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leidende principes
1  Met zichtbare, meetbare en inspirerende oplossingen draagt de afdeling FZ 

bij aan een duurzaam Waternet.

2  We gebruiken momentum om te versnellen.

3  In elke businesscase gaan we op zoek naar meervoudige waarde creatie.

4  We gaan actief op zoek naar informatie en leren van best practices.

5  We betrekken interne stakeholders bij nieuwe projecten.

6  We zoeken commitment van een sponsor in het management.

7  We willen onze medewerkers en onze omgeving inspireren en verrassen.

8  We communiceren actief over onze duurzame initiatieven.

9  We dagen onze leveranciers uit om ons te verrassen met duurzame initiatieven.

10  We gaan het gewoon doen en we doen wat we beloven.

Energiebesparende 
maatregelen(EED)  zoals LED 

verlichting, sensoring etc.

Apparaten ter verduurzaming 
beschikbaar stellen aan 

medewerkers voor thuis.

Energieverbruik waarneembaar 
middels een digitale applicatie.

Overstappen op duurzamere 
producten, zoals gerecycled 

toiletpapier, ecologische 
schoonmaakmiddelen en 

materialen.

De schoonmaker wordt ingezet 
als ambassadeur en afvalcoach om 

gewenst gedrag te verhogen.

Ketenpartner betrekken in alle 
ontwikkelingen (rol in monitoren 

en detecteren) en instrueren dat 
zij een belangrijke rol hebben in de 

communicatie.
Implementeren social return 

doelstelling (fysieke bewaking).

CO2 reductie door beleid op woon-werk 
verkeer personeel.

Duurzame en 
sociale receptie 

en beveiliging.

Onderhandeling 
grootschalige 

verduurzaming.

Onderzoek naar 
waterbesparende 

maatregelen.

Inventariseren verdere 
mogelijkheden voor 

verduurzaming.

Aanbesteding en 
implementatie receptie 

en mobiele surveillance 
met verdere doelstellingen 

social return en CO2

reductie.

Bewustwordingsprogramma voor 
het reduceren van afval door dit 
niet in huis te halen, verpakkingen, 
wat kun je met je afval en welk afval 
neem je mee van huis.

Stimuleer mono-
stromen en breng ze 
terug in de keten.

Zero waste, 
slechts geschei-
den grondstof-
stromen.

Eigen wagen-
park fossielvrij, 
25% CO2  

dienstreizen 
en woon- werk 
verkeer.

Het faciliteren van elektrische 
fietsen. Korte afstanden tussen 
de locaties (<15 km) wordt 

gestimuleerd om te fietsen i.p.v. de 
dienstauto te pakken.

Awareness programma CNG auto’s 
(CNG auto’s, andere overlegstructuren, 

carpoolen, voldoende bandenspanning, 
geen a-la-minute, promotie fietsen). 

Stimuleren van 
duurzaam woon- 

werkverkeer en 
awareness programma 

(fiets/ OV/ duurzaam 
rijden).

Periodieke, 
heldere, 

enthousias-
merende en 

verassende 
communicatie.

Community vorming 
stimuleren om 

zo draagvlak en 
bewustwording te 

vergroten. Community 
betrekken bij eventuele 

compensatie projecten.

Hoofdkantoor laten zien als 
voorbeeld van duurzaam en 

circulair denken.

- Faciliteren van deelinitiatieven;
- Bottom up initiatieven   

    ondersteunen;
- Repair café, ruilmarkten.

Opzetten van een 
FM coalitie om de 

krachten van de 
huidige partners 

te bundelen voor 
verdere CO2 reductie, 

circulariteit en het 
behalen van de sociale 

doelstellingen.

Implementatie van uniform 
duurzaam inkoopbeleid (markt 

consultatie, functioneel inkopen, 
best value procurement, MVI en 

borging, zelfevaluatietool en controle 
van contracten, o.a. social return). 

In gesprek met huidige partners/ 
leveranciers over reductie van CO2, 

primaire grondstoffen in de keten en het 
voorkomen van afval.

CO2  arme, 
circulaire en 

sociale catering.

Realisatie van een 
moestuin op het 

hoofdkantoor.

Hoofdkantoor als living 
lab met nieuwe vormen 

van voeding met een 
positieve impact.

Verduurzamen van de banqueting 
map: meer plantaardig, lokaal, 

seizoensgebonden en een eco-
neutrale lunch aanbieden waarvan de 

CO2 gecompenseerd is.
Toevoeging circulaire producten zoals 

voedsel van reststromen en restjes-
verwerking in smoothies en salades.

Ketenpartners voor overgebleven 
voedsel (bv. Voedselbank) in plaats van 

verwijdering van organisch afval.

Realisatie van 
een papierloos 
kantoor.

Faciliteren alternatieven 
voor printen.

