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1 INLEIDING 
Een belangrijk onderdeel vanaf niveau 3 van de CO2-prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 
emissies van de organisatie. In het document ‘Rangorde scope 3 & ketenanalyse CO2 emissies’ zijn de meest 
materiële Scope 3 emissiecategorieën reeds in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in de 
Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol. 
 
1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 
Op basis van de vaststelling van de meest materiele emissie categorieën, is de keuze gemaakt om Industrie 
(Projecten & Beheer) te kiezen als één van de onderwerpen voor een ketenanalyse.  
Dit document beschrijft de ketenanalyse van de Ordina Solution voor Supply Chain Optimization. 
 
1.2 Leeswijzer 
Dit document maakt deel uit van de implementatie van de CO2-Prestatieladder. Voorliggende rapportage 
beschrijft de aanpak en resultaten van de uitgevoerde ketenanalyse. 
 
Bij het vaststellen welke emissiestromen in Scope 3 het meest relevant zijn wordt het GHG-protocol gevolgd 
waarin 4 stappen worden beschreven om tot een analyse te komen: 
1. Beschrijven van de waardeketen; 
2. Bepalen van de relevante scope 3 emissie categorieën; 
3. Identificeren van partners in de waardeketen; 
4. Kwantificeren van de emissies. 
 
In deze rapportage worden deze stappen achtereenvolgens toegelicht: 
• Hoofdstuk 2: Beschrijven van de waardeketen & bepalen van relevante scope 3 emissie categorieën. Hierin 

wordt het project/de activiteit behandeld dat als onderwerp voor de ketenanalyse is gekozen, de scope, 
beschrijving van de keten, de bijbehorende ketenstappen en de veroorzakers van CO2-uitstoot per ketenstap. 

• Hoofdstuk 3: Identificeren van ketenpartners waarbij de ketenpartners en hun rol in de keten worden 
toegelicht. 

• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies: welke data is gebruikt, hoe zijn de CO2-emissies gecalculeerd en 
wat zijn de uitkomsten. 

• Hoofdstuk 5: Samenvatting en analyse van de uitkomsten. 
• Hoofdstuk 6: Reflectie op de uitgevoerde analyse en aanbevelingen voor de toekomst.  
 
Informatie over de eisen die de CO2-prestatieladder stelt aan ketenanalyses, de gebruikte methodiek en de 
betrokkenen bij het opstellen van de analyse is te vinden in Bijlage A. Bijlage B geeft de gebruikte bronnen weer. 
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2 UITLEG KETEN 
De ketenanalyse is bepaald op de meest materiële scope 3 emissie categorieën. Deze analyse is terug te lezen 
in het bestand ‘Rangorde scope 3 & ketenanalyse CO2 emissies’. Hieronder is eerst de analyse samengevat als 
inleiding op de keuze van het onderwerp van de voorliggende ketenanalyse, waarna de keuze voor het 
onderwerp zelf wordt toegelicht. 
Vervolgens zal de keten toegelicht worden. In hoofdstuk 4 volgt de kwantitatieve uitwerking van de keten. 
 
2.1 Bepaling relevante scope 3 emissie categorieën 
Het uitvoeren van deze analyses begint met het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 emissies van de organisatie. 
In het document ‘Rangorde scope 3 & ketenanalyse CO2 emissies’ zijn de meest materiële Scope 3 
emissiecategorieën reeds in kaart gebracht volgens de stappen zoals beschreven in de Corporate Value Chain 
(Scope 3) standaard van het GHG-protocol. 
Uit de inventarisatie van de Scope 3 emissies komt naar voren dat de volgende categorieën de grootste CO2-
uitstoot veroorzaken: 
 

1 PMC’s sectoren en 
activiteiten 

2 Omschrijving van 
activiteit waarbij CO2 

vrijkomt 

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

activiteiten 5 Potentiële 
invloed 

Ordina op 
CO2-reductie 

6 Score 7 Rang 
3 Relatief belang 

van CO2-
beslasting van 

de sector 

4 Relatieve 
invloed van IT 

activiteiten 

Overheid /  
Projecten en beheer 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 
en Upstream geleaste 
activa (categorie 8) 

