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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Schindler 

Liften B.V. een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit 

document beschrijft de ketenanalyse van onderhoud, storingsopvolging en reparaties 

aan liften door de afdeling EI van Schindler Liften B.V.  

1.1 Activiteiten Schindler Liften B.V.  

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de organisatie, voor meer informatie 

verwijzen wij u naar de website: https://www.schindler.com/nl/internet/nl/schindler-nederland.html 

 

De Schindler Group werd in 1874 opgericht in Zwitserland en heeft wereldwijd meer dan 

65.000 werknemers in dienst. De moedermaatschappij Schindler Holding Ltd. is op de 

SIX Swiss Exchange genoteerd. Met een netwerk van meer dan 1000 filialen verspreidt 

over alle continenten ontwikkelt Schindler plannen en produceert en installeert 

mobiliteitsoplossingen die beantwoorden aan de eisen van de klant. Een allesomvattende 

service garandeert dat die installaties gedurende hun levensduur van ongeveer 30 jaar 

probleemloos functioneren. Er zijn oplossingen op maat beschikbaar om installaties te 

moderniseren of te vervangen. 

 

Schindler Nederland is onderdeel van de Schindler Group en is al meer dan honderd jaar 

werkzaam in haar branche. Schindler is een wereldspeler met een lokale focus en trots 

dat de installaties deel uitmaken van verschillende, zeer spraakmakende projecten in 

Nederland.  

 

 

   
Akzo Nobel             RAI Amsterdam 

 

 

https://www.schindler.com/nl/internet/nl/schindler-nederland.html
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Bij alles wat Schindler doet, ligt de focus op het bevorderen van kwaliteit, innovatie, 

veiligheid en duurzaamheid. Het is deze focus die maakt dat zij kunnen garanderen dat 

klanten voorzien worden van hoogwaardige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke 

producten en diensten. 

 

De producten en diensten die we aanbieden zijn: 

 

• Personenliften; 

• Goederenliften en speciale liften; 

• Roltrappen en rolpaden; 

• Modernisering en renovatie van installaties; 

• Service: onderhoud, storingsopvolging en reparaties. 

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 of dienst 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. Schindler Liften B.V. zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om 

partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 

reductiedoelstellingen.  

1.4 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Schindler Liften B.V. de ketenanalyse van Service. 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 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt heeft Schindler Liften B.V. 

de rangorde vastgesteld van de Product-Markt Combinaties en scope 3 emissiebronnen 

waarop het de meeste invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken. Voor Schindler 

Liften B.V. zijn dit: 

1. Schindler – nieuwbouw liften 

2. Schindler – onderhoud liften 

3. Möhringer – onderhoud liften 

De achterliggende analyse is terug te vinden in het document Scope 3 analyses 2019 

(4.A.1). 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Schindler Liften B.V. zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de 

top twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen.  

In 2011 is een eerste ketenanalyse gemaakt waarbij toen gekozen is om een analyse te 

maken in de Product-Markt Combinatie Nieuwbouw Liften.  

Voor deze nieuwe analyse is gekozen voor een analyse van de Product-Markt Combinatie 

Service. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het inzicht in de scope 3 emissies in 

deze keten nog beperkt zijn terwijl tegelijkertijd de verwachting is dat in deze keten, die 

een omvangrijk deel van de omzet van Schindler Liften B.V. vertegenwoordigd, een 

reductiepotentieel aanwezig is waar ook invloed op kan worden uitgeoefend. Daarbij 

lopen er al organisatorische ontwikkelingen die ook hun positieve impact op de scope 3 

emissies kunnen hebben.  

Bovendien speelt ook de ‘beïnvloedbaarheidsfactor’ mee. In de vorige ketenanalyse lag 

de nadruk op de nieuwbouw activiteiten. De afgelopen jaren bleek echter dat het 

logistieke deel, evenals bijvoorbeeld uitstoot als gevolg van productie eerder in de keten, 

niet makkelijk te beïnvloeden is vanuit de Nederlandse context. Hierdoor blijven de 

mogelijkheden om uitstoot hierin te verminderen beperkt. In de toekomst zal dit wel 

veranderen – gezien de toenemende aandacht voor dit thema op concernniveau – maar  

in het onderhoud kan momenteel meer invloed worden uitgeoefend op o.a. de 

ingekochte goederen en diensten, up- en downstream transport, de end-of-life 

verwerking van materiaal en afvalbeheer. Dit is dan ook een valide reden om onze 

inspanningen rondom de ketenanalyse voor de komende 3 jaar te richten op onze 

service. 
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2.2 Scope ketenanalyse 

Voor deze analyse kijken we naar de keten van activiteiten en scope 3 emissies die 

ontstaan bij het uitvoeren van service aan liften die onder beheer vallen van Schindler 

Liften B.V.  