Beleid ontwikkelen op visitekaartjes, 
reclame, drukwerk voor intern/
events.

Aanbesteding circulair papier: 
bijvoorbeeld evercopy, papier uit eigen 
cyclus.

Het gebruik van duurzame 
materialen voor de 
verhuisbewegingen/ track en trace 
materiaal. Huur meterbakken of 
gerecyclede dozen.

Slimme retourlogistiek.

CO2 arme, 
circulaire en 
sociale 
verhuisdiensten.

Groene, 
gezonde en 

stimulerende 
werkomgeving.

Realisatie groenvoorzieningen 
en biophilic design (bevorderlijk 

voor productiviteit, welzijn & 
gezondheid).

Onderzoek naar 
maatregelen op 

het gebied van 
klimaatadaptatie in 

samenwerking met 
strategische partners als 

Gemeente Amsterdam en 
provincie.

CO2  arme, 
circulaire 

en gezonde 
werkomge-

ving.

Ontwikkeling van applicatie 
om efficiënt gebruik van 

werkplekken te bevorderen.

Gedragsprogramma voor 
medewerkers (huisregels, 

thuiswerken, andere 
overlegstructuren, opnieuw leren 

samenwerken). 

Samenwerking 
in omgeving 
opzoeken voor 
composteermachine 
voor groene 
afvalstroom en 
distributie van 
compost.

Samenwerking 
met strategische 

partners en 
mogelijke 

partners in de 
omgeving.

Samen met 
strategische 

partners onderzoek 
en aanpak voor 

verduurzaming in de 
keten (watergebruik 

van voedselproductie, 
energieverbruik en 

producten).

Inzet fossielvrije 
voertuigen.

Bevorderen van 
ecologie en 

biodiversiteit in 
omgeving.

Onderzoek om het gebouw 
van het gas af te halen, 

lokale opwekking en 
faciliteiten voor duurzame 

mobiliteit.

Implementeren social return 
doelstelling.

Analyse en aanpassen 
frequentie schoonmaak 

verschillende locaties.

Implementeren social return 
(installaties) doelstelling.

Samenwerken met innovatieve 
partners voor het verwaarden 
van grondstofstromen, zoals 
koffiebekers, plastics i.s.m. 
Plastic Whale/ VEPA, I-DID of 
Triboo.

Onderzoek naar mogelijkheid 
voor logistieke hub voor 

facilitaire leveranciers.

Vermindering logistieke 
bewegingen en duurzame last 
miles.

CNG auto’s .

Bewustwordingsprogramma 
voor het verschuiven van 

de sociale norm: iedere 
medewerker kan bijdragen 

aan de duurzame, sociale en 
circulaire doelstellingen van 

Waternet. 

Onderzoek naar duurzame 
partners, startups en 

circulaire alternatieven.
Bewustwording 

behoeftesteller, heb je het 
überhaupt wel nodig en het 

stellen van de juiste vraag aan 
de hand van duurzaamheid 

strategieën.

In  samenwerking met 
ketenpartners plastics en 

verpakkingen minimaliseren.
Voedselverspilling verminderen 

door te produceren op basis van 
behoefte en gebruik d.m.v. data.

Communicatie op printgedrag 
en hoeveelheid bomen die 
hiermee gepaard gaan.

Social return doelstelling. Ontharden en vergroenen 
buitenomgevingen.

Onderzoek naar 
mogelijkheden waterberging.

Samenwerken met de 
afdeling ICT om hergebruik, 

levensduurverlenging een 
belangrijk aandachtspunt te 

laten worden.

Openingstijden aanpassen/ 
verdiepingen afsluiten o.b.v. 

gebruik.

Onderzoek naar mogelijkheden voor 
energie-reductieplan 2025 (inclusief 

warmte en koeling).

Gedragsprogramma voor medewerkers 
(lichten uit, computers uit, trap ipv lift, 

digitaal samenwerken).

Aanbesteding Sanitaire voorzieningen: 
CO2 reductie levenscyclus, social return 

en circulaire inkoopcriteria voor eventuele 
toebehoren (dispensers, middelen).

Aanbesteding glas en gevel reiniger, CO2

reductie levenscyclus, social return en 
waterbesparing in gebruik.

Programma op procesverandering receptie 
& beveiliging (lichten uit, sluitronde als 

nachtschouw, niet automatisch parkeerplek 
reserveren en communicatie: verhaal 
Waternet overbrengen). 

Middels openingstijden kantoorgebruik 
intensiveren en reguleren.

Aanbesteding afval. Een eenduidig, 
Waternet breed afvalprogramma bestaande 
uit: optimaliseren afvalscheiding (centrale 
afvalunits, inzameling koffiebekers, 
compostering), reduceren (rest)afval. 

