Stichting Waternet: van ambitie,
naar CO2 meting, naar inkoop.
MVI congres, dinsdag 8 november 11.15 – 12.00
Christel Simmelink | Stichting Waternet
Sophie de Vocht | PHI Factory

Introductie
Christel Simmelink | Stichting Waternet
&
Sophie de Vocht | PHI Factory
* Stel vragen via chat!
* Participeer in de polls

Poll 1
Hoe duurzaam is jouw organisatie:

A. staat op 1, het heeft de hoogste prioriteit;
B. redelijk duurzaam, we doen wat we kunnen;
C. duurzaamheid is belangrijk, maar kan beter;
D. niet echt, maar we willen wel.

Duurzame ambities Waternet
• Waternet werkt volgens drie kernwaarden: Dienstverlenend,
Duurzaam en Doelmatig;
• K2020: klimaatneutraal, dit betekend een CO2-emissiereductie van
50.000 ton eind 2020;
• DMVO: in 2024 hebben onze producten, diensten en activiteiten een
positieve impact op mens, milieu en maatschappij;
• Voorbeeldfunctie als watercyclusorganisatie op circulair gebied.

Duurzame ambities FZ
CO2

• Sterke focus op duurzaamheid:

•

vertaling organisatie-brede ambities;

•
•

• Zichtbaarheid ambities: duurzame
initiatieven;
• Roadmap circulaire bedrijfsvoering
2025: 3 pijlers;
• CO2 meting bedrijfsvoering.

klimaatneutraal
hoofdkantoor
verantwoordelijkheid
in de keten
duurzaam
samenwerken

Sociaal
•
•
•

social return
gezondheid & welzijn
gedragsverandering

•
•
•

circulair inkopen
geen reststromen
materiaalstromen
verwaarden

circulair

Poll 2
Wat vind je van de duurzame ambities van
jouw organisatie:
A. Die zijn veel te hoog en niet haalbaar;
B. Die zijn ambitieus, maar goed;
C. Die zijn te laag;
D. Ambities?… welke ambities?

Strategie roadmap
Vooroplopen: een voorbeeldfunctie hebben
Concreet, aantoonbaar en realistisch: door
middel van concrete maatregelen en een
positieve boodschap
Zichtbaar en positief: tastbare
oplossingen die meervoudige waarde creëren
voor de medewerkers

12 productgroepen

roadmap facilitaire zaken

leidende principes

verrassend
duurzaam!

sociaal

CO2

circulair

NAP

NAP

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.

NAP

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.

Realisatie
100% maatCO2 arme,
van een klischappelijk
circulaire
maatneutraal
verantwoord
en sociale
kantoor.
inkopen.
schoonmaak.

check: samen voor duurzaam!

Duurzame
Krachten
bundelen met
renovatie: van
strategische
het gas af,
partners
voorzien van
(gemeente,
waterschap) om
volledige lokale
ketenpartners
opwekking en
nog weer verder
zoveel mogelijk
te helpen met
hergebruikte
de duurzame
doelstellingen.
elementen.

Onderhandeling
grootschalige
verduurzaming.

Implementatie van uniform
duurzaam inkoopbeleid (markt
consultatie, functioneel inkopen,
best value procurement, MVI en
borging, zelfevaluatietool en controle
van contracten, o.a. social return).

Energiebesparende
maatregelen(EED) zoals LED
verlichting, sensoring etc.
Apparaten ter verduurzaming
beschikbaar stellen aan
medewerkers voor thuis.
Energieverbruik waarneembaar
middels een digitale applicatie.
Onderzoek naar mogelijkheden voor
energie-reductieplan 2025 (inclusief
warmte en koeling).
Gedragsprogramma voor medewerkers
(lichten uit, computers uit, trap ipv lift,
digitaal samenwerken).
Kantoorgebruik intensiveren en reguleren
(wo & vrij werken) met behulp van BRUIS.

In gesprek met huidige partners/
leveranciers over reductie van CO2,
primaire grondstoffen in de keten en het
voorkomen van afval.

Ontwikkeling van standaard templates,
zoals: duurzame inkoopcriteria, doelstellingen en strategieën voor aanbestedingen.

Onderzoek naar implementatie van
zelfevaluatietool om maatschappelijk
verantwoord inkopen meetbaar te maken.
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.

gebouwen

inkoop

Frequentie van schoonmaak omlaag door
naar gebruik schoon te maken d.m.v.
sensoring.

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.

