
Van beleid naar uitvoering



Programma 

• De aftrap (5 min)
• Dick Neuteboom, gemeente Amersfoort. Circulaire economie

• Het ontwikkelmodel (15 min)
• Sybren Steensma, Building Changes

• De praktijk (15 min)
• Mark Keultjes, gemeente Amersfoort. Projecten openbare ruimte

• De samenvatting (5 min)

• De vraag: Waar staan jullie? (5 min)



Routekaart 



Stappen zetten: van beleid tot uitvoering

uitvoering





Dag van de Circulariteit 

Ontwikkelen voor Duurzame GWW 



Ontwikkelen voor Duurzaam GWW 

Wat hebben we onderzocht? 

• Meer zicht op inzet van tools van de aanpak DGWW 

• Meer zicht krijgen op de onderliggende ondersteuningsbehoefte  

Beter snappen wat er gebeurt binnen een gemeente die bezig is met 
het verduurzamen van haar GWW projecten. 



Inzichten gemeentes 

• We zien veel overeenkomsten bij gemeentes: “het gaat ook overal hetzelfde”

• Tegelijkertijd is elke gemeente anders!  

• Gemeentes zitten op heel verschillende maturity levels in hun groeipad

• En soms vallen ze terug 

• Nog niemand slaagt erin duurzaamheid helemaal rond te krijgen in de beleidscyclus



“Onze vroegere collega heeft veel in 
gang gezet wat heeft geleid tot een 
paar mooie duurzame projecten. 
Helaas is hij naar een andere 
organisatie vertrokken.”

“Nee we krijgen hier als medewerker geen 
doelstellingen mee op duurzaamheid. We worden 
niet op de vingers getikt als we te weinig wadi’s in 
de grond stoppen.”

“Dan wordt er gezegd, is het 
een ambitie? Of is het 
gewoon verplicht? Als het 
alleen een ambitie is komt er 
vaak geen geld voor.”

Uitspraken zoals gehoord binnen gemeentes 

“Ok het moet duurzaam –
maar wat moet ik doen 
dan?”



1 - Pionieren

2 - Organiseren

3- Ontwikkelen

Processen raken ingericht 
op duurzaamheid, gebruik 
van tools wordt meer 
standaard. 

Organisatiegraad neemt 
toe

Valkuil: het kan een 
wassen neus worden als 
kennis en financiering 
achterblijven. Cultuur van 
lijstjes afvinken.

Duurzaamheid wordt 
ingebed. Duidelijke 
budgettering uit apart 
fonds of integraal budget. 

Ontwikkeling intern 
kennisniveau, t.a.v. eigen 
beleid, beschikbare 
maatregelen en effecten 
uit projecten 

Valkuil: terugval naar 
vorige stappen bij 
achterblijven financiering

4- Integreren

Kleine groep koplopers 
met veel individuele 
passie, ambitie en energie

Intern is nog weinig 
geregeld

Valkuil: sterk afhankelijk 
van individuen, risico van 
terugval wanneer 
personen vertrekken

Meer dan slechts een 
ambitie is duurzaamheid 
integraal onderdeel van 
gesloten beleidsyclus
geworden 

Monitoring van 
projectresultaten en 
terugkoppeling op 
beleidsdoelen. 

Koppeling 
gemeentebeleid aan 
nationale en mondiale 
doelen

Individueel
initiatief

Tools, 
checklists

Kennis en 
inhoud 

FInanciering

Kennis

Gedrag

Procedures

De meeste gemeentes zitten in 1 of 2 Een enkeling zit in 3 In 4 zit nog niemand

Ontwikkelmodel 



Rol van Governance en Leiderschap 

Kijkend naar “het harkje” zie je vergelijkbare 
ontwikkelstappen en valkuilen 



Governance
(…waar hangt het in 
het harkje?)  

“Laten we er een apart programma 
voor maken”

Valkuil: overorganisatie! 

?

Inbedden binnen de 
bestaande organisatie



Ontwikkelen op Kennis, Gedrag en Procedures op weg naar een 
effectieve beleidscyclus 

Procedure 

Gedrag

Kennis



Ontwikkelen op Kennis 

- Wat is ons beleid en wat betekent dat voor mij? 
- Welke oplossingen bestaan er? Innovatief of reeds 

beproefd? Mogelijke impact op onze beleidsdoelen? 
- Waar staan we met onze eigen resultaten? Komen we 

dichterbij? Wat hebben we zelf geleerd? 

