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Jaarverslag Loket in 2017 tot heden
Dit boekje bevat de vele activiteiten en werkzaamheden die voor en achter de schermen door het
Loket zijn verricht. Daarnaast zijn nog diverse andere details niet hier in opgenomen mede om de
leesbaarheid te behouden.

Korte terugblik 2016
In 2016 bestond er nog geen officieel Loket Duurzaam GWW maar werden wel al werkzaamheden in
dit kader uitgevoerd en ontwikkeld. Tevens is door de activiteiten en positionering van het Loket, dit
Loket beter zichtbaar en toegankelijker geworden hetgeen is terug te zien in de nieuwe contacten en
ook nieuwe leden en potentiële leden waar nu afspraken mee zijn gemaakt.
Ook is in 2016 al een jaarplan gemaakt waar ook de gehele voorbereiding van InfraTech 2017 veel
heeft gevraagd van het Loket in wording.
Opstart algemeen (nog geen formeel Loket):
• Netwerkbijeenkomst najaar 2016
• Secretariële ondersteuning
• Organisatie en voorwerk t.b.v. InfraTech 2017

2017
Bijeenkomsten en kennisoverdracht
Een van de doelstellingen van het Loket voortkomende uit de Green Deal zijn onder andere het
organiseren en verzorgen van bijeenkomsten en kennisoverdracht.
De presentaties zijn onder andere geweest:
17-01-2017
InfraTech Ahoy Rotterdam
02-02-2017
IenM/RWS klimaatadaptatie aanpak Duurzaam GWW toegelicht als instrument voor
		
inbedding klimaat adaptatie
17-03-2017
ABN Amro accounthouder Duurzaam GWW/civiel
23-03-2017
Presentaties Provincies Loket
28-03-2017
Werkgroep gemeenten: aanpak Duurzaam GWW en contractvormen
28-03-2017
Loket Duurzaam GWW aanwezig bij de presentatie bouwagenda
30-03-2017
Nieuwe lancering DuboCalc 5 op de Bouwcampus
30-03-2017
Ondertekenaars start sessie Coördinatinatiegroep Bouwcampus
07-04-2017
Betonketen Innovatie Dag presentatie Loket
10-04-2017
Kring Koggenland Duurzaam GWW toegelicht
12-04-2017
Kring Hoorn Duurzaam GWW toegelicht
25-04-2017
Community of practice gemeenten
15-05-2017
Duurzaam GWW faciliteren samenwerking Provincie Noord-Holland,
		Heerhugowaard, ProRail
01-06-2017
PIANOo congres (10 sessies Duurzaam GWW) door actief benaderen leden
12-06-2017
Duurzaam GWW faciliteren samenwerking Stationsgebied Heerhugowaard
19-09-2017
Duurzaam GWW faciliteren Stakeholdersbijeenkomst Stationsgebied
		Heerhugowaard
12-10-2017
I&M MVI manifest regionale bijeenkomsten Duurzaam GWW
22-10-2017
InfraLokaal Duurzaam GWW
27-11-2017
Netwerkbijeenkomst Green deal 2.0
2016/2017
Facilitering project Oostelijke randweg De Lier in het Westland
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•
•
•
•
•

•

Lancering Loket op InfraTech AHOY Rotterdam (met fysiek loket en presentatie aan de stuurgroep)
Netwerkbijeenkomst/workshop voorjaar 2017
Netwerkbijeenkomst/workshop najaar 2017
Oplevering opleiding Duurzaam GWW (in-planning en organisatie door PAO najaar 2017 en
voorjaar 2018)
State of the art Kennispaper Duurzaam inkopen gemeenten is in de productiefase. Deze
maakt het mogelijk om met gemeenten aan de hand van de projecten Duurzaam GWW
(ervaringen green deal) een vervolg te gaan ontwikkelen. Met deze state of the art kennispaper van oktober 2017 gaan we met een CoP Gemeenten met Vereniging Stadswerk een
volgende slag maken met de ervaringen in de Green Deal 2.0.
Ondersteuning uitdragen gedachtengoed Duurzaam GWW (door middel van onder andere
presentaties in het land en medewerkingen aan congressen en dergelijke op diverse niveaus.

Projecten en social media
In de werkgroepen zijn in opdracht van de Stuurgroep diverse gereedschappen (tools)
ontwikkeld om Duurzaam GWW optimaal in de eigen organisatie te kunnen toepassen.
•
•
•
•
•
•

Participatie werkgroep Monitoring (Ondersteuning zowel inhoudelijk als administratief)
Participatie werkgroep BPKV (Ondersteuning zowel inhoudelijk als administratief)
Mediaproducten met voorbeelden van Duurzaam GWW projecten
Website Duurzaam GWW met locatie vindbaarheid Google
LinkedIn DuurzaamGWW en LinkedIn DuurzaamGWW Groep gestart najaar inclusief beheer
Twitter account @DuurzaamGWW tevens met koppeling website duurzaamgww.nl inclusief
beheer.