Realisatie van
een papierloos
kantoor.

Zero waste,
slechts gescheiden grondstofstromen.

CO2 arme,
Eigen wagenGroene,
Periodieke,
CO2 arme,
circulaire en
park fossielvrij,
gezonde en
heldere,
circulaire
sociale
25% CO2
stimulerende
enthousiasen gezonde
dienstreizen
verhuisdiensten.
werkomgeving.
merende en
werkomgeen woon- werk
verassende
ving.
verkeer.
communicatie.

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

Inventariseren verdere
mogelijkheden voor
verduurzaming.

Faciliteren alternatieven
voor printen.

Stimuleer monostromen en breng ze
terug in de keten.

Bevorderen van
ecologie en
biodiversiteit in
omgeving.

Slimme retourlogistiek.

Hoofdkantoor als living
lab met nieuwe vormen
van voeding met een
positieve impact.

Implementeren social return
doelstelling.

In samenwerking met
ketenpartners plastics en
verpakkingen minimaliseren.
Voedselverspilling verminderen
door te produceren op basis van
behoefte en gebruik d.m.v. data.

Implementeren social return
doelstelling.

Communicatie op printgedrag
en hoeveelheid bomen die
hiermee gepaard gaan.

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

2025

Samenwerking
met strategische
partners en
mogelijke
partners in de
omgeving.

2024

Stimuleren van
Onderzoek naar
Community vorming
duurzaam woonmaatregelen op
stimuleren om
werkverkeer en
het gebied van
zo draagvlak en
awareness programma
klimaatadaptatie in
bewustwording te
(fiets/ OV/ duurzaam
samenwerking met
vergroten. Community
rijden).
strategische partners als
betrekken bij eventuele
Gemeente Amsterdam en
compensatie projecten.
provincie.

Social return doelstelling.

Onderzoek naar mogelijkheid
voor logistieke hub voor
facilitaire leveranciers.

2023

Ontharden en vergroenen
Bewustwordingsprogramma
Samenwerken met de
buitenomgevingen.
voor het verschuiven van
afdeling ICT om hergebruik,
Onderzoek naar
de sociale norm: iedere
levensduurverlenging een
mogelijkheden waterberging.
medewerker kan bijdragen
belangrijk aandachtspunt te
aan de duurzame, sociale en
laten worden.
circulaire doelstellingen van
Waternet.

Vermindering logistieke
bewegingen en duurzame last
miles.

2022

Beleid ontwikkelen op wagenpark.

Verduurzamen van de banqueting
map: meer plantaardig, lokaal,
seizoensgebonden en een econeutrale lunch aanbieden waarvan de
CO2 gecompenseerd is.
Toevoeging circulaire producten zoals
voedsel van reststromen en restjesverwerking in smoothies en salades.
Ketenpartners voor overgebleven
voedsel (bv. Voedselbank) in plaats van
verwijdering van organisch afval.

Overstappen op duurzamere
producten, zoals gerecycled
toiletpapier, ecologische
schoonmaakmiddelen en
materialen.

De schoonmaker wordt ingezet
als ambassadeur en afvalcoach om
gewenst gedrag te verhogen.

Duurzame en
sociale receptie
en beveiliging.

Samen met
strategische
partners onderzoek
en aanpak voor
verduurzaming in de
keten (watergebruik
van voedselproductie,
energieverbruik en
producten).

Realisatie van een
moestuin op het
hoofdkantoor.

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.

Onderzoek naar
waterbesparende
maatregelen.

Onderzoek om het gebouw
Onderzoek naar duurzame
van het gas af te halen,
partners, startups en
lokale opwekking en
circulaire alternatieven.
faciliteiten voor duurzame
Bewustwording
mobiliteit.
behoeftesteller, heb je het
überhaupt wel nodig en het
stellen van de juiste vraag aan
Openingstijden aanpassen/
de hand van duurzaamheid
verdiepingen afsluiten o.b.v.
strategieën.
gebruik.

CO2 arme,
circulaire en
sociale catering.

En 25% CO2
reductie gerealiseerd in de keten
ten opzichte van
2019.

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.

Ketenpartner betrekken in alle
ontwikkelingen (rol in monitoren
en detecteren) en instrueren dat
zij een belangrijke rol hebben in de
communicatie.

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.

Energiebesparende maatregelen voor de
automaten en apparaten (slaapstand, zuinig,
uit in de nacht).

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

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

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.

