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1 INLEIDING 

Arcadis is in 2015 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Onderdeel van het behalen 

van niveau 5 is het uitvoeren van twee ketenanalyses om CO2-reductiekansen in de keten te 

identificeren. Energieverbruik en CO2-uitstoot limiteren zich immers niet alleen tot de eigen processen 

(scope 1 & 2), er moet ook inzicht zijn in de uitstoot die wordt veroorzaakt als afgeleide van de 

activiteiten van Arcadis (scope 3). Conform de CO2-Prestatieladder, worden de scope 3 emissies 

geïnventariseerd in een analyse, de zogeheten Rangorde Scope 3 Emissies. Op basis van deze 

rangorde worden twee significante activiteiten gekozen waar Arcadis invloed op de uitstoot van de 

CO2-emissies heeft en een bijdrage kan leveren aan de reductie hiervan. Voor deze twee activiteiten 

worden ketenanalyses opgesteld. Hierin worden de emissies die plaatsvinden in de keten van de 

activiteit geïnventariseerd, toegelicht en waar mogelijk gekwantificeerd, om vervolgens acties te 

definiëren om de emissies in de keten te reduceren.  

Ieder jaar moet worden gecontroleerd of de rangorde nog actueel is en of de acties uit de 

ketenanalyses zijn opgevolgd om de CO2-emissies in de keten te reduceren en de ketenanalyses te 

verbeteren. In 2018 is een nieuwe rangorde Scope 3 emissies opgesteld en zijn op basis daarvan 

twee ketenanalyses uitgevoerd. In 2022 is deze rangorde Scope 3 opnieuw geüpdatet.  

1.1 Eisen jaarlijkse ladderbeoordeling door de LadderCI 

Bij de jaarlijkse ladderbeoordeling stelt de LadderCI o.a. vast1:  
1. of de rapportage met rangorde nog voldoet en actueel is;  
2. of de voortgangrapportages van de ketenanalyses van eis 4.B.2 voldoende voortgang laten 

zien op de bijbehorende reductiedoelstellingen (zie eis 4.B.2).  
 
Zodra bij een ketenanalyse een half jaar lang niet (meer) genoeg voortgang aangetoond kan worden 
en er niet aantoonbaar verbetering te verwachten is, dan dient het bedrijf een nieuwe analyse over 
een andere keten van emissies voor te kunnen leggen.  
 
Deze voortgangsrapportage gaat eerst in op eis 1: voldoet de rapportage met rangorde en is deze 
actueel? Vervolgens laat de rapportage de voortgang en aantoonbare verbeteringen zien in de 
ketenanalyses, ingaande op eis 2.  
 

1.1.1 Voldoet de rapportage met rangorde en is deze nog actueel? 

De rangorde is gebaseerd op drie variabele databronnen, te weten: 
- Geleverde diensten van Arcadis: dit kan wijzigen als de strategie van Arcadis wordt 

aangepast.  
- De financiële cijfers van Arcadis, onderverdeeld naar de activiteiten en sectoren waar Arcadis 

in werkt. Deze kunnen per jaar verschillen.  
- De CO2-emissies gerelateerd aan de sectoren waar Arcadis in werkt. 

 
Er is een evaluatie uitgevoerd op deze drie variabele databronnen, om te analyseren of de rapportage 
‘Rangorde meest materiële emissies scope 3 - Arcadis’ ook in 2022 nog actueel is. Dit wordt in 
hoofdstuk 2 behandeld. 
 

1.1.2 Voortgangsrapportage van de ketenanalyse 

Voor de jaarlijkse ladderbeoordeling van de ketenanalyse, moet de volgende eis geëvalueerd worden: 
 
De voortgangrapportages van de ketenanalyses van eis 4.B.2 dient voldoende voortgang te laten zien 
op de bijbehorende reductiedoelstellingen (zie eis 4.B.2). 
 

 
1 SKAO (22-6-2020) Handboek CO2 Prestatieladder 3.1  
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De voortgang op de nieuwe ketenanalyses ‘Ontwerptool duurzaamheid gebouwen’ en ‘Verduurzaming 
kanaaloevers’ zal als volgt worden behandeld: 
 
Hoofdstuk 3 geeft een korte samenvatting op de acties uit de ketenanalyse Ontwerptool 
duurzaamheid gebouwen. 
Hoofdstuk 4 geeft een korte samenvatting op de acties uit de ketenanalyse Verduurzaming 
kanaaloevers.  



