
 

 

 

FUGRO GEOSERVICES B.V. 

CO2 Prestatieladder 

 

Bijlage H1.1 – Ketenanalyse woon-werkverkeer 2016 

 

Datum: 21 april 2017 

 

 

 

 

 

Versie 1.0 

 

 

 

 

 

 

Versie 1.0 

 

 
  

 



KETENANALYSE WOON-WERKVERKEER 2016 

 

Bijlage_H1.1_Ketenanalyse_Woon_werkverkeer_2016_v1.0_20170421                    Pagina 2 van 11 

INHOUDSOPGAVE 

1. INLEIDING ............................................................................................................................................ 3 

2. BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN ....................................................................................... 4 

2.1. Bedrijfsprofiel ........................................................................................................................................ 4 

2.2. Organisatie ............................................................................................................................................ 4 

2.3. Scope indeling ....................................................................................................................................... 5 

2.4. Keuze van de ketenanalyse .................................................................................................................. 5 

3. KETENPARTNERS .............................................................................................................................. 6 

3.1. Medewerkers ......................................................................................................................................... 6 

3.2. Fugro GeoServices B.V. ....................................................................................................................... 6 

3.3. Openbaar vervoermaatschappijen ........................................................................................................ 6 

3.4. Spoorinfrabeheerders ........................................................................................................................... 6 

3.5. Beheerders van het wegennet .............................................................................................................. 6 

3.6. Energieleveranciers .............................................................................................................................. 6 

3.7. Beheerder elektriciteit ........................................................................................................................... 6 

3.8. Autofabrikanten ..................................................................................................................................... 6 

3.9. Oliemaatschappijen ............................................................................................................................... 6 

4. INVENTARISATIE CO2 EMISSIE WOON-WERKVERKEER 2016 ..................................................... 7 

4.1. Inventariseren van de reisafstanden en werkdagen ............................................................................. 7 

4.2. Inventariseren van middelen van vervoer ............................................................................................. 8 

4.3. Berekening van de CO2-Emissie .......................................................................................................... 8 

5. CONCLUSIE ....................................................................................................................................... 10 

6. DOELSTELLINGEN ........................................................................................................................... 11 
 

 



KETENANALYSE WOON-WERKVERKEER 2016 

 

Bijlage_H1.1_Ketenanalyse_Woon_werkverkeer_2016_v1.0_20170421                    Pagina 3 van 11 

1. INLEIDING 

Fugro GeoServices B.V. is marktleider met diensten op het gebied van Geo-onderzoek, Geo-informatie 

en Geo-advies. Als geospecialist combineren wij technologie en kennis bij vraagstukken op het gebied 

van Infra, Bouw & Industrie, Water & Energie. 
 

Fugro GeoServices B.V. geeft invulling aan haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg om het 

milieu door om CO2-emissies te reduceren en hanteert daarbij de eisen die de CO2-Prestatie-ladder en 

de ISO 14001 normering daarvoor bieden. 

 

Het nemen van verantwoordelijkheid om de negatieve impact van onze bedrijfsactiviteiten op 

milieugebied tot een minimum te beperken is voor Fugro GeoServices B.V. van cruciaal belang. Hierop 

een actief beleid voeren en voortdurend verbeteren heeft een positieve uitwerking op ons imago. 

 

Alle activiteiten van Fugro GeoServices B.V. behoren tot de sector met SBI-code 71.1 (Architecten, 

ingenieurs en technisch ontwerp en advies). Op basis van de CO2-Emissie voor scope 1 en 2 wordt 

Fugro GeoServices B.V. aangemerkt als een middelgroot bedrijf. 

 

De in dit document beschreven ketenanalyse voor het woon-werkverkeer heeft betrekking op de  

medewerkers van Fugro GeoServices B.V. welke geen gebruik maken van een bedrijfswagen.
1
 

Door het analyseren van deze keten ontstaat meer inzicht in het gebruik van de vervoersmiddelen voor 

het woon-werkverkeer, welke (reductie) mogelijkheden in de praktijk reeds worden toegepast en welke 

reductiemaatregelen nog mogelijk zijn. 

 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald onderdeel van het bedrijf of product de CO2-Uitstoot 

wordt berekend van de gehele keten gedurende de gehele levenscyclus. 