Verdienmodel dat aansluit op het reduceren 
van (rest)afvalstromen.

Beleid ontwikkelen op wagenpark. 

Faciliteren videoconference en voor grotere 
vergaderingen (opnemen in project BRUIS).

Ontwikkelen van rolverdeling op het 
gebied van communicatie en een visie die 

aansluit op de duurzame doelstellingen 
van Waternet en FZ (heldere, simpele 

content, delen van successen, kennis en 
cijfers).

Communicatie programma op 
duurzaamheid: kwartaalcijfers en 

storytelling: laten zien wat iedereen zelf 
kan doen, goed voorbeeld doet goed volgen, 

motiveren, trots, inclusief, nudging en 
framing.

Structurele periodieke rapportage naar 
strategische partners.

Ontwikkeling van standaard templates, 
zoals: duurzame inkoopcriteria,  doelstel-

lingen en strategieën voor aanbestedingen.

Onderzoek naar implementatie van 
zelfevaluatietool om maatschappelijk 

verantwoord inkopen meetbaar te maken. 
Bv. webtool van ISO20400 en de MVI 

zelfevaluatietool van PIANOo. Ervaring 
opdoen met RCC inkopen.

Maximaal inzetten op CO2 arme, circulaire 
en sociale aanbestedingen. Aanbesteding 

keukenapparatuur: CO2  reductie levenscyclus, 
energie besparing in gebruik, circulaire 

inkoopcriteria. Aanbesteding kantoorartikelen: 
reductie doelstellingen, circulaire inkoopcriteria 

en eventuele retourlogistiek voor hergebruik en 
recycling.

Implementeren aanbesteding koffie: CO2

reductie levenscyclus, fair trade, social 
return, hergebruik koffiedroes en circulaire 

inkoopcriteria voor eventuele toebehoren 
(machines, bekers etc.).

Strategie op disposables: voorkomen 
eenmalig gebruik en samenwerking 

met leveranciers. Invoering inzameling 
koffiebekers en gedragsprogramma voor 

medewerkers.

Energiebesparende maatregelen voor de 
automaten en apparaten (slaapstand, zuinig, 

uit in de nacht).

Planvorming nieuw restaurant m.b.v de zes 
duurzame strategieën. In kaart brengen CO2  

impact van assortiment.

Aanbesteding multifunctionals: 
verminderen en registreren van verbruik om 
hier zo op te kunnen sturen.

Programma op verminderen printergebruik 
(minder printers, digitalisering, online 
middelen, printen op tegoed, verbruik 
rapportage). 

Aanpassen interne postroutes (ook naar 
buitenlocaties).

Onderzoek naar duurzame partners op 
het gebied van slimme en duurzame 
logistiek. In combinatie met BRUIS, beleid 
ontwikkelen om verhuisbewegingen te 
beperken.

Onderzoek naar groenvoorzieningen 
hoofdkantoor: meer groen, inzet voor 
luchtzuivering en klimaat, CO2 verlaging, 
duurzaam onderhoud, waterverbruik en 
biophilic design als onderdeel van BRUIS.

Aanbesteding bloemen: inzet op 
duurzaamheid.

Ontwikkelen van nieuw werkconcept 
BRUIS (flexibel, modulair, demontabel 

en  6 duurzaamheidsstrategieën en 
intensivering kantoorgebruik). Hierbij ook 

de ICT afdeling meenemen.

Ontwikkelen communicatie strategie voor 
BRUIS, vertellen van het duurzame verhaal.

In kaart brengen huidige voorraad.

Aanbesteding meubilair BRUIS als 
voorbeeldproject voor circulair inkopen 

(refurbish, hergebruik en meubilair van 
eigen grondstoffen zoals Plastic Whale), een 

gezonde en inspirerende werkomgeving.

Kantoorgebruik intensiveren en reguleren (wo 
& vrij werken) met behulp van BRUIS.

2020

2023

2021

2024

2022

2025

gebouwen afvalinkoop verhuizenschoonmaak transportcatering groenreceptie & 
beveiliging

communicatierepro inrichting & 
werkplekken

check: samen voor duurzaam!

CO2  arme, 
circulaire 

en sociale 
schoonmaak.

100% maat-
schappelijk 

verantwoord 
inkopen.

En 25% CO2 re-
ductie gereali-

seerd in de keten 
ten opzichte van 

2019.

Duurzame 
renovatie: van 

het gas af, 
voorzien van 

volledige lokale 
opwekking en 

zoveel mogelijk 
hergebruikte 

elementen.

Krachten 
bundelen met 

strategische 
partners 

(gemeente, 
waterschap) om 

ketenpartners 
nog weer verder 

te helpen met 
de duurzame 

doelstellingen.

Realisatie 
van een kli-

maatneutraal 
kantoor.

Verrassend
duurzaam!


