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Voorwoord 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vanzelfsprekend. Het zou eigenlijk geen specifieke 
aandacht nodig moeten hebben. Het is een voorwaarde dat, als je onderneemt, dit ook  
maatschappelijk verantwoord gebeurt. De praktijk is altijd weerbarstig, maar DWA wil nadrukkelijk 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar ook verantwoording over afleggen. Daarom is in 
2021 gekozen voor het implementeren van een MVO-managementsysteem. Door het implementeren 
van dit systeem zorgen we ervoor dat ‘afzonderlijke’ MVO-uitingen en -acties gestructureerd een 
plek krijgen binnen DWA. Hiermee borgen we ook dat MVO continue aandacht krijgt en wordt 
meegenomen in de jaarlijkse verbetercyclus. 

Er is door diverse collega’s hard gewerkt om het MVO-managementsysteem te implementeren.  
We zijn er trots op, het staat als een huis en het onderbouwt het belang van onze missie. 
Het managementsysteem fungeert ook als spiegel voor ons morele kompas, waarbij het begrip  
rentmeesterschap leidend is. 

Het maakt ons ook kwetsbaar, want via de audits van de MVO-prestatieladder nodigen we uit tot 
reflectie. Reflectie die ons helpt om nog betere keuzes te maken en nog beter te anticiperen op dat 
wat we maatschappelijk verantwoord vinden. Zo maken wij samen duurzaamheid werkend! 

Van harte hoop ik dat dit jaarverslag uitnodigt tot reacties, inspiratie en kritische zelfreflectie.  
Veel leesplezier.  

Jaap Dijkgraaf 
Algemeen directeur

December 2021
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2000

Ingebruikname meest duurzame 
kantoor van Nederland. De 
‘Thermo-Staete’ in Bodegraven

2020

• Start MVO-prestatieladder
• Uitsluitend elektrische lease
• Houtbouw convenant/ circulariteit

2011

Vanaf 2010 tweejaarlijks medewerkersonderzoek Effectory

Label behaald: 
Beste werkgever

Verduurzaming 
mobiliteitsbeleid

1986-1995
1 maart 1986 -1995: pioniers warmte- 
en koudeopslag in projecten:
• Groene Hart Ziekenhuis Gouda, het eerste 
   wko project dat goed en lang functioneert 
   tot op de dag van vandaag
• Evoluon Eindhoven 
• Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

2018

Werkplek aanbieden voor 
mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt 

2002
MVO-award in ontvangst genomen 
van toenmalig minister Zalm

2008

20102013

2015
Keuze voor meer fairtrade 
en biologisch aanbod in de 
‘keuken’ van DWA

2016
• Beleid verder vormgeven op de thema’s 
   Vitaliteit, CO2-reductie en Geven en doen
• Locatie Rijssen. Duurzaamheidswinkel:  
   Een werkplek en ruimte aanbieden 
   (vanuit UWV) – onder ons kantoor – om 
   bewonersadvies te geven met duurzaamheids-
   maatregelen van lokale bedrijven

2019
• Verduurzaming bestaand 
   gebouw in Gouda
• Koppeling SDG’s aan 
   het beleid van DWA
• Facilitaire leidraad: ‘DWA doet 
   duurzaam’ en vegetarisch beleid 
   bij DWA-brede activiteiten en in 
   ons eigen restaurant

2021
• Kantoor DWA voorzien van 
   eerste Binnenklimaat Label
• Gecommitteerd aan Paris 
   Proof van DGBC

• DWA milieuteam opgestart. 
  Jaarlijkse publicatie van de CO2 footprint 
  (emissierapportage) en milieujaarverslag
• 2008-2012: Interne competitie om   
   energiegebruik privé te verlagen