 

De uitwerking van de ketenanalyse volgt het Green House Gas (GHG) Protocol waarbij de volgende 

vier stappen te onderscheiden zijn: 

 een beschrijving van de waardeketen (hoofdstuk 2). 

 identificatie van de partners in de waardeketen (hoofdstuk 3). 

 kwantificeren van de emissies (hoofdstuk 4). 

 conclusies en doelstellingen (hoofdstuk 5 en 6). 

 
Opgesteld door:      Akkoord: 
 
 
 

P.H. van Gelder (Proces & Kwaliteit)     J.P Nelemans  

Manager Proces & Kwaliteit     Country Manager 

  
       

                                                      
1
 De CO2 Emissie m.b.t. de bedrijfswagens is onderdeel van de Scope 1 Emissie. 
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2. BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN 

 

2.1. Bedrijfsprofiel 

Fugro GeoServices B.V. is marktleider met diensten op het gebied van Geo-onderzoek, Geo-informatie 

en Geo-advies. Als geospecialist combineren wij technologie en kennis bij vraagstukken op het gebied 

van Infra, Bouw & Industrie, Water & Energie.  
 

Ons dienstenpakket omvat:  

 risicogestuurd grondonderzoek 

 laboratoriumtesten (inclusief kwaliteitsborging) 

 mapping en scannen van ondergrondse en bovengrondse objecten 

 datamanagement en ontwikkelen van toegepaste software  

 advisering over geotechnische en geohydrologische vraagstukken  

 advisering over omgevingseffecten bij geotechnische projecten (inclusief monitoring)  

 advisering over waterveiligheid 

 

De beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen om aan de CO2-Prestatieladder te 

voldoen worden tevens geborgd door de bij Fugro GeoServices B.V. gecertificeerde 

managementsystemen: 

 NEN-EN-ISO 9001:2008. 

 VCA 2008/5.1. 

 NEN-EN-ISO 14001. 

 

2.2. Organisatie 

Fugro GeoServices B.V. maakt als zelfstandige B.V. onderdeel uit van Fugro N.V. en valt onder Fugro 

Nederland B.V. zoals in onderstaande figuur weergegeven. 
 

 

Figuur 1 Organisatorische positie van Fugro GeoServices B.V. 
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2.3. Scope indeling 

Certificatie voor niveau 3 vergt onder andere inzicht te hebben in de ‘scope 1 en 2- emissies’, in 

onderstaande tabel weergegeven. Vanaf niveau 4 worden ook de emissies behorend tot ‘scope 3’ 

meegenomen.  

De scope 1 en 2- emissies zijn sinds 2010 voor elk jaar afzonderlijk beschreven in  

jaarlijkse rapportages. 

 

De scope 1 en 2- emissies zijn vanaf 2010 voor elk jaar afzonderlijk beschikbaar. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               Figuur 2 CO2-emissies onderverdeeld naar categorieën (‘scopes’) 

 

2.4. Keuze van de ketenanalyse 

De emissies over 2016 voor scope 1 bedroeg in totaal 1.719 ton CO2 en scope 2 in totaal 152  ton CO2 

waarmee de totale emissie voor 2016 1.871 ton CO2 bedraagt. 

In het Document ‘Bijlage H1 – Meest materiële Scope 3 emissies’ wordt inzicht gegeven in de meest 

materiële (dominantie) scope 3 emissies. 

 

Op basis van een globale berekening is vastgesteld dat de meest materiële emissie, die van woon-

werkverkeer, een uitstoot omvatte van 372 Ton CO2.   

 

Dit bedraagt een percentage van 20,0% van de totale scope 1 & 2 emissie waarop besloten is tot het 

maken van een ketenanalyse woon-werkverkeer welke is de volgende hoofdstukken nader is 

beschreven. 
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3. KETENPARTNERS 

In de keten van woon-werkverkeer zijn de in dit hoofdstuk beschreven ketenpartners betrokken. 

 

3.1. Medewerkers 

De medewerkers van Fugro GeoServices B.V. hebben een grote invloed in de keuze met betrekking tot 

de inzet van een vervoermiddel ten behoeve van woon-werkverkeer. De medewerkers hebben daarmee 

de grootste invloed op de CO2 Emissie. 

 

3.2. Fugro GeoServices B.V. 

De regelingen met secundaire arbeidsvoorwaarden, waartoe vergoedingen voor woon-werkverkeer 

behoren, zijn onderdeel van het “Personeelshandboek’ welke geldend is voor alle medewerkers van de 

in Nederland gevestigde werkmaatschappijen.  Voor het toekennen van bedrijfswagens is de Fugro 

Autoregeling van toepassing (zie Personeelshandboek). 

