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De vijf duurzame  
ontwikkelingsdoelstellingen  
van DWA 

Duurzaamheid zit in het DNA van DWA. We doen het duurzaam of we doen het niet. Dat 

laten we zien in onze projecten, in onze organisatie, in de visie die we uitdragen en de 

ontwikkelingsprojecten die we initiëren. DWA heeft een vijftal duurzame ontwikkelings-

doelstellingen waar we met hart en ziel invulling aan geven. Die ontlenen we aan de  

doelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. MVO, SDG? Hoe je het ook noemt: wij 

praten er niet over, we doen het gewoon! Want, wij maken duurzaamheid werkend.
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• 
Doel 1: betaalbare, 
schone energie

de klant: projecten en specialismes

1

2

3

4

5

1



4

Doel 1: Betaalbare, schone energie

‘Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare,  
betrouwbare, duurzame en ‘moderne’ energie’

•  We zorgen voor duurzame energieopwekking. Zo 
werken we mee aan de ontwikkeling van Trias 
Westland, een baanbrekend geothermieproject.

•  We verduurzamen bestaande wijken, kantoren 
en bedrijventerreinen. Een mooi voorbeeld is het 
‘Herman Gortercomplex’. Wij transformeren drie 
gedateerde kantoorgebouwen uit de jaren ’90 
naar één modern en zeer duurzaam rijkskantoor. 
Met het klimaatdoel 2050 voor ogen is het 
Herman Gortercomplex Utrecht het eerste 
rijkskantoor dat gerenoveerd wordt onder de 
ambitie ‘energieneutraal’. Het pand stijgt 
hiermee van energielabel label B naar A++++. Met 
het energieneutraal maken van het pand 
(Herman Gorterstraat 5) is aangetoond dat een 
gedateerd pand wel degelijk energieneutraal 

gemaakt kan worden. Het label energieneutraal 
wordt behaald met zowel energiebesparende als 
energieopwekkende maatregelen zoals: de 
adaptieve gevel door triple glas en zonwering 
aan de binnenzijde. Zonnepanelen worden 
zowel op het dak als op een deel van de 
opstallen op het binnenterrein gelegd. Daarmee 
wordt veel extra energie opgewekt.

•  We werken aan aardgasvrije nieuwbouwwijken. 
Voorbeelden zijn de all-electric-wijk Hoogeland 
in Naaldwijk, de aardgasvrije nieuwbouw-
woningen op het DEK-terrein in Medemblik en 
de nieuwbouwlocatie Haarrijn in Utrecht.

Trias Westland

Herman Gortercomplex Utrecht
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https://www.dwa.nl/baanbrekend-geothermieproject-trias-westland/
https://www.dwa.nl/baanbrekend-geothermieproject-trias-westland/
https://www.dwa.nl/herman-gortercomplex-utrecht-eerste-energieneutrale-rijkskantoor-van-nederland/
https://www.dwa.nl/aardgasvrije-woningen-haarrijn/
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Doel 2: duurzame infra, 
industrie en innovatie
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Doel 2: Duurzame Infra, industrie  
en innovatie

‘Bouw een veerkrachtige (kennis)infrastructuur, bevorder  
duurzame industrialisering en stimuleer innovatie’

•  We brengen kunstmatige intelligentie verder. 
We trainen algoritmes om patronen te herken-
nen en analyseren, waardoor gebouwinstallaties 
voorspellend kunnen reageren. Dat maakt 
systemen duurzamer en efficiënter.

•  We investeren in slimme en gezonde gebouwen. 
DWA is partner van Microsoft; samen brengen 
we virtuele gebouwen en data-analyses naar 
een hoger plan. We ontwikkelen datagedreven 
diensten die gebouwen gebruiksvriendelijker en 
gezonder maken en die gebouweigenaren en 
onderhoudsbedrijven ontzorgen. 

•  Wij hebben - in tijden van corona - een 
riscotaxatie-tool ‘Eerste Hulp Bij Ventilatie’ 
ontwikkeld voor maatschappelijke belangen. 

•  We halen bestaande wijken van het aardgas af. 
Zoals het Doeskwartier in Leiderdorp, waar we 

een collectief warmtenet voorstellen dat 
gebruik maakt van lokale warmte uit het water 
van de jachthaven. 

•  We ontwikkelen duurzame energievoorzieningen. 
Voor het multifunctionele Rijnsburgerblok in 
Leiden ontwierpen we bijvoorbeeld een centrale 
installatie met wko in grondwaterbronnen, 
warmtepompen en warmtekrachtkoppeling.

DWA geeft gevraagd en ongevraagd haar 
visie op actuele ontwikkelingen. We delen 
graag onze kennis en ervaringen met de 
markt. Bijvoorbeeld in de vorm van  
whitepapers, handleidingen, rapporten, 
webinars en trainingen.

