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Scope 3 reductie Divisie Infra

• Heijmans Infra heeft besloten haar scope 3 emissies te reduceren via de lijn van MKI. Hiervoor ontwikkelen we 

via de MKI productgroepen een aanpak waarbij we allereerst inzicht krijgen in de levenscyclus van onze 

producten en de milieu impact aansluitend gaan reduceren. 

• Deze productgroepen volgen uit de roadmaps en hebben allen een verschillende eigenaar uit de business units. 

• De resultaten vertalen zich in een gevalideerde LCA voor de desbetreffende productgroep. 

• Deze werkwijze is vastgelegd in de roadmap onderscheidend in MKI. 

• Los hiervan is ook de roadmap emissieloos bouwen voor alle emissies opgesteld waarbij het deel 

onderaanneming in scope 3 valt. 

2Roadmap Onderscheidend in MKI



Productgroepen aanpak

• Om onderscheidend te worden in MKI moeten we van zgn. cat. 2-3 data (branche gemiddeld) naar Categorie 1 

LCA data (Heijmans en/of leverancier specifieke data) met een focus op eigen producten en diensten.

• Om tot deze Heijmans specifieke data te komen hebben we de productgroepen aanpak ontwikkeld. Een 

productgroep is een duidelijk afgebakende groep producten en/of diensten (gerelateerd aan de RAW-

productgroepen). Bijvoorbeeld wegmarkeringen of elementverhardingen.

• Deze productgroepen aanpak bestaat uit een:

› stappenplan

› team & rolverdeling 

• Dit leidt tot opnamen van cat. 1 data in onze database en een datasheet waarin de doorlopen stappen en het 

resultaat staat beschreven.

3Roadmap Onderscheidend in MKI

Plan uitwerking hoe te komen tot 

onderscheidende LCA’s (A t/m D) per 

productgroep (met focus op eigen 

Producten en diensten  en Prioritering en 

Planning (wie, wat, waar, wanneer en hoe?)

Actieplan Productgroepen aanpak
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KICKOFF MEETING

Bewustwording fase Waardecreatie fase

HEIJMANS LCA

CMO – specialisten LCA/MKI CMO – team Duurzaamheid

VERZAMEL UITVOEREN PRESENTEER VERBETER

• Uitleg belang LCA-methode
• Uitleg informatie behoefte
• Werkafspraken maken
• Producten/processen 

verzamelen

• Toetsen data-verzameling
• Invoeren/ bewerken data
• Modelleer processen
• Zoek referentie Milieudata

• Presenteer resultaten
• Definieer zwaartepunten
• Laat (verduurzaming)potentie zien
• Train (tender)teams

Stappenplan Productgroepen aanpak

• Ontwikkel innovatie proposities
• Update data
• Train MKI-specialisten
• Voer een Pareto analyse uit
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ONDERSCHEIDENDE 
HEIJMANS LCA

Actieplan Productgroepen aanpak
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PRODUCTGROEPEN Opgestart

Nog op te starten
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