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Duurzaam GWW is een 

samenwerkingsverband 

van marktpartijen, 

overheidsopdrachtgevers 

en kennisinstituten gericht 

op het duurzamer maken 

van de Spoor- en Grond-, 

Weg- en Waterbouw.

www.duurzaamgww.nl
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1. De eerste helft - een terugblik

Dankzij de Green Deal is het bestuurlijk commitment 
om met de Aanpak Duurzaam GWW aan de slag 
te gaan, geborgd. Dit is een belangrijke stap, want 
de Aanpak Duurzaam GWW vraagt om een andere 
werkwijze, waar bestuur en management achter moet 
staan.

Nu gaat het erom dat iedereen ook daadwerkelijk 
aan de slag gaat met de Aanpak Duurzaam GWW: 
de implementatie.  Het is goed om te zien dat de 
partijen in de eerste helft met veel enthousiasme 
de geformuleerde doelstellingen oppakken en 
vooruitgang boeken. Dat brede 
implementatie van de Aanpak 
Duurzaam GWW echter niet 
eenvoudig is, is logisch. 
In de tweede helft ligt de 
uitdaging in het meekrijgen 
van alle onderdelen binnen 
de eigen organisatie en het 
samenwerken met andere 
organisaties. Met name de 
samenwerking tussen markt 
en opdrachtgevers kent 
daarbij soms een kwetsbaar 

evenwicht met verschillende verwachtingen, maar 
door deze uit te spreken en te delen, worden juist 
weer stappen gezet.

Vanuit mijn functie bij de Waterschappen kan ik 
vertellen dat alle projecten boven een half miljoen 
euro met de Aanpak worden uitgevoerd. Daarnaast 
is er een versnellingsgroep opgericht die kennis en 
leerervaringen in projecten met de Aanpak met elkaar 
deelt en elkaar zo verder helpt. 

Ik ben uitermate verheugd om te melden dat deze 
Green Deal DGWW op 24 november 2014 een Green 
Deal Runner Up Award heeft gewonnen.

Het is mijn verwachting dat de tweede helft van de 
Green Deal in winst eindigt, want ondanks de hobbels 
in het veld, willen we elkaar niet loslaten en langdurig 
samenwerken! 

Arnoud van Vliet, 
Voorzitter Directeurenoverleg Samenwerkingsverband 
Duurzaam GWW
Secretaris-Directeur Waterschap Hollandse Delta
Unie van Waterschappen

  

  

Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van de Green Deal Duurzaam GWW.  In de 
Green Deal Duurzaam GWW draait het erom, om als gehele spoor en Grond-, Weg- en 
Waterbouwsector, samen, duurzaamheid op een hoger plan te tillen. Deze rapportage geeft de 
tussenstand weer na de eerste ‘helft’ van de Green Deal Duurzaam GWW. En na deze eerste 
helft staan we met 1-0 voor! Onze kracht zit in een goede teamgeest.  Als we deze vasthouden 
dan tackelen we samen ook de tweede helft.

Thema LEF! Dag van Duurzaam GWW 
29 september 2014 www.duurzaamgww.nl
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2. De Green Deal: partijen en doelen

2.1 De Partijen
Op 10 juni 2013 werd de Green Deal ‘Duurzaam GWW’ 
door 21 partijen getekend op een feestelijke dag op 
de Kromhoutkazerne in Utrecht. Op 10 februari 2014 
sloten zich nog eens 8 partijen aan, waaronder 6 
provincies. In totaal telt het ‘samenwerkingsverband 
Duurzaam GWW’ nu dus 29 partijen, bestaande uit 
het Rijk en publieke opdrachtgevers, opdrachtnemers 
en kennisinstellingen, allen werkzaam in de spoor & 
grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). 
De partijen vormen tezamen een brede 
vertegenwoordiging van de GWW-sector in Nederland.

2.2 De Green Deal
In de Green Deal hebben de 29 partijen afspraken 
gemaakt over het structureel verankeren en op een 
hoger plan brengen van duurzaamheid in projecten 
in de spoor- en Grond-, weg-, en waterbouw sector. 
Dit doen zij via de in 2010 speciaal voor dit doel 
ontwikkelde projectmanagementaanpak, De Aanpak 
Duurzaam GWW.  Deze Aanpak staat uitgebreid 
beschreven op de website en is meteen in de praktijk 
te gebruiken via de webtool. Zie het kader voor de 
belangrijkste uitgangspunten van de Aanpak Duurzaam 
GWW.

10 juni 2013, Kromhoutkazerne Utrecht 10 februari 2014, provinciehuis Zuid Holland

www.aanpakduurzaamgww.nl
www.aanpakduurzaamgww.nl
www.duurzaamgww.nl
www.aanpakduurzaamgww.nl
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/stichting-crow/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/unie-van-waterschappen/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/ministerie-van-defensie/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/ministerie-van-economische-zaken-dienst-landelijk-gebied/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/mkb-infra/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/gemeente-molenwaard/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/nlingenieurs/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-zeeland/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-drenthe/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/rijkswaterstaat/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/tno/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/uneto-vni/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/aannemersfederatie-nederland/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/fme/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/koninklijke-metaalunie/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/stichting-sbrcurnet/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/railforum/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/nvtb/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-utrecht/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/bouwend-nederland/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-noord-holland
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/gemeente-rotterdam/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-flevoland/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/vereniging-van-waterbouwers/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-groningen/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/prorail/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-gelderland/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-zuid-holland/
http://duurzaamgww.nl/index.php/bedrijven/provincie-overijssel/
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Met het afsluiten van de Green Deal Duurzaam GWW 
worden de activiteiten van het samenwerkings-
verband Duurzaam GWW, dat eerder is ontstaan 
vanuit de sector zelf, verder geactiveerd. Met deze 
Green Deal heeft het hoogste bestuurlijke niveau zich 
gecommitteerd aan de Aanpak Duurzaam GWW en 
het gedachtegoed van het samenwerkingsverband om 
duurzaamheid naar een hoger plan te tillen.