2 3,5 16 112 1 

Financiële 
dienstverleners /  
Projecten en beheer 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 
en Upstream geleaste 
activa (categorie 8) 

1 4 16 64 2 

Industrie /  
Projecten en beheer 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 
en Upstream geleaste 
activa (categorie 8) 

4 2 8 64 2 

Overheid /  
Professional Service 
(Detachering) 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 2 3,5 4 28 4 

Zorg /  
Projecten en beheer 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 
en Upstream geleaste 
activa (categorie 8) 

2 3 4 24 5 

Financiële 
dienstverleners /  
Professional Service 
(Detachering) 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 

1 4 4 16 6 

Industrie /  
Professional Service 
(Detachering) 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 4 2 2 16 6 
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2.2 Keuze van het onderwerp 
Ordina is een ICT dienstverlener, maar speelt als zodanig niet alleen een rol in de ‘ICT sector’ maar in allerlei 
ketens. Tenslotte leveren ICT-oplossingen een grote bijdragen aan CO2-reductie in andere sectoren. In het 
#SMARTer2030 rapport van The Global e-Sustainability Initiative (GeSI) wordt het CO2-reductie potentieel 
geraamd op 20%. 
In dit rapport worden in hoofdstuk 3 kansrijke voorbeelden genoemd waarbij ICT kan bijdragen in andere 
sectoren. Ook transport wordt hier genoemd. 
 
Onder de Business Propositie IDGO (Intelligente Data Gedreven Organisaties) heeft Ordina een aantal Solutions. 
Een van de Solutions richt zich op Supply Chain Optimization. Hieronder vallen een aantal proposities, waarbij we 
in deze ketenanalyse inzoomen op de Ordina Solutioin for Logistics for Logistics Optimization. 
 
 
2.3 Beschrijving en visualisatie van de keten  
 
Ordina Solution for Logistics Optimization  
Ordina biedt strategisch advies, begeleiding, en de technologie om via een intelligente en geïntegreerde planning 
de logistieke operaties te optimaliseren, en de samenwerking te stroomlijnen. 
Efficiënter plannen in logistiek (Transport planning) leidt automatisch tot minder km en minder CO2 leidt; dit is in 
de logistieke markt zo evident dat het vaak niet eens expliciet benoemd wordt (ook de minder kilometers niet). 
 

Leaflet-Intelligente-d
atagedreven-organisa 
 
Ordina richt zich met deze dienst op Transportbedrijven (Rail, Road, Air, Water) 
 
In onderstaande leaflet beschrijft Ordina hoe met behulp van data/ICT efficiency verbetering kan worden bereikt.  
Op pagina 4 worden hiervan 2 voorbeelden genoemd: 

 Havenbedrijf Rotterdam 
Developers van Ordina dragen bij aan duurzame doelen Havenbedrijf Rotterdam | Ordina 
Als een schip in de haven van Rotterdam wil aanleggen, moeten verschillende partijen op het juiste 
moment activiteiten ondernemen. Door op basis van beschikbare data aankomsttijden nauwkeuriger te 
voorspellen, wordt de efficiëntie flink vergroot. De CO2-uitstoot daalt daardoor met 4 procent en meer 
schepen kunnen de haven in Rotterdam aandoen. Een meer efficiënte operatie leidt dus tot een 
groeiend businessmodel. 

 Transportbedrijf 
Ordina ontwikkelt cost optimal routing voor partner Ewals Cargo | Ordina 
Zo heeft Ordina voor internationaal transport bedrijf Ewals Cargo op basis van Quintiq technologie een 
cost optimal routing ontwikkeld. Een systeem dat Ewals Cargo Care in staat stelt om met behulp van een 
algoritme op een snelle en efficiënte manier uit te rekenen wat voor de klant de optimale route is qua 
kosten. De centrale planningsapplicatie maakt datagedreven optimalisatie mogelijk, waardoor het bedrijf 
efficiënter kan plannen en kostenbesparend kan werken. 
Zie ook de website van Ewals Cargo waaruit naar voren komt hoe belangrijk dit transportbedrijf CO2-
uitstoot reductie belangrijk vindt. 
 
