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Grip en zicht op duurzaamheid
met ambitiewebtool
Heeft uw organisatie duurzaamheidsambities?
Welke zijn dat dan? En wat moet ik doen om die ambities te
halen? Kan ik ze in één oogopslag helder en meetbaar maken?
Met de bewezen Ambitiewebtoolmethode helpen we u aan
de antwoorden op deze vragen.
Met de Ambitiewebtool ondersteunen wij u bij het vastleggen
en vast (blijven) houden van uw duurzaamheidsambities.
Zo weet u niet alleen exact waar uw gebouw of gebied staat
ten opzichte van uw ambitie, maar krijgt u ook inzicht in de
vereiste maatregelen.

Van ambitie naar concrete maatregel
We begrijpen dat het lastig is om duurzaamheidsambities
te vertalen in concrete maatregelen. De Ambitiewebtool
is een op maat toegespitste methode die helpt bij het
vastleggen en vast (blijven) houden van de afgesproken
duurzaamheidsambities. Zo weet u niet alleen exact waar uw
gebouw of gebied staat ten opzichte van uw ambitie, maar
krijgt u ook optimaal zicht op de meetbare en toepasbare
maatregelen. Onze adviseurs werken de ambities samen met u
uit en vertalen deze vervolgens succesvol door in uw project.
Duurzaamheidscheck
Wellicht heeft u al een plan bedacht, maar is het nog niet
helder of duurzaamheid overeenkomt met uw ambities. In
dat geval meten onze adviseurs in hoeverre duurzaamheid
terugkomt in het plan. Zo past u uw plan optimaal aan op de
door u uitgesproken duurzaamheidsambities.

Ambitiewebtool uitgelicht
Met de Ambitiewebtool geven we u
een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde
ambitieniveaus.
In dat web hanteren wij een aantal thema’s:
 energie
 materialen & grondstoffen
 water
 bodem
 natuur & milieu
 leefomgeving & gezondheid
 toekomstwaarde
 duurzame bereikbaarheid
 ruimtegebruik
Daarnaast wordt er ook inzicht gegeven op
de bekende 3 P’s: People, Planet & Profit.
Wanneer deze onderdelen in evenwicht zijn
is er sprake van een duurzame ontwikkeling.

Impressie van een ingevuld amibtiewebtool.

Duurzaamheidniveaus
Elk thema kent binnen de Ambitiewebtool drie niveaus:

Meerwaarde Ambitiewebtool
De toepassing biedt ook meerwaarde als:

1. inzicht in de grootste duurzaamheidsbelasting
Geeft u op elk thema handvatten om daar vervolgens
een minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen,
die tenminste gelijk aan of beter is dan de grijze situatie.

 communicatiemiddel
Binnen het projectteam, maar ook richting bijvoorbeeld
bewoners op een voorlichtingsbijeenkomst.

2. van doelstelling naar verbetering
Het stellen van concrete reductiedoelstellingen en het
bereiken van significante verbeteringen op dit thema.
3. toegevoegde waarde
In plaats van ‘minder slecht’ is er geen negatieve
belasting (klimaatneutraal, energieneutraal, sluiten van de
kringlopen) er wordt zelfs een positieve bijdrage geleverd
op dit thema, bijvoorbeeld het leveren van energie
(Cradle to Cradle). Niveau 3 is het hoogst haalbare
binnen de duurzaamheidsambitieniveaus.

 brainstormplaatje
Door het abstractieniveau zonder technische keuzes en/
of exacte omschrijvingen vormt het een verantwoording
van gekozen ambities en een samenvatting van
gevoerde discussies voor bijvoorbeeld politici of interne
stakeholders.
 visionair
Om inzicht te geven aan derden, zoals adviesbureaus,
aannemers, leveranciers. Bijvoorbeeld in het meetbaar
maken en houden van duurzaamheid in
de aanbestedingsfase.
 proces
Ondersteunt bij het consequent vasthouden
aan uw duurzaamheidsambities gedurende de
verschillende fases in het proces.

Openbare ruimte
in Naarden wordt
duurzaam ingericht.

Het borgen
van een proces
Een goed proces is SMART en begint bij het vaststellen van de
projectambitie. De Ambitiewebtool ondersteunt u en uw stakeholders in
het vormgeven, vasthouden en communiceren van deze ambitie. Gedurende
het gehele proces is dit te borgen en te checken, zodat wat u afspreekt
ook daadwerkelijk het resultaat wordt. Wanneer er een afwijking ontstaat
is duidelijk waar dit aanligt en kan er bijgeschakeld worden om als nog de
ambitie te behalen. Kortom de Ambitiewebtool geeft inzicht in duurzaamheid
en zorgt dat u uw ambitie gedurende het proces vasthoudt.
Dit is toepasbaar voor zowel gebouwen, gebieden als infra.
borgen

Het Stedelijk Museum
in Breda bestaat uit een
monument in combinatie
met een nieuwbouwgedeelte.
De gemeente heeft de
verbouwing gebruikt om
de verduurzaming uit
te voeren.
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