- …

Ontwikkelen op Gedrag 

- Verbindingen leggen buiten je eigen afdeling 
- Aanspreken maar niet afrekenen op duurzaamheid
- Samenwerken vanuit vertrouwen 
- … 

Ontwikkelen op Procedure 

- Structureel organiseren van financiering voor 
duurzaamheid 

- Ruimte organiseren voor experimenten 
(medewerkers / markt) 

- HR organisatie (P gesprekken) inrichten vanuit de 
juiste doelstellingen

- … 

Voor deze ontwikkelstappen 
heb je de buitenwereld nodig! 



Ontwikkelen op Kennis 
- Wat is ons beleid en wat betekent dat voor mij? 
- Welke oplossingen bestaan er? Innovatief of reeds beproefd? Mogelijke impact op 

onze beleidsdoelen? 
- Waar staan we met onze eigen resultaten? Komen we dichterbij? Wat hebben we 

zelf geleerd? 

- …

GWW aannemers staan te springen 
om hun kennis te delen

Hoe dan? Via: 

• Markconsultaties 

• Bouwteam

• Convenanten met regionaal MKB 

• Raamovereenkomsten 

• Samenwerkingsovereenkomsten 

• …. 

Europa denkt mee over noodzakelijke skills voor 
de circulaire transitie



De grootste uitdaging ligt in fase 2, organiseren

Dilemma’s:
• Overtuigen of nudging?
• Duurzaamheid eruit tillen of juist inbedden?
• Organiseren maar zonder overorganiseren

Maar hoe dan?
• Niet te snel duurzaamheid ‘platslaan’
• Accepteer onzekerheid
• Je werk opnieuw uitvinden (en je collega ook)
• Steun bieden maar ook ruimte creëren
• Estafetterace: oefenen op de overdrachtsmomenten



Communitybuilding

• Elkaar coachen op groei
• Ervaringen delen over interventies die werken 
• Openheid over waar het schuurt 
• Live leerbijeenkomsten, online best practices



1 - Pionieren

2 - Organiseren

3- Ontwikkelen

Processen raken ingericht 
op duurzaamheid, gebruik 
van tools wordt meer 
standaard. 

Organisatiegraad neemt 
toe

Valkuil: het kan een 
wassen neus worden als 
kennis en financiering 
achterblijven. Cultuur van 
lijstjes afvinken.

Duurzaamheid wordt 
ingebed. Duidelijke 
budgettering uit apart 
fonds of integraal budget. 

Ontwikkeling intern 
kennisniveau, t.a.v. eigen 
beleid, beschikbare 
maatregelen en effecten 
uit projecten 

Valkuil: terugval naar 
vorige stappen bij 
achterblijven financiering

4- Integreren

Kleine groep koplopers 
met veel individuele 
passie, ambitie en energie

Intern is nog weinig 
geregeld

Valkuil: sterk afhankelijk 
van individuen, risico van 
terugval wanneer 
personen vertrekken

Meer dan slechts een 
ambitie is duurzaamheid 
integraal onderdeel van 
gesloten beleidsyclus
geworden 

Monitoring van 
projectresultaten en 
terugkoppeling op 
beleidsdoelen. 

Koppeling 
gemeentebeleid aan 
nationale en mondiale 
doelen

Individueel
initiatief

Tools, 
checklists

Kennis en 
inhoud 

FInanciering

Kennis

Gedrag

Procedures

Ontwikkelen voor Duurzame GWW

1. Herkenbaar? Plot je eigen organisatie! 
2. Waar zit de ontwikkelpotentie van jouw organisatie? 
3. Wat kun je brengen om anderen te helpen? 

NAAM

@

Vraag

Aanbod



EMVI aanbestedingen in de openbare 
ruimte, een instrument in ontwikkeling. 

- List en bedrog
- Begrip & onbegrip
- Duurzaamheid



EMVI aanbestedingen in de openbare ruimte, een
instrument in ontwikkeling. 

• Er wordt nog steeds afgeweken in de uitvoering van de 
beloofde EMVI-plannen

• Vaak blijkt het dat we elkaar toch niet helemaal
begrepen hebben.