Maar ook andere klant-trajecten tonen dit aan: 

 Case | Optimalisatie van de Stand-, Gate and Bus Planning voor Brussels Airport | Ordina waarbij de 
vermindering van de milieu-impact wordt benoemd als gevolg van optimalisatie van planningsprocessen. 
 

 Idem bij Transportbedrijf De Rijke Case | Jan de Rijk Logistics | Ordina 
 

 
 

https://www.nldigital.nl/wp-content/uploads/2017/09/GeSI-SMARTer_2030-2015.pdf
https://www.ordina.nl/cases/developers-van-ordina-dragen-bij-aan-duurzame-doelen-havenbedrijf-rotterdam/
https://www.ordina.nl/ordina-ontwikkelt-cost-optimal-routing-voor-partner-ewals-cargo/
https://www.ordina.be/cases/optimalisatie-van-de-stand-gate-and-bus-planning-voor-brussels-airport/
https://www.ordina.be/en/cases/jan-de-rijk-logistics/
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Figuur 1: visualisatie van de keten 
 

 
Figuur 2: High level aanpak Ordina 

 
 
Omdat we als Ordina actief Transport planning als propositie in de markt zetten, daar ook succesvol in zijn en dit 
automatisch tot minder kilometers en minder CO2 uitstoot leidt, zijn wij pro-actief bezig met het verlagen van CO2 
uitstoot in de transport markt. In deze markt is de resulterende reductie van CO2-uitstoot en kilometers zo 
overduidelijk en vanzelfsprekend dat het niet eens meer expliciet genoemd wordt. 
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3 KETENPARTNERS 
Het identificeren van de ketenpartners is een onderdeel van de ketenanalyse. Zo wordt duidelijk wat de rol is van 
de ketenpartners en bij wie welke informatie opgevraagd moet worden ten behoeve van het bepalen van de CO2-
emissies in de keten. 
 
Daarnaast is inzicht in de invloed van de diverse ketenpartners van belang. Om antwoord te kunnen geven op de 
vraag: ‘met wie kan Ordina het beste samenwerken om CO2-reductie te bereiken?’ moeten de volgende vragen 
beantwoord worden: 
 
• Wie zijn de ketenpartners? 
• Waar binnen de keten zitten de grootste emissies? 
• Welke ketenpartners zijn betrokken bij de ketenstappen met de grootste emissies? 
 
Om te bepalen waar Ordina de meeste invloed op de emissies heeft, is het van belang om te definiëren welke 
ketenpartners op welke manier betrokken zijn bij het project. Hier gaat onderhavig hoofdstuk op in.  
 
Onderstaand wordt allereerst de definitie van de term ketenpartner beschreven. Hierna worden de ketenpartners 
in het project benoemd en toegelicht. 
 
3.1 Definitie ketenpartners 
Ketenpartners zijn partijen zowel upstream als downstream in de keten(s) van het bedrijf, waar het bedrijf mee 
samenwerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld klanten, distributeurs, leveranciers of opdrachtgevers zijn.  
 
Bij het identificeren van ketenpartners moet onderscheid worden gemaakt tussen directe ketenpartners en 
indirecte ketenpartners. Directe ketenpartners zijn partijen in de keten waar Ordina een contractuele relatie mee 
heeft, zoals toeleveranciers, afnemers, onderaannemers en opdrachtgevers. Indirecte ketenpartners zijn partijen 
waar Ordina geen directe (contractuele) relatie heeft, zoals leveranciers van de onderaannemers. 
Informatie over de CO2-gegevens van indirecte ketenpartners zijn voor Ordina over het algemeen moeilijker om te 
verkrijgen vanwege de indirecte relatie. 
 
3.2 Identificatie en betrokkenheid ketenpartners 
Direct   
Bedrijven in de logistiek (vervoersbedrijven, transportbedrijven (rail/road/air/water) die klant zijn van Ordina.  
Bedrijven in andere branches / overheidsdiensten die materieel en/of mensen verplaatsen. 
 