2.3 Waarom een Green Deal?
Bij GWW-projecten gaat het om concrete, zichtbare 
werken, zoals wegen, bruggen, tunnels, gemalen, 
leidingen en rioleringen, die door de Nederlandse 
gemeenschap dagelijks worden benut. De bouw-
werkzaamheden kunnen voorafgegaan zijn door 
uitgebreide gebiedsontwikkelingstrajecten. De 
GWW-sector heeft een jaaromzet van ca. 12 miljard 
euro. Circa 90% van de opdrachtgevers in de sector 
zijn overheden (Rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen). 

De partijen in het samenwerkingsverband 
ondersteunen de ambities van de overheid om 
duurzaam in te kopen. Daarnaast willen ze een 
betere aansluiting op functioneel aanbesteden 
met oplossingsvrije criteria en meer ambitie 
in duurzaamheid in GWW in het algemeen. De 
ontwikkelde werkmethode met als titel ‘Aanpak 
Duurzaam GWW’ heeft aangetoond dat kwaliteit, 
duurzaamheid, effectiviteit en ruimte voor creativiteit 
hand in hand kunnen gaan.

Duurzaamheid vanuit het principe van people-
planet-profit verdient een vaste plek bij het maken 
van plannen, het bouwen, het onderhouden en het 
gebruiken van nieuwe en bestaande werken. Dit 
betekent dat duurzaamheid ook onderdeel moet zijn 
van aanbestedingen en dat duurzaamheidsaspecten 
moeten worden gewaardeerd.

Door slim te organiseren en samen te werken, 
vanaf het eerste begin, en daarbij -waar mogelijk 
en gewenst- gebruik te maken van innovatieve 
oplossingen uit de markt, kan de sector bijdragen 
aan sociale en ecologische duurzaamheidsthema’s 
zoals: veiligheid, het terugdringen van de uitstoot 
van schadelijke gassen, efficiënter energie-, water- 

Niels van Amstel 
Regiomanager en projectmanager bij Megaborn en vertegenwoordiger NLIngenieurs 

Over het tekenen van de Green Deal
“De Green Deal Duurzaam GWW is de kapstok-deal voor de forse verbetering van 
de processen in de ruimtelijke ordening en GWW-projecten en basis voor een 
cultuurverandering naar een ambiteuze duurzame sector. Ik ben blij dat zoveel 
partijen er zo voortvarend mee aan de gang wilden gaan. Tenslotte gaat het over 12 
miljard per jaar die je verstandig moet besteden”

Wat is de Aanpak Duurzaam GWW?
De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het 
meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf de 
vroege planfase, met een focus op de hele levens-
cyclus van de aan te leggen infrastructuur of 
object(en). In elk project wordt zo een goede af-
weging gemaakt tussen People, Planet en Profit.
De focus ligt op:
•  Het zo vroeg mogelijk in het project starten met 

de Aanpak, liefst al in het stadium integrale ge-
biedsontwikkeling, in de planfase liggen immers 
de grootste duurzaamheidskansen.

•   Per project focussen op de duurzaamheids- 
thema’s waar de meeste winst te behalen is.

•  Creëren van ruimte voor (duurzame) innovaties 
door zoveel mogelijk oplossingsvrij te specifice-
ren en kennis uit de markt te betrekken.

•  Gebruik maken van een gezamenlijk instrumen-
tarium om duurzaamheid op consistente wijze 
te kunnen toetsen, meten en borgen. Het instru-
mentarium bestaat uit: Ambitieweb, Omgevings-
wijzer, DuboCalc en de CO2-prestatieladder.

De werkwijze is toepasbaar voor alle aanbeste-
dingsmethoden. Ga direct naar de Aanpak Duur-
zaam GWW. 

Suzanne de Vos
Consultant Duurzaamheid, 

TNO

Over duurzaamheid 
en innovatie:

“De CO2-uitstoot van 
infrastructuur kan met 
40% naar beneden. Dit 

door efficiënter materi-
aal- en energiegebruik, 
levensduurverlenging, hergebruik en innova-

tieve materialen, producten en processen. Deze 
maatregelen brengen vaak ook kostenverlaging 

met zich mee én de reductie van andere scha-
delijke stoffen. Door met duurzaam GWW in te 

zetten op het verlagen van de milieubelasting 
van infrastructuur ontstaat er een prikkel voor 

innovatie.”

http://duurzaamgww.nl/index.php/actueel/greendeal/
http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Tekstblad%2005-Ambitieweb.pdf
http://omgevingswijzer.org/
http://omgevingswijzer.org/
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzaam_inkopen/duurzaamheid_bij_contracten_en_aanbestedingen/dubocalc/
http://www.co2-prestatieladder.nl/
http://www.aanpakduurzaamgww.nl
http://www.aanpakduurzaamgww.nl
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en materiaalgebruik, het stimuleren van duurzaam 
materiaalgebruik en verminderen van verontreiniging 
en afval. Daarnaast draagt de Aanpak DGWW bij aan 
besparingen in tijd en geld, door efficiënter werken en 
minder kosten bij realisatie en gebruik.

Daarmee kan de GWW-sector potentieel een 
aanzienlijke impact maken op het directe leef- en 
investeringsklimaat van de omgeving en bijdragen 
aan het creëren van maximale duurzaamheidswinst 
op nationale en mondiale duurzaamheidsthema’s. 

2.4 Relevant beleid
Voor de Green Deal Duurzaam GWW gelden als de 
meest relevante nationale beleidskaders: Duurzaam 
Inkopen, Duurzame Economie, Gebiedsontwikkeling, 
Ruimtelijke ordening en Bereikbaarheid, Duurzame 
Energie, Klimaatverandering, Publiek-private 
samenwerking, Ondernemersklimaat en Innovatie, 
Innovatiegericht Inkopen en Aanbesteden. 

Tevens gelden de beleidskaders van de Europese 
Commissie op het gebied van Duurzame ontwikkeling, 
Efficiënt gebruik van hulpbronnen en ‘Green Public 
Procurement’, en het meer meenemen en meewegen 
van ‘groene’ aspecten bij de aanbesteding van 
overheidsopdrachten.

