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1. Inleiding 

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Het wordt tegenwoordig verwacht dat bedrijven een 
positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, het milieu en het welzijn van mensen. 
 
Dat is ook de gedachte die Smart Dimensions wilt uitdragen binnen het bedrijf naar zijn werknemers en 
naar de omgeving. Daarom is in 2020 gestart met de CO2-Prestatieladder, om de kansen en uitdagingen 
te identificeren op het gebied van de CO2-footprint die Smart Dimensions achterlaat en deze dan ook 
zoveel mogelijk te minimaliseren. Dat streven zal er voor zorgen dat Smart Dimensions zijn steentje 
bijdraagt aan het milieu. 
 

Een belangrijk onderdeel binnen de certificering voor de CO2 prestatieladder is de eis om vanaf niveau 3, 
niet alleen de scope-1 en scope-2 emissies van het bedrijf te inventariseren, maar ook inzicht te krijgen 
in de indirecte emissies (scope-3). Zoals die bijvoorbeeld ontstaan in de waardeketen waarbij sprake is 
van (gedeeltelijk) uitbesteden van werkzaamheden en inkopen van materialen.  
 

Naast het verkrijgen van inzicht, puur cijfermatig, is het ook van belang om de keten (van activiteiten) te 
analyseren waarbinnen deze emissies ontstaan. Vanuit deze analyse van de integrale waardeketen is het 
vervolgens mogelijk om, gezamenlijk met partners in die keten, vast te stellen op welke wijze tot 
reductie van de CO2 emissies gekomen kan worden.  
 

Dit document heeft als doel om aan de hand van de in het GHG (Green House Gas)-protocol2 beschreven 
methodologie, samen met vastgelegde eis 4A1 van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen (SKAO) te komen tot reductie van CO2-uitstoot die effectief bijdraagt aan de 
bedrijfsmatige emissie van Swietelsky Rail Benelux. Als afgeleide doel geldt dat onderhavige analyse 
moet bijdragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht.  
 

Om de waarde van de analyse te staven is de bijdrage van een gerenommeerd kennisinstituut 
onontbeerlijk. Bij het opstellen van deze eerste versie van de ketenanalyse 2021 gaat Misa Advies, de 
ketenanalyse professioneel beoordelen en becommentariëren (e.e.a. conform eis 4.A.3 van de CO2 
prestatieladder van de SKAO). 

1.1. Samenvatting 

Deze ketenanalyse probeert te analyseren welke impact een nieuwe werkwijze qua 

opnamewerkzaamheden (360 graden videomateriaal) kan gaan hebben bij partners in de keten. 

Want vanwege de omvang van het brandstofverbruik en emissies die betrokken zijn bij de gemaakte 
kilometers voor opnamewerkzaamheden, kan er gesteld worden dat deze emissies bij alle 
(hoofd)aannemers, een substantieel deel van de uitstoot van het wagenpark vertegenwoordigd. 
 
Tijdens de spoorwegbouwprojecten wordt er namelijk regelmatig naar de projectlocatie gereden door 
uitvoerders, werkvoorbereiders, projectleiders en andere personen, onderdeel van het projectteam en 
betrokken bij de werkvoorbereiding.  
 
Dit is dus voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden in de uitvoeringsfase, en 
zijn opnamewerkzaamheden om informatie in te winnen over diverse aspecten, welke onderdeel zijn 
van de werkvoorbereiding. 
 
Videomateriaal met 360 graden, geeft het projectteam de mogelijkheid om bepaalde informatie in te 
winnen over de projectlocatie, zonder er daadwerkelijk heen te rijden. Waardoor er minder kilometers 
worden gemaakt en een CO2-reductie plaatsvindt.  
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2. Werkwijze 

2.1. GHG Protocol 

Het document is opgebouwd vanuit de vier voorgeschreven stappen die behoren tot het uitvoeringsplan 
t.a.v. de ketenanalyse conform het GHG-protocol2. Onderstaand zijn de stappen genummerd 
weergegeven. 
 

1) Het bepalen van de relevantie van de scope 3 emissie categorieën 
2) Het beschrijven van de waardeketen 
3) Het identificeren van de partners in de waardeketen 
4) Het kwantificeren van de emissies 
 

Bij het uitwerken van de analyse conform de stappen uit het uitvoeringsplan zijn de volgende 
aandachtspunten in ogenschouw genomen:  
 

• Hoe significant en relevant zijn de benoemde scope 3 emissies c.q. bronnen; 

• Wat zijn potentiële reductiebronnen; 

• Op welke manier kunnen de scope 3 emissies worden beïnvloed. 

2.2. Relevantie scope 3 emissies  

De bedrijfsactiviteiten van Smart Dimensions zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten 
materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden en gaat het transporteren, gebruik en 
verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met energiegebruik en emissies.  
 
