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1. Inleiding 
Het is de ambitie van VINU om op het gebied van de Co2 prestatieladder te blijven 
ontwikkelen. We zien het behalen van trede 4 dan ook als een volgende logische stap voor 
het behalen van deze ambitie. Trede 4 staat in het licht van partijen in onze keten die, in veel 
gevallen, een grote CO2 voetprint hebben. VINU sluit in de keten direct aan op 
opdrachtgevers, vaak overheden, die op hun beurt aannemers aansturen in fysieke 
projecten.  
 
Omdat de opdrachtgever tijdelijk zelf niet beschikt over de benodigde capaciteit of 
deskundigheid, roept de opdrachtgever deze extern in. De opdrachten voor deze inzet 
verwerven we veelal via een aanbesteding. In sommige gevallen bestaat onze opdracht ut 
een ‘resultaatsverplichting’. Het met de opdracht te bereiken resultaat ligt dan vooraf vast. 
Echter meestal bestaat onze opdracht uit een ‘inspanningsverplichting’. In dat geval werken 
we voor een vast of gemiddeld aantal uren per week in een (project)team van de 
opdrachtgever voor de periode dat de opdrachtgever behoefte heeft aan onze capaciteit of 
deskundigheid. 
 
VINU richt zich op deze opdrachtgevers, met als insteek dat als in projecten vroegtijdig (bijv. 
initiatieffase) voor CO2-minimalisatie wordt gekozen er het meeste kans is dat het ook 
daadwerkelijk lukt. Wel in het besef dat we niet de beslissers zijn en werken in een 
bestuurlijk en politiek gestuurde organisatie.  
 
Vanuit de scope 3 analyse is een kwantificatie en keuze gemaakt voor een ketenanalyse, 
waarvan deze rapportage een uitwerking is. Gekozen is voor maatregel 11: gebruik van 
verkochte producten. Dit interpreteren wij als: ons geleverde advies/plan aan de 
opdrachtgever. Hier kunnen reducties gehaald worden die significant groter kunnen zijn dan 
de winst die we met veel inspanningen en kosten kunnen halen uit een verdere optimalisatie 
van onze bedrijfsvoering. Het is daarmee zeer de moeite waard te zoeken naar de meest 
effectieve wijze waarop VINU hierop invloed kan uitoefenen.  
 
 

2. Doelstelling en bepalen scope van deze ketenanalyse 
Het hoofddoel van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2 reductiemogelijkheden op 
een moment van projectmanagement waarop VINU invloed heeft. Deze analyse moet eraan 
bijgedragen dat doelstellingen opgesteld kunnen worden om de CO2-uitstoot van te 
reduceren. 
 
De scope van deze keten is het proces van projectmanagement door VINU in opdracht van 
overheden, die fysieke projecten voorbereiden. De realisatie van deze projecten is 
doorgaans in handen van aannemers.  
 

Beoordeling ketenanalyse aan de GHG-protocol criteria 
GHG criteria Invloed 

VINU 
Proces keten 

Relevantie Groot Het betreft vaak projecten van een grote omvang: denk 
aan een grote gebiedsontwikkeling, een revitalisatie van 
een gebied, aanleg van infrastructuur etc. Ook kleine 
stappen in het begin hebben dan een groot effect.  
 

Mogelijkheden voor 
kostenbesparing 

Gemiddeld Maatregelen om minder CO2-uitstoot te realiseren in 
grote fysieke projecten kunnen leiden tot zowel 
kostenvermindering, gelijke kosten of hogere kosten. Als 
we bijv. aansluiten op de methodiek van Duurzaam 
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GWW is de insteek dat de maatschappelijke kosten lager 
uitvallen.    

Beschikbaarheid 
van informatie 

Gemiddeld Indien beschikbaar middels doorreken-methoden, zoals 
Dubocalc. Hier worden de milieueffecten van 
bouwmaterialen gekwantificeerd. Alternatief stuurt VINU 
op het maken een ‘best guess’. 

Potentiële 
reductiebronnen 

Groot Minder/ander bouwmateriaal en/of energie.   

Beïnvloedings-
mogelijkheden 

Klein  VINU zal op eigen initiatief minder CO2-uitstoot 
inbrengen in haar opdrachten bijv. door voor te stellen 
instrumenten uit Duurzaam GWW toe te passen. Het blijft 
aan de opdrachtgever in hoeverre hij meegaat hierin.   
 