De Aanpak Duurzaam GWW moet ervoor zorgen dat 
organisaties succes kunnen hebben op Circulaire 
Economie, Groene Groei en het realiseren van 
duurzame projecten vanuit het perspectief van 
people, planet én profit.

2.5 Doelstellingen en afspraken
In de Green Deal Duurzaam GWW staat het 
implementeren van de Aanpak Duurzaam GWW als 
werkmethode en het ontwikkelen en spreken van een 
gezamenlijke taal om de hogere doelen te bereiken 
centraal. 

De doelstellingen en afspraken (41 artikelen) zijn 
terug te voeren op drie hoofdthema’s:
•  ‘Doen’: de partijen gaan in 2013-2015 een 

gecontroleerde, praktijkgerichte implementatie laten 
plaatsvinden van de Aanpak Duurzaam GWW in de 
eigen organisaties (of in die van de achterban).

•  ‘Verbreden’: de partijen dragen de Aanpak 
Duurzaam GWW actief uit en zorgen ervoor dat in 
2015 het merendeel van de partijen in de GWW-
sector op de hoogte is van de Aanpak en het nut van 
de toepassing ervan.

•  ‘Ontwikkelen’: de partijen zorgen voor het 
onderhoud en de doorontwikkeling van de Aanpak 
Duurzaam GWW als systeem en als gedachtengoed, 
zodat deze toegankelijk en werkbaar zijn en blijven 
voor de gehele GWW-sector. 

Roy Voorend 
Projectmanager Aanbe-
steden en Contracteren, 
CROW
 
Over integrale 
duurzaamheid:
‘Met de Aanpak Duur-
zaam GWW heeft de 
sector een bewezen 
integraal instrument 
om duurzaamheid 
vanaf de start tot het 

eind in de GWW-projecten op te nemen. De 
Green Deal Duurzaam GWW laat zien dat hier 
veel draagvlak voor is en veel partijen inzetten 
op duurzaam en innovatief bouwen.’
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2.6 Organisatie
Elke partij die de Green Deal heeft ondertekend, 
committeert zich aan de doelstellingen voor de eigen 
organisatie en aan de gezamenlijke doelstellingen.
Elke partij investeert in de uitvoering van de Green 
Deal door inzet van tijd en middelen.

De gezamenlijke activiteiten worden door het 
samenwerkingsverband opgepakt en grotendeels 
gecoördineerd en uitgevoerd door twee stuurgroepen: 
een directeurenoverleg op bestuursniveau en een 
centraal team op strategisch en tactisch niveau.  De 
kracht van de twee groepen op verschillende niveaus 
is dat de afspraken in de Green Deal zowel gedragen 
worden door het hoger management als door de 
projectleiders en coördinatoren op de werkvloer. 

Alle partijen van het samenwerkingsverband zijn in 
deze stuurgroepen vertegenwoordigd. 
Het directeurenoverleg en het centraal team komen 
periodiek bijeen om afspraken te concretiseren, 
de voortgang te bespreken, ervaringen te delen 
en signalen en verbeterpunten te behandelen en 
beleggen.

Het Rijk heeft binnen de Green Deal Duurzaam 
GWW een belangrijke faciliterende en stimulerende 
rol op het gebied van onder andere: het wegnemen 
van belemmeringen, het communiceren over de 
Aanpak Duurzaam GWW, het sector breed blijven 
samenwerken, het stimuleren van innovatie, 
het uitdragen van de boodschap naar andere 
EU-landen en het bevorderen van verdergaande 
professionalisering van de inkoop.   

Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.
nl) verzorgt het programmabureau van  het 
samenwerkingsverband

RVO.nl is de Nederlandse beleidsuitvoerder als 
het gaat om duurzaam, agrarisch, innovatief en 
internationaal ondernemen. RVO.nl adviseert, 
organiseert en coördineert de activiteiten van het 
samenwerkingsverband in brede zin en doet dit 
onder andere door het faciliteren, aanjagen en 
monitoren van de Green Deal afspraken.

2.7 Uitvoerig en monitoring
Het directeurenoverleg en het centraal team zien toe 
op de voortgang van de in de Green Deal gemaakte 
afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
zogenaamd ‘dashboard’ (stoplichtenrapportage, zie 
bijlage), waarin elke partij rapporteert over de eigen 
voortgang.

In deze voortgangsrapportage wordt verslag gedaan 
over de eerste helft van de Green Deal-periode: 
van 10 juni 2013 t/m 30 september 2014.

Adri van Dien
hoofd portefeuillemanage-
ment Defensie, Rijksvast-
goedbedrijf  

Over de Green Deal:
‘De beleidsnota ‘Defen-
sie Energie & Milieu’ 
met de duurzaam-
heidsdoelstellingen 
van Defensie zorgt voor 
borging in de defensie-
organisatie en het Rijks-

vastgoedbedrijf, niet in het minst omdat er ook 
mensen rondlopen die dit met veel enthousi-
asme uitdragen. Dat we samen met andere par-
tijen in de Green Deal zitten geeft veel energie: 
we doen het samen. We bundelen de krachten 
om samen iets te bereiken. Ik merk dat ande-
ren daar enthousiast van worden en ook willen 
aansluiten. Belangrijk is om ook al na te denken 
over stappen na deze Green Deal. Ook daarna 
moeten we verder met duurzaamheid.'

Gerwin Schweitzer
Plv. programmamanager duur-
zaam inkopen, Rijkswaterstaat 

Over samenwerking:
“Samen bereiken we meer 
dan we nu voor mogelijk 
houden, dat is de kracht van 
de Green Deal en het plat-
form Duurzaam GWW”
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3.1   DOEN - Implementatie van de Aanpak 
Duurzaam GWW in organisaties en in 
projecten

Voor het implementeren van de Aanpak Duurzaam 
GWW zijn activiteiten nodig op twee niveaus: 
1)  het gereed maken van de organisatie om volgens de 

Aanpak DGWW te gaan werken (organisatieniveau); 
en 

2)  het daadwerkelijk werken volgens de stappen 
in de Aanpak DGWW in concrete projecten 
(projectniveau), o.a. gebruik makend van de 
aangereikte instrumenten.  