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

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

Het faciliteren van elektrische
Realisatie groenvoorzieningen
fietsen. Korte afstanden tussen
en biophilic design (bevorderlijk
de locaties (<15 km) wordt
voor productiviteit, welzijn &
gestimuleerd om te fietsen i.p.v. de
gezondheid).
dienstauto te pakken.

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

Hoofdkantoor laten zien als
voorbeeld van duurzaam en
circulair denken.

Ontwikkeling van applicatie
om efficiënt gebruik van
werkplekken te bevorderen.

- Faciliteren van deelinitiatieven;
- Bottom up initiatieven
ondersteunen;
- Repair café, ruilmarkten.

Gedragsprogramma voor
medewerkers (huisregels,
thuiswerken, andere
overlegstructuren, opnieuw leren
samenwerken).

2021

Awareness programma (CNG auto’s, andere
overlegstructuren, carpoolen, voldoende
bandenspanning, geen a-la-minute,
promotie fietsen).

Onderzoek naar groenvoorzieningen
Ontwikkelen van rolverdeling op het
Ontwikkelen van nieuw werkconcept
hoofdkantoor: meer groen, inzet voor
gebied van communicatie en een visie die
BRUIS (flexibel, modulair, demontabel en
luchtzuivering en klimaat, CO2 verlaging,
aansluit op de duurzame doelstellingen
6 duurzaamheidsstrategieën) hierbij ook
van Waternet en FZ (heldere, simpele
de ICT afdeling meenemen.
duurzaam onderhoud, waterverbruik en
content, delen van successen, kennis en
biophilic design als onderdeel van BRUIS.
cijfers).
Faciliteren videoconference op elke werkplek
Ontwikkelen communicatie strategie voor
en voor grotere vergaderingen (opnemen in
BRUIS, vertellen van het duurzame verhaal.
Aanbesteding bloemen: inzet op
project BRUIS).
Communicatie programma op
duurzaamheid.
duurzaamheid: kwartaalcijfers en
In kaart brengen huidige voorraad.
storytelling: laten zien wat iedereen zelf
kan doen, goed voorbeeld doet goed volgen,
Aanbesteding meubilair BRUIS als
motiveren, trots, inclusief, nudging en
voorbeeldproject voor circulair inkopen
framing.
(refurbish, hergebruik en meubilair van
eigen grondstoffen zoals Plastic Whale), een
Structurele periodieke rapportage naar
gezonde en inspirerende werkomgeving.
strategische partners.

2020

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

Aanpassen interne postroutes (ook naar
buitenlocaties).

Planvormging nieuw restaurant m.b.v de zes
duurzame strategieën. In kaart brengen CO2
impact van assortiment.

schoonmaak

catering

receptie &
beveiliging

repro

afval

verhuizen

transport

groen

communicatie

inrichting &
werkplekken

roadmap facilitaire zaken

CO2
NAP

leidende principes

verrassend
duurzaam!

sociaal
circulair
NAP

1 Met zichtbare, meetbare en inspirerende opl
duurzaam Waternet.
2 We gebruiken momentum om te versnellen.

3 In elke businesscase gaan we op zoek naar mee

4 We gaan actief op zoek naar informatie en le

5 We betrekken interne stakeholders bij nieuwe

6 We zoeken commitment van een sponsor in he

NAP

7 We willen onze medewerkers en onze omgeving

8 We communiceren actief over onze duurzame i

9 We dagen onze leveranciers uit om ons te ver
10 We gaan het gewoon doen en we doen wat we

Realisatie
100% maatCO2 arme,
van een klischappelijk
circulaire
maatneutraal
verantwoord
en sociale
kantoor.
inkopen.
schoonmaak.

check: samen voor duurzaam!

Duurzame en
sociale receptie
en beveiliging.

Realisatie van
een papierloos
kantoor.

En 25% CO2
reductie gerealiseerd in de keten
ten opzichte van
2019.

Duurzame
Krachten
bundelen met
renovatie: van
strategische
het gas af,
partners
voorzien van
(gemeente,
waterschap) om
volledige lokale
ketenpartners
opwekking en
nog weer verder
zoveel mogelijk
te helpen met
hergebruikte
de duurzame
doelstellingen.
elementen.

Onderhandeling
grootschalige
verduurzaming.

Samen met
strategische
partners onderzoek
en aanpak voor
verduurzaming in de
keten (watergebruik
van voedselproductie,
energieverbruik en
producten).

Realisatie van een
moestuin op het
hoofdkantoor.