 

De CO2-emissies die veroorzaakt worden vanuit de levenscyclus van de liftinstallaties zelf 

zijn geen onderdeel van deze analyse. Deze scope 3 emissies zijn geanalyseerd in de 

eerder uitgevoerde ketenanalyse (Scope 3 ketenanalyse, 2011).  
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

De transportstromen van Schindler Liften B.V. in serviceprojecten zijn onderdeel van een 

keten van activiteiten. Dit hoofdstuk beschrijft de diverse fasen in de keten van service, 

identificeert (de relatie met) scope 3 energiebronnen en de belangrijkste ketenpartners. 

3.1 Ketenstappen  

 
Figuur 1: Keten Service liften 

1. Opdracht en planning 

Ieder gebouw heeft zijn eigen unieke kenmerken, bezoekers en mobiliteitsstromen. 

Dat vertaalt zich ook in het gebruik van de liften en dat vraagt om gericht onderhoud 

dat is aangepast aan het gebouw, de liftinstallatie en de gebruikers. Om aan de 

onderhoudsbehoeften van liftinstallaties te voldoen heeft Schindler preventieve 

onderhoudsmogelijkheden ontwikkeld, de zogeheten: Schindler Excellence Service-

overeenkomsten. Naast preventief onderhoud houdt dat ook 24-uur service bij 

storingen in. Het aantal installaties dat jaarlijks wordt bediend is omvangrijk en 

omvat liftinstallaties van vele verschillende originele fabrikanten.  

Om dit te organiseren beschikt Schindler over Service Leaders, monteurs en 

specialisten die aangestuurd vanuit een planning en 24-uur service centrale door 

geheel Nederland actief zijn in onderhoud, storingsopvolging en reparaties van 

liftinstallaties.  

Scope 3: energieverbruik opdrachtgevers 
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2. Inkoop van producten en diensten 

Het uitvoeren van service aan liftinstallaties betekent veelal ook het vervangen van 

(defecte) onderdelen. Deze onderdelen worden vanuit de Schindler Groep ingekocht 

bij diverse producenten en op een aantal plaatsen in de wereld als voorraad 

opgeslagen. 

Bij de uitvoering is ook (groot) gereedschap nodig. Dit wordt door Schindler Liften 

grotendeels geleased, maar ook los aangekocht en voor sommige werkzaamheden 

gehuurd. Dit gereedschap wordt in de regel vanuit Nederlandse locaties van 

leveranciers direct geleverd aan Schindler of via een transporteur naar projectlocatie 

gebracht.  

Bij de uitvoering wordt ook wel gebruik gemaakt van ingehuurde monteurs 

(subcontractors) en specialisten. Deze beschikken over eigen vervoer, gereedschap 

en gebruiken de Schindler voorraad.  

Scope 3: aangekochte goederen en diensten, energieverbruik leveranciers 

3. Upstream transport van goederen naar magazijn(en) Schindler 

Voor Schindler Liften B.V. ligt ‘haar’ hoofdonderdelenvoorraad in centrale magazijnen 

van de Schindler Group in Duitsland en in Frankrijk. Aanvulling vanuit de 

producenten naar deze magazijnen vindt plaats via verschillende modaliteiten.  

In Nederland beschikt Schindler Liften B.V. over een aantal (gehuurde) kleine 

opslaglocaties. Deze dienen als tussenopslag van (bestelde) onderdelen. Deze 

onderdelen worden door een wegtransporteur vanuit de centrale magazijnen 

aangeleverd.  

Het gereedschap wordt in de regel vanuit Nederlandse locaties van leveranciers per 

wegtransporteur direct geleverd aan Schindler (opslaglocaties) of via een 

wegtransporteur naar projectlocatie gebracht.  