De partijen van het samenwerkingsverband geven 
periodiek een beeld van de voortgang van de 
implementatiedoelen binnen de eigen organisatie.
Onderstaande grafiek geeft de stand van zaken in juni 
2014 weer:

Algehele voortgang implementatie  

Grotendeels op schema, maar gemengde signalen
Van de 29 partijen kleurden de meeste partijen 
(69%) hun voortgang groen of geel. Dit betekent dat 
de activiteiten op schema lopen of dat zij deels op 
schema lopen met beheersbare knelpunten.

Groen betekent niet altijd dat partijen op hetzelfde 
niveau zitten. Er zijn namelijk verschillen in de 
uitgangssituatie. In het geval van nieuwe toetreders 
kan het zo zijn dat men op schema ligt voor wat 
betreft de aanloop naar het realiseren van projecten 
met de Aanpak. Door geen van de partijen is  ‘code 
rood’ (geen voortgang/ingrijpen nodig) afgegeven.

3. Voortgang van de afspraken

Mattijs Erberveld,
Innovatie adviseur Ruimte & Duurzaamheid, Rijkswaterstaat

Over de Aanpak Duurzaam GWW:
‘De Aanpak Duurzaam GWW helpt Rijkswaterstaat om de opgaven waarvoor we staan 
te realiseren. Hoe kom je tot duurzaam beheer? Hoe voeg je bij aanleg projecten waar-
de toe aan de omgeving? Hoe maak je infrastructuur schoon en gezond? Met behulp 
van de Aanpak zijn deze vragen te beantwoorden. Maar het mooiste zit natuurlijk in 
het doen.’

41% (12) 

28% (8) 

10% (3) 

17% (5) 

Voortgang implementatie van de Aanpak DGWW 

geen knelpunten

beheersbare knelpunten

Moeizaam

Geen beeld mogelijk

De afspraken in de Green Deal zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s: doen (het 
implementeren van de Aanpak Duurzaam GWW), verbreden (het uitdragen van de Aanpak 
Duurzaam GWW) en ontwikkelen (het onderhouden van de systematiek). 
In dit hoofdstuk wordt de voortgang op deze drie hoofdthema’s behandeld.

Voortgang implementatie opdrachtgevers en marktpartijen
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Echter, als de voortgang van de partijen wordt 
uitgesplitst naar opdrachtgevers en opdrachtnemers, 
ontstaat het beeld dat de voortgang door 
opdrachtgevers anders wordt gepercipieerd 
dan door de marktpartijen (zie figuur; exclusief 
kennisinstellingen). 

Opdrachtnemers ervaren meer knelpunten in de 
voortgang dan opdrachtgevers en uitten hierover 
in de stuurgroepen hun bezorgdheid. Deze zorg 
is als signaal uitgebreid besproken. De markt wil 
graag aan de slag. Conclusie van de stuurgroep 
is dat de implementatie voor opdrachtgevers tijd 
en moeite kost en dat voor de buitenwereld de 
resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zijn via 
concrete wijzigingen in aanbestedingen of in de 
wijze waarop de markt benaderd wordt. Ook de 
markt zelf heeft nog werk te doen bij het informeren 
en uitdagen van opdrachtgevers en het uitdragen 
naar de marktpartijen. Er zijn gezamenlijke acties in 
gang gezet met het doel het implementatieproces te 
versoepelen en te versnellen. De nadruk ligt daarbij op 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid en het samen 
doen.

3.1.1 Aantallen projecten Duurzaam GWW
In de Green Deal hebben de publieke opdrachtgevende 
partijen zich kwantitatieve doelen gesteld ten 
aanzien van aantallen te realiseren projecten waarin 
de Aanpak Duurzaam GWW (of delen daarvan) 
worden toegepast. De marktpartijen hebben geen 

afzonderlijke doelen ten aanzien van te realiseren 
projecten, maar hebben uiteraard wel een rol in 
die projecten als uitvoerder en partner van de 
opdrachtgevers. In onderstaande grafiek worden de 
resultaten tot en met juni 2014 weergegeven:

Projecten waarin de Aanpak Duurzaam GWW wordt 
toegepast - doelen vs. realisatie
 
Uit de grafiek blijkt dat de opdrachtgevers in 2013 
samen in totaal 38 projecten hadden gepland, 
waarvan er tot en met juni 2014 46 zijn gerealiseerd. 
Dit is boven verwachting. In 2014 hebben de 
opdrachtgevers een doelstelling van 39 projecten, 
waarvan er in juni 2014 19 waren gerealiseerd. 
Belangrijke kanttekening hierbij is dat ten tijde van 
het monitoringmoment veel partijen hun concrete 
plannen voor 2014 nog niet in het dashboard hadden 

René de Kwaadsteniet
MKB Infra

Over wat Duurzaam GWW oplevert: 
‘Duurzaam GWW is een principiële keus. We kunnen het, we weten hoe en sommigen 
doen het zelfs. Maar nog lang niet iedereen! Als we het samen doen en kennis delen 
kunnen we vermenigvuldigen en is duurzaamheid niet duurder maar goedkoper.

Duurzaamheid benaderen vanuit een integrale samenwerking tussen opdrachtgever 
en marktpartijen levert direct tussen de 10% en 15% integrale kostenbesparing op! 
Dus voor iedereen een beter rendement. Via het ontwikkelde praktijkprogramma 

“Samenwerken aan het zelfde doel” zijn de eerste integrale kostenbesparingen op projectniveau van 10% en 
meer aantoonbaar behaald. 

Door binnen de Aanpak Duurzaam GWW de praktijk vanaf de initiatieffase te betrekken worden projecten 
beter, slimmer, sneller en goedkoper gerealiseerd. Samenwerken vanuit ambities aan gezamenlijke 
doelstellingen is echt leuker en levert aanzienlijk minder gedoe op. 

Duurzaam GWW vraagt wel om DOEN en LEF!’