Indirect 
In theorie alle partijen die goederen verzenden of willen ontvangen. B.v. een fabriek, distributiecentrum of 
handelsonderneming. 
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4 KWANTIFICEREN VAN EMISSIES 
Dit hoofdstuk beschrijft: 
• de dataverzameling; 
• de berekende CO2- emissies in de keten. 
 
4.1 Dataverzameling 
Vanuit de relevante projecten die we bij klanten (gaan) doen de besparing inzichtelijk maken/bepalen met de 
klant. Director SCO “Klanten doen daar geen cijfermatige uitspraken over; dus dan zullen we onze eigen grootte-
orde indicaties moeten gebruiken”. 
We hebben we besloten om bij het ontbreken van cijfers per klant, te gaan monitoren op de Sales Pipeline 
van de Supply Chain Optimalization Solutions van Ordina. 
Tegelijkertijd groeit de awareness rondom dit thema binnen Ordina. Waardoor we ook meer en meer up-front het 
CO2 aspect mee kunnen gaan nemen in onze offertes. 
Data over huidige en toekomstige opdrachten opgevraagd bij de Ordina Delivery organisatie. 
 
 
4.2 CO2-emissies in de keten 
Wat we wel weten (Manager SCO Ordina): 
“Onder de streep is planning er op gericht om optimaal gebruik te maken van resources waardoor efficiency wordt 
verhoogd. Dit heeft ook tot gevolg dat er in de maakindustrie minder afval / scrap is, minder producten overjarig 
en obsolete zijn maar ook  minder voorraad in de keten zit. 
Voor logistieke planning betekent het ook dat er minder kilometers gereden hoeven te worden door route 
optimalisatie”. 
 
In België heeft Accenture een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Agoria (Branche-vereniging ICT).  
Hierin worden 4 grote gebieden genoemd waarin IT een belangrijke rol kan spelen bij CO2 reductie: Buildings, 
Mobility & Logistics, Energy en Manufacturing. 
In de study naar Mobility & Logistics is één van de Cases: Smart Logistics. Waarbij uitgegaan wordt van zo’n 6% 
(0,58 MT CO2 van 9,97 MT CO2) CO2 verminderingspotentieel door Route en Vracht-optimalisatie in BE totaal.  
 

 
Figuur 3 -  Smart Logistics uit Accenture rapport: Digital4Climate: Study about the contribution of digital 
technologies to reduce carbon emissions in Belgium – April 2022 
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NL Digital 
In NL zijn in het kader van het Klimaatakkoord zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien 
Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP's). 9 & 10: Emissieloze mobiliteit. 
 
En is het volgende rapport beschikbaar: Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma Duurzame Mobiliteit 
(sept 2019). O.a. geschreven door TNO. 
 
“Om de CO2-uitstoot van mobiliteit naar beneden te krijgen zijn er drie aangrijppunten: 1) beïnvloeden van de 
vraag, 2) verbeteren van de efficiëntie van het systeem en 3) de inzet van energiezuinige voertuigen op 
duurzame energie. Dit is, anders gezegd, een combinatie van de trias mobilica en trias energetica, en in formules 
als volgt weer te geven: 

 
In paragraaf 4.2.3:  
“Ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten en optimalisering van de potentiële bijdrage van nieuwe en 
bestaande concepten aan CO2-reductie door km-reductie en modal shift. 
 
In het Klimaatakkoord wordt m.b.t. verduurzaming van het goederenvervoer - naast de inzet van duurzame 
voertuigen en energiedragers - veel verwacht van efficiencyverbetering in logistiek en supply chains. De manier 
waarop die innovaties gaan bijdragen is in veel gevallen echter nog zo weinig concreet uitgewerkt dat PBL geen 
CO2-effect aan de voorgenomen maatregelen kan toekennen. 
 