Het onderwerp van deze ketenanalyse komt uit de top 3 van meest significante Product-Markt 
Combinaties. De volledige kwalitatieve scope 3 analyse is terug te vinden in het bestand ‘4.A.1 & 5.A.1 
Analyse Scope 3’, tabblad 4.A.1 (Deze is ook als bijlage 1 toegevoegd). Daaruit blijkt de volgende top 3: 
 

1. Maatvoering spoorbouw 
2. Maatvoering utiliteitsbouw 
3. Divers (tekenwerk) 

 

Onderstaande ketenanalyse betreft de eerste Product-Markt Combinatie, maatvoering spoorbouw, in 
specifiek de werk-werk kilometers welke gemaakt worden in de verschillende fases van 
spoorbouwprojecten.  Daarbij is gekozen voor de volgende activiteiten, namelijk de gemaakte werk-
werk kilometers met personenwagens m.b.t. opnamewerkzaamheden door (hoofd)aannemers, welke 
Smart Dimensions inhuren voor de Maatvoering in de spoorbouwsector. 
De keuze voor deze activiteiten is gemaakt op grond van de volgende redenen: 

• De bijdrage van deze activiteiten aan de CO2-emissie is substantieel binnen het geheel van de 
activiteiten van de (hoofd)aannemers. Het wagenpark zorgt voor een groot aandeel van de CO2-
uitstoot; 

• Van deze stappen binnen de keten (zie stroomschema in alinea 2.5)  zijn van deze activiteiten 
voldoende gegevens beschikbaar gesteld door 1 hoofdaannemer; 

• Binnen deze activiteiten zijn mogelijkheden om (samen met partners in de waardeketen) het 
resultaat te beïnvloeden, van niet alleen de (hoofd)aannemers, maar ook onderaannemers in de 
keten. 
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Vanwege de omvang van het brandstofverbruik en emissies die betrokken zijn bij de gemaakte 
kilometers voor opnamewerkzaamheden, kan er gesteld worden dat deze emissies bij alle 
(hoofd)aannemers, een substantieel deel van de uitstoot van het wagenpark vertegenwoordigd. 
 
Een logisch gevolg hieruit zou moeten zijn dat er (in het verleden) al meerdere ketenanalyses uitgevoerd 
zouden moeten zijn, aangezien de gebruikte techniek welke beschreven gaat worden in deze 
ketenanalyse, een algemeen beschikbaar stuk techniek is, wat simpel kan worden ingezet. 
 
Maar tijdens het onderzoek bij sectorgenoten en alle beschikbare ketenanalyses, zijn er geen 

ketenanalyse gevonden, welke aansluiting vonden bij deze ketenanalyse van Smart Dimensions.  

Ook bij het doorzoeken van de ketenanalyses, welke online beschikbaar zijn op https://www.co2-

prestatieladder.nl/nl/ketenanalyses, zijn geen vergelijkbare ketenanalyses met die van Smart 

Dimensions gevonden. 

2.3. Beschrijving van de (waarde) keten 

Tijdens de spoorwegbouwprojecten wordt er regelmatig naar de projectlocatie gereden door 
uitvoerders, werkvoorbereiders, projectleiders en andere personen, onderdeel van het projectteam en 
betrokken bij de werkvoorbereiding.  
 
Dit is dus voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden in de uitvoeringsfase, en 
zijn opnamewerkzaamheden om informatie in te winnen over diverse aspecten, welke onderdeel zijn 
van de werkvoorbereiding. 
 

Hierbij kijken deze personen alleen naar hun eigen scope van de werkzaamheden, om hun eigen 
informatie in te winnen. Dit zorgt voor een groot aantal werk-werk-kilometers en uren dat de personen 
spenderen om een klein vraagstuk van het totale project beantwoord te krijgen. 
 
De visie van deze ketenanalyse is om in kaart te brengen wat nu precies het aandeel van de gereden 
kilometers is bij 1 hoofdaannemer en wat de bijbehorende CO2-uitstoot is. Waarna gekeken wordt hoe 
deze uitstoot verkleind kan worden door gebruik van informatie die Smart Dimensions ter beschikking 
kan stellen. Smart Dimensions is namelijk in bezit van videotechniek welke een 360 graden opname 
maakt van spoorlocaties, waarmee het mogelijk is om in hoog detail en op elk moment de verschillende 
locaties te bekijken zonder er daadwerkelijk heen te hoeven reizen.  
 