Peter van Riswijk
Beleidsmedewerker strategie en innovatie, provincie Gelderland
 
Over samenwerking tussen provincies:
‘Mijn motto is “alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Na ondertekening van 
de Green Deal door maar liefst 9 provincies zijn we een bijzonder enthousiaste 
gebruikersgroep gestart. De een is verder en gaat sneller dan de ander, maar we leren 
ontzettend veel van elkaar. “Vraag het aan de ander, want die is er al mee bezig”. De 
worsteling van de implementatie is daarbij het belangrijkste onderwerp. Dat kost tijd, 
maar we geloven er allemaal in.’
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opgenomen. De grafiek geeft dus nadrukkelijk een nog 
niet complete tussenstand weer. 
In de stuurgroepen is de wens geuit om de aantallen 
per jaar in stijgende lijn te laten toenemen. Dit zien 
we nog niet terug in de gerealiseerde projecten tot nu 
toe. De meeste partijen hebben als doelstelling in de 
Green Deal om in 2015 in zoveel mogelijk projecten de 
Aanpak Duurzaam GWW toe te passen.

Voortgang projecten
Uit de beschikbare informatie blijkt dat met name 
Rijkswaterstaat en ProRail tot nu toe verantwoordelijk 
zijn voor de grootste aantallen projecten met 
duurzaam GWW of elementen daaruit. Daarnaast 
zijn de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht, de 
gemeente Molenwaard en nieuwe toetreder provincie 
Drenthe goed op weg. Vanuit de andere overheden 
komen ook steeds meer goede voorbeelden. Dit zien 
we nog niet terug in de gerealiseerde projecten per 
partij tot nu toe.

3.1.2 Implementatie is de moeite waard, 
maar vraagt om een lange adem
Het element ‘doen’ vormt een essentieel onderdeel 
van de Green Deal. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt 
dat het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW de 
partijen veel oplevert: zowel op duurzaamheidsgebied 
als op financieel vlak. Het is echter belangrijk om te 
beseffen dat het implementeren en uitrollen van de 
Aanpak Duurzaam GWW over een hele organisatie 
niet een simpele druk op een knop is. 
Gebleken is dat een aantal randvoorwaarden 
belangrijk is, succesfactoren zijn bijvoorbeeld: een 
gecommitteerd bestuur, overtuigde projectmanagers 
en inkopers, lef om zich buiten de geëigende 
paden te begeven, goede informatievoorziening, 
‘ontschotting’ van werkzaamheden en budgetten 
tussen vaak traditioneel gescheiden afdelingen, 
het structureel inbedden van de Aanpak DGWW in 

de organisatiestructuur en het tijdig starten met 
nadenken over duurzaamheidsaspecten inclusief 
betrekken van de markt. De aanbestedingswet biedt 
kansen, maar ook belemmeringen, hier kan het Rijk 
een rol in spelen. 

Johan van Dalen, Stefan Jak en Jeroen ter Meer, 
ProRail

Over pilots en implementatie:
Jeroen ter Meer: "In 2014 hebben we acht pilotpro-
jecten gedaan: leerzaam, enthousiasmerend en je 
ziet gelijk duurzaamheidswinst. 
We beginnen nu met de uitrol. Uiteindelijk doel 
is dat in 2020 de duurzaamheidsaanpak integraal 
onderdeel uitmaakt van al onze projecten."

Johan van Dalen: "Nu alle waterschappen en bijna 
alle provincies meedoen, willen we ook graag de 
gemeenten mee krijgen. Partijen waar ProRail 
vaak mee te maken heeft en het zou erg helpen 
als we allemaal dezelfde aanpak toepassen. 
Deze biedt ruimte voor ieders ambities."
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De partijen in het samenwerkingsverband helpen 
elkaar door het delen van instrumenten en ervaringen 
op bovenstaande punten via werkgroepen en 
praktijkgroepen. Zij worden daarbij gefaciliteerd door 
het programmabureau. 

Een aantal gemeenten heeft al een interne training 
opgezet om hun medewerkers beter te laten 
samenwerken en de werkprocessen te verbeteren. 

 
3.2  VERBREDEN - Uitdragen van de Aanpak 

Duurzaam GWW in de gehele sector
Bij het ‘verbreden’ gaat het om het breder bekend 
maken van de Aanpak Duurzaam GWW in de hele 
sector, opdat er voldoende massa ontstaat om 
duurzaamheidsimpact te realiseren én opdat de 
Aanpak, waarin er meer wordt samengewerkt en meer 
kansen worden benut, gemeengoed wordt: dat overal 
dezelfde taal overal wordt gesproken en gebiedsbreed 
wordt samengewerkt voor meer effect voor hetzelfde 
of zelfs minder geld. Versnelling en verbreding

Over benutting van marktkennis
‘De Aanpak Duurzaam GWW is een goede stap op weg naar een cultuurverandering 
waarin duurzaamheidsambities worden gekoppeld aan concrete uitvoeringsprojecten. 
Belangrijk is dat de kennis van alle partijen in de keten zo efficiënt mogelijk 
benut wordt. Dit houdt in dat al in de initiatieffase de juiste kennis en benodigde 
randvoorwaarden van zowel opdrachtgevers als mogelijke opdrachtnemers in beeld 
is. En dat opdrachtgevers ook echt selecteren op duurzaamheid en in de aanbesteding 
de markt de ruimte laat om innovaties toe te passen. Helaas zien veel infrabedrijven 
nog niet veel terug van de Aanpak Duurzaam GWW. Als er nog meer opdrachtgevers, 
bijvoorbeeld gemeenten, gebruik gaan maken van de Aanpak Duurzaam GWW en er 
meer concrete succesvolle projectvoorbeelden zijn, maakt dat het enthousiasmeren 
van nieuwe (markt)partijen gemakkelijker.' Helen Visser

Accountmanager/beleidsadviseur, Bouwend Nederland
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In de Green Deal hebben alle partijen doelstellingen 
vastgelegd ten aanzien van het uitdragen van de 
Aanpak Duurzaam GWW: 
-  opdrachtgevers richting mede-opdrachtgevers en 

ketenpartners,
-  brancheorganisaties richting hun leden en 

opdrachtgevers, 
-  kennisinstellingen via hun instrumenten en 

communicatie-activiteiten. 
De brede vertegenwoordiging, de betrokkenheid en 
veelheid aan acties biedt enorme potentie. Dit alles 
moet leiden tot een versnelling.

