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Achtergrond CO2-prestatieladder

Niveaus en invalshoeken
De CO2 -Prestatieladder heeft zes niveaus, opklimmend van 0 naar 5.
Per niveau krijgt een bedrijf aan de hand van een vaste set eisen een plaats op de prestatieladder.
Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken elk met een eigen weegfactor:
Hoe beter de CO2-prestatie van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder.
Een bedrijf voldoet aan de eisen van een bepaald niveau indien (1) voldaan is aan de minimale eisen
voor A, B, C en D van desbetreffend niveau en aan de eisen van de onderliggende niveaus en (2) de
som van de gewogen scores op dat niveau minstens 90% van de maximale score is. De exacte eisen
zijn vervat in een certificatieschema en de daarop gebaseerde auditchecklijsten.

Voordeel bij gunning
Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO2–uitstoot vertaalt zich ineen
‘gunningvoordeel’. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de 
gunningafweging. Zie tabel hieronder.
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Bij gunning op basis van “de laagste prijs” betekent dit gunningvoordeel een (fictieve) korting
van 10, 7, 4, 2, 1 of 0 procent op de inschrijfprijs. Bij gunning op basis van “de meest economische 
aanbieding” wordt de prijscomponent in de score met het percentage van het gunningvoordeel 
aangepast. Hoe precies, blijkt uit de aanbestedingsdocumenten van ProRail. Vaak neemt een
samenwerkingsverband van bedrijven deel aan een aanbesteding. In zo’n situatie is het bedrijf met de 
laagste score op de CO2-prestatieladder bepalend
voor het gunningvoordeel.

Motivatie
Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdal (Hegeman+) heeft per eind 2009 het initiatief genomen voor
haar Blue Label waarmerk.

Blue Label is voor Hegeman+ een intern waarmerk, gebaseerd op een viertal beloftes, te weten:

1 Hegeman+ zal zich daar waar gevraagd volledig inspannen voor de doelen op het gebied van
duurzaamheid, energie-efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2 Hegeman+ zal zich op eigen initiatief inspannen de gewenste doelen op het gebeid van duurzaam
bouwen, energie-efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bereiken ook als de
markt daar (nog) niet om vraagt.

3 Hegeman+ zal binnen haar zorgsysteem procedures aanpassen of ontwikkelen zodat de eisen
zoals hierboven gesteld in de bedrijfsprocessen opgenomen worden waardoor elementen
meetbaar en “verbeterbaar” worden.

4 Hegeman+ maakt het voor derden mogelijk bereikte resultaten op dit gebied in te zien.

Het initiatief van ProRail voor de CO2 prestatieladder sluit goed aan bij de doelstellingen van Blue
Label. De CO2-prestatieladder geeft een goed kader voor CO2-bewustwording en reductie.

Afbakening en doel
Deze analyse beperkt zich tot één emissie-inventarisatie van scope 3. Aanvullend zal er aan de hand
van deze ketenanalyse gekeken worden naar punten waar de CO2-uitstoot beperkt kan worden.
Binnen de keten wordt de analyse beperkt tot één stap voor en na Hegeman+ in de keten. Zoals in de
waardeketen omschreven gaat het om de ingaande logistiek, operaties en de uitgaande logistiek.
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Basis van het rapport is om de achtergrond van het ontstaan van CO2-emissie voor dit deel van de
keten te analyseren. Uit deze inventarisatie moet blijken hoe en waar in de keten we tot reductie van
deze emissie kunnen komen en wat de mogelijke reductiedoelstelling kan zijn.

Kwantificeren scope 3 emissie

Scope 1 emissies of Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals
emissies door directe emissies eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en
ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Zie ook scopediagram hierna.

Scope 2 emissies of Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van
indirecte emissies elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze
elektriciteit leveren. ProRail rekent “Business Travel” en “Personal Cars for business travel ”tot scope 
2. Zie ook scopediagram hierna.

