
Loket Duurzaam GWW 
wij zijn er voor u! 

www.duurzaamgww.nl 

info@duurzaamgww.nl  

http://www.duurzaamgww.nl/
mailto:info@duurzaamgww.nl
http://www.sbrcurnet.nl/


Ambitie Green Deal DGWW 2.0 

Duurzaamheid is in 2020 een integraal 
onderdeel van alle spoor, grond-, 
water- en wegenbouwprojecten  

 

 

Duurzaamheid is ‘business as usual’ 



Transitiepaden duurzame GWW sector 

• Transitie 1 - Van kosten naar waarde  

• Transitie 2 - Van reactief naar proactief  

• Transitie 3 – Van uniek naar uniform 

• Transitie 4 - Van alleen naar samen 

• Extra transities (thema’s geïntegreerd in de 
andere transities, als marktvisie, circulaire 
economie, energietransitie) 

• Behalen van de Rijksdoelstellingen rondom 
duurzaamheid 

 



Wat doet het Loket? 
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Websites Duurzaam GWW  
Algemene informatie over de green deals:  

• http://www.greendeals.nl/gd209-duurzaam-gww-2-0/ centrale 
site in beheer bij RVO.nl  

 

Het loket beheert de volgende Duurzaam GWW websites  

• www.duurzaamgww.nl - link geïntegreerd in www.PIANOo.nl   

• www.aanpakduurzaamgww.nl – vervalt; info op PIANOo.nl 

• Vragenloket via info@pianoo.nl  

 

Instrumenten  

• Ambitieweb: nieuwste versie www.duurzaamgww.nl (Loket) 

• Omgevingswijzer: http://www.omgevingswijzer.org/ (RWS) 

• CO2 prestatieladder: http://www.skao.nl/ (SKAO)  

• DuboCalc http://www.dubocalc.nl/ (Cenosco/RHDHV) 
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Signaal 
functie 

Vraagstukken en good practices bij u 
ophalen 

Signaleren van kruisbestuiving in de sector 



Kennis-
deling 

via 
website 

Aanbod van een up-to-date website 

Beantwoorden van vragen 

Ontsluiten van bestaande en nieuwe tools, 
instrumenten, richtlijnen: 

- Aanpak Duurzaam GWW 



Afstem
ming 

beheer-
ders 

Samenwerking en delen van kennis van: 

- Ambitieweb 

- DuboCalc 

- Omgevingswijzer 

- CO2-ladder 

 



Onder-
steuning 

CG 

Ondersteuning van de Coördinatiegroep bij 
uitvoering: 

- Ondersteuning bij implementatie aanpak 
Duurzaam GWW binnen organisaties 

- Handvat voor Duurzaam GWW - publicatie 

- Aanpak Duurzaam GWW algemeen – online 
publicatie 

- Ontwikkelen van Themabijeenkomsten en 
Masterclasses voor: EMVI, Duurzaamheid, BIM, 
Co-creatie 



Samenvatting activiteiten Loket 

Algemeen uitdragen van Duurzaam GWW 

• Jaarlijkse bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen deelnemers 

• Digitale publicaties DGWW om duurzaamheid te integreren in project 

• (Webinar) uitleg publicaties  

 

Website: 

• Samenvoegen en integreren bestaande websites 

• Ontsluiten van bestaande én nieuwe hulpmiddelen, tools, 
instrumenten en richtlijnen 

• Beantwoorden van vragen 

 



Vragen? 

• Carla Dekker (PIANOo) 

• Robert Stuurman (CROW) 

• Geert-Jan Verkader (SBRCURnet) 

• Richard Ruijtenbeek (Building Changes) 

http://www.sbrcurnet.nl/


Transities 



Wat doet het loket DGWW voor u? 
Transitie 1 – van kosten naar waarde 

Standaard activiteiten: 

• Aanpak DGWW implementeren binnen de organisaties 

• Ophalen ervaringen in de praktijkprojecten 

• Organiseren workshop eind 2017, terugblik en vooruitblik 

 

Activiteiten door partners van loket: 

• Opstellen publicatie ‘Handvat voor Duurzaam GWW’  

• Opstellen digitale publicatie ‘Aanpak Duurzaam GWW algemeen’  

• Ontwikkelen Masterclasses EMVI, Duurzaamheid, BIM  

• Ontwikkelen Thema bijeenkomsten voor de infra- en bouwlokalen  

 

Extra activiteiten tegen kosten: 

• Geven van Masterclasses EMVI, Duurzaamheid, BIM 

• Organiseren van Infra- en bouwlokalen 

• PAO-cursus Duurzaam GWW 

 

 



Wat doet het loket DGWW voor u? 

Transitie 2 – Van reactief naar proactief 

Standaard activiteiten: 

• Website en info delen digitaal 

• Vragen beantwoorden loket via website 

• Overleg met de politiek of specifiek op verzoek Coördinatiegroep 

• Optreden als ambassadeur voor DGWW leden d.m.v. een presentatie 

 

Activiteiten door partners loket: 

• Info delen via nieuwsbrieven en eigen websites 

• Ondersteuning ondertekenaars Green Deal op maat op aanvraag  

 

Extra activiteiten tegen kosten: 

• Ondersteuning op maat op aanvraag 



Wat doet het loket DGWW voor u? 

Transitie 3 – van Uniek naar Uniform: 
naar waarde 

Standaard activiteiten: 

• Opzetten en overnemen/verwijzen tools en aanpak met de website 

• Publicaties invoegen en samenvoegen met andere dossiers 

• Afstemmen met de beheerders en verwijzen naar de overige 
instrumenten 

• Bestaande set van instrumenten beschikbaar stellen aan de sector 

 

Activiteiten door partners Loket: 

• Ondersteuning op maat op aanvraag 

 

Extra activiteiten tegen kosten: 

• Ondersteuning op maat op aanvraag 



Wat doet het loket DGWW voor u? 
Transitie 4 - Van alleen naar samen 

Standaard activiteiten: 

• Meeliften met digitale nieuwsbrieven van deelnemers Loket 

• Webinar over de publicatie Duurzaam GWW decentrale overheden 

 

Activiteiten door partners Loket: 

• Diverse dwarsdoorsnijdende thema’s worden ingebracht via reguliere 
platforms 

 

Extra activiteiten tegen kosten: 

• InfraTech, Platform WOW bijeenkomsten, CROW Infradagen 

http://www.sbrcurnet.nl/


Voor meer informatie: www.duurzaamgww.nl 

 
  

Loket 