3.2.1 Verbredingsactiviteiten
De verbredingsdoelstellingen in de Green Deal zijn 
over het algemeen niet kwantitatief gemaakt. De 
voortgang is dan ook kwalitatief omschreven. Uit de 
beschikbare informatie blijkt dat er in de afgelopen 15 
maanden diverse activiteiten zijn ontplooid, zoals:
-  het geven van presentaties in overleggroepen binnen 

en buiten de eigen organisatie, 
- het organiseren van workshops, 
-  het oprichten van een Community of Practice (zoals 

NL Ingenieurs),
- het aanbieden van trainingen, 
- het delen van praktijkvoorbeelden 
-  en het informeren via nieuwsbrieven en websites.

Onderstaande grafiek geeft de stand van zaken weer 
in juni 2014:

Grotendeels op schema, maar met aandachtspunten
Er wordt voortgang gemaakt, maar er zijn ook 
aandachtspunten. Als belangrijk knelpunt wordt de 
nog zeer bescheiden betrokkenheid van de gemeenten 
beschouwd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
een groot deel van de GWW-projecten in Nederland 
en zijn daarom belangrijk om de omslag te realiseren. 
Er zijn enkele gerichte acties ontplooid met het oog op 
het betrekken van gemeenten, maar deze hebben tot 
nu toe nog beperkt iets opgeleverd. Hierop wordt voor 
komende tijd meer inzet gepleegd.

Een ander knelpunt bij het uitdragen van de Aanpak 
Duurzaam GWW is nog een beperkte beschikbaarheid 
van concrete praktijkvoorbeelden. Hieraan is grote 
behoefte. Goede voorbeelden, beschreven in factsheets, 
komen nog moeizaam los, ook al zijn de voorbeelden 

38% (11) 

24% (7) 

17% (5) 

17% (5) 

Voortgang uitdragen van de Aanpak DGWW 

geen knelpunten

beheersbare knelpunten

Moeizaam

Geen beeld mogelijk

Geert-Jan Verkade
Programmamanager Deltatechnologie, SBRCURnet
 
Over het bundelen van kennis en kunde:
‘De Aanpak Duurzaam GWW en de Green Deal 
Duurzaam GWW geven een helder kader om 
kennis en kunde die ontwikkeld en vastgelegd 
is in de sector met betrekking tot zowel de 
planvorming, aanbesteding als de uitvoering, te 
ondersteunen en geïntegreerd bij de doelgroep 
onder de aandacht te brengen.'

Tessa de Haas en Lie Cahboun
Adviseurs duurzaam ondernemen, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Over de ontwikkeling en groei van het 
gedachtegoed van de Aanpak DGWW:
‘Er is nu drie maal een ‘Dag van Duurzaam 
GWW’ georganiseerd voor de leden van het 
samenwerkingsverband en hun achterban. 
Je ziet een duidelijke ontwikkeling in de 
kennisbehoefte: ging het in 2012 en 2013 
nog vooral om inhoudelijke vragen over 
“wat is de Aanpak en wat kan ik er mee?”. 
In 2014 was er veel meer interesse in 
onderwerpen die betrekking hebben op 
een cultuur- en gedagsverandering en het 

daadwerkelijk beter gaan samenwerken. Dit betekent dat partijen écht aan de slag zijn met de Aanpak en 
nu worstelen met het borgen van het gedachtegoed binnen hun organisaties.’

Algehele voortgang afspraken t.a.v. uitdragen 
van de Aanpak Duurzaam GWW

http://duurzaamgww.nl/index.php/projecten/
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er wel. Het samenwerkingsverband blijft zich ten doel 
stellen om vooral samen zoveel mogelijk kennis en 
ervaring te delen. 
 
Een mooi succes op het gebied van verbreding is 
het grote aantal provincies dat zich begin 2014 heeft 
aangesloten en al actief stappen aan het zetten is. Dit 
is mede het resultaat van de enorme inspanningen 
van de provincie Gelderland, die de coördinatie tussen 
de provincies op zich heeft genomen. 

Een ander succes is de jaarlijks terugkerende ‘Dag van 
Duurzaam GWW’. Op 29 september 2014 heeft alweer 
de derde Dag van Duurzaam GWW plaatsgevonden 
in het spoorwegmuseum in Utrecht. Op deze Dag 
komen alle partijen uit het samenwerkingsverband 
samen, inclusief achterban, om kennis met elkaar 
te delen, stappen te vieren, plannen te maken en 
elkaar te inspireren. Deze dagen dragen bij aan 
de verbredingsdoelstellingen van de Green Deal 
en tegelijkertijd ook aan de implementatie- en 
ontwikkeldoelstellingen. 

3.3  ONTWIKKELEN - Het onderhouden 
en (door)ontwikkelen van de Aanpak 
Duurzaam GWW 

Naast het concreet toepassen van de Aanpak 
Duurzaam GWW en het uitdragen van de boodschap 
is het onderhouden van de Aanpak Duurzaam GWW 
zelf, inclusief de instrumenten die er onderdeel van 
uitmaken, een derde doelstelling van de Green Deal. 

‘Op stoom’ op de Dag van Duurzaam GWW, 29 september 2014

‘Om de tafel’

http://duurzaamgww.nl/index.php/actueel/green-deal-2014/
http://duurzaamgww.nl/index.php/actueel/green-deal-2014/
http://duurzaamgww.nl/index.php/terugblik-op-derde-dag-duurzaam-gww-2/
http://duurzaamgww.nl/index.php/terugblik-op-derde-dag-duurzaam-gww-2/


Het gaat in het bijzonder om de Aanpak Duurzaam 
GWW, het Ambitieweb, de Omgevingswijzer, DuboCalc en 
de CO2-prestatieladder. (zie www.duurzaamgww.nl)

Werkgroep Beheer & Ontwikkeling
Binnen het samenwerkingsverband is de werkgroep 
‘Beheer & Ontwikkeling’ actief, waarin de 
gebruikers en de eigenaren van de instrumenten 
vertegenwoordigd zijn. In de werkgroep wordt aan 
de hand van inhoudelijke ervaringen, feedback en 
nieuwe ontwikkelingen in het werkveld  beoordeeld of 
de Aanpak DGWW en de instrumenten nog geschikt 
zijn of een aanpassing behoeven. 