Verder moet Smart Dimensions, i.v.m. de aard van zijn werkzaamheden, in een vroeg stadium van een 
project, een complete maatvoering uitvoeren op de gehele locatie van een spoorwegbouwproject. Als 
daar dan gelijk ook een opname wordt gemaakt met deze speciale 360 graden camera en daarna ter 
beschikking wordt gesteld aan de hoofdaannemer, kunnen de leden van het projectteam simpel deze 
video’s bekijken, i.p.v. daadwerkelijk fysiek naar de locatie af te reizen.  
 
Swietelsky Rail Benelux heeft zich beschikbaar gesteld voor deze Ketenanalyse, om gebruik te maken 
van de opnames en de mogelijke besparingen van werk-werk kilometers te laten inventariseren. Wel 
zijn Swietelsky Rail Benelux en Smart Dimensions zich ervan bewust, dat deze andere vorm van werken 
mogelijk een traject is waarbij een lange adem nodig is om een gedragsverandering bij het projectteam 
te bewerkstelligen. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.co2-prestatieladder.nl%2Fnl%2Fketenanalyses&data=05%7C01%7Cmartijn.uytdehaag%40swietelsky-rail.nl%7Cf41232801035441c01d008da8680125f%7C49fc95c3c42f4ee8ac2dbf6c7f6c8109%7C0%7C0%7C637970181864089338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NWiGWybT2zO3UOWdm1Ph7I5OUw35AqwwG9oPyieyzHs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.co2-prestatieladder.nl%2Fnl%2Fketenanalyses&data=05%7C01%7Cmartijn.uytdehaag%40swietelsky-rail.nl%7Cf41232801035441c01d008da8680125f%7C49fc95c3c42f4ee8ac2dbf6c7f6c8109%7C0%7C0%7C637970181864089338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NWiGWybT2zO3UOWdm1Ph7I5OUw35AqwwG9oPyieyzHs%3D&reserved=0
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2.4. Complete stroomschema waardeketen Spoorbouwprojecten 

In het onderstaande stroomschema is het proces, van de werk-werk kilometers in de verschillende fases 
van spoorbouwprojecten, schematisch weergegeven. Door middel van de rode stippellijn is aangegeven 
welke processtappen buiten en binnen de directe beïnvloedingssfeer van Smart Dimensions liggen. 
 

Projectfases 

Hoofdaannemer

0 Calculatiefase

3 Ontwerpfase

4 Voorbereidingsfase

5 Uitvoeringsfase

6 Opleveringsfase

O
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n
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m
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 w

e
rk

z
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a
m

h
e
d

e
n

Stop

1 Initiatiefase

2 Definitiefase

Inhuur Smart 
Dimensions

Nulmeting + 
videoopname

 
§2.4 – Stroomschema waardeketen van spoorbouwprojecten 
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Iedere processtap, welke binnen de invloedsfeer van Smart Dimensions ligt, heeft een cijfer die 
correspondeert met de beschrijving in de onderstaande lijst.  
  

4.  Voorbereidingsfase 
De hoofdaannemer schakelt Smart Dimensions in voor de maatvoering. De maatvoering van een 
spoorbouwproject is allesbepalend voor een goed verloop tijdens de spoorbouwwerkzaamheden. 
Met moderne landmeetkundige apparatuur wordt de maatvoering, ofwel het hoofdstramien van 
basispunten, nauwkeurig in kaart gebracht. Deze worden dan gebruikt in de werkvoorbereiding als 
basis voor het calculeren, inkopen, ondersteunen en voorbereiden van de werkzaamheden in de 
volgende fase. Tijdens deze fase, welke tussen de 3 en 12 maanden kan duren, wordt de 
projectlocatie regelmatig bezocht door diverse partijen, zowel intern als extern aan het projectteam 
van de hoofdaannemer. Deze projectlocaties kunnen door heel de Benelux verspreid zijn. 
 

5.  Uitvoeringsfase 
De hoofdaannemer voert nu daadwerkelijk het spoorbouwproject, in 1 of meerdere periodes, uit. 
Waarbij het spoor treinvrij wordt gemaakt en in korte tijd de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Hierbij worden nog steeds ondersteunende werkzaamheden door Smart Dimensions uitgevoerd en 
blijft het betrokken bij de uitvoering. Tijdens deze fase welke meestal in meerdere periodes is 
verdeeld, en steeds ergens tussen de 52 uur tot 316 uur duren, wordt de projectlocatie weer steeds 
bezocht door diverse partijen, maar waarbij de hoofdmoot van de uitvoerende partijen, lokaal in 
hotels zijn geplaatst. 
 