doorlopend:  
Het verzorgen van  
gastcolleges over  
duurzaamheid op  

diverse scholen en het  
bieden van stage- en 

afstudeerplekken  
aan studenten.
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Hans Buitenhuis: wij wilden warmte- en koudeopslag 
niet alleen op papier bestuderen maar ook daadwerkelijk 
gaan realiseren. Het boren van bronnen en het oppompen 
van grondwater was destijds in de bouw- en installatie-
sector volslagen nieuw. Dan moet je weleens geluk 
hebben. Ik kwam in gesprek met Hugo Steehouwer, 
destijds hoofd technische dienst van het Groene Hart 
Ziekenhuis in Gouda, toen nog Bleuland Ziekenhuis 
geheten. Hij had interesse in wko, want wat bleek? In  
zijn vorige baan, zat hij voor Heineken in Afrika en had 
daar ervaring met het boren van bronnen en gebruik van 
grondwater opgedaan. “Prima techniek en heel  
betrouwbaar”, aldus Hugo. Koeling van ‘zijn’ ziekenhuis 
met grondwater uit een wko-systeem zag hij dus wel 
zitten. Wij gingen aan de slag met haalbaarheidsstudies, 
engineering, uitvoeringsbegeleiding, subsidieaanvraag  
bij de EU (werd toegekend), monitoring, seminars, 
persberichten en artikelen. Kortom het hele DWA- 
arsenaal en in 1993 is het wko-systeem in bedrijf 
genomen. Tot op de dag van vandaag maakt Groene  
Hart Ziekenhuis gebruik van warmte- en koudeopslag  
in de bodem.
 
Een andere mooie herinnering heb ik aan de realisatie  
van het wko-systeem voor het Evoluon in Eindhoven. 
Oorspronkelijk had het ingenieursbureau van Philips een 
nieuwe koelinstallatie met koelmachines bedacht. Deze 
installaties werden ondergebracht in een grote, onder-
grondse kelder vóór het gebouw. Alleen die koelmachines 
gingen zoveel herrie produceren voor de woonomgeving, 
dat er allerlei geluidwerende voorzieningen nodig waren. 

Hierdoor stegen de kosten en het energieverbruik.  
Om ‘vijf-voor-twaalf’ werden wij erbij geroepen en 
bedachten we een alternatief met warmte- en koude-
opslag. Hierdoor werden vrijwel alle koelmachines 
overbodig en waren de geluidproblemen opgelost. Een jaar 
of twintig later – rond 2015 – was ik in het Evoluon en 
informeerde bij de receptie naar het wko-systeem. Een 
paar mensen van de technische dienst werd opgetrom-
meld, die me meenamen naar de genoemde technische 
kelder. Alles stond en draaide er nog! Enthousiast 
vertelden ze dat de wko prima voldeed, dat ze de laatste 
koelmachine een aantal jaren geleden hadden afgedankt 
en alle koeling met de wko waren gaan leveren. En leuk 
detail: in die technische kelder hing nog een paneeltje met 
een visualisatie, gemaakt door een oud DWA-collega, die 
we destijds aan Evoluon hadden gegeven.

Projecten vanaf 1986 tot  
nu in ontwikkelingslanden 
waarmee we met kennis 
hebben bijgedragen

•  Hospice Zambia Ethiopië noodstroom-
voorziening ziekenhuis projecten. 

•  Samenwerking Hope University  
College in Addis Ababa, Ethiopië. 

 -  Samenwerking van een aantal  
Nederlandse ondernemingen met  
Woord en Daad. Resultaat is een  
HBO-opleiding in Addis. 

 -  Plaatsen van een door AMC geschonken 
tweedehands noodstroomaggregaat bij 
Hope University College in Addis Ababa. 

•   Sponsoring van Ethiopische student 
Dinkbeyesus Kintebo voor Engelstalige 
bachelor opleiding electrical engineering 
aan Saxion University. Met succes: geslaagd. 

•  Namens de RegioOndernemers Midden 
Holland van Woord en Daad het inrichten 
van twee praktijklokalen in een technische 
school in Ouhiagouya in Burkina Fase. 

•  Voorbereiding en coördinatie van plaatsen 
van een door Hoornbeeck college 
geschonken 500 kVA noodstroom-
aggregaat aan het St. Pauls Hospital in 
Addis Ababa, Ethiopië. 

•  Ontwerp van betrouwbare stroom-
voorziening voor SIL-Wycliffe in Bamako, 
Mali. Concept van zon-PV, batterijen, 
noodstroomaggregaat en besparende 
maatregelen. 

•  Ontwerp van veilige en zuinige  
klimaat installaties voor Jemima in  
Beit Jala, Westbank. 

Herinneringen aan 35 jaar MVO

Hans Buitenhuis
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stand van zaken 
doelstellingen  
per kernthema
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De beleidsverklaring, opgesteld in november 

2021, beschrijft de basis en de ambities van 

DWA op het gebied van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO). Zelf 

dragen wij bij aan een betere wereld met 

ons duurzame beleid op het gebied van 

inkoop, energiegebruik en mobiliteit. 

Het begrip ‘Rentmeesterschap’ is de basis 

voor ons morele kompas, de ‘centrale 

waarde’ van onze onderneming. Onze 

ethische code gebruiken wij als richtlijn bij 

het maken van beslissingen. Werken met 

een MVO-managementsysteem is hierop 

voor ons een waardevolle aanvulling.  

