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KETENANALYSES 
	
Met behulp van het overzicht “Materiële emissies” is inzicht gekregen in de meest belangrijke scope 3 
emissies. De selectie van deze emissies zal nader worden geanalyseerd en gekwantificeerd. Daarvoor 
wordt één emissiebron uit de top 2 en één andere emissiebron uit de top 6 van de rangorde gekozen. 
Voor elke van deze twee emissies is een onderwerp gekozen dat verder kwantitatief kan worden 
uitgewerkt in een ketenanalyse. 
	
KEUZE KETENANALYSES 
Emissiebron 1 (uit top 2):  Downstream transport en distributie (verkochte transportdiensten door  

SC uitbesteed aan koeriers en charters) 
 
Uitbesteed vervoer heeft een grote invloed op de CO2-uitstoot in de keten. Uitbesteed vervoer is 
onderdeel van het primaire proces van Schotpoort Connect.  
 
Emissiebron 2 (uit top 6): Woon-werk verkeer 
 
Hoewel de directe emissies vanuit brandstof zijn opgenomen in scope 1, is de afname van het type 
brandstof door gebruik vervoersmiddel werknemers (upstream) van directe invloed op de emissiewaarde 
en daarmee de uitstoot.  
	
STAPPEN 
Voor het uitvoeren van de ketenanalyses worden de volgende stappen gevolgd: 
 

1. Voor het opstellen van de ketenanalyse wordt eerst (het deel van) de keten bepaald dat wordt 
onderzocht. Hiervoor wordt eerst de gehele keten of dit deel van de keten globaal in kaart 
gebracht.  

2. Op basis van dit eerste inzicht kunt u de materiële emissies binnen de keten nader identificeren. 
3. Beschrijf uit welke stappen (dit deel van) de keten bestaat, welke activiteiten of processen 

verantwoordelijk zijn voor CO2-uitstoot en welke ketenpartijen verantwoordelijk zijn voor deze 
uitstoot. 

4. Emissie berekenen 
5. Bepalen waar in de keten zich kansen bevinden voor reductie. Waar zitten de pieken in de 

uitstoot, en hoe kunnen wij deze beïnvloeden? 
6. Reductiemaatregelen identificeren en voor zover mogelijk kwantificeren op basis van 

verzamelde data en kijken naar mogelijkheden voor samenwerking met ketenpartners om 
reductie te bereiken. (Voorbeelden hiervan zijn: door gezamenlijke overleg met ketenpartners, 
eigen of gezamenlijk onderzoek, en kennisdeling of gezamenlijke innovatietrajecten.) 
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KETENANALYSE UITBESTEED VERVOER 
	
BESCHRIJVING KETEN 
Voor Schotpoort Transport Groep wordt een groot deel van de totale CO2-emissies gevormd door het 
eigen brandstofverbruik voor het materieel (scope 1), de inkoop van energie (scope 2) en het uitbesteed 
vervoer en woon-werkverkeer (scope 3).  
 

	
	
De planning bepaalt of het transport uitbesteed- of zelf uitgevoerd zal worden. Hierbij ligt de voorkeur 
altijd bij het zelf uitvoeren van het transport. De keuze van de planning voor een bepaalde charter of 
koerier is onder andere afhankelijk van de reisafstand tot het laadadres, de inkoopprijs, de reeds 
geplande ritten met charters of koeriers en beschikbaarheid van (soort) materieel. Sinds afgelopen jaar 
is er voor de planning een dashboard beschikbaar gesteld wat kan helpen bij het maken van deze keuze. 
Dit dashboard geeft inzicht in beschikbaarheid van eigen chauffeurs en reeds geplande routes van 
uitbesteed vervoer.    
 
De invloed van Schotpoort op de keuze van zowel een charter als koerier is redelijk groot. Meer inzicht in 
het planproces, en dan m.n. verbeterde real-time informatie, kan de invloed op charters en koeriers 
vergroten. Om die reden is het hierboven beschreven dashboard geimplementeerd. Dit dashboard zal 
steeds verder verbeterd worden, o.a. o.b.v. feedback van de gebruikers.  
 
De totale CO2-uitstoot verschilt per koerier en charter. Vanuit het inkoopgedrag voor charters en 
koeriers wordt er teruggerekend naar kilometers, liters en de CO2-emissiefactor van dieselbrandstof per 
liter gebruikt om naar de totale CO2-uitstoot van uitbesteed vervoer te komen.  
 