Rijnsburgerblok Leiden
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https://eerstehulpbijventilatie.nl
https://www.dwa.nl/bewonersgroep-in-leiderdorp-bant-aardgas-uit-de-wijk/
https://www.dwa.nl/duurzame-energievoorziening-rijnsburgerblok/
https://www.dwa.nl/duurzame-energievoorziening-rijnsburgerblok/
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Doel 3: duurzame 
gebieden
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Doel 3: Duurzame gebieden

‘Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam’

•  DWA werkt aan aardgasvrije nieuwbouwwijken. 
We hebben voor bijvoorbeeld de gemeente 
Utrecht onderzocht hoe nieuwbouwwijken 
aard gasvrij ontwikkeld kunnen worden. Welke 
concepten daarvoor het meest kansrijk zijn en 
op welke wijze de gemeenten dat kunnen 
aanpakken.  

•  Ook bestaande wijken maken wij - graag samen 
met gemeenten, woningcorporaties en bewoners 
- aardgasvrij. Zo onderzocht DWA voor Buurt-
energie Statenkwartier (BES), een vereniging 
van bewoners van Het Haagse Statenkwartier, 
de mogelijkheden om hun wijk aardgasvrij te 
maken. Een hoogtemperatuur warmtenet met 

meerdere duurzame energiebronnen lijkt 
daarvan het meest kansrijk. En samen met de 
gemeente Nieuwegein en haar partners maakt 
DWA de route naar aardgasvrij concreet. Zowel de 
technisch-inhoudelijke, de bestuurlijke als de 
uitvoeringsgerelateerde stappen van de Transitie-
visie Warmte krijgen uitgebreid aandacht.

•    Warmte(transitie)visies of eerste verkenningen 
daartoe schreven we al voor zo’n dertig 
gemeenten, waaronder Alkmaar, Assen, Ede, 
Nieuwegein, Barendrecht, ’s-Hertogenbosch, 
Haarlem, Purmerend, Voorst en Zutphen. Vaak 
van A tot Z, soms faciliteren we de aanzet 
tijdens zogenoemde ‘sprintsessies’. Daarbij 

werken we samen met gemeenten en hun 
belangrijkste stakeholders twee dagen lang aan 
een concept-transitievisie, gedeeld eigenaar-
schap én teamgevoel.

•  Een mooi voorbeeld is de duurzame renovatie 
van stadhuis Utrecht, dat in mei 2019 heropende 
na een ingrijpende verbouwing met duurzame 
ambities. Het monumentale stadhuis voldoet 
weer volledig aan de eisen van deze tijd, zowel 
esthetisch als energetisch. DWA adviseerde de 
gemeente over de energiebesparingsmaatrege-
len. Na deze ingrepen is het stadhuis een 
inspiratievoorbeeld geworden voor duurzaam 
gemeentelijk vastgoed.

Het Haagse Statenkwartier Gemeente Nieuwegein Stadhuis Utrecht
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https://www.dwa.nl/actueel/inwoners-statenkwartier-maken-samen-hun-wijk-aardgasvrij/
https://www.dwa.nl/actueel/transitievisie-warmte-voor-nieuwegein/
https://www.dwa.nl/stadhuisutrecht/
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• 
Doel 4: waardig werk  
en economische groei

intern: huisvestings- en personeelsbeleid 
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Doel 4: Waardig werk en economische groei

‘Bevorder duurzame economische groei, productieve  
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen’

•  Goed werkgeverschap is geen streven, we DOEN 
het gewoon. We stimuleren duurzame inzet-
baarheid van onze medewerkers, zorgen ervoor 
dat ze gezond en vitaal blijven en geven volop 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 
flexibel werken. DWA behoort niet voor niets tot 

de Beste Werkgevers van Nederland. Ook in 2019 
ontvingen we opnieuw het keurmerk voor  
‘Goed werkgeverschap 2019-2020’ en werden 
we beloond met het maximale aantal (3) sterren.

•  We bieden onze medewerkers een prettige, 
gezonde en duurzame werkomgeving.  

Bijvoorbeeld onze nieuwe locatie in Gouda is 
uiterst duurzaam, we hebben er onze CO2-foot-
print aanzienlijk mee kunnen verlagen. Met het 
gebouw stralen we uit waar we voor staan: 
duurzaamheid werkend maken. Ook op de andere 
locaties passen we duurzame maatregelen toe, 
zoals aardgasvrij verwarmen, zonnepanelen en 
luchtzuivering door middel van ionisatie. 

•  DWA zet in op duurzame mobiliteit. Onze 
locaties zitten dichtbij het station. 

  We vergoeden reizen met openbaar vervoer voor 
woon-werkverkeer altijd 100% en we faciliteren 
dit met een NS-Business Card. Verder hebben 
we een uitgebreid fietsenplan.

•  Met ingang van 1 januari 2020 is ons eigen 
lease wagenpark volledig elektrisch. Nieuwe 
benzineauto’s zijn geen optie. We houden de 
ogen open voor andere duurzame alternatieven 
of brandstoffen. 