Kernthema: Behoorlijk bestuur
Dat MVO en DWA samen gaan getuigt het onderdeel 
‘Historie van DWA binnen MVO’. Sinds de start van  
onze organisatie in 1986 heeft DWA altijd oog gehad  
voor het MVO-denken. Al ruim 35 jaar maken wij 
duurzaamheid werkend. 

In 2021 is de basis gelegd voor het MVO-management-
systeem. Dit systeem met de PDCA-cyclus zorgt ervoor 
dat we binnen DWA een vaste structuur voor MVO 

hebben. Ons uitgangspunt hierbij is dat MVO aansluit bij 
onze organisatie, onze praktijk en onze medewerkers. 
Hiervoor zijn plannen en enthousiaste collega’s genoeg. 
In kleine, uitvoerende projectteams met een mix aan 
collega’s uit alle gelederen van de organisatie gaan we 
deze plannen uitvoeren.

Kernthema: Goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap is de kern van onze organisatie. 
Het welzijn van onze medewerkers staat daarbij hoog  

 Als ‘lerende organisatie’ streven we er continu naar om aan 
te sluiten bij de behoeften en wensen van de verschillende 
generaties medewerkers.

1

2

3

4

2

www.dwa.nl/mvo


8

op onze agenda. Wij streven ernaar om mensen een 
gezonde en plezierige werkplek te bieden, zodat ze  
zinvol kunnen bijdragen aan de maatschappelijke 
vraagstukken waar DWA een antwoord op geeft. Als 
‘lerende organisatie’ streven we er continu naar om aan te 
sluiten bij de behoeften en wensen van de verschillende 
generaties medewerkers.

Zoals elk jaar streefden we er ook in 2021 naar om een 
gezonde en plezierige werkplek te bieden aan onze 
medewerkers. We hebben hierbij nog meer dan voor-
gaande jaren aandacht gegeven aan het faciliteren van 
een goede work-life-balance gezien de coronapandemie. 

Een gezonde werkplek thuis en op kantoor was daarin 
een belangrijk speerpunt. Via een enquête is de behoefte 
geïnventariseerd en zijn de benodigde zaken hiervoor 
geregeld. Naast dat we het ziekteverzuim een groot deel 
van het jaar onder ons streven van 1,9% hebben weten te 
houden, zijn we ook erg blij met het feit dat we wederom 
geen werkgerelateerde ongevallen hebben gehad dit jaar. 

DWA is sinds 2014 VCA* gecertificeerd. Dit betekent dat 
wij de zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) 
hoog in het vaandel hebben staan. De scope voor VCA* 
bestaat uit de werkzaamheden schouwen, meten en 
inspecteren. Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren 
binnen deze scope zijn VCA-gecertificeerd; zij hebben 
een VCA-certificaat behaald en voeren werkzaamheden 
uit met behulp van de VCA-processen, werkinstructies 
en toolboxen. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een 
VCA-bijeenkomst gehouden waar de medewerkers 
instructie en voorlichting krijgen met betrekking tot VCA 
gerelateerde punten.

Een ander onderwerp dat veel aandacht heeft gekregen 
in de afgelopen periode zijn de arbeidsvoorwaarden; ze 
zijn vernieuwd en getoetst met de branche en de OR. 
Door middel van gesprekken met nieuwe medewerkers 
en exitgesprekken met vertrekkende medewerkers 
hebben we een goed beeld gekregen van de waardering 
van onze arbeidsvoorwaarden. Voor geen van de 
vertrekkende medewerkers waren ze reden voor het 
zoeken naar een andere werkgever.

Ondanks de coronacrisis is DWA in 2021 flink gegroeid.  
De beoogde tien tot vijftien vacatures zijn er uiteindelijk 

20 geworden die allemaal ruim binnen de gestelde 
termijn van een half jaar zijn vervuld. Daarnaast bieden 
we aan studenten gedurende het hele jaar afstudeer-
plekken en stages aan. Het streven is om jaarlijks 
minimaal tien en maximaal achttien studenten een 
waardevolle stageplek te bieden. Wij vinden het van 
belang om op deze manier in verbinding te blijven 
bestaan met het onderwijsveld en tegelijkertijd ons 
steentje te kunnen bijdragen aan groei en ontwikkeling. 
 