Opzetten van een
FM coalitie om de
krachten van de
huidige partners
Onderzoek naar
te bundelen voor
waterbesparende
verdere CO2 reductie,
maatregelen.
circulariteit en het
behalen van de sociale
doelstellingen.
Onderzoek om het gebouw
Onderzoek naar duurzame
van het gas af te halen,
partners, startups en
lokale opwekking en
circulaire alternatieven.
faciliteiten voor duurzame
Bewustwording
mobiliteit.
behoeftesteller, heb je het

CO2 arme,
circulaire en
sociale catering.

Zero waste,
slechts gescheiden grondstofstromen.

CO2 arme,
Eigen wagenGroene,
Periodieke,
CO2 arme,
circulaire en
park fossielvrij,
gezonde en
heldere,
circulaire
sociale
25% CO2
stimulerende
enthousiasen gezonde
dienstreizen
verhuisdiensten.
werkomgeving.
merende en
werkomgeen woon- werk
verassende
ving.
verkeer.
communicatie.

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

Inventariseren verdere
mogelijkheden voor
verduurzaming.

Faciliteren alternatieven
voor printen.

Stimuleer monostromen en breng ze
terug in de keten.

Slimme retourlogistiek.

Hoofdkantoor als living
lab met nieuwe vormen
van voeding met een
positieve impact.

Implementeren social return
doelstelling.

In samenwerking met
ketenpartners plastics en
verpakkingen minimaliseren.
Voedselverspilling verminderen
door te produceren op basis van

Implementeren social return
doelstelling.

Communicatie op printgedrag
en hoeveelheid bomen die
hiermee gepaard gaan.

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

Bevorderen van
ecologie en
biodiversiteit in
omgeving.

2025

Samenwerking
met strategische
partners en
mogelijke
partners in de
omgeving.

2024

Stimuleren van
Onderzoek naar
Community vorming
duurzaam woonmaatregelen op
stimuleren om
werkverkeer en
het gebied van
zo draagvlak en
awareness programma
klimaatadaptatie in
bewustwording te
(fiets/ OV/ duurzaam
samenwerking met
vergroten. Community
rijden).
strategische partners als
betrekken bij eventuele
Gemeente Amsterdam en
compensatie projecten.
provincie.

Social return doelstelling.

Onderzoek naar mogelijkheid
voor logistieke hub voor
facilitaire leveranciers.
Vermindering logistieke

2023

Ontharden en vergroenen
Bewustwordingsprogramma
Samenwerken met de
buitenomgevingen.
voor het verschuiven van
afdeling ICT om hergebruik,
Onderzoek naar
de sociale norm: iedere
levensduurverlenging een
mogelijkheden waterberging.
medewerker kan bijdragen
belangrijk aandachtspunt te
aan de duurzame, sociale en
laten worden.

Meten is weten

PHI IMPACT
CALCULATOR

Bron: The Natural Step

CREATIEVE IDEEËN

CO2 footprint

Bron: Green House Gasprotocol. Scopes 1,2 en 3

Invloed

Bron: Babette Porcelijn, 2017

Grootste CO2 dragers

Bron: Rekenmethode CO2-EQ PHI Impact Calculator, PHI Factory 2019

Impact scenario’s

Bron: Duurzame scenario's doorrekenen met de Impact Calculator, PHI Factory 2019

Poll 3
Past jouw organisatie het meten &
monitoren van impact toe?
A. Ja, we monitoren onze impact “dagelijks”;
B. We passen dit wel eens toe;
C. We hebben hier geen ervaring mee.

CO2 footprint berekening hoofdkantoor
Waternet 2019

CO2 footprint FZ:
Totaal Waternet:

951

TCO2

318,8T
594,5T

37,8T

ko

150T

155T
135,4T

100T

59T

50T

T

37,7T
5,5T 6,7T
1,2T
12,5T

po
ho
on st
m
aa
ve k
w
er
r
ko vo
er
m
ge
vi
ng

300T

sc

ga
el
m
s
ek
i
d
oc
de
ht
le
e
n
be
e
ne
w
v
at
ca eili
er r gie
g
t
ve
er
ge
in
i
g
rb
bo
ng
&
r
uw
-f
ve uik
oo
en
ili
gh
d
be
&
ei
he
no
d
er
n
&
-f o
gr
in
oe
od
nv sta
lla
oo
tie
rz
ka
s
ie
ni
nt
ng
oo
en
ra
rti
ke
lo
gi
le
IC
st
n
T
ie
&
ke
re
pr
&
o
ve
rh
ku
ui
sd ns
t
ie
ns
te
n

in
g

TCO2EQ

CO2 footprint: 951 TCO2
259,7T
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Scope 3: de verborgen impact