 

3.3. Openbaar vervoermaatschappijen 

De vervoersmaatschappijen faciliteren vervoer en hebben daarmee invloed op de CO2-Emissie van het 

materieel waarvan zij gebruik maken. 

 

3.4. Spoorinfrabeheerders 

ProRail is de beheerder van de spoorinfrastructuur met als taak het beheer en onderhoud van de 

infrastructuur. 

 

3.5. Beheerders van het wegennet 

Het beheer en onderhoud van het wegennet, waarvan o.a. het openbaar vervoer gebruik van maakt, 

wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten en Waterschappen. 

 

3.6. Energieleveranciers 

Grote afnemers van energie zijn de openbaar vervoermaatschappijen. Energiebedrijven leveren de 

elektriciteit voor treinen, metro’s en trams. 

 

3.7. Beheerder elektriciteit 

TenneT beheert het elektriciteitsnetwerk in Nederland t.b.v. het transport van elektriciteit en stemt vraag 

en aanbod op elkaar af. 

 

3.8. Autofabrikanten 

De autofabrikanten vormen de bron van de auto’s waarvan de medewerkers gebruik maken. De 

fabricage van een auto en het type motor (diesel, benzine, hybride, elektrisch, gas) van een auto 

hebben grote invloed op de CO2-emissie van auto’s. 

 

3.9. Oliemaatschappijen 

Olie- en gasmaatschappijen leveren de brandstoffen voor (diesel)treinen, bussen en taxi’s. 
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4. INVENTARISATIE CO2 EMISSIE WOON-WERKVERKEER 2016 

Het woon-werkverkeer tussen woonplaats en een van de vestigingen van Fugro GeoServices B.V. is 

een vast onderdeel van elke werkdag voor 67% van onze medewerkers.  

Het resterende percentage van 33% van de medewerkers maakt dagelijks gebruik van een bedrijfs-

wagen om hun werkzaamheden op telkens andere projectlocaties uit te voeren. Deze zijn in deze 

ketenanalyse buiten beschouwing gelaten. 

 

4.1. Inventariseren van de reisafstanden en werkdagen 

Door de afdeling HRM is een personeelsoverzicht samengesteld met alle medewerkers welke niet de 

beschikking hebben over een bedrijfswagen. In totaal bevat deze lijst 265 medewerkers. 

 

Tot dit overzicht behoren tevens: 

 FTE-Factor : Factor die van toepassing is op een volledige werkweek van 40 uur gedurende 5 

werkdagen. Aangenomen is dat 1 FTE in totaal 200 werkdagen per jaar heeft.  

 Postcode kantooradres : de postcode van de vestiging van Fugro GeoServices B.V. waar de 

medewerker zijn/haar werkzaamheden regulier uitvoert. 

 Postcode woonadres : de postcode van het woonadres van de betreffende medewerker. 

 

De reisafstanden voor woon-werkverkeer van elke medewerker zijn berekend op basis van de afstand 

tussen de postcode van kantooradres en woonadres met gebruikmaking van daartoe beschikbare tools 

op Internet, gebaseerd op ANWB routeplanner. 

 

Het aantal werkdagen van elke medewerker afzonderlijk is bepaald door vermenigvuldiging van de 

FTE-factor * het aantal reguliere werkdagen (5). 

 
Onderstaande grafiek geeft per vestiging inzicht in de gemiddelde reisafstand van de medewerkers. 
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4.2. Inventariseren van middelen van vervoer 

Van elke medewerker afzonderlijk is vastgesteld welk middel van vervoer wordt gebruikt bij het woon-

werkverkeer.  

In onderstaande grafiek wordt het aantal medewerkers per middel van vervoer aangegeven.  

 

 
 

4.3. Berekening van de CO2-Emissie 

Bij de berekening van de CO2-emissie als gevolg van woon-werkverkeer zijn de conversiefactoren voor 

personenvervoer gebruikt welke zijn vermeld op co2emissiefactoren.nl (versie februari 2016) waarbij 

rekening is gehouden met voor- en na transport per. 