Scope 3 emissies of Scope 3 of overige indirecte emissies zijn emissies, veroorzaakt door
activiteiten van overige indirecte de eigen organisatie, zoals emissies van zakenreizen, gebruik taxi,
papierverbruik,emissies afvalverwerking. ProRail rekent “Business Travel” en “Personal Cars for
businesstravel” tot scope 2. Zie ook scopediagram hierna.
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Afweging relevante emissiecategorie scope 3

Relevante emissiebron

Relevantie
Naar aanleiding van het vorige hoofdstuk, waarin de verdeling van de verschillende scopes besproken
wordt conform de indeling van ProRail, dient er vervolgens een keuze gemaakt te worden uit een
scope 3 categorie. De keuze voor een categorie binnen scope 3 wordt bepaald door het aandeel dat
de categorie heeft ten opzicht van scope 1 en scope 2. Dit aandeel dient ten opzichte van deze twee
scopes significant te zijn.

Scope 3 emissies komen vrij bij de volgende activiteiten:

1. Zakelijk verkeer via openbaar vervoer
2. Woon- werkverkeer
3. Afvalverwerking
4. Papierverbruik
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5. Elektriciteitsverbruik op locaties van klanten
6. Energieverbruik van toeleveranciers voor het primaire proces
7. Verbruik overige gebruiksgoederen.

Een aantal categorieën zijn voor Hegeman wel van toepassing, maar hebben geen noemenswaardige
bijdrage.

1. Zakelijk verkeer via openbaar vervoer: medewerkers van Hegeman maken geen gebruik van
het openbaar vervoer. Hooguit voor een eventueel beursbezoek.

2. Uitstoot door papierverbruik is relatief klein
3. Verbruik overige gebruiksgoederen is zeer klein

De overgebleven categorieën hebben wel in meerdere mate een bijdrage in de keten:

1. Woon- werkverkeer: Het woon- werkverkeer wordt door Hegeman behoorlijk beperkt doordat
het overgrote deel van de medewerkers uit de regio komen waarin de vestiging zich bevind.
Voor reizen naar de projecten toe, wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van busjes en auto’s 
van de zaak. Een aantal medewerkers beschikken hier niet over. Bij projecten over een
grotere afstand loopt de CO2-emissie voor dit deel hierdoor op.

2. Afvalverwerking: Hegeman kent een centrale afspraak met de afvalverwerker. Hierbij is onder
andere gelet op het milieuaspect. Dit resulteert dat het opgehaalde afval voor hergebruik
ingezet wordt en als brandstof dient voor energie- en warmteopwekking. Hierdoor wordt er in
de keten veel minder CO2 uitgestoten. Volgens een door de afvalverwerker gebruikt
rekenmodel van CE Delft bespaart Hegeman gecertificeerd op jaarbasis 625 ton CO2 uitstoot.

3. Energieverbruik van toeleveranciers ten behoeve van het primaire proces. Een bouwbedrijf
maakt in toenemende mate gebruik van onderaannemers. Het deel CO2-emissie van de
onderaannemers en leveranciers wordt daardoor ook steeds groter. Het inkoopdeel in de
bouw varieert tussen de 70 procent en de 90 procent van de totale omzet. De uitstoot
veroorzaakt door onderaannemers en leveranciers maakt daardoor een groot deel uit van de
totale uitstoot in de keten binnen scope 3.

Mogelijkheid van kostenbesparing
Er wordt bij deze projecten ingezet op een zo efficiënt mogelijke logistiek. Ook de invloed van grotere
reisafstanden op de werknemers speelt hierbij een rol. Ook de dagelijkse gang door files spelen hier
een rol.

Voorhanden hebben van betrouwbare informatie
Om een goed inzicht te krijgen in de keten is het van belang dat er betrouwbare informatie
voorhanden is. Voor de lopende projecten is het duidelijk . De reisafstand vanuit Nijverdal tot aan het
project is een vast gegeven, het aantal werknemers van Hegeman op het project en het aantal
werkdagen zijn gegeven die in de projectrapportage worden bijgehouden. Een bijkomend voordeel is
dat de benodigde data veelal een consistente lijn vertoond. Met de opdrachtnemer is afgesproken dat
er periodiek gegevens worden verstrekt om de feitelijke reductie goed te kunnen monitoren.