Duurzame strategieën

Minder inkopen

Hergebruik & recycle
aan einde levensduur

Langer gebruiken

Producten met een
lage CO2 waarde

CO2 footprint ICT
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Strategie: levensduurverlenging
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Strategie: lage CO2 waarde
toiletpapier gebruik 2019
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gerecycled toiletpapier

Papiersoorten
860 pakken van 2500 vellen
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FSC keurmerk

gerecycled papier

Hoe gebruik je de
data om te sturen op
bepaalde
productgroepen?

TITEL

Vendingmachines:
zetten we vanuit
duurzaamheidsoog
punt in op blik of
PET?

TITEL

Blikjes of PET flesjes?
Wat denk jij?

Blikjes VS PET flesjes
Levenscyclus (GHG emissions)
0,15

0,10

kgCO2e

0,05

0,00

Aluminum blikje 0.33l

Aluminum blikje 0.5l

PET flesje 0.33l

-0,05

-0,10

Materials

Processing

Transport

Recycling

PET flesje 0.5l

Succesfactoren

Poll 5
Hoe kijken jullie naar meten & monitoring?

A. Het is zeer waardevol, ik begin morgen;
B. Ik ga ermee experimenteren bij aanbestedingen;
C. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen;
D. Ik zie het nut er niet van in.

Hoe kun je deze
nulmeting en ambitie
vertalen naar een
aanbesteding?

TITEL

Verduurzamen
bedrijfsafvalmanagement
middels een
Waternet breed
beleid

TITEL

Roadmap afval
2020
•

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.

2025
•

Zero waste, slechts gescheiden grondstofstromen. Gebruik primaire grondstofstromen is
gereduceerd à dit sluit aan bij organisatie doelstelling.

Analyse
•

Alle locaties: meer dan 50 % restafval, hoofdkantoor: 36 % van totaal is restafval;

•

Invloed inzameling & transport op CO2 uitstoot: mini pers & regionale verwerking zorgt voor
reductie CO2 in transport;

•

Inzameling stromen: beperkte inzameling in pantry’s (bijv. geen GFT/swill of koffiebekers);

•

Onzuivere of onnodige stromen: belang van informatie en kennis delen & storytelling

•

Analyse restafval interessant: inspelen op vermindering.

Hoe kun je middels
de RCC methodiek
samen met je
leverancier
toegroeien naar deze
ambitie en
doelstellingen?
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RCC methodiek
• Rapid Circular Contracting;
• Besteden geen uitgewerkte oplossing aan;
• Uitdagen van marktpartijen om met slimme, circulaire oplossingen te
komen om de ambities van Waternet te realiseren;
• Uitdagen van de markt om zich te onderscheiden op kwaliteit en
innovatievermogen. Niet alleen tijdens de procedure maar ook in de
ontwikkelfase van de opdracht na gunning (en daarna).
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RCC methodiek
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RCC principes
• Een zo circulair mogelijk oplossing realiseren;
• Meervoudige, maatschappelijke waardecreatie creëren;
• Werk vanuit de Pareto regel (80-20 regel);
• Kostenafwegingen altijd van Total Cost of Ownership;
• Transparantie realiseren in kosten en afwegingen;
• Integriteit als fundament;
• Besluiten worden genomen op basis van het consentbeginsel;
• Partnerschap.
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Contractmanagement
• In de workoutfase samen om tafel om ambities (doelstellingen) te concretiseren;
• In de touchdownfase finaliseer je de MAP en bijlagen;
• Afbakening van de opdracht
• Verder uit te werken ambities
• Meet- en toetsplan op basis van de ambities

• Partnerschap;
• Blijven innoveren, nieuwe ontwikkelingen op de markt;
• Wat past in de afbakening?
• Waar moeten we nieuwe afspraken over maken?
• Meten is weten, betrek de keten
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Aandachtspunten
• Wat is voor jouw organisatie belangrijk (ambitie & kernwaarden)?;
• Blijf monitoren & sturen op resultaten;
• Betrek ketenpartners & daag de markt uit, gebruik expertise vd markt;
• Zorg dat je de medewerkers meekrijgt: aandacht voor gedrag.
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Vragen?