6. Opleveringsfase 
Als de uitvoeringswerkzaamheden er op zitten, volgt de oplevering. Waarbij het werk getoetst 
wordt aan het bestek en de tekeningen. Hierbij kunnen restpunten ontstaan welke de 
hoofdaannemer nog moet oplossen. Of eventuele aanpassingen welke tijdens de werkzaamheden 
hebben plaatsgevonden, welke opgenomen moeten worden in nieuwe tekeningen. Ook hierbij 
speelt de maatvoering een rol, maar als controlerende partij welke een eindmeting geeft. 
Ook hier wordt de projectlocatie weer bezocht door diverse partijen, zowel intern als extern aan het 
projectteam van de hoofdaannemer. 

2.4.1 Specifieke deel waardeketen – verplaatsingen van partijen met bedrijfswagens 

Voor deze ketenanalyse is er gekozen om een specifiek deel van deze waardeketen te selecteren, in 
plaats van een meer algemene analyse uit te voeren. Er wordt namelijk in specifiek ingezoomd op de 
verplaatsingen met bedrijfswagen van alle interne partijen van een hoofdaannemer, tussen het kantoor 
en de projectlocatie(s). Deze verplaatsingen van en naar de projectlocatie vinden plaats tijdens de 
verschillende fases van een spoorbouwproject, maar hier wordt gekeken naar de voorbereidingsfase.  
 

Deze keuze is gemaakt omdat de gedachte is dat Smart Dimensions, met het beschikbaar stellen van 
bepaald beeldmateriaal in de vorm van 360 graden video’s, de interne partijen van de hoofdaannemer 
van informatie kan voorzien wat er voor zal zorgen dat zij efficiënter om kunnen gaan met de benodigde 
verplaatsingen met bedrijfswagens. Welke voor zowel Smart Dimensions, als voor de betrokken 
hoofdaannemer, voor een groot gedeelte van de CO2-uitstoot zorgt. 
 
De CO2 die vrijkomt bij de verplaatsingen zijn geanalyseerd in het inventarisatiebestand van de 
hoofdaannemer. Dit zijn alleen de totale cijfers van het brandstofverbruik van de werknemers en 
houden nog geen rekening met het aandeel woon-werkverkeer en het aandeel werk-werkverkeer. Het 
draait namelijk hier om de kilometers welke tijdens de werkzaamheden worden verricht. Dus de werk-
werk kilometers. Het aandeel in CO2-emissies van deze specifieke stap, ten opzichte van de gehele 
categorie wordt dan ook berekend in hoofdstuk 3.  
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Als er gekeken wordt naar de verschillende partijen welke zich verplaatsen tijdens de verschillende fases 

van het spoorbouwproject, kunnen we een aantal stromen identificeren. Uit deze stromen filteren we 

de stromen waarop Smart Dimensions’ analyse geen directe invloed (rood gekleurd) heeft omdat de 

werkzaamheden, welke tijdens deze fase worden uitgevoerd, geen profijt meer halen uit het bekijken 

van de originele situatie zoals deze is opgenomen tijdens de nulmeting. Verder worden de stromen, 

waarbij de werkzaamheden sowieso vragen om verplaatsingen naar de projectlocatie ingeschaald in de 

stroom waar er weinig invloed is. 

§2.4.1a – Overzicht partijen - fases 
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2.5. Het identificeren van de partners in de waardeketen 

Binnen de specifieke projecten die door de hoofdaannemer wordt uitgevoerd, wordt er samengewerkt 
met een reeks van partijen op verschillende niveaus. Maar omdat de focus ligt op verplaatsingen van en 
naar de projectlocaties, in de voorbereidingsfase, staan hieronder de partijen welke er zorgen voor 
werk-werkkilometers in die fase.; 
 
 

Partijen Projectfases 
 Hoofdaannemers Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Opleveringsfase 

 ProRail Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Opleveringsfase 

 Toezichthouder Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Opleveringsfase 

Tabel 1: Partijen en betrokken fases 

Ondanks dat uit schema 2.4.1a blijkt dat er ook andere partijen onderdeel zijn van de waardeketen, 
(leveranciers, onderaannemers, gemeentes) worden deze niet opgenomen in de bovenstaande tabel. 
Dit is i.v.m. dat dit geen vaste partijen zijn, maar steeds verschillen bij ieder project, waardoor invloed 
minder gemakkelijk is uit te oefenen.  
 

Verder is de invloed van op opdrachtgever ProRail en zijn toezichthouders, ook (nog) niet te bepalen 
aangezien zij nog niet benaderd zijn voor deze analyse. Dit is wel mogelijk in de opvolgende jaren als 
blijkt dat het gebruik van het beeldmateriaal voor een positief effect zorgt bij de hoofdaannemer. 
Daarom zijn zij al wel opgenomen in de bovenstaande tabel. 

2.5.1 Bijdragen van bovenstaande partijen in de keten aan CO2 emissies 

Bovenstaande partijen verplaatsen zich in de verschillende fases op verschillende momenten naar de 
projectlocatie. Maar het is vooral de werknemers van de hoofdaannemer welke in grote getalen en vele 
momenten verplaatsen. Het wagenpark is dan ook 1 van de 2 grootste uitstoten van CO2, volgens het 
inventarisatiebestand van de betrokken hoofdaannemer. 
 