 

 
 
 

3. Ketenanalyse projecten OG  
 
 
VINU verzorgt in grote projecten het project- of omgevingsmanagement, wat haar een 
positie geeft in de keten om invloed uit te oefenen op verduurzaming van projecten. De 
opdracht van de opdrachtgever is uiteraard wel leidend en kaderstellend voor de ruimte 
hierin, maar ook zij hebben belang bij duurzaam ontwerp. Een proactieve houding t.a.v. 
duurzaamheid (en CO2-uitstootvermindering) van VINU zal naar verwachting op prijs 
worden gesteld.  
Om een beeld te geven van het type projecten (zie verder vinu.nl/opdrachten):  
 
 
Integrale aanpak wonen, werken en 
recreëren Amsterdam Bay Area 

Project-, proces- en 
omgevingsmanagement 
gebiedsontwikkeling 

Schiphol Trade Park innovatief en 
duurzaam business park  

Coördinatie deelgebieden, ontwikkeling 
ruimtelijke en inhoudelijke visies 

Mobiliteitstransitie centrum Den Haag  Projectmanagement  
Toekomst Nederlandse treinstations  Procesmanagement en -ondersteuning  
Singelpark Leiden: kilometers lang 
stadspark binnenstad  

Projectmanagement deelprojecten  

Stadshart Rijswijk: groen, gezond, levendig  Omgevingsmanagement  
Gebiedsoverstijgend ontwikkelen in 
Haarlem  

Advies en procesbegeleiding  

Buijtenland van Rhoon – showcase 
natuurinclusieve landbouw  

Begeleiding opzet gebiedscoöperatie, 
totstandkoming streefbeeld  

Lekker doorfietsen tussen woon- en 
werklocaties  

Projectmanager  

Dordrecht – Amstelwijck: duurzaam en 
comfortabel wonen, omgeven door 
infrastructuur  

Projectmanager  

Knooppuntontwikkeling rondom stations in 
Almere  

Programmamanagement  

Coördinator mobiliteitsgedrag Procesmanagement 
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Identificatie ketenpartners en emissies 
 
De keten, ketenpartners en emissies in ons VINU werk zijn als volgt te beschrijven. Een 
opdrachtgever heeft als doel een project te realiseren op het gebied van woningbouw, 
infrastructuur (mobiliteit, energie etc.), groen en/of recreatie. Deze opdrachtgever vraagt 
VINU om het project- en/of omgevingsmanagement te verzorgen in de voorbereidende fasen 
van het project: van idee naar uitvoerbaar plan. Op het moment dat een plan is opgeleverd 
en vastgesteld, zal de opdrachtgever een aannemer zoeken om het plan te realiseren.  
In de keten vindt de feitelijk CO2-uitstoot met name plaats in deze realisatiefase, maar de 
keuzes hoe dit plaatsvindt zitten vooraan in de keten: daar waar VINU aan het werk is voor 
de opdrachtgever.   
 
 

CO2 uitstoot  
De projectvoorbereiding biedt mogelijkheden om de CO2-uitstoot te kwantificeren. Als bijv. 
bekend is hoeveel grond, beton en metaal nodig zijn, zijn berekeningen mogelijk. Denk aan 
het instrument Dubocalc (Duurzaam GWW) met rekenmethoden op basis van soort en 
volume. Dat betekent dat ook kwantificeerbaar is wat een alternatieve uitvoering oplevert 
aan CO2-uitstoot. Er kunnen varianten in beeld worden gebracht met bijv. “reguliere aanpak” 
en ”meest duurzame aanpak”.  
  
 

4. Mogelijkheden van reductie van CO2 uitstoot 
 
De mogelijkheden voor reductie van CO2-uitstoot bij onze opdrachtgevers worden komende 
maanden in een plan van aanpak, zie document D.05a – in samenwerking met SD+P – in 
beeld gebracht. Om een idee te geven hoe VINU een verschil kan maken – als voorproefje 
op het plan van aanpak - beschrijven we hieronder hoe VINU dit kan ondersteunen of 
bekrachtigen:  
 
 
 Kansen CO2 vermindering 
Integrale aanpak wonen, werken en 
recreëren Amsterdam Bay Area  
 

Meedenken in beperken grondverzet, 
keuzes doorrekenen voor duurzame 
materialen (met SD+P), slimme 
locatiekeuzes zoeken om mobiliteit te 
verminderen. 

