
Aanpak Duurzaam GWW

Activiteiten Instrument Resultaat en producten

Omgevingswijzer

Inventarisatie

Verantwoording

Met stap 1 is er een beeld van het gewenste integrale resultaat. 
De belangrijkste duurzaamheidsthema’s zijn bekend.

Stakeholdersoverzicht
Overzicht van de partners en stakeholders rondom het project. 
Per stakeholder zijn belangen en duurzaamheidsambities 
uitgewerkt. 

Integrale duurzaamheidsambities
Van de verschillende duurzaamheidsambities is bekend hoe die 
zich verhouden tot het project. De wensen vanuit de 
projectomgeving zijn vertaald naar integrale 
duurzaamheidsambities voor het project.

Met stap 2 is per thema is de impact bekend. Er is een eerste 
beeld van kansen die negatieve impact verkleinen en positieve 
impact vergroten.

Impactanalyse
Per thema is concreet en waar mogelijk kwantitatief de positieve 
dan wel negatieve impact beschreven. Voor verschillende 
thema’s kan of moet de impact tevens in beeld worden gebracht 
middels effectonderzoeken (zoals milieueffectrapportages, 
MKBA).

Kansenoverzicht
Op basis van expert meetings en of marktconsultaties zijn 
kansen om de duurzaamheid prestatie van het project  te 
verbeteren in beeld gebracht

Met stap 3 ligt de projectambitie vast en zijn er 
oplossingsrichtingen in beeld. De ambities zijn aan de scope 
toegevoegd.  Het gevulde ambitieweb is hiermee onderdeel van 
het afwegingskader voor het project en vormt de basis voor het 
specificeren of het verder ontwerpen.

Ambitieweb als afwegingskader
De opdrachtgever heeft samen  met de belangrijkste 
stakeholders de definitieve ambities bepaald en vastgesteld in 
een ingevuld ambitieweb. 
Omdat een hoge ambitie op bepaalde thema’s kan leiden tot 
hogere investeringskosten, zijn  eventueel extra middelen 
beschikbaar gesteld. 

Met stap 4 is de vertaalslag naar eisen en ontwerp gemaakt. 
Voor het realiseren van de projectdoelen zijn ontwerprichtingen 
uitgewerkt. Prestaties van maatregelen zijn aantoonbaar 
gemaakt.

Ontwerprichtingen
De projectdoelen zijn uitgewerkt tot het niveau van 
ontwerprichtingen of maatregelen. Deze zijn op te nemen in 
specificaties, functionele oplossingsrichtingen of de 
vraagspecificatie.

Maatregelen overzicht
Er is een overzicht van maatregelen waarmee de projectdoelen 
gerealiseerd kunnen worden. Per maatregel is bekend in welke 
mate de maatregel bijdraagt aan het realiseren van het 
projectdoel.

Met stap 5 is er een definitieve selectie van maatregelen die 
passen bij de integrale projectdoelen. Door een onderbouwde 
keuze is aantoonbaar gemaakt dat met de maatregelen het 
project integraal duurzaam is en voldoet aan de gestelde 
ambities. De opdrachtgever stelt de definitieve selectie vast.

Geselecteerde maatregelen
Verschillende maatregelen zijn onderling afgewogen en een 
keuze is gemaakt voor de oplossingen/ maatregelen die de 
hoogste waarde leveren.

Project ontwerp
Maatregelen zijn op basis van criteria geselecteerd en zijn op te 
nemen in het ontwerp dan wel in de vraagspecificatie.

Met stap 6 is de beoogde duurzaamheid prestatie onderbouwd en 
verantwoord. Het ontwerp voldoet aan de wensen van de 
opdrachtgever en stakeholders en wordt meegenomen in de 
contractvoorbereiding.

Gevalideerd integraal projectontwerp 
De maatregelen selectie is gecontroleerd op integraliteit. Alle 
project doelen zijn haalbaar of als afwijkingen vastgelegd.

Prestatie verklaring
De opdrachtgever heeft via de onderbouwing  van maatregelen 
en specificaties zekerheid dat de  ambities gerealiseerd worden.
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De Aanpak Duurzaam GWW is een procesaanpak waarbij duurzaamheid, het liefst zo vroeg mogelijk, geïntegreerd wordt in het proces van analyseren, 
afwegen, ontwerpen en specificeren. Dat leidt tot duurzaamheidswinst en een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde (balans in people, planet. profit).