Kernthema: Eerlijk zaken doen
Bij ‘eerlijk zaken doen’ passen ons de termen transparantie 
en onafhankelijkheid, zowel intern als extern. We zijn 
transparant over de kennis die wij hebben en met de 
buitenwereld delen en over innovaties waar wij mee bezig 
zijn, maar ook in onze (onafhankelijke) deelname in 
(overheids)werkgroepen en denktanks. Onafhankelijk 
zijn wij in onze advisering richting opdrachtgevers: 
duidelijke offertes, transparante voorwaarden en voldoen 
aan de verwachting. 

Eerlijkheid binnen de organisatie gaat ook over verwach-
tingen en transparantie. De OR, de adviesraad, de 
aandeelhouders (die allemaal 100% actief berokken zijn 
bij de onderneming) geven hier richting aan. Als kader 
voor eerlijk zaken doen sluiten we aan bij onze eigen 
ethische code die is opgenomen in onze arbeidsvoor-
waarden en bij de Gedragscode van NLingenieurs.
Juist door het delen van kennis brengen we de markt in 
beweging. Net als andere jaren nemen we in 2022 actief 
deel aan beurzen, congressen en gastcolleges om de 
branche kennis te laten maken met innovaties binnen ons 
vakgebied. Bij een ‘Slimme en gezonde leefomgeving’ 
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passen thema’s, zoals aardgasvrije wijken, circulariteit, 
klimaatadaptatie, datakwaliteit, smart contracts, digital 
twin, smart buildings, 5G enz. 
DWA neemt actief deel aan de volgende innovatieve 
subsidieprojecten en congressen:
• Horizon2020
• Brains for Buildings
• Internationale congres CLIMA 2022

Het gebruik van data is in 2021 een belangrijk onderwerp 
gebleken. Op de agenda voor het jaar 2022 komt te staan 
welke afspraken we met onze opdrachtgevers maken 
over het gebruik van hun data. Dit geven we in 2022 
verder vorm en brengen we in de praktijk. 

Binnen ‘Eerlijk zaken doen’ past ook het breder delen van 
onze kennis zonder hier direct iets tegenover te zetten. 
Illustratief hiervoor is onze inzet op de hoogtijdagen van 
de coronapandemie. We verwijzen hiervoor naar de 
kennis die wij hebben gedeeld op het gebied van 

ventilatie. Gaandeweg het verloop van de pandemie 
kwam er steeds meer wetenschappelijke kennis beschik-
baar met betrekking tot de relatie tussen ventilatie en 
verspreiding van het virus. Deze kennis is door DWA in 
samenwerking met en door participatie in de zogenoemde 
werkgroep ‘Zingen in de kerk’ bruikbaar gemaakt voor 
het grote publiek. Met de lancering van de website 
www.eerstehulpbijventilatie.nl ontstond er voor kerken 
handelingsperspectief om op momenten dat  
dat mogelijk was (gelimiteerd) bij elkaar te komen. We 
hebben bovendien de nodige tijd genomen om vragen van 
gebruikers van de website persoonlijk te beantwoorden 
(met enige regelmaat tien vragen per dag), dit alles 
zonder (direct) commercieel verdienmodel. De  
ontwikkelde kennis en website was vervolgens een 
belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van het 
Masterplan Ventilatie waarvoor het hele spectrum aan 
maatschap pelijke sectoren een vergelijkbare tool is 
ontwikkeld. Op deze manier delen wij onze  
(wetenschappelijke) kennis op onderwerpen die  

actueel zijn in de samenleving en waar de maatschappij 
haar vruchten van kan plukken. 

Als concrete actie om een bijdrage te leveren met kennis 
en tijd aan de verbetering van veiligheid, kwaliteit van 
leven, comfort voor mensen en een duurzame samen-
leving heeft Futaro Groep (de holdingmaatschappij van 
DWA) het sponsorbeleid nieuw leven in geblazen en 
verder geoptimaliseerd. Concreet betekent dit dat 
werknemers zelf (buitenlandse) ontwikkelprojecten 
kunnen aandragen, waar wij met onze (technische) 
kennis het verschil kunnen maken. Wanneer het project 
voldoet aan de voorwaarden, wordt er een team aan 
experts samengesteld, die hier zelf een actieve adviserende 
rol in spelen. Futaro Groep faciliteert dit en jaarlijks wordt 
een budget hiervoor ter beschikking gesteld. Zo  
ondersteunen we met onze technische kennis de bouw 
van een opvangtehuis voor meervoudig gehandicapte 
kinderen in Jeruzalem, zodat zij een comfortabel en  
veilig thuis hebben. 