Onderaannemers hebben vanwege de wisselende aard, geen directe bijdrage in deze ketenanalyse. Wel 
hebben zij ook een grote uitstoot via het wagenpark. Maar om deze wisselende partijen erbij te 
betrekken ligt nu nog niet in de lijn van verwachting. Om de 3 partijen, welke staan in de bovenstaande 
tabel, te laten participeren in deze ketenanalyse zal het al een substantiële impact hebben.  
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2.6. Het kwantificeren van de emissies 

Ten aanzien van de CO2 emissies die ontstaan tijdens de diverse processtappen, zijn (specifieke) 

emissiegegevens1 bekend . Onderstaand wordt voor de verschillende fases (zie §2.4.1a), beschreven op 

welke manier deze informatie voorhanden is en welke uitgangspunten/berekeningsgrondslagen t.a.v. 

het kwantificeren van de emissie gehanteerd worden: 

1) Ten behoeve van het kwantificeren van de emissies voor de ketenanalyses wordt gebruik 
gemaakt van het autobestand van de hoofdaannemer3, alsmede het inventarisatiebestand.  
 
2) De hoeveelheid van werk-werkkilometers wordt op basis van een inventarisatie van het 

autobestand bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de totale gemiddelde kilometers, minus de 

gemiddelde privékilometers (landelijk gemiddelde), gedeeld door het aantal uitvoeringsweekenden, 

voor- en nanachten.  

 

3) Het aantal bespaarde ritten wordt berekend aan de hand van het aantal unieke bezoeken, i.c.m. 

het aantal views, aan de SharePoint-map van de opnamebeelden van Smart Dimensions binnen de 

project-SharePoint van Swietelsky Rail Benelux.   

 

4) De hoeveelheid mogelijk bespaarde ritten kunnen dan via SharePoint geïnventariseerd worden. 

Dit i.c.m. de gemiddelde afstanden, kan er dan in kaart worden gebracht wat het aandeel van de 

verschillende leden binnen het projectteam is qua ritten en de hoeveelheid geschatte kilometers welke 

bespaard worden. Daarbij kan dan ook gekeken worden aan de hand van interviews, wat de waarde van 

de videobestanden is en hoe deze kunnen worden aangepast/aangevuld om beter te voldoen aan de 

wensen. 

 

Op basis van deze uitgangspunten kan voor de verschillende projecten, voor de verplaatsingen binnen 

de keten, op basis van conversiefactoren, de bespaarde CO2 uitstoot worden berekend. 

2.6.1. Gebruik van primaire en secundaire data 

In onderstaande tabel wordt beschreven welke van de gebruikte data in de ketenanalyse primaire data 

is (betrouwbare data op basis van eigen gegevens of gegevens ketenpartners) en welke data secundair is 

(op basis van schattingen of aannames) 

Type data Bron 

Primaire data -Statische gegevens SharePoint Smart Dimensions; 
-Interviews van projectteam van het gebruik van SharePoint.  

Secundaire data -Geschatte hoeveelheden kilometers aan de hand van projectlocaties; 
-Hoeveel medewerkers in bezit zijn van een benzine, diesel of elektrische 
voertuig. 

Tabel 2: Primaire en secundaire data 

Op de www.CO2emissiefactoren.nl staat de totale lijst waarin voor de verschillende emissiebronnen 

geschikte conversiefactoren zijn vermeld.   

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3. Scope-3 ketenanalyse - uitkomst  

3.1. Eerste inventarisatie – Q3-2022 

Bedrijfswagens worden ter beschikking gesteld voor personeel als zij meer dan 15.000 kilometers werk-
werkkilometers afleggen per jaar. Dit beleid is ingesteld om een duidelijk onderscheid te maken in 
functies waar een bedrijfswagen cruciaal is en de grootte van het wagenpark onder controle te houden. 
Swietelsky Rail Benelux is namelijk een multidisciplinaire spoorbouwer, wat betekent dat Swietelsky in 
meerdere onderdelen van spoorbouw actief is door heel Nederland.  
 

Voor dit onderzoek wordt er verder ingezoomd op de discipline BAAN. Omdat de bulk van de 
maatvoeringswerkzaamheden ook voor deze discipline zijn. 
 

Als er dan verder gekeken wordt naar het autobestand van het uitvoerende personeelsbestand van de 
discipline BAAN, is het duidelijk dat deze werknemers veel kilometers afleggen. Hierin zitten alleen nog 
wel de privé-kilometers, woon-werkkilometers en werk-werkkilometers.  
 