In dit overzicht is de Aanpak Duurzaam GWW in vogelvlucht weergegeven. Per stap wordt kort beschreven welke activiteiten en resultaten gewenst zijn en welke instrumenten 
kunnen worden ingezet om uiteindelijk duurzaamheidsdoelen in GWW projecten te realiseren. Zie voor meer informatie: www.aanpakduurzaamgww.nl

In de Aanpak Duurzaam GWW zijn de onderstaande 6 stappen per fase, vanaf de allereerste verkenning tot aan sloop, per fase specifiek uitgewerkt. In het onderstaande 
schema zijn de 6 stappen die in elke fase moeten worden doorlopen toegespitst op de planuitwerkingsfase, met een doorkijk naar de contractvoorbereiding. 
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Het projectteam inventariseert maatregelen om aan de 
ambities invulling te geven. Dit kunnen ontwerpvarianten 
zijn, oplossingsrichtingen, verder uitgewerkte eisen of 
criteria (aan een opdrachtnemer), maatregelen zijn ook 
afhankelijk van de aard van het project, contractvorm. 
Betrek hiervoor de juiste expertise.

Inventariseer duurzaamheidsmaatregelen 
Inventariseer de maatregelen die nodig zijn om de 
duurzaamheidsambitie te realiseren. Een goed middel is een 
brainstormsessie met experts op basis van het Ambitieweb. 

Het projectteam zorgt voor een zorgvuldige selectie. 
Welke maatregelen zijn technisch, financieel haalbaar, 
maar vooral welke maatregelen dragen bij aan realiseren 
doelstellingen of terugdringen van de impact (aanpak van 
grootste belasters). Hiermee ontstaat het project ontwerp. 

Afwegen van maatregelen
Weeg maatregelen of varianten onderling af op basis van de 
bijdrage aan het behalen van de projectambitie, 
doelstellingen en (financiële en technische) haalbaarheid. 

Check de maatregelen op integraliteit.
Ga na of het totaal aan geselecteerde maatregelen leidt tot 
het realiseren van de gevraagde ambities. Voorkom dat de 
selectie van maatregelen tegenstrijdige of negatieve 
resultaten opleveren.

Het projectteam legt de ambities vast en vertaalt deze 
naar heldere projectdoelen en criteria. Dit kan met behulp 
van het ambitieweb. De bijdrage  van dit specifieke project 
aan het totaal van de organisatie doelen wordt ook in beeld 
gebracht.

Project specifieke ambitie bepalen en vaststellen
Bepaal als opdrachtgever het ambitieniveau met concrete 
doelstellingen per thema. Leg dit vast in de project scope. 
De doelen zijn zoveel mogelijk voorzien van meetbare 
indicatoren die zijn te gebruiken voor eisen,  EMVI of 
gunningscriteria.

Het projectteam zorgt voor betrekken stakeholders, 
adviseur duurzaamheid en terugkoppeling naar bestuur.
De omgevingswijzer helpt om thema’s inzichtelijk te maken 
en gebiedsgerichte meekoppelkansen voor het project te 
vinden.
Deze kansen zijn weer input voor de ambitiebepaling 
(het Ambitieweb).

Inventariseer de vraag, ambities en belangen
Vraag de opdrachtgever en alle stakeholders naar hun 
belang, wensen en ambities. 

Bepaal de duurzaamheidsambities
Vertaal de verschillende duurzaamheidsambities (o.a. die 
van de eigen organisatie) naar een integrale ambitie voor 
het project. 

Het projectteam brengt de ‘grootste belasters’ en kansen 
in beeld. Expertise van verschillende afdelingen wordt 
ingezet. De ideeën uit de sector om de 
duurzaamheidprestaties te verhogen worden ook in beeld 
gebracht. 

Impact van thema’s bepalen 
Bepaal voor de relevante thema’s de impact en grootste 
belastende factoren.

Kansen overzicht maken
Breng projectspecifieke kansen in beeld  waarmee de 
duurzaamheidswinst toeneemt. 

Het projectteam draagt zorgt voor een goede overdracht. 
De geselecteerde maatregelen worden vastgelegd in 
ontwerp, uitgangspunten of randvoorwaarden, specificaties, 
gunningscriteria e.d. De aard van de maatregelen maar ook 
keuze rondom contractvormen bepaalt de wijze van 
overdracht. 

Vastleggen, overdragen en monitoren van 
duurzaamheid
De opdrachtnemer kan via EMVI uitgedaagd worden tot 
hogere duurzaamheidsprestaties, zoals de toepassing van 
duurzamere materialen via DuboCalc en CO2-reductie via de 
CO2 prestatieladder. 
Regelmatig moet worden getoetst of de doelstellingen en 
ambities daadwerkelijk worden gerealiseerd.

http://www.aanpakduurzaamgww.nl
http://www.aanpakduurzaamgww.nl
http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Omgevingswijzer.pdf
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