Schiphol Trade Park, innovatief 
enduurzaam business park  

In de uitwerking van de inhoudelijke visies 
voor digital twin en ‘leefbaar en gezond’ de 
parameter reductie C02 reductie integreren. 

Mobiliteitstransitie centrum Den Haag  Veel maatregelen in de openbare ruimte 
om duurzame bereikbaarheid te vergroten. 
Ook hier weer tijdig doorrekenen welke 
duurzame materialen haalbaar zijn.  

Singelpark Leiden: kilometers lang 
stadspark binnenstad  

VINU kan in de communicatie meer nadruk 
leggen op lagere CO2-uitstoot: meer groen, 
recreatie vlakbij voor veel Leidenaren, 
promoten wandelen.  

 
Voor alle projecten liggen er dergelijke kansen bij de opdrachtgevers. Kern is dat VINU 
intrinsiek gemotiveerd meedenkt met en bijdraagt aan CO2-vermindering. Zowel door 
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systematisch alle ruimte- en materiaalgebruik langs de duurzaamheidslat te leggen als door 
creatief gebruik te maken van de uitstraling van projecten als best practices.  
 
 

5. Resultaten en discussie 
 
Vanuit deze analyse en casus-beschrijving is te zien dat we de meeste mogelijkheden van 
reductie zien in het kiezen voor meest duurzame alternatieven in een zo vroeg mogelijke 
projectfase. VINU kan haar invloed zo groot mogelijk maken door methodieken en 
instrumenten toe te passen in de planvorming, die CO2-uitstoot verminderen (meestal naast 
andere duurzame doelen). Insteek is: als je een VINU-er als projectmanager inhuurt, krijg je 
er meteen duurzame expertise bij.    
Deze reductie is realiseerbaar door de voorgestelde CO2-verminderende maatregelen vast 
te leggen in de plannen en het bestuurlijk vast te leggen. Onderdeel is om eventuele 
meerkosten goed te kwantificeren, waarbij gekeken wordt naar maatschappelijke kosten 
(inzicht in de levensduur van de gebruikte materialen en hun milieubelasting).  
 
 

6. Doelstellingen ketenanalyse 
Vanuit bovenstaande uitwerking heeft het MT, ondertekend door Tim Schouwenaar, MT-lid, 
besloten de volgende maatregelen op te pakken binnen VINU:  

- In samenwerking met SD+P een plan van aanpakmaken om te bepalen hoe we als 
externe projectmanager expertise inbrengen om CO2-uitstoot te verlagen in 
projecten 

- Dit plan van aanpak als eerste toepassen bij 4 opdrachtgevers middels een 
kennisbijeenkomst najaar 2022     

- Op basis van de ervaringen van het plan van aanpak en de kennisbijeenkomst onze 
rol als VINU/SD+P in CO2-verlaging in de keten de jaren erna doorontwikkelen; 
hierover rapporteren we in het kader van het jaarverslag CO2-prestatieladder 2022.  

 
 
Ambitiebepaling 

Deze reductiedoelstelling zien wij als ambitieus gezien we vanuit een dienende opdracht 
nemende rol proactief initiatief nemen om de projectaanpak te verduurzamen. We zitten niet 
aan het stuur maar overtuigen onze opdrachtgever dat we kunnen aansluiten op – en 
meerwaarde bieden in - haar duurzame doelen. De opdrachtgever kan via haar 
opdrachtverlening aan de markt voor realisatie grote CO2-winst boeken.  
 
Als we de doelstellingen vergelijken met sectorgenoten zien we dit als koploper. We kennen 
geen kleine adviesbureaus vergelijkbaar met VINU die deze manier van ketenbeïnvloeding 
toepast.  
 
 

7. Reducties en opvolging 
 
Op dit moment kwantificeren van CO2-reductie bij opdrachtgevers is niet gemakkelijk. 
Opdrachtgevers  werken zelf ook aan CO2-reductie, waarbij VINU door slimme adviezen, 
een proactieve aanpak en het zelf kunnen toepassen van rekenmethoden bij materiaalkeuze 
er een schepje bovenop kan doen. Laten we zeggen dat VINU -als klein bureau - in de 
breedte 1% extra CO2-reductie kan bewerkstelligen in grote projecten.  
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8. Verantwoordelijk persoon en ondertekening 
 

 
Tim Schouwenaar datum ondertekening: 19-7-2022 
MT-Lid VINU 
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio. 
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