• Duurzaamheid is nog steeds een bij-dingetje



EMVI aanbestedingen in de openbare ruimte, een
instrument in ontwikkeling. 

• Er wordt nog steeds afgeweken in de uitvoering van de 
beloofde EMVI-plannen

• Vaak blijkt het dat we elkaar toch niet helemaal
begrepen hebben.

• OG heeft iets in het hoofd dat blijkbaar niet op papier 
komt.

• OG is voorafgaand aan een project al jaren bezig. De geest
van het project is bij ON niet bekend.

• Duurzaamheid is nog steeds een bij-dingetje



EMVI aanbestedingen in de openbare ruimte, een
instrument in ontwikkeling. 

• Er wordt nog steeds afgeweken in de uitvoering van de 
beloofde EMVI-plannen

• Vaak blijkt het dat we elkaar toch niet helemaal
begrepen hebben.

• Duurzaamheid is nog steeds een bij-dingetje
• Verantwoording van OG over duurzaamheidkeuzes in het 

voortraject ontbreekt. 
• Voor ON is het schieten met een schot hagel
• Spiegelgedrag



Transparantie

Expertise







Het wielrennen als het draaien van asfalt is gemoderniseerd en er worden ook veel meer high-tech materialen gebruikt. 

De essentie is in beide gevallen hetzelfde gebleven alleen is de sport een stuk moderner geworden.





Doelstelling:

Arensman wil een grote ronde winnen



• Voeding
• Dietist
• Voedingwetenschapper

• Fysiek
• Trainer
• Osteopaat
• Fysio
• Bewegingswetenschapper
• Arts
• Soigneur

• Fiets
• Mechanieker
• Bewegingswetenschapper

• Mentaal
• Coach

• Kleding





Doelstelling komt dichterbij……



Doelstelling:

Arensman wil een grote ronde winnen.

Doelstelling:

CO2 neutraal in 2030



• Voeding
• Dietist
• Voedingwetenschapper

• Fysiek
• Trainer
• Osteopaat
• Fysio
• Bewegingswetenschapper
• Arts
• Soigneur

• Fiets
• Mechanieker
• Bewegingswetenschapper

• Mentaal
• Coach

• Kleding

• Vestigingsklimaat
• Bereikbaarheid
• Energie
• Materialen
• Bodem
• Water
• Ecologie
• Ruimtegebruik
• Ruimtelijke kwaliteit
• Welzijn
• Sociale relevantie
• Investeringen



Om bergop stand te houden tussen de favorieten, 
moet je doorgaans ergens tussen de 5,5 en 6,0 watt 
per kilo leveren. 

Grofweg gesteld zijn twee factoren van belang voor 
klassementsrenners: vermogen en gewicht

Er is een crises op het gebied van klimaat – milieu en 
natuur: Energie – Materialen – Water – Bodem - Ecologie

Begintest

tussentest

Eindtest

??????

??????



initiatief

OG ON

Begintest Eindtesttussentest

Huidig ambitie:
- CO2 neutraal 2030
- Circulair
- ……

Veel projecten

Huidig beleid:
- Materialen
- Bodem
- Water
- Ruimtelijke kwaliteit
- ………

Tool: bijv. circulair design





Transparantie & expertise



Meten
Standaard KPI kaart
12 thema’s



Meten in KOS • Thema energie



WAAROM: 
a. Inzicht in effect van maatregel op de doelstellingen (CO2 neutraal en circulair) 
b. Daardoor effectiever inzetten van de middelen
c. Door inzicht anders leren ontwerpen
d. Kunnen rapporteren dat de doelstellingen wel of niet worden gehaald

Transparantie

Expertise



Communitybuilding

• Elkaar coachen op groei
• Ervaringen delen over interventies die werken 
• Openheid over waar het schuurt 
• Live leerbijeenkomsten, online best practices
• Meet je mee?

NAAM

@

Vraag

Aanbod



Plan: ambities als basis voor beleid 



Do: uitvoering

OntwerpVariant.nl



Check: projecten 



Act: organiseer kennis, gedrag en procedures

• Agenderen: Afdelingshoofden OR bij elkaar

Ketenoverleg - gedrag

• Procedures: meten is weten;  Project 
management plan 

Expertteam  - procedures

• Projecten: ontdekken en doen

Uitvoering - kennis

Bestuur 



Bedankt voor jullie aandacht