Secretariaat en back-office
Het Loket heeft zich ook bezig gehouden met het secretariaat en de back-office van deze Green
Deal. Deze activiteiten bestonden uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheer financiën, facturering en begroting en afstemming Coördinatiegroep
Secretariaat (secretaris) Stuurgroep Duurzaam GWW
Gesprekken met deelnemers om Duurzaam GWW in organisatie te realiseren
Fysiek adres Loket in Delft (BouwCampus)
Basis Deelnemersadministratie opgezet en onderhouden
Opvang nieuwe deelnemers
Proces ontwerp en uitvoering van ‘aanmelden van nieuwe deelnemers’
Ondersteuning op maat op aanvraag
Loketactiviteiten –ontvangst, beantwoording en doorgeleiding e-mails naar deelnemers en
overige.

Aantal vragen helpdesk: gemiddeld 2 per dag met vragen over wat is Green Deal, hoe kan ik het
gebruiken, hoe kan ik lid worden en daarnaast organisaties die bijeenkomsten melden en vragen
om een bijeenkomst te ondersteunen bijvoorbeeld een verzoek uit Finland om bij bezoek aan
Nederland ook informatie te kunnen krijgen over de aanpak Duurzaam GWW.

Vooruitblik
Het jaar 2018 is een jaar van doorpakken met de zaken die in 2017 zijn ingericht en gebouwd.
Leren van de ervaringen en doorontwikkelen van (nieuwe) kansen en regelmatig achterom kijken.
Er is nog heel wat uit te leggen over het begrip “duurzaam”. De resterende drie jaar van deze
Green Deal zullen van alle deelnemers het uiterste vragen om duurzaamheid tot in de haarvaten
van de sector te laten landen. Het Loket zal hierin wederom een cruciale rol vervullen.
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Bijlage: Beschrijving Loket Duurzaam GWW, conform Green Deal 2.0
Hieronder de selectie teksten van de Green Deal waar het Loket beschreven wordt.

Hoofdstuk 4. Definities
Artikel 5.
Lid 13. Loket Duurzaam GWW: de organisatie die de collectieve activiteiten van deze Green Deal
uitvoert.
Hoofdstuk 5. Inzet en acties
Artikel 5. Inzet en acties alle partijen
Transitie 4 - Van alleen naar samen
- Partijen delen praktijkervaringen en inventariseren knelpunten met betrekking tot de aanpak 		
Duurzaam GWW met elkaar en het Loket Duurzaam GWW en dragen bij aan oplossingsrichtingen.
- Partijen richten het Loket Duurzaam GWW in als platform om kennis over duurzaam GWW te delen.
Artikel 14. Inzet en acties Bouwend Nederland
Transitie 4 - Van alleen naar samen
- Bouwend Nederland inventariseert met het Loket Duurzaam GWW de mogelijke oplossingsrichtingen
- Bouwend Nederland koppelt keteninitiatieven waarin zij actief is en die aansluiten op de Aanpak
Duurzaam GWW aan het Loket Duurzaam GWW.
Artikel 26. Inzet en acties RVB
Transitie 1 - Van kosten naar waarde
- Het RVB voert binnen het Programma Groene Technologieën 3.0 (PGT) pilots uit met duurzame
innovaties op het gebied van vastgoed, waaronder de GWW sector. RVB betrekt hierij de het Loket
Duurzaam GWW.
Transitie 4 - Van alleen naar samen
- Het RVB deelt haar kennis over Duurzaam GWW met de partners in het Loket Duurzaam GWW en met
CROW, SBRCURNET, PIANOo en TNO
Hoofdstuk 6. Governance
Artikel 27. De Stuurgroep
Lid 4. De Stuurgroep besluit jaarlijks over de financiering van het Loket Duurzaam GWW.
Lid 9. De Stuurgroep stelt een Coördinatiegroep in die zorg draagt voor de uitvoering van de 		
collectieve activiteiten via het Loket Duurzaam GWW, het financieel beheer en de voortgangsrapportage zoals vastgesteld door de Stuurgroep.
Lid 12. De Stuurgroep stelt een ‘Loket DuurzaamGWW’ in. Het Loket is het aanspreekpunt voor Partijen
uit de Green Deal. Het fungeert als vraagpunt en helpdesk, als verzamelpunt voor informatieverzameling en informatiedeling, faciliteert de website van de Green Deal, verzamelt en verwerkt de
monitorings-informatie en vormt de connectie naar andere gremia waarvoor de Aanpak Duurzaam
GWW van belang is.
Artikel 28. De Coördinatiegroep
Lid 2. De Coördinatiegroep stelt, in overleg met het Loket Duurzaam GWW, voor de Stuurgroep een
jaarplan op voor de collectieve activiteiten en een meerjaren-communicatieplan, inclusief een voorstel
voor de daarbij behorende begroting en kan daarbij gebruik maken van de door Partijen aangeleverde
actie jaarplannen.
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Colofon
Loket Duurzaam GWW
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
www.duurzaamgww.nl
info@duurzaamgww.nl
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