Kernthema: 
Consumentenaangelegenheden
Het kernthema ‘Consumentenaangelegenheden’ hebben 
we op onze eigen manier geladen binnen onze organisatie. 
De consument is voor ons de eindgebruiker van ons 
advies. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het 
effect dat ons advies heeft op onze omgeving. We zijn 
ons er steeds meer van bewust dat de eindgebruiker 
begrijpt wat wij adviseren. 

Zie onze podcast op soundcloud:  
soundcloud.com/dwa-podcast

Website www.eerstehulpbijventilatie.nl

1

2

3

4

2

https://soundcloud.com/dwa-podcast


10

Dit vraagstuk speelt met name bij opdrachten met 
betrekking tot de energietransitie. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het 
boekje ‘Energietips’ in 2021. Deze uitgave is in eerste 
instantie in het kader van een opdracht ontwikkeld, maar 
komt nu digitaal beschikbaar (Creative Commons) en is 
voor iedereen te gebruiken (gemeente, energie coöperatie 
e.d.). De tekststijl wordt aangepast zodat het ook 
geschikt is en beschikbaar komt voor de geïnteresseerde 
bewoner en particulier. Er wordt aan toegevoegd hoe je 
de maatregelen in een concept kunt toepassen zodat  
de vervolgstappen en samenhang duidelijk wordt, ook 
voor de leek. 

WijkvanNu is een unieke samenwerking tussen Buro Loo, 
DWA en SME. Met een team van ruim 25 professionals 
werken wij samen aan het opstellen en uitvoeren van 
wijkuitvoeringsplannen. WijkvanNu biedt een volledige 
aanpak voor gemeenten die écht aan de slag willen met 
wijkuitvoeringsplannen. Het samenspel tussen proces, 
participatie en techniek zorgt voor een succesvol 
wijkuitvoeringsplan. We realiseren een breed gedragen, 
inhoudelijk sterk wijkuitvoeringsplan, waarmee  
bewoners, gemeente en stakeholders vol vertrouwen  
aan aardgasvrije wijken bouwen. 

Kernthema: Circulaire economie en 
klimaatverandering
Dit kernthema raakt de kern van onze advisering. In de 
projecten adviseren wij onze opdrachtgevers op welke 
manier zij hun duurzame ambities en doelen kunnen 
behalen. Ook intern spelen de onderwerpen circulaire 
economie en klimaatverandering een rol. Door naast 

projectadvisering ook intern bezig te zijn met  
verduurzamen, werken wij aan het verbeteren van de 
kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van 
het energie-en materiaalgebruik. 

In 2021 hebben we het Paris Proof Commitment  
ondertekend en verbinden ons daarmee aan de ambitieuze 
doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde 
omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook 
de daarbij horende CO2-emissies terug te brengen. 

Er zijn een groot aantal projecten waarbij een duurzaam-
heidslabel is, of wordt behaald. Denk hierbij aan de 
verschillende BREEAM-certificaten die zijn uitgereikt aan 
onze opdrachtgevers. Verder vragen BREEAM en MVO 
om presentatie van duurzaamheid bij binnenkomst in 
het gebouw. Met onze ontwikkelde energiespiegels  
is onder andere CO2-besparing, energieverbruik, 
opbrengst van de pv-panelen inzichtelijk voor de 
gebouwgebruikers. Dat zorgt voor bewustwording en 
creëert duurzamer gebruik.

Door naast projectadvisering ook 
intern bezig te zijn met 
verduurzamen, werken wij aan het 
verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving en aan het verlagen 
van het energie-en materiaalgebruik.
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2021 2020 2019 2018
Omzet 12,6 mln 11,0 mln 10,0 mln 10,2 mln

Winst voor belasting 1,3 mln 1,0 mln 0,9 mln 1,2 mln

Rendement 10,4% 9,5% 9,3% 11,3%
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Financieel resultaat Wagenpark

Klanttevredenheid

Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek geeft ook  
in 2021 weer een goed overall beeld van de waardering 
van onze opdrachtgevers van DWA. Hoewel de NPS-score 
licht is gedaald, worden wij nog steeds herkend op  
onze deskundigheid, professionaliteit en prettige  
samenwerking. Aandachtspunten liggen op de ‘zachte’ 
kant: actiever meedenken en communicatie. 

Het ophalen en registratie van klantfeedback en  
-ervaring door middel van projectevaluaties met 
opdrachtgever is punt van aandacht. 
In 2022 krijgt dit een andere vorm waarbij de  
klantrelatie, afwijkingen binnen het project en MVO  
vaste gespreksonderwerpen worden.  