 

 

  

 

  

2 VOORTGANG OP RANGORDE SCOPE 3 EMISSIES 

In 2022 heeft Arcadis een nieuwe rangorde scope 3 emissies opgesteld. De CO2-Prestatieladder 
vereist dat de scope 3 emissies worden gerapporteerd in 15 categorieën. Arcadis heeft deze 
categorieën onder elkaar gezet en de vertaling naar de bedrijfsvoering van Arcadis gemaakt. De 
actualiteit wordt beoordeeld op basis van de zogeheten Product Markt Combinatie Tabel. Deze is 
opgebouwd uit de downstream emissies van Arcadis. 
 
Binnen de categorie downstream scope 3 emissies is de volgende top 6 naar voren gekomen 
(actualisatie 2022 op basis van voorlopige cijfers 2021): 
1. Ontwerp & advies (wegen, rail, kunstwerken, etc.) 
2. Real estate design & consultancy  
3. Project- en contractmanagement 
4. Milieu 
5. Strategie & beleid 
6. Water 
 
In de PMC-tabel worden deze categorieën beoordeeld op ‘Relatief belang van CO2-belasting van de 
sector’, ‘Relatieve invloed van de ontwerpen’ en ‘Invloed bedrijf op CO2-reductie’. Om de categorieën 
op deze drie beoordelingscriteria te beoordelen, wordt gebruikt gemaakt van drie variabele bronnen: 
een evaluatie op de geleverde diensten van Arcadis, de jaarlijkse financiële gegevens, en de CO2-
emissies per sector in Nederland. Deze drie bronnen worden geëvalueerd om vast te stellen of de 
rapportage met rangorde nog actueel is.  
 
Wijzigingen in de geleverde diensten van Arcadis 
Voor de voortgangsrapportage is de rangorde op dezelfde manier opgesteld als in 2018, 2019, 2020 
en 2021 is gedaan. De indeling van de sectoren en de activiteiten is slechts weinig aangepast. De 
divisies hebben vanwege de nieuwe strategie van Arcadis wel nieuwe name gekregen. De divisie 
Water & Milieu heet nu ‘Resilience’, de divisie Infrastructuur heet ‘Mobility en de divisie Gebouwen 
heet nu ‘Places’. In 2020 is er ook een nieuwe entiteit toegevoegd als zijnde een ‘divisie’. Dit is Over 
Morgen, een bedrijf dat volledig is overgenomen door Arcadis in 2020, maar de komende jaren nog 
wel haar eigen naam behoudt. In 2021 is Over Morgen opgegaan in de divisie Resilience, waaronder 
zij ook gerapporteerd worden. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de type werkzaamheden en 
vakgebieden waarbinnen Arcadis werkt en voeren daarom ook niet tot een aangepaste conclusie.   
 
Financiële gegevens per sector (Potentiële invloed bedrijf op CO2-reductie) 
De actualiteit van de rangorde wordt ook bepaald op basis van het financiële aandeel van de activiteit 
voor geheel Arcadis. De financiële gegevens per activiteit/sector van 2021 zijn vergeleken met die van 
2020 om aan te tonen of de activiteiten nog hetzelfde financiële aandeel hebben binnen Arcadis. 
Hierin is te zien dat de afdeling Mobility minder omzet heeft gedraaid dan vorig jaar, Places meer 
omzet heeft gedraaid van vorig jaar en de afdeling Resilience ongeveer gelijk is gebleven. 
 
Er zijn dit jaar twee activiteiten met een ‘grote’ potentiële invloed op CO2-reducite op basis van de 
omzet. Dit zijn de PMC’s Milieu en Real Estate, Design & Consultancy. De activiteiten Stations, Urban 
Design & Consultancy en Ontwerp & Advies zijn beoordeeld met een potentiële middelgrote invloed 
op de CO2-reductie in de sector op basis van financiële gegevens.  
 