EMISSIES KETEN 
Binnen scope 3 vallen de kilometers die gemaakt zijn voor het uitbesteed vervoer. Uit onderstaande 
overzichten blijkt dat door uitbesteed vervoer in totaal voor 2.822 ton CO2 wordt uitgestoten in 2022 in 
2020 was dat ruim 3.333 ton CO2. Deze afname kan te maken hebben met de hoeveelheid opdrachten / 
ritten die per jaar zijn uitgevoerd.  
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Charters	
Jaar	 Aantal	km’s	 Uitstoot	
2020	 3.770.062	 1.077,79	
2021	 4.217.925	 1.270,12	
2022	 3.361.614	 				844,51	
	 	 	
	
Koeriers	
Jaar	 Aantal	km’s	 Uitstoot	
2020	 7.823.995	 2.255,27	
2021	 8.441.956	 2.798,51	
2022	 5.966.566	 1.977,92	
	 	 	
	
Voor de opzet van deze ketenanalyse is uitgegaan van referentiejaar 2020. Een keer per jaar zullen de 
gegevens opnieuw bijgewerkt worden.  
 
KANSEN VOOR REDUCTIE 
Schotpoort kan een stimulerende rol hebben om charters en koeriers te bewegen om alternatieve en 
duurzame vervoersmiddelen te gebruiken. Daarnaast heeft de organisatie een selectiebeleid waarbij 
materieel keuze bepalend is bij de keuze voor een charter of koerier.  
 
De organisatie is continu aan het groeien. Deze groei komt voornamelijk door uitbreiding van het 
wagenpark. Een groter wagenpark zorgt voor meer CO2 uitstoot. Inmiddels is een aantal maatregelen 
genomen voor de afname van CO2 uitstoot in scope 1 en 2, denk hierbij aan: ledverlichting in de panden, 
nieuw materieel, een bandenspanningsmeter etc.  
 
Er is een chauffeursapp waarmee informatiestromen en transportbewegingen beter inzichtelijker en 
efficiënter gepland kunnen worden. Ook is de organisatie continu bezig met de implementatie van BI-
software waarmee informatiestromen rondom planning, energie, uitstoot en prijzen nog beter inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden. Door meer inzicht in de reeds geplande ritten, kunnen de nog te plannen ritten 
efficienter gepland worden. In eerste instantie door de volledige inzet van eigen chauffeurs, dit neemt 
CO2 uitstoot uit scope 3 weg. Daarnaast kan gefocust worden op koeriers met een Euro VI voertuig. En 
kunnen meer ritten gecombineerd worden. 
	
Doelstelling:		
Voor komend jaar worden de volgende doelstellingen gesteld: 

- Uitbesteed vervoer op een zo duurzaam mogelijke manier laten uitvoeren  
- In 2023 is voor 100% van de koeriers inzichtelijk op welke euroclassificatie zij rijden. 
- In 2022 wordt er voor minimaal 80% ingezet op Euro VI voor koeriers 

 
De ketenanalyse die de organisatie op uitbesteed vervoer heeft uitgevoerd, fungeert als input voor het 
opstellen van deze doelstelling.  
	
REDUCTIEMAATREGELEN	
Om aan de gestelde doelstelling te kunnen voldoen is een aantal acties geformuleerd, die bij dienen te 
dragen aan deze mogelijke reductie:  

- Implementatie BI software om informatie m.b.t. koeriers en charters beter inzichtelijk te krijgen;  
- De implementatie van een nieuw dashboard dat realtime inzicht geeft in de planning van eigen 

chauffeurs en uitbesteed vervoer. Zodat zoveel mogelijk met eigen transport uitgevoerd kan 
worden en uitbesteed vervoer zo efficient mogelijk gepland kan worden. Bijv. door het 
combineren van ritten; 

- Tijdens contactmomenten tussen koeriers en de organisatie wordt gewezen op het beleid van 
Schotpoort en wordt advies gegeven m.b.t. het in te zetten voertuig; 
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- Tijdens de selectieprocedure worden koeriers gecontroleerd op een aantal selectiecriteria. 
Hierbij wordt bijv. gelet op milieuklasse van de motor, deze dient minimaal Euro V te zijn. 
Daarnaast wordt advies gegeven over een meer milieuvriendelijke manier van rijden; 

- Actualiseren van gegevens van huidige transportmiddelen van koeriers zodat hier rekening mee 
gehouden kan worden in de planning van transporten; 

- Het meer efficient plannen van ritten en het combineren van ritten; 
- Het koeriersreglement van Schotpoort Connect geeft weer wat de organisatie op milieugebied 

van haar koeriers verwacht. Hier wordt ook gelet in de selectieprocedure van koeriers. Enkele 
voorbeelden zijn: 

o De motor nooit onnodig stationair laten draaien; 
o Defensief rijden 
o Controle van de bandenspanning 
o Tijdig onderhoud 

 
Om de voortang te borgen zal periodiek (ten minste 1 x per jaar) een voortgangsrapportage worden 
gepubliceerd.  
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Versie Datum Toelichting 
1.0 18-01-2022 Ketenanalyse uitbesteed vervoer 2021 
2.0 04-01-2023 Ketenanalyse uitbesteed vervoer 2022 

 
 
 