Klanttevredenheid (NPS)
Zou u DWA aanbevelen bij een zakelijke relatie?

Promotors Neutralen Criticasters
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* Beide zuinige 1.0 tsi
Volledig electrisch

Plug-in Hybride

Hybride

Benzine*
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* een arbeidsongeval waarbij het slachtoffer aan de gevolgen 
overlijdt, blijvend letsel oploopt of in een ziekenhuis moet 
worden opgenomen.
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* Werkplekinspecties hebben als doel het in stand houden danwel bevorderen van een veilige 
werkomgeving en werkwijzen. De inspecties worden uitgevoerd bij de projectlocaties waar 
medewerkers werkzaamheden uitvoeren onder de VCA-scope (meten, schouwen, inspecteren).
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* een arbeidsongeval waarbij het slachtoffer aan de gevolgen 
overlijdt, blijvend letsel oploopt of in een ziekenhuis moet 
worden opgenomen.
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Veiligheid

* een arbeidsongeval waarbij het slachtoffer aan de 
gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt of in een 
ziekenhuis moet worden opgenomen.

* Werkplekinspecties hebben als doel het in stand 
houden danwel bevorderen van een veilige  
werkom geving en werkwijzen. De inspecties worden 
uitgevoerd bij de projectlocaties waar medewerkers 
werkzaamheden uitvoeren onder de VCA-scope  
(meten, schouwen, inspecteren).
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De focus van deze eerste interne audit is 

‘MVO bij DWA’ en de interne communicatie 

hierover: Hoe is tot nu toe de communicatie 

over MVO geweest? Waar is behoefte aan? 

Op welke wijze kunnen we dit faciliteren? 

Het doel van deze audit is een verbeterslag 

te maken in onze communicatie om  

alle collega’s betrokken te houden bij  

dit onderwerp.

Werkwijze
Tijdens een korte digitale ‘MVO-break’ op 11 november 
2021 is met behulp van Mentimeter een evaluatie gedaan 
over de wijze van communiceren als het gaat om MVO. 
We kozen ervoor om Mentimeter in te zetten om zo een 
groot aantal collega’s te bevragen op dit onderwerp.

De vragen die gesteld zijn

1. Waar heb jij al gehoord over MVO bij DWA?

10  Al jaren geleden!
6  Dit jaar: ik ben - actief - betrokken bij het MVO-beleid
10  Tijdens een online ‘Op het Podium’ 
7   Tijdens een directie-update 
4   Ik hoor het nu voor het eerst

2. In hoeverre ben je op de hoogte van  
de inhoud van MVO bij DWA?

2   Goed: ik weet wat MVO bij DWA inhoud 
7   Deels: ik ken de hoofdlijnen / kernthema’s 
10   Mwoah: ik iets gehoord/gelezen,  

maar eigenlijk weer vergeten
4   Niet: ik ben nog niet op de hoogte

3. MVO bij DWA; dan denk ik aan de volgende woorden

1

2

3

4

3

Interne communicatie
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4. Als ik iets wil weten over MVO bij DWA, dan zoek ik: 

1ste    Ik vraag het een collega
2de   Ik vraag het aan het MVO team 
3de    Op de MVO portal 
4de   Op de website DWA, kopje MVO
5de    Ik vraag het mijn manager of directie 
6de   Ik Google: “MVO DWA”
7de   Anders (geef in de chat aan hoe jij zoekt) 

5. Hoe zou jij betrokken willen worden bij MVO binnen DWA?

9   Ik wil graag meer informatie over MVO in het algemeen 
10  Ik wil graag meer informatie over het beleid 
20  Ik wil graag meer informatie over de uitwerking en resultaten van de kernthema’s 
8  Ik wil graag actief meedenken in het beleid of de uitwerking van de thema’s 
10  Ik hoef niet actief betrokken te worden 
1  Anders (deel in de chat JOUW gedachten) 

6. Hoe wil jij het liefst op de hoogte gehouden worden van MVO binnen DWA?

Conclusie
De respons van deze Mentimeter varieert tussen de 29 en 34, een aantal collega’s heeft 
niet alle vragen beantwoord. Op een totaal van 142 collega’s (inclusief studenten) 
betekent dit een respons van zo’n 21%.