CO2-emissies per activiteit/sector (relatief belang van CO2-belasting van de sector) 
De CO2-emissies per activiteit/sector zijn bepaald op basis van voorlopige CBS gegevens uit 2020 
(gegevens uit 2021 zijn nog niet beschikbaar ten tijde van het schrijven van dit document). Op basis 
van de gegevens uit 2020, is de actualiteit van de CO2 belasting van de sector bepaald. De activiteit 
Water heeft slechts een klein belang. De activiteit Ontwerp & Advies is van grote invloed. De 
activiteiten van Milieu, Strategie & beleid, Project & Contractmanagement en Real Estate Design & 
Consultancy zijn van middelgroot belang.  
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Conclusie 
De eindscore laat Ontwerp & Advies en Real Estate Design & Consultancy op een gedeelde eerste 
plek eindigen. Figuur 1 geeft de vernieuwde rangorde weer. 
 

 
Figuur 1: Rangorde scope 3 emissies 2021 

 

De keuze voor een ketenanalyse moet in ieder geval voor één binnen de top 2 activiteiten/sectoren 
vallen en één ketenanalyse vanuit de andere sectoren. In de rangorde die is geactualiseerd in 2022 
en ook uit onderliggende voortgang/evaluatie op de rangorde komen de PMC’s ‘Ontwerp & Advies’ en 
‘Real Estate Design & Consultancy’ als top 2 naar voren..  
 
Arcadis stelt dit jaar twee nieuwe ketenanalyses op omdat de oude ketenanalyses niet meer actueel 
zijn voor Arcadis. Het onderwerp van de eerste ketenanalyse focust zich op alternatief 
materiaalgebruik in het ontwerp van gebouwen. Deze valt binnen de PMC ‘Real Estate, design & 
consultancy’ (nr. 2). De tweede ketenanalyse focust zich op alternatieve ontwerpen en ruimtelijke 
inpassingen voor kanaaloevers. Deze valt binnen de PMC ‘Water’ (nr. 6). Met deze selectie focussen 
we op belangrijke opdrachtgevers in de vastgoedsector en GWW-sector, die sterk verduurzaamd kan 
worden door met andere materialen en andere constructies te werken. 



 

 

  

 

  

3   STAND VAN ZAKEN EN VERVOLGACTIES 
KETENANALYSE DUURZAME ONTWERPTOOL 
GEBOUWEN 

De invloed van Arcadis binnen de vastgoedsector in de initiatiefase het grootst. Er worden 

ontwerpkeuzes gemaakt op basis van functionele eisen van de opdrachtgever. Deze keuzes hebben 

uiteindelijk invloed op de wijze waarop de aannemer het werk zal uitvoeren (realisatie) en hoe 

gebruikers verbruiken (exploitatie). 

Om de opdrachtgever in een vroeg stadium reeds een indicatie te kunnen geven van de verwachte 

CO2-uitstoot van een gebouw en de keuzes die er in deze vroege fase zijn om de CO2-emissies te 

verminderen, is Arcadis in 2021 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe tool. Data uit de 

Nationale Milieudatabase vormen op dit moment de basis voor de berekeningen. Van verschillende 

materialen zijn gemiddelde waardes genomen om een beeld van de materialen te krijgen over 

volledige levensduur. Met de tool willen we inzicht verkrijgen in de duurzaamheid van verschillende 

constructieve varianten. De tool dient eenvoudig in gebruik te zijn en visuele output te leveren voor 

ons en de collega’s, met sprekende vergelijkingen.  

Vervolgacties: 

De ketenanalyse bevat verschillende interessante hoeken die de komende jaren verder zullen worden 

onderzocht: 

1. Impact inzet van duurzame materialen (ten opzichte van ‘standaard’ materialen’). Hierbij wordt 

verder gefocust op het uiteen trekken van CO2-emissies per ketenmodule. Ook zal verder contact 

worden gezocht met ketenpartners om gedetailleerdere CO2-emissiecijfers te kunnen verkrijgen en 

samen te kunnen werken aan de verdere verduurzaming van de sector.  

