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1 INTRODUCTIE 

 

Sinds [datum] is de D-Tool opgenomen op de website van duurzameleveranciers.nl. Er is toen besloten voor 

kwantiteit boven kwaliteit betreft de duurzaamheidsmaatregels van de D-Tool. Het aantal aanwezige 

duurzaamheidsmaatregelen is nu een dusdanig aantal dat het overzicht en gebruiksgemak van de tool 

afgenomen is. Om de bruikbaarheid van de website te behouden en te garanderen, is het noodzakelijk om 

de huidige stand van zaken te evalueren en te herzien. Naast de duurzaamheidsmaatregelen uit de D-Tool 

wordt in de herziening ook de ketenanalyse meegenomen. 

Het duurzaam opzetten van de bedrijfsvoering en/of projecten moet centraal staan in de tools en analyses 

op de website. Deze notitie presenteert een aanpak voor het mogelijk behalen van dit doel en wat er 

daarvoor op de website veranderd moet worden. 

 

1.1 Methode 

De volgende methode wordt gehanteerd bij het herzien van de tools en ketenanalyse: 

1 inventarisatie van het gebruik/de gebruikers van de website; 

2 inventarisatie van de D-Tool door: 

1 de stand van zaken te inventariseren en; 

2 de aanpak te formuleren; 

3 inventarisatie van de ketenanalyse door: 

1 de stand van zaken te inventariseren en; 

2 de aanpak te formuleren; 

4 aanbeveling voor de herziening van de D-tool en ketenanalyse op de website. 
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2 GEBRUIK(ERS) VAN DUURZAMELEVERANCIERS.NL 

 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. […] Ons 

platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en 

projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om 

milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het 

uitgangspunt. De Duurzame Leverancier helpt bij het vinden van jouw duurzame leveranciers.” 

Bovenstaande tekst is de omschrijving van de Duurzame Leverancier zoals het op de website staat. De 

dienstverlening (D-Tool en ketenanalyse) staan in lijn met het doel van de website. 

 

Op de website zijn binnen onderstaande sectoren deelnemers vertegenwoordigd (totaal al 2903). Deze 

verscheidenheid helpt bij de herziening van de tools. De aanwezige sectoren zijn: 

- landbouw, Bosbouw en Visserij; 

- delfstoffenwinning; 

- industrie; 

- energie- en Waterleidingbedrijven; 

- overheid; 

- bouwnijverheid; 

- handel, Horeca en Reparatie; 

- vervoer, Opslag en Communicatie; 

- financiële en zakelijke dienstverlening; 

- zorg en overige dienstverlening; 

- [overig]; 

- [niet ingevuld]; 

- ingenieursbureau; 

- sloop Sanering en Recycling; 

- grond Weg en Waterbouw. 

 

3 D-TOOL 

 

Op de website duurzameleveranciers.nl staan nu meer dan 300 tools. De bedoeling van de tools is om 

duurzaamheid binnen een project concreet en meetbaar te maken. De tools zijn als volgt gecategoriseerd 

(met erachter het aandeel): 

- klimaat, CO2 & Materialen (18.5%); 

- sociaal, MVO & Educatie (9.0%); 

- gebouwen, Infrastructuur & Gebied (23.7%); 

- energie & Terugverdientijden (13.1%); 

- voedsel & Stadslandbouw (6.5%); 

- beleid, Inkoop & Subsidie (9.0%); 

- water, Bodem & Biodiversiteit (6.5%); 

- industrie, Mobiliteit & Logistiek (5.2%); 

- apps (smartphone / tablet) & Games (8.4%). 

Van alle tools zijn de volgende zes gewaardeerd door gebruikers van de duurzame leveranciers website:  

- DuurzaamGWW (Procesaanpak); 

- omgevingswijzer (DuurzaamGWW); 

- voetafdruktest (Hoe groot is jouw stukje aarde??); 

- de CO2-presetatieladder (DuurzaamGWW); 

- de Klimaatmonitor (inzicht voor beleidsmakers); 

- quickscan Duurzame Energie (voor industrie). 

 

De huidige hoeveelheid aan tools is te veel voor een overzichtelijk en duidelijk gebruik van het dashboard. 

Daardoor kan een gebruiker niet gemakkelijk een keuze maken van welke tool het beste voor hem bruikbaar 

is (in zijn bedrijfsvoering of project) Een herziening van het dashboard en selectie van de 

duurzaamheidstools is essentieel voor de toekomst van de D-tool.  
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3.1 Aanbeveling en aanpak 

 

Op basis van de lijst met sectoren (hoofdstuk 4) zijn de volgende hoofdonderdelen opgesteld waarbinnen  

- bedrijfsvoering (algemeen voor iedere sector); 

- projecten (specifiek voor de B&U en GWW gerelateerde sectoren).  

