
Meinke Schouten 

DUURZAAM GWW VAN BELEID NAAR 
PRAKTIJK 

• Visiedocument: De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor 
vernieuwing  

• MVI-Manifest  

ZOVEEL MOGELIJK 1 BOODSCHAP: 
 



DGWW > 60% van onze inkoop 

MVI actieplan 

DGWW 
actieplan 

Onze uitdaging: MVI en DGWW verbinden 



Ambitieweb als vertaler 

Organisatie 

Beleidsthema 

Programma 

Project 



ACTIVITEITEN  

Regionale bijeenkomsten 

• Kennis brengen 

• Ervaringen uitwisselen 

• Gezamenlijk werken aan actieplannen 

Gerichte communicatie 

Opleidingen 

• Gericht op facilitators/ambassadeurs 

• Basis voor regionale samenwerking 

Presentaties  

Gezamenlijk handvatten ontwikkelen 

• Handreiking Duurzaam GWW voor baggeren 

• Werkgroep DuboCalc 



Schakelen op meerdere speelvelden 

• Verbinding met MVI 
manifest 

• Regionale netwerken 

• Beleid 

• Interne 
opdrachtgevers 

• Platform 
Waterschapswerken 

• Regionale netwerken 

• Ledenvergadering 

• Bestuurlijke 
bijeenkomsten 

Bestuurders 
Projecten-
afdelingen 

Inkopers Overig 



Doelstellingen 2020 

• Aanpak Duurzaam GWW is een vast onderdeel bij 

investeringsprojecten  

• Elk investeringsvoorstel gebeurt op basis van TCO en/of TCU en kent 

een startdocument met daarin een ingevuld ambitieweb  

• Van alle productgroepen is template omgevingswijzer en ambitieweb 

beschikbaar waar naar gehandeld wordt. 

• Bij ‘Transport’ aanbestedingen wordt trede 4 van de CO2 

Prestatieladder geëist 

VOORBEELD VAN ACTIEPLAN: DOELEN 



• Opzetten D-GWW projectorganisatie 

• Benoemen KPI’s 

• Profiel opstellen van facilitators, contractor 

DuboCalc en de missende specialisten 

• Definiëren en operationaliseren relatie D-

GWW en Assetmanagement 

• D-GWW vertalen binnen de bestaande 

projectdocumenten 

• Afstemmen D-GWW planning met de MIP 

VOORBEELD VAN ACTIEPLAN: ACTIVITEITEN 2017 

• Operationaliseren kerngroep voor 

investeringsprojecten 

• Identificeren gebruikersgroep (per 

productgroep) 

• Baggeren; wat is D-GWW binnen deze 

productgroep 

• Wegen en fietspaden; wat is D-GWW 

binnen deze productgroep 

• Dijken en het HWBP; wat is D-GWW 

binnen deze productgroep 



Huidige situatie 

Stap 0: zorg voor een goede basis 

Stap 1: tijd en geld organiseren 

Stap 2: organiseer een verkenning 

van de Aanpak Duurzaam 

GWW 

Stap 3a: zorg dat de kennis in de organisatie 
beschikbaar komt en blijft 

Stap 3b: leg de instrumenten vast in de eigen 
standaarden 

Stap 3c: maak afspraken over toepassing 
DGWW bij diverse soorten projecten 



Aan de slag met Duurzaam GWW 

•Commitment op sleutelposities 

•Bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever 

•Opdracht: beleid of bestuurlijke uitspraak 
Stap 0: zorg voor een goede basis 

•Enthousiaste trekker 

•Team 
Stap 1: tijd en geld organiseren 

•Pilots 

Stap 2: organiseer een verkenning 

van de Aanpak Duurzaam 

GWW 

•Trainingen en presentaties 

•On the job via pilots 

•Uitwisseling met andere decentrale overheden 

Stap 3a: zorg dat de kennis in de 
organisatie beschikbaar komt en blijft 

•Spreek standaardwerkwijzen af 

•Neem de Aanpak op in projecthandboeken 
Stap 3b: leg de instrumenten vast in de 

eigen standaarden 

•Van beleid tot en met beheer en onderhoud (cluseren bij kleine projecten (scan gebied)) 

•Samen optrekken 
Stap 3c: maak afspraken over toepassing 

DGWW bij diverse soorten projecten 