Voor de privé-kilometers, gaan we uit van het landelijk gemiddelde3 van 9.500 kilometers.  
Voor de woon-werkkilometers, gaan we uit van het landelijk gemiddelde4 van 35km per enkele reis. Wat 
komt op 8.400 kilometers. Van uitgaande dat er 3 dagen per week, 40 weken per jaar, naar kantoor 
wordt gereden. De overige dagen wordt er direct naar een projectlocatie gereden. Zo is ook het karakter 
van de functies van uitvoerenden, welke op 60% op kantoor en 40% op locaties wordt geschat. 
Dit komt dan op een totaal van 17.900 kilometers, welke bij iedere uitvoerende wordt afgetrokken van 
zijn of haar totale aantal gereden kilometers.  
 

Sommigen medewerkers vallen hierdoor buiten de scope, maar er ontstaat wel een betrouwbare scope, 
welke bestaat uit medewerkers met verschillende functies binnen de projectteams. Op deze 
medewerkers wordt dan ook ingezoomd hoeveel werk-werkkilometers zij afleggen en welke CO2 
uitstoot1 hierbij vrijkomt. Na het vrijgeven van de 360 graden beelden, kan geïnventariseerd worden 
hoeveel ritten en hoeveel CO2 uitstoot bespaart blijven.  
 

Functie Totaal aantal 
kilometer 

2021 

Totaal 
getankte 
brandstof 

2021 

B
ran

d
sto

f 

G
e

sch
atte

 w
e

rk-

w
e

rkkilo
m

e
te

rs 

P
e

rce
n

tage
 van

 
 to

taal km
 2

0
2

1 

Gem. 
verbruik 

km/L 

Uitstoot 
Co2 in 

Ton 

Percentage 
W-W km’s 
van totale 
uitstoot 

Co2 in Ton 

Werkvoorbereider 40.600 2731,57 B 22.700 56% 14,86 8,28 4,63 

Uitvoerder 27.658 1786,18 D 9.758 35% 15,48 6,2 2,19 

Projectorganisator 33.877 2037,77 B 15.977 47% 16,62 6,18 2,91 

Uitvoerder 46.328 2519,8 D 28.428 61% 21,03 5,35 3,28 

Projectorganisator 43.940 2820,66 B 26.040 59% 15,58 9,8 5,81 

Projectorganisator 33.242 2196,82 B 15.342 46% 15,13 6,66 3,07 

Projectleider 31.730 2002,83 B 13.830 44% 15,84 6,07 2,65 

Uitvoerder 44.793 2548,07 H 26.893 60% 17,58 7,73 4,64 

Uitvoerder 29.892 1922,68 B 11.992 40% 14,16 3,53 1,42 

Uitvoerder 42.290 2671,73 D 24.390 58% 15,1 5,36 3,09 

Werkvoorbereider 39.602 2101,1 D 21.702 55% 18,85 7,3 4,00 

Totalen 
   

217.052 
   

37,69 
Tabel 3: Totale CO2-uitstoot in de discipline BAAN 
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Helaas vinden ieder jaar de projecten op verschillende locaties plaats, waardoor er geen referentie kan 

worden vastgesteld waartegen de verschillende jaren kunnen vergeleken worden of er een stijging of 

daling van aantal kilometers heeft plaatsgevonden. Dat gaat dus geen mogelijkheid worden om een 

positief effect op de CO2-uitstoot te meten. Wel geeft het een beeld van de uitstoot welke betrokken is 

bij werk-werkkilometers.  

3.1.1 Verhoudingen verplaatsingen in verschillende fases spoorbouwproject 2021 

 

 

 

 

Tabel 4: CO2-uitstoot in het projectteam, per functie 

Het aandeel van de verplaatsingen tijdens de verschillende fases van het spoorbouwproject verschilt dus 

per lid van projectteams en de betreffende functie van het lid. Dit is met interviews geïnventariseerd en 

komt uit op het volgende: 

 

 

 

 

Tabel 5: verhouding verplaatsingen in het projectteam, per functie  

Als dit wordt omgezet van percentages naar ton CO2, komen de volgende cijfers naar boven: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 6: verhouding verplaatsingen omgezet in uitstoot ton CO2 in het projectteam, per functie  

Het is dus realistisch om te stellen dat Smart Dimensions invloed zal kunnen uitoefenen op de 
hoofdaannemer, om een reductie te kunnen bewerkstelligen binnen deze 20,05 Ton CO2 in de 
voorbereidingsfase. Hoe groot deze reductie zal zijn, moet blijken in de komende jaren.  
 