Innovaties in slimme en efficiëntere logistiek en supply chains, die worden ontwikkeld onder thema’s als “data 
driven”, “self-organizing” en “ketenregie”, kunnen in potentie bijdragen aan CO2-reductie via vermindering van het 
aantal voertuigkilometers, facilitering van modal shift naar duurzamere vervoerwijzen en optimalisering van 
verkeersstromen. Tegelijkertijd is, net als bij innovaties in personenmobiliteit, duurzaamheid nu vaak geen primair 
ontwikkeldoel en is er kans op reboundeffecten”. 
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5 CONCLUSIE EN DOELSTELLING 
Omdat we als Ordina actief Transport/Logistieke planning als propositie in de markt zetten, daar ook succesvol in 
zijn en dit automatisch tot minder kilometers en minder CO2 uitstoot leidt, zijn wij actief bezig met het verlagen 
van CO2 uitstoot in de transport markt. In deze markt is de resulterende reductie van CO2-uitstoot en kilometers 
zo overduidelijk en vanzelfsprekend dat het niet eens meer expliciet genoemd wordt.  
Zo kan Ordina haar klanten helpen om bij te dragen aan het verzilveren van het besparingspotentieel in de 
logistiek dat wordt  gezien door de overheid (NL – niet gekwantificeerd / BE de genoemde 6% reductie).  
Daarnaast leveren we ook SCO solutions m.b.t. planning van assets/materieel, wat ook leidt tot efficiency 
verbetering – en vermindering van CO2. 
 
 
Doelstelling 
 
Ambitie: 
 
Als Ordina willen we onze klanten initieel en ook continu en incrementeel helpen bij het optimaliseren van hun 
Transport/Logistieke processen en zo minder KM’s / Minder CO2 per ton vracht te realiseren. 
 
We doen dit bij een heel aantal klanten als continu. Jaarlijks voegen we daar nieuwe klanten aan toe. 
De omvang van deze projectenportefeuille en de sales pipeline zijn geclassificeerd als beursgevoelige informatie.  
Deze worden wel gedeeld met de CO2 Prestatieladder auditoren, maar niet gepubliceerd extern. 
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6 REFLECTIE 
 
Hoewel het lastig is CO2 data van onze klanten te ontvangen, is de awareness binnen het SCO team 
toegenomen.  
We kunnen steeds meer voorbeelden aandragen waaruit blijkt dat kostenbesparing en efficiency verhoging in de 
Supply Chain kunnen leiden tot vermindering van CO2 uitstoot. 
Voornemen is om ook bij de offerte-fase en in onze klant-cases hier steeds meer aandacht aan te besteden.  
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BIJLAGE 1: EISEN, METHODIEK EN BETROKKENEN 
Eisen vanuit CO2-Prestatieladder 
De ketenanalyse is opgesteld conform de eisen van de CO2-Prestatieladder (Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, 
10 juni 2015). 
 
De CO2-Prestatieladder stelt de volgende (rand)voorwaarden: 
a. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projectenportefeuille. Dit is gewaarborgd door het 

uitvoeren van de PMC-analyse. 
b. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde opdracht 

van een klant is niet toegestaan. 
c. Er dient één ketenanalyse te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies én één andere 

ketenanalyse voor een van de zes meest materiële emissies uit de rangorde. Dit is gewaarborgd door het 
uitvoeren van de PMC-analyse. 

d. A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries) geeft de 
herkenbare structuur van elke ketenanalyse: 

a. Beschrijf de betreffende keten. 
b. Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn. 
c. Identificeer de partners in de keten. 
d. Kwantificeer de scope 3 emissies. 
e. Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten 

en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 
 
Verder zijn de ketenanalyses, conform de CO2-prestatieladder, opgesteld volgens de richtlijnen uit de GHG 
Protocol Scope 3 Standard. 
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BIJLAGE 2: BRONNEN 
 
 
 
#SMARTer2030 rapport van The Global e-Sustainability Initiative 
 
 
Accenture rapport:  Digital4Climate: Study about the contribution of digital technologies to reduce 
carbon emissions in Belgium – April 2022 
 
Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma Duurzame Mobiliteit (sept 2019). O.a. geschreven door TNO. 
 
 
http://www.clo.nl/indicatoren/nl0026-aantal-motorvoertuigen 

https://www.nldigital.nl/wp-content/uploads/2017/09/GeSI-SMARTer_2030-2015.pdf
http://www.clo.nl/indicatoren/nl0026-aantal-motorvoertuigen
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