Scope 3: upstream transport 

4. Transport van goederen en uitvoerenden naar projectlocatie 

De op de projectlocatie benodigde onderdelen en gereedschap kunnen op een aantal 

manieren ter plekke worden gebracht: 

- deze worden op de opslaglocatie opgehaald door de uitvoerende monteur; 

- via een koeriersdienst vanuit de opslaglocatie geleverd aan de auto van de 

monteur; en 

- via een koeriersdienst/wegtransporteur vanuit de opslaglocatie afgeleverd op de 

projectlocatie. 
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De uitvoerende monteurs beschikken over bedrijfswagens van Schindler Liften B.V. of 

eigen vervoer. Eventueel ingehuurde monteurs komen met eigen vervoermiddelen. 

Scope 3: downstream transport en distributie 

5. Uitvoering  

De servicewerkzaamheden vinden plaats op de projectlocatie. Tijdens deze 

werkzaamheden is stroom nodig voor verlichting en (hand)gereedschap. Deze wordt 

afgenomen van het stroomnet op de projectlocatie.  

Daarnaast ontstaat er bij de werkzaamheden afval in de vorm van vervangen 

onderdelen, een beperkte hoeveelheid afgewerkte olie en emballage.  

Scope 3: ver- of bewerken van verkochte producten, productieafval 

6. Afvalverwijdering 

Het ontstane afval wordt door de uitvoerenden meegenomen of in het afvalsysteem 

op de projectlocatie achtergelaten. Het meegenomen afval wordt in de regel 

gescheiden ingeleverd door de uitvoerende bij een milieustraat of gecontracteerde 

partij. Incidenteel wordt dit op de opslaglocaties opgeslagen en daar door een 

afvalverwerker opgehaald en verwerkt.  

Scope 3: end-of-life verwerking 

 

3.2 Ketenpartners 

Opdrachtgevers 

De opdrachtgevers voor servicewerkzaamheden betreffen voor het overgrote deel private 

partijen (gebouweigenaren) en (semi-) overheden. Het gebruik van de liftinstallaties en 

de eisen en verwachtingen ten aanzien van storingsgevoeligheid zijn van invloed op de 

energieverbruiken en de scope 3 CO2-emissies bij service. 

 

Leveranciers van producten 

Meerdere leveranciers leveren, vanuit verschillende landen, onderdelen voor de service 

van liftinstallaties. De samenstelling van deze onderdelen, de wijze van transport naar de 

magazijnen, en de end-of-life mogelijkheden van de onderdelen zijn van invloed op de 

scope 3 CO2-emissies. 

 

Uitvoerenden 

De vervoerwijze en vervoersafstand, alsmede de wijze van uitvoering van Service zijn 

van invloed op de scope 3 CO2-emissies in de keten, die door medewerkers van 

Schindler Liften B.V. en onderaannemers wordt veroorzaakt. 
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Transporteurs 

Meerdere transporteurs zijn betrokken in de keten Service. De vervoerwijze, 

beladingsgraad en vervoersafstand zijn van invloed op het brandstofverbruik en scope 3 

emissies bij het transport van onderdelen. 

 

Afvalverwerkers 

Meerdere afvalverwerkers zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de afvalstromen 

in de keten. De wijze waarop deze afvalstromen worden verwerkt zijn invloed op de 

scope 3 emissies. 
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4 | Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is 

kwantitatief gekeken naar de scope 3 energieverbruiken en de daarmee gepaard gaande 

hoeveelheid CO2-emissies voor de uitgevoerde Serviceprojecten in 2019.  

4.1 Kwantificeringsmethodiek 

    Kwantificering? 

Ketenstap Scope 3 
energiestromen 

ja, primair* ja, secundair* nee, omdat 

1 Opdracht en planning energieverbruik 

opdrachtgevers 

    Geen gegevens en 

als niet significant 

ingeschat 

2 Inkoop van 

producten en 

diensten 

Aangekochte goederen 

en diensten 

Inkoopomzet     

    Energieverbruik 

leveranciers 

    Geen gegevens en 

als niet significant 

ingeschat 

3 Upstream transport 
van goederen naar 

magazijn(en) 

Upstream transport   Schatting aantal 
zendingen, 

transportafstand, 

hoeveelheid per 

rit 

  

