van GTS NL.  

4.1 Woon-werkpatronen 

GTS NL kent één vestiging in Huizen. Kenmerkend voor GTS NL is dat van de circa 145 
medewerkers er ongeveer 50 medewerkers zijn die geen woon-werkverkeer naar deze 
vestiging hebben. Dit zijn de service monteurs die vanuit huis hun werk doen, en vandaar -in 
bedrijfswagens-reizen naar projectlocaties.  

De overige medewerkers kennen de vestiging Huizen als hun werklocatie, met als belangrijke 
kanttekening dat sinds Covid19 er een beleid wordt gevoerd waarbij 60% van de werktijd op 
kantoor en 40% vanuit huis wordt gewerkt.  

4.2 Woon-werkafstanden 

Uit de gegevens met betrekking tot de woongegevens en postcodes van de medewerkers van GTS 
NL blijkt dat de gemiddelde woon-werkafstand van de medewerkers die Huizen als werklocatie 
kennen op ongeveer 34 kilometer ligt. De kortste afstand bedraagt 4 km, de langste 161 km. Meer 
dan de helft van de medewerkers woont in een straal van 50 kilometer rond Huizen. 
 

 

Volgens cijfers van het CBS uit 2018, is de gemiddelde afstand van het woonadres tot het 
werk ongeveer 22,7 kilometer. GTS NL kent dus een hogere gemiddelde reisafstand.  

Grafiek 1: woon-werkafstanden naar afstandsklasse
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4.3 Reistijden 

De reistijd wordt beïnvloedt door de reisafstand, het gebruikte vervoermiddel (één of meer) 
en externe factoren zoals files, wachttijden, weersomstandigheden etc. Over de reistijden 
(per vervoermiddel) zijn vanuit de mobiliteit enquête geen gegevens bekend. Volgens het 
CBS bedraagt de gemiddelde reistijd naar het werk ongeveer 50 minuten. 

4.4 Vervoermiddelen 

In de mobiliteit enquête is gevraagd naar de (combinatie van) vervoermiddelen die de werknemers 
in het algemeen gebruiken voor het woon-werkverkeer. De auto is daarbij veruit favoriet, gevolgd 
door de (elektrische) fiets en motor. Het openbaar vervoer wordt nauwelijks gebruikt.  
 

 
Grafiek 2: gebruik van vervoermiddelen in woon-werkverkeer vestiging Huizen 
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4.5 CO2-uitstoot woon-werkverkeer 

De CO2-uitstoot die het woon-werkverkeer voor de vestiging Huizen veroorzaakt is op basis van de 
mobiliteit enquête berekend en in onderstaand figuur per vervoermiddel weergegeven.  
 

 
Figuur 2: CO2-uitstoot woon-werkverkeer vestiging Huizen per vervoermiddel 
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5 | Verbetermogelijkheden 

Om de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer te verminderen zijn er vanuit meerdere 
invalshoeken mogelijkheden.  

Verminderen kantooruren 

De eerste stap in het verminderen van de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer is de bron van 
het vraagstuk aanpakken; namelijk het verminderen van de hoeveelheid daadwerkelijk 
gereden kilometers. Dit kan gerealiseerd worden door medewerkers meer flexibiliteit te 
geven in de locatie van waaruit zij werken. Tijdens de Covid19 uitbraak is er binnen GTS NL 
een beleid gevoerd waarbij 50% van de werktijd op kantoor en 50% vanuit huis werd 
gewerkt. In 2022 zien we dat medewerkers nog steeds gemiddeld één dag per week 
thuiswerken.  

Duurzamer vervoersmiddelen 

Voor de korte afstand zijn er meerdere goede alternatieven voor het reizen dan met de auto. 
Denk bijvoorbeeld aan fietsen; niet alleen de gewone stadsfiets kan hierbij gebruikt worden, 
maar bijvoorbeeld ook de elektrische fiets, waardoor nog iets langere afstanden overbrugd 
kunnen worden of die door personen met minder goede gezondheid gebruikt kunnen worden; 
of de wielrenfiets, voor medewerkers die hun reistijd graag combineren met sporten. Ook kan 
gedacht worden aan het reizen per scooter of motor. 