Potentiële reductiebronnen
Binnen het omschreven gedeelte van de logistieke keten moeten potentiële reductiebronnen zitten.
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Beïnvloedingsmogelijkheden
De beïnvloedingsmogelijkheden zitten in de beperking van het aantal logistieke bewegingen. Voor
projecten die een aanzienlijke reisafstand vereisen, is men afhankelijk van de bereidwilligheid van de
opdrachtgever, de onderaannemers, maar ook van de eigen werknemers.

Voortschrijdend maatschappelijk inzicht

In eerste instantie is het belangrijk om het aantal transportbewegingen te beperken zodat er minder
brandstof verbruikt hoeft te worden. Daarnaast biedt het als bijkomend voordeel dat er een kleine
bijdrage gegeven kan worden aan het ontlasten van de binnenstedelijke omgeving waarin gewerkt
wordt. Juist het beperken van geluidsoverlast door inperking van het aantal werkdagen, is voor de
omgeving een enorm pluspunt.
Ook worden de motoren van auto’s steeds schoner. Door een stevige prikkel in het eigen
autoreglement wordt het voor de werknemers aantrekkelijker om een schonere auto te kiezen. Nieuw
ingezette auto’s hebben sinds de invoering van het nieuwe autoreglement een vermindering van CO2
uitstoot die tussen de 5% en de 15% ligt. Daar waar medewerkers te veel zakelijke kilometers met hun
privéauto moeten rijden, wordt er voor deze groep overgegaan op een auto van de zaak.

Identificatie van de partners in de waardeketen

Identificatie van partners
Voor dit soort projecten zijn de volgende ketenpartners in kaart gebracht:

Medewerkers Hegeman

De medewerkers van Hegeman bepalen de keuze voor de auto. Daarnaast maken zij de keuze om in
de kost te gaan. Daarnaast bepaald het rijgedrag wat het uiteindelijke verbruik is van de auto.

Hegeman

Hegeman bepaald wat het beleid is met betrekking tot vervoer en faciliteert de mogelijkheid tot
overnachten. Er is door Hegeman een bedrijfsautoregeling opgesteld waarin onder andere bepaald
wordt welke energielabel gehanteerd worden met betrekking tot leaseauto’s.

Autofabrikanten

Autofabrikanten produceren steeds schonere auto’s. Zij worden hierdoor mede aangestuurd door 
Europese regelgeving. Het is daarnaast afhankelijk van de wijze waarop de techniek wordt toegepast
tot een commercieel product dat op grote mate geaccepteerd wordt door de klant.

Opdrachtgever

De opdrachtgever het mogelijkheden om in dit proces te sturen. Dit kan op voorhand zijn door
gunningcriteria mee te nemen in de aanbesteding die invloed hebben op CO2 reductie. Anderzijds kan
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het in een vroeger stadium bepaald worden door verscherpte selectiecriteria in relatie tot CO2
bewustzijn van de partijen.

Overheden

Overheden zijn de regelgevende instanties en zijn op verschillende niveaus verantwoordelijk voor
beheer en onderhoud van wegen. Daarnaast bepalen de overheden de milieuregels die invloed
hebben op de keten.

Uitwerking van de keten
De oude situatie rijden medewerkers dagelijks naar de projecten. Ook als het onderhavige project op
een grotere afstand ligt.

Bij afkadering van de keten hebben we ons beperkt tot de eigen werknemers. De benodigde
gegevens die voor de uitwerking noodzakelijk zijn, zijn direct oproepbaar in het eigen systeem.

In de nieuwe situatie wordt het aantal werkdagen beperkt tot vier en het aantal te werken uren
verhoogd naar 10. Tevens wordt er één keer overnacht in de buurt van de projectlocatie.