Voor de in 2022/2023 uit te voeren projecten zal de hoeveelheid medewerkers worden onderzocht per 

projectteam. Daarbij wordt gekeken naar statische gegevens en inventarisaties bij projectleden zelf naar 

het gebruik van SharePoint en de mogelijk bespaarde ritten.  Om hierna trends te identificeren, mogelijk 

ontbrekende informatie aan te vullen en te voldoen aan de behoefte van het projectteam om de 

verplaatsingen te verminderen.  

Onderdelen van projectteams BAAN CO2 Totaal ton CO2 CO2 % 

(Hoofd)uitvoerders 14,62                                                        ton CO2 39% 

Werkvoorbereiders 8,63  ton CO2 23% 

Projectorganisatoren 11,79  ton CO2 31% 

Projectleiders 2,65  ton CO2 7% 

Verplaatsingen in percentages van  
projectteams BAAN in fase: 

Voorbereiding Uitvoering Oplevering 

(Hoofd)uitvoerders 60% 30% 10% 

Werkvoorbereiders 50% 30% 20% 

Projectorganisatoren 50% 40% 10% 

Projectleiders 40% 20% 40% 

Verplaatsingen in uitstoot ton CO2 van 
projectteams BAAN in fase: 

Voorbereiding Uitvoering Oplevering 

(Hoofd)uitvoerders 8,77 4,39 1,46 

Werkvoorbereiders 4,32 2,59 1,73 

Projectorganisatoren 5,90 4,72 1,18 

Projectleiders 1,06 0,53 1,06 
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3.2. Tweede inventarisatie – Q4-2022 

Er is een geschikt project gekozen qua werkzaamheden en projectteam. De video-opnames zijn gemaakt 
in november 2022 en ter beschikking gesteld in tijdens de kick-off meeting voor dit project. De keuze is 
gevallen op het multidisciplinaire project “Project 1”, welke gestart is in week 44-2022 en de uitvoering 
staat gepland in week 32-2023. Dit projectteam bestaat uit: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Tabel 7: verhouding projectteam van “Project 1”  

Bij de eerste inventarisatie (Q3-2022) is een algemene berekening gemaakt van de geschatte CO2 
uitstoot door het wagenpark door projectteamleden. Dit was een geschikte eerste indicatie, maar nu 
gaat er gebruik gemaakt worden van de inventarisatie van videofile views op SharePoint in relatie met 
interviews met de betrokken projectteamleden. 
 

Deze nieuwe informatie en vorm van calculatie geeft inzicht op meerdere niveaus: 
1) Het geeft het aantal bespaarde ritten aan naar een projectlocatie; 
2) Het geeft een geschat aantal afgelegde kilometers waar een CO2-uitstoot aan gekoppeld kan 

worden. 
 

Verder geeft het dan antwoord op de volgende vraag: 
“Hoeveel bespaarde kilometers en de bijbehorende uitstoot binnen project 1 zijn er gerealiseerd? 
 

Voor de afgelegde afstanden komen we dan op een gemiddelde afstand tussen hoofdkantoor en 

projectlocatie van hoofdaannemer op 58 kilometer enkele reis, 116 kilometer totaal per rit. 
 

Gemiddelde afstanden zijn voor deze analyse geen probleem, omdat tijdens een rit meestal meerdere 

locaties voor hetzelfde project worden bezocht. Deze gemiddelde afstand is dan ook een conservatief 

schatting.  Conform de geaccepteerde CO2-emissiefactoren, wordt er gebruikt gemaakt van de WTW 

conversiefactor; brandstofsoort onbekend - gewichtsklasse onbekend, i.v.m. het gevarieerde wagenpark 

bij de hoofdaannemer. Hiervoor staat een conversiefactor van 0,193 kg CO2-eq per voertuigkilometer. 

Als er gekeken wordt naar het aantal views in de eerste 2 weken, en de bijbehorende interviews met de 
betreffende projectteamleden, kan er puur ter indicatie het volgende worden vastgesteld: 
 

Tabel 8: eerste indicatie besparing CO2 (kg) binnen projectteam “Project 1”  

De periode is nog tekort om er rechten aan te ontlenen. Er zal periodiek (kwartaal) worden opgevolgd 
met controle van views en uitvoeren van interviews, hoeveel ritten er bespaard blijven. Het projectteam 
is er van op de hoogte dat het aantal uitgevoerd/bespaarde ritten bijgehouden moet worden. 