De resultaten van deze meting zijn positief; de overgrote meerderheid van de  
respondenten heeft gehoord van MVO bij DWA (vraag 1) en wil graag op de hoogte 
gehouden worden (vraag 5). De Portal-pagina wordt hiervoor aangegeven als de meest 
prettige manier (vraag 6en 7). Inhoudelijk kunnen we nog verbeteren; in totaal 17 
respondenten geven aan deels op de hoogte te zijn van de inhoud of het wel gehoord  
te hebben maar het alweer te zijn vergeten (vraag 2). 

Inhoudelijk kunnen we nog verbeteren; in totaal 17 respondenten geven aan deels op de 
hoogte te zijn van de inhoud of het wel gehoord te hebben, maar het alweer te zijn 
vergeten (vraag 2).

Acties
Op basis van de resultaten van de interne audit gaan wij aan de slag met de volgende acties:
•  Periodieke nieuwsberichten / updates plaatsen op de Portal
•  Opzetten MVO-sessies in samenwerking met collega’s waarbij diverse MVO-thema’s 

verder worden besproken en opgepakt
•  Opnieuw onderzoek via Mentimeter over 6 maanden

7. Hoe kunnen we de communicatie rondom MVO en de uitvoering verbeteren? 

1

17

4

4

7

1

Via de Portal  
(nieuwsberichten en 
de informatiepagina)

Ik hoef niet op de hoogte 
gehouden te worden 

Via mijn manager 

Via (online) 
Op het Podium 

Via 
directie-updates 

Via mail van het 
MVO-team 

1

2

3

4

3
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projecten met  
mvo elementen
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3

44



17

Energiehotel Ede: Boegbeeld van alle 
nieuwe trends in duurzaamheid

Energiehotel Ede wordt het boegbeeld van alle nieuwe 
trends in duurzaamheid. Energieneutraal uiteraard, maar 
ook circulair, modulair en biobased gebouwd. De houten 
hotelkamers rollen als kant-en-klare modules – inclusief 
de installaties – uit de fabriek en hoeven ter plekke alleen 
nog in het stalen frame geschoven te worden. Dit 
bijzondere project, zorgt al voor flink wat spin-off. Er 
staan inmiddels zeven vervolgprojecten in de wacht met 
het prefab blokkenbouw-concept. DWA is verantwoor-
delijk voor het installatieontwerp. Dit bouwconcept kan 
zelfs een oplossing bieden voor de woningnood in 
Nederland. Door de modules bovenop bestaande 
flatgebouwen te plaatsen.

   Meer informatie online

Floating Office Rotterdam: 
klimaatbestendig en energieneutraal

Floating Office Rotterdam (FOR), het nieuwe drijvende 
kantoor van 3.000 m2 voor de Global Center on Adaptation 
(GCA). De huisvesting van de GCA in een drijvend 
kantoorgebouw van hout is uniek in de wereld. Het 
ontwerp beschikt over een breed scala aan state-of- 
the-art duurzaamheidsmaatregelen. Wij zijn de adviseur 
voor installaties, brandveiligheid en bouwfysica.
FOR is grotendeels gebouwd van hout en kan gemakkelijk 
gedemonteerd en hergebruikt worden. Het gebouw is 
hiermee klaar voor de circulaire economie. 

   Meer informatie online

Masterplan voor smart building-
oplossingen bij ruim 80 gebouwen 
 
DWA adviseert Universiteit Utrecht (UU) over het 
verslimmen van de vastgoedportefeuille. 
De directie Vastgoed & Campus van de UU gaf het 
adviesbureau de opdracht een strategie te bedenken 
voor de inzet van diverse smart building-technologieën 
om de gebouwprestaties te verbeteren. Prestaties op het 
gebied van energieverbruik, ruimtegebruik, onderhoud en 
een gezond binnenklimaat. DWA gaat de opgave 
toekomstbestendig en integraal invullen. Duurzaamheid 
en de gebruikers staan daarbij centraal.

Hierbij een greep uit onze MVO-projecten
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https://www.dwa.nl/slapend-rijk-worden-in-energiehotel-ede/
https://www.dwa.nl/floating-office-rotterdam-klimaatbestendig-en-energieneutraal/
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Overheidsgebouwen Den Haag  
in 2040 klimaatneutraal 

Het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH) is de 
volgende fase ingegaan. Het Rijksvastgoedbedrijf en 
consortium Motion2040+, bestaande uit Adviesbureau 
DWA, Rebel, TwynstraGudde en Witteveen+Bos, hebben  
de handen ineengeslagen om vóór 2040 ruim 30 overheids-
gebouwen van schone energie te voorzien. Om dat te 
bereiken gaat het programma uit van een gebiedsgerichte 
aanpak, waarbij herhaalbaarheid en schaalbaarheid van 
de aanpak centraal staan. Motion2040+ richt zich op drie 
hoofdthema’s: gedeelde WKO-netwerken middels Smart 
Thermal Grids, geothermie voor de levering van duurzame 
warmte en het aanjagen van innovaties voor de duurzame 
energievoorziening van gebouwen.