•  Op al onze locaties zetten we in op de gezond-
heid en vitaliteit van medewerkers. We bieden 
een ruime keuze in zit-/sta-werkplekken en een 
optimaal binnenklimaat dat de gezondheid en 
het comfort bevordert. Medewerkers hebben 
daar direct invloed; ze kunnen klimaat, licht en 
zonwering individueel bedienen met een app. 
DWA biedt medewerkers gezonde lunchsnacks.  

1

2

3

4

5

4

DWA Gouda

https://www.dwa.nl/actueel/dwa-is-opnieuw-beste-werkgever/
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20191219-nieuwe-huisvesting-dwa-perfect-binnenmilieu-staat-voorop
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•  Verder kopen we duurzaam in. Duurzame 
spullen bij (aantoonbare) duurzame partners - 
van pennen en papier tot appels en fietsen.
Verder gebruiken wij zo min mogelijk plastic in 
de kantoren. Van soepbekers tot bordjes: we 
kopen duurzame alternatieven in van papier, 
bamboe enzovoort. Natuurlijk scheiden we het 
bedrijfsafval. 

•  Bij evenementen waar DWA verantwoordelijk is 
voor de organisatie en/of de catering, doen we 
dit zoals we zelf inkopen: vegetarisch,  
biologisch en lokaal.

 •  Binnen DWA is kennisdeling heel belangrijk.  
Zo is er een DWA Academy. We staan regelmatig 
op het podium om nieuwe ontwikkelingen en 
projecten - met collega’s en partners -  te delen 
en de successen te vieren.

•  DWA is actief betrokken bij het onderwijs en wil 
haar kennis graag delen met scholen en 
studenten. Wij bieden elk jaar aan gemiddeld 
veertien studenten een stage-/leerplek op 
mbo- tot wo-niveau. Ook geven we jaarlijks  
zes tot acht gastlessen op scholen, hogescholen 
en universiteiten. 

•  Werk aanbieden aan mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt zien we niet als een 
verplichting (ParticipatieWet), maar als onze 
verantwoordelijkheid. Sinds oktober 2019 maakt 

onze Azra op het kantoor in Gouda fantastische, 
zelfgemaakte lunches; vegetarisch, biologisch 
en lokaal. Eerder al hadden we het genoegen om 
Abdulsami Zatouni een jaar lang mee te laten 
werken aan een aantal opdrachten. Mooi was 
dat hij na dit jaar een baan kreeg aangeboden bij 
architectenbureau Rijnboutt. 
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https://www.dwa.nl/actueel/syrische-architect-abdul-zatouni-wil-kennis-en-ervaring-in-nederland-inzetten/
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• 
Doel 5: duurzame 
projecten in 
ontwikkelingslanden

overseas: ontwikkelingslanden en horizon 2020
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Doel 5: Duurzame projecten in 
ontwikkelingslanden

‘Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het  
wereldwijd partnerschap voor de duurzame ontwikkeling’

•  DWA voelt zich samen met onze zusteronder-
neming BlueTerra betrokken bij de wereld en de 
maatschappij waarin we leven. We zetten ons in 
voor innovatieve, duurzame projecten in landen 
waar daar de kennis of de middelen voor 
ontbreken. Zo leverden en installeerden we een 
generator voor Hope University College in  
Addis Ababa (Ethiopië). Hetzelfde deden we 
voor St.Paul’s hospital in Addis. Bij beide 
gebouwen vormt stroomuitval nu geen  
bedreiging meer. Voor één van de lokale 
medewerkers sponsorden we later een BSc 
opleiding Elektrotechniek in Nederland. Samen 
met leden van de businessclub MiddenHolland 
sponsoren we het praktijklokaal van een 
vakschool in Burkina Faso, waar de armste 
jongeren een vakopleiding in de bouw- en 

installatietechniek kunnen volgen. Voor een 
verzorgingshuis voor gehandicapte, Arabische 
kinderen in Beit Jala, in Israël, zorgden we ervoor 
dat er niet bezuinigd hoeft te worden op 
verwarming. Andere voorbeelden van onze 
maatschappelijke betrokkenheid zijn de 
sponsoring van het Hospice Zambia in Zambia. 

•  Wij doen mee aan het Sponsorprogramma van 
Woord en Daad, zodat kinderen aan onderwijs 
kunnen deelnemen en we hen een betere 
toekomst kunnen bieden. DWA sponsort 
momenteel vier kinderen.

•  Wij leren en innoveren dankzij Europese 
samenwerkings- en onderzoeksprojecten  
zoals Horizon 2020 en FP7. De inzichten uit deze 
projecten dragen bij aan onze ontwikkeling  
en diensten. 

Vakschool in Nazareth/Ouahigouya (Burkina Faso)
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https://blueterra.nl
https://blueterra.nl
https://www.dwa.nl/mvo/
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Postbus 2073
2800 BE Gouda

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

Wij maken 
duurzaamheid 
werkend!
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