Streekbus  135 g CO2/Reizigerskilometer  

 Stadsbus  146 g CO2/Reizigerskilometer   

 Metro     95 g CO2/Reizigerskilometer 

 Tram     84 g CO2/Reizigerskilometer 

 Stoptrein    65 g CO2/Reizigerskilometer  

 

Onderstaande grafiek geeft per vestiging inzicht in de CO2 Emissie m.b.t. woon-werkverkeer. 
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Voor het gebruik van de trein is de hoogste emissiefactor, die van een stoptrein (0,065) aangehouden. 

De overige mogelijkheden van vervoer per trein zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

Voor het gebruik van auto’s voor woon-werkverkeer is een conversiefactor van 218 g CO2/reizigers-

kilometer aangehouden welke het gemiddelde is van het van een benzine (224 g) en diesel (213) 

uitvoering. De invloed van eventuele gebruik van LPG is buiten beschouwing gelaten. 

 

Voor het gebruik van fiets als vervoermiddel en overbrugging van de afstand tussen woon-werkverkeer 

te voet is een factor van 0 g CO2/reizigerskilometer aangehouden. 
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5. CONCLUSIE 

 

CO2 Emissie en het aantal medewerkers per middel van vervoer 

45 medewerkers (17%) maken gebruik van openbaar vervoer waarbij de emissie 60 ton CO2 bedraagt. 

162 medewerkers (61%) maken gebruik van hun privé-auto waarbij de emissie 310 ton CO2 bedraagt. 

58 medewerkers (22%) maken gebruik van een fiets of komen te voet met een emissie van 0 ton CO2. 

 

De gemiddelde CO2 Emissie per medewerker als gevolg van woon-werkverkeer bedraagt 1,4 ton CO2. 

 

De gemiddelde reisafstand per medewerker bedraagt 24 km. 

 

De totale CO2 Emissie als gevolg van woon-werkverkeer omvat 370 ton CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Middelen van vervoer 

Het gebruik van openbaar vervoer ten behoeve van het woon-werkverkeer is uitermate klein.  

 De bereikbaarheid per openbaar vervoer van de vestigingen Amsterdam, Leidschendam en 

Nootdorp zijn met het openbaar vervoer redelijk tot goed bereikbaar.  

 De bereikbaarheid van de overige vestigingen met openbaar vervoer is minder en heeft als reden 

dat in het verleden de bereikbaarheid voor het projectgebonden verkeer met gebruikmaking van 

bedrijfswagens, prioriteit heeft gekregen 

 

Het overgrote deel maakt gebruik van de privé-auto als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer.  
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6. DOELSTELLINGEN 

De medewerkers die op de diverse vestigingen van Fugro GeoServices B.V. in Nederland werkzaam 

zijn, zorgen voor een stabiele situatie in het gebruik van een vervoermiddel ten behoeve van het woon-

werkverkeer.  

 

Verandering aanbrengen in deze situatie zou het gevolg kunnen zijn in veranderingen in de 

vestigingslocaties van het bedrijf.  

 

Gelet op de eerder beschreven situatie (zie hoofdstuk 5) voor regionale vestigingen vormt het gebruik 

van openbaar vervoer een niet realistisch alternatief.  

 

Positief is dat reeds een, weliswaar zeer beperkt,  aantal medewerkers (4) door middel van carpoolen 

een geringe bijdrage leveren aan de reductie van de CO2 uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer. 

Daarnaast maken, eveneens een zeer beperkt aantal medewerkers met een vrij grote afstand woon-

werkverkeer, regelmatig gebruik van de mogelijkheden om werkzaamheden op een dichterbij gelegen 

vestiging uit te voeren. Dit wordt niet geregistreerd en is niet betrouwbaar te kwantificeren. 

 

Met als doel een CO2 reductie te bewerkstelligen zijn de volgende maatregelen te treffen: 

 Het gebruik blijven maken van video-conferencing / Go2Meeting. 

 De mogelijkheid van thuiswerken voor relevante functies en medewerkers met een langere 

reisafstand (nieuwe regeling is in voorbereiding) (Zie Bijlage B – reductie van het Energie-

management Aktieplan). 

 

Met als achtergrond de in dit hoofdstuk toegelichte stabiele situatie in het gebruik van een 

vervoermiddel ten behoeve van het woon-werkverkeer zal een CO2 reductie met toepassing van de 

voornoemde maatregelen geen substantiële reductie van de totale CO2-emissie als gevolg van woon-

werkverkeer bewerkstelligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage H1.1.1 – Berekening CO2 Emissie woon-werkverkeer 2016 
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