3.3.1  Gemeenschappelijke 
onderhoudsactiviteiten

In de afgelopen 15 maanden hebben onder andere de 
volgende activiteiten plaatsgevonden:
•  Ten behoeve van de doelgroep ‘beginners’ is een 

tweetal toegankelijke publicaties ontwikkeld: een 
Wegwijzer Wegen en een interactief Ambitieweb. 

•  Voor dezelfde groep is ook een introductiefilmpje 
gemaakt, waarbij de kijker aan de hand van 
voorbeelden door de stappen van de Aanpak wordt 
geleid.

•  Het stappenplan en de functionele specificaties zijn 
getoetst op actualiteit.

•  Om te voorkomen dat ontwikkelingen elkaar gaan 
‘bijten’, vindt er zoveel mogelijk afstemming plaats 
met gerelateerd beleid, met relevante initiatieven 
en met organisaties die zich op hetzelfde werkveld 
begeven. Voorbeelden zijn: het Duurzaam Inkopen 
beleid, de ontwikkeling van BREEAM.Infra en 
PIANOo, de portal voor publieke opdrachtgevers. Op 
beperkte schaal worden links op Europees niveau 
bekeken. 

•  TNO, een belangrijke kennisdragende partij, heeft 
zich aangesloten bij de Green Deal Duurzaam GWW 
en neemt sinds kort deel aan de werkgroep.

Uitgangspunt van de Werkgroep Beheer & 
Ontwikkeling is om gedurende de looptijd van de 
Green Deal zo min mogelijk te veranderen aan de 
Aanpak Duurzaam GWW als systeem. De focus ligt op 
het op gang brengen van het gebruik.

3.3.2 Onderhoud van instrumenten
Naast de activiteiten op gemeenschappelijk 
niveau, vinden er ook onderhouds-  en 
doorontwikkelactiviteiten plaats bij de afzonderlijke 
instrument-eigenaren van het Ambitieweb, de 
Omgevingswijzer, DuboCalc en de CO2-prestatieladder. 
Deze vallen buiten de scope van de Green Deal, 
maar zijn essentieel voor het succes van de Aanpak 
Duurzaam GWW.
Een aandachtspunt op dit thema is de borging van 
de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten voor 
de lange termijn en de mate waarin de instrumenten 
(met uitzondering van de CO2-Prestatieladder), worden 
uitgedragen. Dit zijn verbeterpunten, die op de agenda 
staan voor de komende periode.  

Jan van Zomeren 
Adviseur Plannen, Ministerie van Defensie 

Over de 
Omgevingswijzer:
‘De Omgevingswijzer 
is een goed instrument 
voor het voeren van een 
dialoog, de communicatie 
na de vaststelling ervan 
en voor de onderbouwing 
van te ondernemen 
activiteiten’
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Gerard Knijnenburg
Adviseur Vastgoed Defensie, 
Rijksvastgoedbedrijf

Over duurzaamheids-
aspecten:
‘Duurzaamheid moet 
vanzelfsprekend worden 
bij gebruik van ruimte, 
grondstoffen en energie'       

http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Tekstblad%2005-Ambitieweb.pdf
http://omgevingswijzer.org
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzaam_inkopen/duurzaamheid_bij_contracten_en_aanbestedingen/dubocalc/
http://www.co2-prestatieladder.nl/
http://duurzaamgww.nl/wp-content/uploads/2014/05/Wegwijzer-voor-wegprojecten-def.pdf
http://rmjg.nl/ambitieweb/
http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Tekstblad%2005-Ambitieweb.pdf
http://omgevingswijzer.org
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzaam_inkopen/duurzaamheid_bij_contracten_en_aanbestedingen/dubocalc/
http://www.co2-prestatieladder.nl/
http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Tekstblad%2005-Ambitieweb.pdf
http://omgevingswijzer.org
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzaam_inkopen/duurzaamheid_bij_contracten_en_aanbestedingen/dubocalc/
http://www.co2-prestatieladder.nl/
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4. Ervaringen, Effecten, Successen, 
Uitdagingen 

In hoofdstuk 3 is de voortgang van de Green Deal 
afspraken beschreven op de drie hoofdthema’s ‘doen’, 
‘verbreden’ en ‘ontwikkelen’. De voortgang is op 
hoofdlijnen gepresenteerd en kan niet volledig recht 
doen aan de veelheid aan initiatieven die, al dan niet 
met succes, worden ontplooid door het grote aantal 
partijen dat zich inspant voor een duurzamere spoor 
en grond-, weg- en waterbouwsector in Nederland.

Wat hebben alle inspanningen tot nu toe nu 
opgeleverd? Wat zijn de effecten, de successen, de 
missers, de leerpunten? Hieronder een vogelvlucht 
van de bevindingen en uitspraken van partijen uit het 
samenwerkingsverband:

Green Deal Implementatie van de Aanpak 
DGWW

Verspreiding van de Aanpak 
DGWW

De Aanpak DGWW en de 
instrumenten

De Green Deal geeft 
Duurzaam GWW een 
stevige impuls wat betreft 
de benodigde transitie in de 
sector.

SAMENWERKEN: gezamenlijk 
aan ambities werken, in de 
Green Deal én in projecten. 

Het is goed om afspraken 
vast te leggen, maar moeilijk 
om die voldoende concreet te 
maken & te monitoren.

De meeste partijen zijn aan 
de slag, er wordt voortgang 
geboekt.

Er zijn meer projecten met 
de Aanpak uitgevoerd, dan 
gepland.

De ontwikkelde 
implementatiecheck is als 
instrument  behulpzaam.

Het in een vroeg stadium 
betrekken van de markt komt 
nog niet goed van de grond. 
De wil is er wel!

Implementatie kost tijd en 
moeite, het gaat niet vanzelf. 
‘Als het makkelijk was, was 
het allang gebeurd’.

Het aantal betrokken 
provincies is flink uitgebreid.

De jaarlijkse Dagen van 
Duurzaam GWW bieden veel 
inspiratie en brengen partijen 
met elkaar in contact.