   Meer informatie online

Zandweerd gaat over op slim warmtenet 
met gezuiverd rioolwater als bron

In Deventer, in de wijk Zandweerd. gaat een duurzaam 
warmtenet 2.000 nieuwe én bestaande woningen 
verwarmen. De warmte komt uit het rioolwater dat eerst 
door de lokale afvalwaterzuiveringsinstallatie is behandeld. 
In de nieuwe woningen waarderen individuele warmte-
pompen de temperatuur verder op. Voor de bestaande 
woningen gaan vier energiecentrales dat doen. DWA 
bedacht de slimme warmtevoorziening en het business-
plan, begeleidt de uitvoering en legt de bewoners uit wat 
hen te wachten staat.

   Meer informatie online

Aquathermie werkend maken in 
Harderwijk

Aquathermie: het winnen en distribueren van warmte uit 
oppervlakte-, drink- of afvalwater is een veelbelovende 
manier om woningen aardgasvrij te verwarmen. Bij DWA 
zijn we het stadium van praten al voorbij, we DOEN het 
gewoon. In de wijk Waterfront in Harderwijk liggen de 
leidingen van het warmtenet al in de grond. Binnenkort 
krijgen de eerste nieuwbouwwoningen warmte uit 
gezuiverd rioolwater geleverd.

   Meer informatie online
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https://www.dwa.nl/actueel/overheidsgebouwen-den-haag-in-2040-klimaatneutraal/
https://www.dwa.nl/zandweerd-gaat-over-op-slim-warmtenet-met-gezuiverd-rioolwater-als-bron/
https://www.dwa.nl/dwa-maakt-aquathermie-werkend-in-harderwijk/
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Energiespiegels in Hourglass

Onze ontwikkelde energiespiegels hangen in het 
duurzame pand ‘Hourglass’ op de Zuidas. Met zo’n 
energiespiegel maken we – onder andere CO2-besparing, 
energieverbruik, opbrengst van de pv-panelen – inzichtelijk 
voor de gebouwgebruikers. Zo zien de gebruikers 
letterlijk hoe het gebouw presteert. 

   Meer informatie online

Ons kantoor DWA Gouda voorzien van 
eerste Binnenklimaat Label

Het verduurzaamde kantoorgebouw van DWA aan de 
Harderwijkweg in Gouda is als eerste in Nederland 
voorzien van een gecertificeerd Binnenklimaat Label.  
En ook op het allerhoogste niveau: Binnenklimaat  
Label A ‘zeer goed’. Met het label kunnen zowel  
gebouweigenaren als werkgevers aantonen dat de 
werkplek gezond en comfortabel is.

   Meer informatie online

Slim verduurzamen gemeentelijk  
vastgoed Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 
2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de 
noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ 
worden komende tien jaar zeven panden verduurzaamd. 
In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en 
oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om 
te komen met een aanpak die leidt tot maximale 
duurzaamheidswinst binnen een sluitende businesscase. 

Renovatie Stadhuistoren is afgerond: 95% van  
de materialen hergebruikt of gerecycled.
Het project ‘Renovatie en verduurzaming Stadhuis 
Eindhoven’ won in 2020 de Cobouw Award voor  
Duurzaamheid! Het winnen van deze award is een extra 
bevestiging van de duurzame kwaliteit die we realiseren 
voor de gemeente Eindhoven. 

   Meer informatie online
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https://www.linkedin.com/posts/dwa-installatie-en-energieadvies_energiespiegels-breeam-monitoring-activity-6790978290330025984-ccga
https://www.dwa.nl/actueel/kantoor-dwa-gouda-voorzien-van-eerste-binnenklimaat-label/
https://www.dwa.nl/actueel/mpuls-wint-duurzaamheid-award-met-aanpak-stadhuistoren-eindhoven/
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Wij maken 
duurzaamheid 
werkend!

1

2

3

4

T  088 – 163 53 00
E  dwa@dwa.nl
I  www.dwa.nl

Vestigingen 
Gouda  |  Amstelveen  |  Rijssen  |  Veenendaal

https://www.dwa.nl/mvo/
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