4 Transport van 

goederen en 

uitvoerenden naar 

projectlocatie 

downstream transport 

en distributie 

Liters diesel 

en inkoopomzet 

    

  Vervoer van 

onderaannemers 

  Geen gegevens en 

als niet significant 

ingeschat 

5 Uitvoering Ver- of bewerken van 

verkochte producten 

    Geen gegevens en 

als niet significant 

ingeschat 

    Productieafval Zie 6. 

afvalverwijdering 

    

6 Afvalverwijdering End-of-life verwerking Aantal containers 

(vullingsgraad 

geschat) 

Soortelijk gewicht 

BSA afval 

(Stimular) 

  

      Hoeveelheid naar 
type afval 

    

* Primaire data: afkomstig van de ketenpartners en/of eigen metingen 

   Secundaire data: algemene cijfers en eigen schattingen 
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4.2 CO2-emissies  

 

Op basis van de beschikbare gegevens en berekeningen is de totale scope 3 CO2-uitstoot 

vastgesteld: 

Ketenstap 
Scope 3 CO2-uitstoot  
(ton CO2) 

1 Opdracht en planning verwaarloosbaar 

2 Inkoop van producten en 

diensten                          1.313  

3 Upstream transport van goederen 

naar magazijn(en)                                367 

4 Transport van goederen en 

uitvoerenden naar projectlocatie                              264  

5 Uitvoering verwaarloosbaar 

6 Afvalverwijdering                                  5  

 Totale CO2-uitstoot                          1.949 
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5 | Verbetermogelijkheden 

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

Uit de berekening van de CO2-uitstoot in de keten van service blijkt dat de meeste CO2-

uitstoot wordt veroorzaakt door de (levering van) onderdelen en de wijze van transport 

(up- en downstream). Schindler Liften B.V. heeft voor elke ketenstap gekeken naar 

verbetermogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren en daarbij het reductiepotentieel 

op de CO2-uitstoot van die ketenstap vastgesteld.  

Opdracht en planning 

Er zijn geen specifieke maatregelen om de CO2-emissie in deze ketenstap te reduceren, 

behalve in algemene zin dat energiebewustheid voor elk bedrijf een belangrijk item zou 

moeten zijn. Wel is belangrijk vast te stellen dat de planningsactiviteiten in deze 

ketenstap indirect grote invloed hebben op de CO2-uitstoot van de volgende 

ketenstappen. In deze fase kan veel bereikt worden door optimalisatie van de factoren 

die meespelen bij de inzet van mensen.  

Een belangrijke ontwikkeling is de opkomst van risico-gestuurd onderhoud, door inzet 

van de ‘Cube’ met monitoring op afstand, waarbij op basis van historische en actuele 

meetgegevens de noodzaak tot onderhoud beter en specifieker kan worden voorspeld. 

Hierdoor kan niet alleen de onderhoudsintensiviteit, maar ook het aantal storingen, 

worden verminderd. Deze ontwikkeling wordt als een groot reductiepotentieel (5-10% 

CO2-reductie) ingeschat. 

Inkoop van producten en diensten 

Hoe minder onderdelen er vervangen moeten worden hoe minder inkoop en bijbehorend 

transport er nodig is. Circulair ontwerpen is daarbij de trend. Schindler Liften B.V. zelf 

heeft echter weinig tot geen directe invloed op het ontwerp, de productie en een deel 

van de logistieke aanvoer. Wel kan Schindler bijdragen aan een groter CO2-bewustzijn bij 

haar leveranciers door informatie te verstrekken over haar eigen beleid en maatregelen. 

Dit wordt als een zeer klein reductiepotentieel (0-1% CO2-reductie) ingeschat. De directe 

verbetermogelijkheden voor Schindler in deze ketenstap komen uit het risico-gestuurd 

onderhoud, waarbij er materiaal strategischer kan worden ingekocht. 

Upstream transport van goederen naar magazijn(en) 

Door de wijze van centrale inkoop en opslag binnen de Schindler Groep heeft Schindler 

Liften B.V. geen directe invloed op de c-uitstoot door het transport van de producenten 

naar de centrale magazijnen (dit betreft slechts een beperkt reductiepotentieel). 
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Transport van goederen en uitvoerenden naar projectlocatie 

Schindler Liften B.V. heeft wel veel invloed op het transport vanuit de centrale 

magazijnen naar de eigen opslag- en de projectlocaties. Hier komen planning, inkoop en 

logistiek samen en dit biedt naar verwachting een groot verbeterpotentieel. Schindler 

Liften B.V. heeft op dit terrein al meerdere initiatieven lopen. 