Er is behoefte aan nog meer 
ontsluiten en delen van 
praktijkervaringen.

Gemeenten ontbreken veelal, 
hierop is meer inzet nodig.

De Aanpak leidt vaak tot 
enthousiaste reacties: het is 
een andere manier om naar 
projecten te kijken.

Er is een Wegwijzer om 
goed en snel aan de slag te 
kunnen met de Aanpak.

Is het al tijd voor de volgende 
stepping stone?

De toekomst en borging van 
de Aanpak en instrumenten 
op langere termijn is nog niet 
goed geregeld.

De Aanpak DGWW en de 
organisatie

Effecten van de Aanpak 
DGWW

Wet- en regelgeving Het samenwerkingsverband

Via Duurzaam GWW werk je 
doelgerichter en efficiënter 
samen met andere afdelingen, 
met marktpartijen en 
doelgroepen.

Implementatie gaat niet 
vanzelf. Punten die belangrijk 
zijn: voldoende capaciteit, 
middelen, sturing, draagvlak 
en ruimte voor mensen om 
met de Aanpak te kunnen 
‘experimenteren’.

Het is nooit te laat om met de 
aanpak te starten. Je creëert 
mogelijk nieuwe kansen en 
maakt meer mensen bewust 
van de focus.

Duurzaam GWW vraagt om 
een cultuurverandering.

De Aanpak DGWW leidt vaak 
daadwerkelijk tot duurzamere 
projecten en zeker meer 
afgewogen keuzes.

‘Meer waarde voor minder 
geld’ Kostenbesparingen 
worden gerealiseerd door 
lager energiegebruik, langere 
levensduur, kwalitatief betere 
materialen, hogere restwaarde, 
lagere verwijderingskosten.

Door de Aanpak zie je meer 
energie in de groep ontstaan 
doordat ze over kansen en 
hogere ambities praten en 
niet over inhoud en wat ze 
niet willen. Niet alleen bij 
de projecten maar ook bij 
de interne trainingen bij 
gemeenten.

De aanbestedingswet biedt 
met EMVI aanbesteden 
kansen voor Duurzaam GWW. 
Het is belangrijk dat er ruimte 
blijft voor DGWW bij de 
implementatie van de nieuwe 
richtlijnen.

Met de Aanpak DGWW ga je 
van operationeel inkopen naar 
strategisch inkopen.

De gunningscriteria m.b.t. 
duurzaamheid krijgen vaak 
nog te weinig punten.

De wil om samen te werken 
is er en blijft. We zoeken 
elkaar op, delen successen en 
uitdagingen, spreken elkaar 
aan op de vorderingen of het 
achterwege blijven daarvan. 
Op die manier blijf je vooruit 
gaan.

Men weet elkaar te vinden, 
inspireert, helpt en leert van 
elkaar, gefaciliteerd door de 
werk- en praktijkgroepen 
en de jaarlijkse dag van 
Duurzaam GWW.

Wat heeft de Green Deal en De Aanpak Duurzaam GWW tot nu toe opgeleverd?
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5. De tweede helft – een vooruitblik

In de vorige hoofdstukken is aandacht besteed aan de totstandkoming van de Green Deal, 
de inhoud van de afspraken, de voortgang van de afspraken en de effecten en beleving van 
die effecten door partijen. De eerste helft van de Green Deal periode 2013-2015 zit er op!
In dit hoofdstuk een korte vooruitblik op de komende periode om de tweede helft ook 
succesvol af te ronden.

De volgende punten zullen in de komende 15 maanden aandacht krijgen:

Met lef ‘over de streep’ op de Dag van Duurzaam GWW, september 2014

SAMEN DOEN
-  Een nog betere samenwerking tussen markt 

en overheid en tussen organisaties onderling, 
zowel binnen het samenwerkingsverband 
DGWW als in concrete spoor & GWW 
projecten.

-  Het voortzetten en eventueel versnellen van 
de implementatie door de partijen en hun 
achterban.

-  Het inzichtelijk maken en delen van die 
voortgang met elkaar.

-  Het delen van kennis en ervaringen over de 
praktijkvoorbeelden en de implementatie.

BEHEREN EN DE TOEPASBAARHEID 
VERGROTEN
-  Geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen, 

maar focus op een goed beheer van de Aanpak 
en de instrumenten, zodat de belemmeringen 
worden weggenomen en deze breed toegepast 
kunnen worden, ook in de toekomst. 

VERBREDEN
-  Het SAMEN betrekken van meer gemeenten. 

Hierin hebben alle partijen binnen hun 
mogelijkheden een verantwoordelijkheid 
en sturende rol. Ook kan het verwerken in 
standaarden hier in helpen.

-  Het beter koppelen van het gedachtegoed en 
de Aanpak Duurzaam GWW aan beleidsdoelen 
en communicatie-activiteiten van de 
ministeries.

LANGDURIG SAMENWERKEN: 
STRATEGIE VOOR DE SAMENWERKING 
NA DE GREEN DEAL
-  Duidelijk is dat het werken volgens de Aanpak 

eind 2015 nog niet overal geborgd is. Hoe 
gaat het samenwerkingsverband na 2015 
samenwerken? Wat zijn de gezamenlijke 
doelen en hoe ziet de organisatie en 
financiering er dan uit? In 2015 moet er een 
gezamenlijke strategie zijn vastgesteld.

Het thema voor de volgende 15 maanden is: SAMEN DOEN. Het gaat hier om een stille revolutie, die een extra 
inspanning vraagt. De partijen willen met elkaar de focus en de kern van de Aanpak Duurzaam GWW vasthouden: 
samenwerken, concrete stappen (blijven) maken en lef tonen. Dit alles in het teken van het gezamenlijk doel: 
duurzaamheid in de GWW sector op een hoger plan tillen.



18

Stoplichtenrapportage Green Deal DGWW

Bijlage 1



19



Duurzaam GWW

Deze publicatie is opgesteld door
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl), in opdracht 
van het samenwerkingsverband 
Duurzaam GWW. 

www.duurzaamgww.nl
info@duurzaamgww.nl