Onderdelen van projectteams Aantal personen 

(Hoofd)uitvoerders 4x                                                        

Werkvoorbereiders 2x  

Projectorganisatoren 1x  

Projectleiders 1x  

Onderdelen van 
projectteams 

Views Fysieke 
bezoeken 

Bespaarde 
ritten (stuks) 

Bespaarde 
km’s 

Bespaarde 
CO2 (kg) 

(Hoofd)uitvoerders 7x 2x 2x 232 44,78 

Werkvoorbereiders 6x 1x 1x 116 22,39 

Projectorganisatoren 3x - 1x 116 22,39 

Projectleiders 1x - -   

Totaal 17x 3x 4x 464 89,55 
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4. Doelstellingen CO2-reductie 

4.1. Korte Termijn (1 jaar) 

Gezien de tweede inventarisatie – Q4 – 2022, is er een reductie van 89,55kg CO2 bewerkstelligd in 2 

weken tijd. Nu zullen er in de voorbereidingsfase, welke voor dit project 9 maanden duurt, ups & downs 

zijn qua intensiteit in voorbereidende werkzaamheden. Meerdere projecten lopen gelijktijdig waar deze 

projectteams in verschillende samenstellingen in actief zijn. Dit projectteam is al actief in 4 verschillende 

projecten. Een voorzichtige aanname zou dan kunnen zijn dat 25% van de tijd besteed kan worden aan 

dit betreffende project, waarvan beeldmateriaal is gemaakt. Van de 9 maanden voorbereiding, wat 36 

weken is, zou 25% van de tijd betekenen dat het projectteam 9 weken effectief zal besteden aan het 

project. Als de cijfers van de tweede inventarisatie (2 weken) door worden getrokken naar 9 weken, 

komt dat neer op een besparing van 402,97kg CO2 binnen dit projectteam, binnen een jaar.  

Het doel voor de korte termijn is daarom om een besparing van 400kg CO2 te bewerkstelligen bij 

afronding van het project in 2023. 

4.2. Lange Termijn (4 jaar) 

Voor de lange termijn is het de bedoeling om beeldmateriaal voor meerdere projecten te creëren, 

waardoor meerdere projectteams er gebruik van kunnen maken. Swietelsky heeft in 2022 8 grote 

baanprojecten gehad, met ieder een eigen projectteam. Ook voor 2023 staan er 8 grote baanprojecten 

gepland. De gedachte is dan om deze nieuwe opnamemethode volgend jaar bij 2 teams gelijktijdig te 

laten lopen. Aangezien het gebruik van deze beelden en nieuwe werkwijze, zorgvuldig uitgelegd en 

uitgerold moet worden. In de jaren daarna zullen meerdere teams al teamleden bevatten welke bekend 

zijn met de werkwijze en zal het steeds verder uitgerollen van de werkwijze gemakkelijker worden. 

 
 
 
 
 

Dit is nog een voorzichtige schatting aangezien het geen rekening houdt met de groei binnen Swietelsky 
qua werknemers, aangezien zij in de afgelopen jaren een gestage groei hebben ondergaan. Dus mogelijk 
ontstaan er nog meer projectteams om de mogelijke extra baanprojecten te kunnen bezetten. 
 
Ook houdt het geen rekening met de mogelijkheid dat meer onderdelen van het projectteam gebruik 
kunnen gaan maken van het beeldmateriaal, waardoor de besparing per projectteam kan stijgen. 
 
Verder is het in de toekomst ook nog mogelijk dit systeem uit te rollen naar andere hoofdaannemers, 
ProRail of de toezichthouders. In principe zou Smart Dimensions in de toekomst onze eigen CO2-
uitstoot (Scope 1 & 2) velen malen compleet kunnen compenseren.  

Jaar Aangesloten 
projectteams 

Verwachte besparing 
per team CO2 (KG) 

Totaal verwachte 
besparing CO2 (KG) 

2022 1 400    400 

2023 2 400    800 

2024 4 400 1.600 

2025 6 400 2.400 

2026 8 400 3.200 
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5. Informatiebronnen 

 

1) co2emissiefactoren.nl, d.d. 28-08-2022 

2) GHG protocol  (revised version) 

3) Zakelijke (Auto)mobiliteit – VNA lease – PDF document 2018 

4) https://www.pbl.nl/publicaties/thuiswerken-en-de-gevolgen-voor-wonen-werken-en-mobiliteit 

5) Interviews met projectteamleden “Project 1” 

6) Onderliggende data/berekeningsdocumenten (i.v.m. bedrijfsgevoelige informatie, worden deze 

niet gepubliceerd) 

o 20220617 -kilometerstanden 2021 

o Inventarisatiebestand 2022 

o Swietelsky Sharepoint statistics 

  

file:///C:/Users/margriet/Dropbox/CO2seminar.nl/3.%20Persoonlijke%20mappen/4.%20Margriet/klanten/Swietelsky%20Rail%20N5/Dossier%202016/co2emissiefactoren.nl
https://www.pbl.nl/publicaties/thuiswerken-en-de-gevolgen-voor-wonen-werken-en-mobiliteit
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Bijlage 1 - 4.A.1 Kwalitatieve Analyse Scope 3  

 

 