Het vervoer van de eigen medewerkers valt onder scope 1 en daar wordt al ingezet op 

CO2-reductie. De inzet van onderaannemers is beperkt, en waar mogelijk wordt gestuurd 

op regionale partijen, zodat de vervoersafstanden beperkt worden. 

Uitvoering 

Bij deze ketenstap zijn de mogelijkheden om de vastgestelde CO2-emissies te reduceren 

beperkt en het directe verbeterpotentieel in de zin van minder stroomverbruik klein. Wel 

kan Schindler het CO2-bewustwijn bij de opdrachtgevers vergroten door informatie te 

geven over het vergroenen van de stroom en het optimaal gebruik van de liftinstallatie. 

Daardoor vermindert het stroomverbruik en de CO2-emissie van de liftinstallatie in zijn 

gebruiksfase. 

Productieafval kan worden verminderd door tijdig onderhoud te plegen en het maken van 

afspraken met de leveranciers over de wijze van verpakken van onderdelen (hierin 

schuilt nog een aanvullend klein reductiepotentieel). 

Afvalverwijdering 

Maak van afval een grondstof is een bekende leus. Door bij het ontwerp van een 

onderdeel na te denken over de meest effectieve wijze van end-of-life kan CO2-uitstoot 

worden voorkomen. De invloed vanuit Schindler Liften B.V. op het ontwerp is echter zeer 

klein.  

Een goede afvalscheiding draagt bij aan het vergroten van het hergebruik van 

onderdelen en materialen. En dit valt wel onder de directe invloedssfeer van Schindler. 

Het reductiepotentieel in de keten wordt echter als matig (1-5% CO2-reductie) ingeschat 

5.2 CO2-reductiedoelstelling 

Schindler Liften B.V. heeft de volgende doelstelling opgesteld om de scope 3 CO2-emissie 

in de keten service te reduceren, waarbij een combinatie van maatregelen zal worden 

getroffen in de hierboven omschreven deelgebieden: 

Schindler Liften B.V. streeft ernaar in 2022, 1,5% van de CO2-emissies die worden 

veroorzaakt in de keten service te besparen ten opzichte van 2019 (gemeten in CO2 per 

unit in service).  
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Om deze doelstellingen te bereiken zullen de acties opgesomd in onderstaande tabel 

worden uitgevoerd door Schindler Liften B.V. 

 

Acties Actienemer Tijdspanne 

Verbeteren kwaliteit CO2-berekening 

ketenanalyse door onderzoek naar 

adequate verbruikscijfers en/of 

emissiefactoren 

CO2-verantwoordelijke 

Afdeling EI  

jaarlijks 

In meer detail een analyse verrichten 

van het reductiepotentieel verbonden 

aan een efficiëntere planning / 

uitvoering & ontwikkelen van beleid ten 

aanzien van (in hoofdzaak 

downstream) transport en distributie 

Afdeling Inkoop  

Afdeling EI 

CO2-verantwoordelijke 

2020-2021 

Uitvoeren van opgesteld beleid 

transport en distributie en monitoring 

voortgang  

Afdeling EI 

Transporteurs 

2021-2022 

Intensiveren van relaties met 

transporteur (logistieke partners) en 

leveranciers rondom het thema CO2-

besparing. 

 Opstellen KPI’s (indien haalbaar) 

Afdeling Inkoop 

CO2-verantwoordelijke 

2020-2022 

Vergroten van bewustzijn bij 

leveranciers en transporteurs via 

communicatie 

Inkoop 2020-2022 

Potentie rondom de circulaire 

verwerking van afvalstromen in beeld 

brengen & actieplan formuleren 

Afdeling EI 

CO2-verantwoordelijke 

2020-2021 
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| Bronvermelding 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder 3.0, 

10 juni 2015 

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 

Nederlandse norm Environmental 

management – Life Cycle 

assessment – Requirements and 

guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

CO2 emissiefactoren.nl  CO2 emissiefactoren (versie 1-1-2020) 

Defra Defra carbon factors 2012 

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 
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