Invloed sferen binnen deze keten zijn de volgende:

1. Bereidwilligheid van werknemers om in de kost te gaan. Deze beslissing is hier meegenomen.
2. Bereidwilligheid van medewerkers om 4 keer over 10 uur per dag te werken in plaats van 5

dagen van 8 uur. Deze beslissing is hier meegenomen.
3. Bereidwilligheid van de opdrachtgever om voor sommige medewerkers de werkdagen te

beperken van 5 naar 4 dagen. Deze beslissing is hier meegenomen.
4. Het type auto. De CO2-emissie verschild per autotype en automerk. Hier is uitgegaan van een

door ProRail vastgestelde waarde.
5. Rijgedrag van de medewerker. In hoeverre houd hij zich aan de regels van het nieuwe rijden

zoals die door de overheid wordt gepromote. Deze variabele is slecht meetbaar en derhalve
niet meegenomen.

6. Weertype. Hoe warmer het weer hoe eerder de motor warm is. Vooral rijden met een koude
motor zorgt voor een hogere CO2-uitstoot. Deze variabele is slecht meetbaar en derhalve niet
meegenomen.

7. Drukte op de wegen. Langzaam rijdend en fileverkeer zorgt voor een hogere uitstoot. Deze
variabele is slecht meetbaar en derhalve niet meegenomen.

Kwantificatie van de emissies

Onderzoekgegevens
Als voorbeeld voor de CO2 besparing per kilometer het wij het project Rijks waterzuiveringsinstallatie
in Beverwijk genomen. De bouw van dit project is verdeeld over drie jaargangen, zijnde 2009, 2010 en
2011.
Voor dit project zijn de gereden kilometers in kaart gebracht die gerealiseerd zijn door de
verschillende auto’s waarmee er naar dit project gereden wordt. De gedefinieerde afstand is de 
afstand vanaf het hoofdkantoor aan de Ernst Machstraat 10 tot aan het project in Beverwijk. Voor de
werknemers die uit het Harde vertrekken geld de afstand vanuit centrum ’t Harde tot aan de 
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projectlocatie Randweg 2 te Beverwijk. Ondanks de lange vorstperiode van eind vorig jaar en begin dit
jaar heeft het werk voor de uitvoerders niet stil gelegen.

Ketenuitstoot
Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Nijverdal-Beverwijk Nijverdal-Beverwijk ‘t-Harde-Beverwijk
Aantal ritten 1 1
Oorspronkelijk aantal ritten per week 10 10 10
Gerealiseerd aantal rittendagen per week 2 4 10
Aantal kilometers per rit 181.3 181.3 120.6
Maximale potentiële besparing per week 1450.4 1087.8 -
Aantal weken 90 90 -
Totale besparing in kilometers 130536 97902
Besparing totaal 228438
CO2 uitstoot auto per kilometer 210 gr.

Aantal weken 2009 25 25 25
Aantal weken 2010 40 40 40
Aantal weken 2011 25 25 25
Totale CO2 uitstoot per 2009 13,325 ton
Totale CO2 uitstoot per 2010 21,32 ton
Totale CO2 uitstoot per 2011 13,325 ton

-80% -60% 47.97 ton

Reductiedoelstellingen Hegeman+
De potentiële reductiemogelijkheden bevinden zicht vooral bij de grotere projecten. Juist bij projecten
die zich op grotere afstand van het hoofdkantoor bevinden. Uit berekening komt naar voren wat voor
dit project de structurele besparing is. Dit ligt op ongeveer 21 ton per jaar. Afwijkingen kunnen
plaatsvinden in het gegeven dat een medewerker uit noodzaak tussendoor naar huis moet. Dit zijn
incidenten en worden niet meegenomen in de berekening.

Conclusies en aanbevelingen

Voor projecten loont het zich om een aantal zaken door te voeren:

Carpoolen: Zoveel mogelijk de medewerkers die op hetzelfde project werken laten carpoolen. Dit is op
dit moment al enkele jaren regel.

In de kost: Indien het een project is, waar de reistijd langer is dan 1,5 uur, dan wordt aan de
medewerkers gevraagd om in de buurt van de projectlocatie in de kost te gaan.

Verminderen aantal werkdagen: Voor projecten over ver wordt ook met de opdrachtgever besproken
om de werkdagen voor sommige medewerkers, te verlengen naar 10 uur per dag en de werkweek te
verkorten naar 4 dagen.



Versie: 1 Blad: 11/11

11Inhoudsopgave

Bronvermelding
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