Op basis van deze twee hoofdonderdelen zijn de volgende aanpassen aanbevolen: 

 

Bedrijfsvoering 

Voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering (bijv. CO2-prestatieladder, verduurzaming wagenpark) wordt 

een top 5 of 10 gemaakt van de meest nuttige en populaire maatregelen binnen de D-tool database. Hierin 

kunnen ook nieuwe maatregelen (mits bekend) toegevoegd worden. De uiteindelijke set aan maatregelen 

dienen voor iedere deelnemende sector toepasbaar te zijn. Per maatregelen kan dan ook een beknopte 

stappenplan worden omschreven voor het toepassen ervan. 

 

Projecten (B&U en GWW) 

Het grotendeel van de deelnemende sectoren zijn gerelateerd aan de B&U en GWW. Om hierop in te spelen 

zal voor deze sectoren projectspecifieke maatregelen geselecteerd worden in een top 5 of 10. Hierin kunnen 

ook nieuwe maatregelen (mits bekend) toegevoegd worden. Deze maatregelen moeten aansluiten op de 

daadwerkelijke toepassing en populariteit in de praktijk. 

 

Showcase 

Een top 5 of 10 sluit beter aan op hoe de tools uiteindelijk gebruikt worden. De selectie geeft dan de ‘best 

practices’ weer voor de gebruikers. Door een selectie is het onderhouden van de D-tool gemakkelijker. Een 

nadeel is dat nieuwe of specifieke tools buiten de boot vallen. Door middel van een ‘showcase’ op het 

dashboard kunnen nieuwe of specifieke tools tentoongesteld worden aan gebruikers als een soort ‘extraatje’. 

Deze showcase dient om de zoveel tijd vernieuwd te worden met een andere tool.   

 

4 KETENANALYSE 

 

Net als de D-Tool is er voor de ketenanalyse een dashboard op de website van Duurzame Leverancier. Op 

deze pagina staat het volgende: ‘bij de uitvoering van projecten kun je in de ketenanalyses (LCA's) zoeken naar 

passende CO2 reductiemaatregelen en (informatie uit) jouw eigen ketenanalyse(s) toevoegen. Ook kun je 

bekijken van welke onderwerpen al ketenanalyses zijn gemaakt door de andere deelnemers. De achterliggende 

database is een bron van informatie voor verdere analyse. 

Met deze pagina: 

- vind je eenvoudig wat je nodig hebt voor het opstellen van een ketenanalyse (1); 

- heb je toegang tot reductiemaatregelen per type project en de percentages die daarbij horen (2); 

- heb je inzicht in de onderwerpen van al gemaakte ketenanalyses (3); 

- leer je van de opmerkingen (reviews) van andere analyses (4). 

 

Verder kun je ketenanalyses bekijken op de dashboard (16 analyses) en gerelateerde reductiemaatregelen 

(54 maatregelen). Van de bovenstaande punten die je op de website kan vinden, zijn alleen 2 en 3 terug te 

vinden op het dashboard. 

 

4.1 Aanbeveling en advies 

De huidige informatie die op de dashboard van de ketenanalyse staan, zijn nog niet in lijn met het doel wat 

op de pagina beschreven wordt. Om hieraan te voldoen worden de volgende toevoegingen aanbevolen: 

- praktische tips over het toepassen en uitvoeren van de ketenanalyse; 

- stappenplan van wat er nodig is voor het opstellen; 

- links en tips naar/van de website van de SKAO. 
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Over het algemeen zou iedere deelnemer met de aanwezige informatie op het dashboard een ketenanalyse 

kunnen maken. Hiervoor kunnen nieuwe pagina’s aangemaakt worden die stap voor stap de ketenanalyse 

uitleggen.  

 

5 ADVIES 

 

Voor zowel de D-tool als voor de ketenanalyse zijn adviezen en aanbevelingen omschreven die bijdragen 

aan de herziening van de dashboards.  

 

D-tool 

Voor de dashboard van de D-tool wordt het huidige aanbod verminderd door te focussen op de twee 

hoofdonderdelen: 

- top 5 of 10 tools voor bedrijfsvoering; 

- top 5 of 10 tools voor projecten. 

De tools voor bedrijfsvoering zijn voor alle sectoren relevant en ondersteunen bedrijven met hun interne 

verduurzaming. De tools voor projecten zijn specifiek voor de B&U en GWW sector en representeren de 

meest nuttige en toegepaste tools binnen die sector. Naast deze selectie kan er ook nog een showcase 

onderdeel worden toegevoegd waarop nieuwe of specifieke tools toch getoond kunnen worden. 

Wanneer deze herziening voor de D-tool positief uitpakt, kan per deelnemende sector een top 5 of 10 

gemaakt worden.  

 

Ketenanalyse 

Voor het dashboard van de ketenanalyse moet er voornamelijk invulling gegeven worden aan wat er al 

beschreven staat op de pagina (zie citaat begin hoofdstuk 4). Het doel van het dashboard (ondersteuning in 

het opstellen van een ketenanalyse) moet duidelijk terugkomen op de pagina. Hiervoor raden we het 

volgende aan (uitgewerkt op verschillende web-pagina’s): 

- praktische tips over het toepassen en uitvoeren van de ketenanalyse; 

- stappenplan van wat er nodig is voor het opstellen; 

- links en tips naar/van de website van de SKAO. 

 

 

 

 