2. Impact van duurzaam en modulair construeren (ten opzichte van ‘standaard’ constructie’).  

3. De ambitie is er om in 2023 in alle projecten de duurzame ontwerptool toe te passen (binnen de 

afdeling gebouwconstructies). Dit zal worden gemonitord.  
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4  STAND VAN ZAKEN EN VERVOLGACTIES 
VERDUURZAMING KANAALOEVERS 

Rijkswaterstaat is één van de grootste opdrachtgevers van Arcadis Nederland, waarbij beide partijen 

samenwerken om de Nederlandse infrastructuur een stukje duurzamer te maken. Rijkswaterstaat 

heeft de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig 

hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Inhoudelijke 

speerpunten van Rijkswaterstaat zijn Energie & Klimaat, Circulaire Economie en Duurzame 

Gebiedsontwikkeling. Rijkswaterstaat.  

Eén van de opgaven waar Arcadis en Rijkswaterstaat samen aan werken is het ontwerpen, 

aanleggen, onderhouden en beheren van kanaaloevers. Naast het belang van de functies die een 

kanaal van oudsher heeft, is er toenemende aandacht nodig voor het omgaan met klimaatverandering 

en ruimtedruk.  

Als Arcadis zoeken we steeds meer naar manieren om klanten in een vroeg stadium van een project 

(of zelfs daarvoor) inzicht te geven in de milieu impact van hun project. Om dit te kunnen geven, doen 

we op eigen initiatief onderzoek naar verduurzaming in projecten, al dan niet gelieerd aan de 

projecten die we doen.  

Binnen de waterinfra-afdeling speelde het idee om het huidige ontwerpproces en de besluitvorming 

rondom kanaaloeverontwerpen beter in te richten op de duurzaamheidsvraag van opdrachtgevers. Zo 

tracht Arcadis eerder kwantitatief aan te kunnen welke duurzame keuzes er te maken zijn. Echter 

wordt Arcadis meestal pas betrokken bij het project als de klant de initiatiefase bijvoorbeeld al heeft 

doorlopen. De input die Arcadis vervolgens kan leveren op het gebied van duurzaamheid wordt 

hierdoor beperkt.  

Op dit moment worden er keuzes tussen duurzaamheid en andere aspecten gemaakt in projecten 

zonder dat het resultaat daarvan vooraf meetbaar kan worden ingezien. Het resultaat daarvan is dat 

het niet mogelijk is om te sturen op het inpassen van de duurzaamheidsvraag van opdrachtgevers in 

het keuzeproces van kanaaloeverontwerpen. 

Door het uitvoeren van een ketenanalyse trachten we onze ontwerpen kwantitatief meetbaar te krijgen 

om zo aan de prefase van projecten al te kunnen adviseren over duurzamere keuzes die gemaakt 

kunnen worden. 

Vervolgacties: 

Op dit moment zijn wij bezig met het interviewen van verschillende ketenpartners (opdrachtgever en 

aannemers). Deze zullen worden uitgewerkt en dragen bij aan onze samenwerking en de 

verduurzaming van de keten. 

De ketenanalyse bevat verder verschillende interessante hoeken die de komende jaren verder zullen 

worden onderzocht: 

1. De eerste berekeningen uit de ketenanalyse komen uit DuboCalc en zijn met name 

gedetailleerd uitgewerkt op MKI. De informatie over CO2-emissies in DuboCalc is vrij beperkt. 

Doel is daarom om dit het komende jaar met behulp van andere informatiebronnen verder uit te 

breiden.  

2. Met deze ketenanalyse willen we verdere koppelingen maken met andere waterprojecten. 

Arcadis is erg actief in het project KRW (Kaderrichtlijn Water) Dit project heeft ook baat bij extra 

inzicht in welke constructies en materialen duurzamer zijn of kunnen.  
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3. Het onderwerp kanaaloevers heeft ook een raakvlak met regionale keringen. Een van de 

duurzaamheidsacties daar is om te werken met geotextiel. Een actie wordt om de kennis uit 

deze ketenanalyse mee te nemen in dit type projecten.  

4. De maatschappelijke opgave voor waterschappen is dat zij dat worstelen om de juiste 

afwegingen te maken in een gebiedsproces. De uitkomsten uit deze ketenanalyse kunnen 

worden gebruikt in de ondersteuning van besluitvorming.  



 

 

  

 

  

 

  