Voor de langere reisafstanden kan worden gedacht aan het beschikbaar stellen van OV-
kaarten waarmee (een deel) van de woon-werkreis kan worden afgelegd. Vooralsnog zijn er 
geen plannen om de gemeente Huizen te voorzien van een treinaansluiting.  

Vanuit GTS NL kunnen deze vervoersvormen op verschillende manier gestimuleerd 
worden. Daarbij biedt de overheid een fiscale regeling voor het ter beschikking stellen 
van (elektrische) fietsen.  

Leasebeleid 

Een deel van de medewerkers van GTS NL beschikt over een leaseauto. Via het 
leasebeleid kan invloed worden uitgeoefend op het woon-werkverkeer, met name het 
gebruik van duurzame vervoermiddelen. Zo is in het actuele leasebeleid vastgelegd dat 
er voor personenauto’s alleen nog maar elektrische auto’s besteld mogen worden. Voor 
bedrijfsauto’s is in 2022 een eerste onderzoek geweest naar de haalbaarheid van 
overstap op elektrische bedrijfswagens.  
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Verminderen belemmeringen/ stimulering 

In de mobiliteit enquête is aan de medewerkers gevraagd welke suggesties zij hebben om het 
woon-werkverkeer duurzamer te maken en de woon-werk footprint per medewerker te 
verminderen. Dat heeft geleid tot de volgende suggesties die kunnen bijdragen om bestaande  
  

Grafiek 2: suggesties ter bevordering gebruik duurzamer vervoer1
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6 Ambities 

6.1 CO2-reductiedoelstelling 

De bovengenoemde maatregelen zijn een indicatie van wat GTS NL zou kunnen uitvoeren om 
haar scope 3-emissies van woon-werkverkeer te reduceren. Op basis van dit potentieel en de 
ingeschatte haalbaarheid is met betrekking tot deze ketenanalyse de volgende 
reductiedoelstelling vastgesteld: 

Ground Transportation Systems Netherlands reduceert 50% van de CO2-uitstoot in het woon-
werkverkeer in de periode 2018-2025 gerelateerd aan het aantal Fte. 

6.2 Actieplan 

Om de doelstelling te realiseren zijn de volgende acties benoemd: 

Acties Actienemer Datum gereed 

Verbeteren kwaliteit inzicht woon-
werkverkeer door uitvoeren enquête 
woon-werkverkeer 

Werkgroep 
Mobiliteit 2022 

(door)Ontwikkelen van 
woonwerkregeling (haalbaarheid en 
keuze verbetermaatregelen) 

Werkgroep 
Mobiliteit 2022 

Uitvoeren acties vanuit 
woonwerkregeling 

Werkgroep 
Mobiliteit 2022-2025 

 

6.3 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Deze ketenanalyse is gebaseerd op administratieve gegevens en de uitkomsten van een 
mobiliteit enquête, eind 2021 gehouden onder de medewerkers van Thales Nederland, 
waaronder de medewerkers van GTS NL. De gegevens van de enquête hebben betrekking op 
alle medewerkers die werkzaam zijn in de vestiging Huizen, zowel vallend onder Thales 
Nederland als onder Ground Transportation Systems Netherlands. Hierdoor is er een 
onzekerheid in de toegepaste vervoermiddelen en berekende transportkilometers.  
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| 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 

Netherlandsse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment 
– Requirements and guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

Thales Commuting Survey 2021 Vragenlijst woon-werkverkeer 
THALES_Commuting_2021_v2 bronvermelding emissiefactoren Commuting Survey 
  

Tabel 2: 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 3: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse woon-werkverkeer 
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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 Harro van der Vlugt. De ketenanalyse is daarnaast 
volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door M. Kuipers van Thales Nederland. 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. 
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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. 

7.1 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 GTS NL. 

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