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De Duurzame Leverancier                23 maart 2018 
Fugro heeft zich in 2017 als partner aangesloten bij De Duurzame Leverancier, een platform voor 
organisaties die willen investeren in duurzaamheid. Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, 
Strukton, Antea Group en Sweco. Eind 2017 zijn Arcadis, RoyalhaskoningDHV, Witteveen+Bos en Fugro als 
partners toegetreden en hebben we onze dienstverlening uitgebreid met de projectenfootprints 
(ketenanalyses) en D-Tool. De nieuwe website is op 20 februari 2018 gelanceerd. Kijk voor meer informatie 
op www.duurzameleverancier.nl. 
 
Ons platform ondersteunt bedrijven en 
opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van 
hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve 
methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame 
eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt. De Duurzame Leverancier helpt bij het vinden van jouw 
duurzame leveranciers. 
 
Voor iedereen die meedoet liggen contacten met leveranciers, opdrachtgevers en NGO's die werk maken 
van duurzame oplossingen binnen handbereik. Elk jaar organiseren we duurzame inspiratiesessies, onze 
klankbordbijeenkomsten.  
 
Bedrijfsfootprints 
Met behulp van onze handige tool kun je eenvoudig de CO2 uitstoot berekenen van jouw organisatie en de 
voortgang hiervan monitoren. Transparantie in de bedrijfsfootprints helpt opdrachtgevers bij de selectie 
van een duurzame leverancier. De tool voor het berekenen van de CO2 bedrijfsfootprint is opgezet conform 
de norm van de CO2-prestatieladder. 
 

 
 
Ketenanalyses 

Met een ketenanalyse maak je inzichtelijk welke fase (bv. productie, bouw, gebruik) welke milieu impact 
oplevert (CO2-uitstoot, energieverbruik, etc.). Hiermee kan je gericht kijken waar er effectieve milieu 
besparende maatregelen opgesteld kunnen worden. Door ketenanalyses dynamisch beschikbaar te maken 
wordt het eenvoudiger om CO2-besparende maatregelen voor je ontwerp te vinden.  

Bij de uitvoering van projecten kun je in de ketenanalyses (LCA's) zoeken naar passende CO2 
reductiemaatregelen en (informatie uit) jouw eigen ketenanalyse(s) toevoegen. Ook kun je bekijken van 
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welke onderwerpen al ketenanalyses zijn gemaakt door de andere deelnemers. De achterliggende 
database is een bron van informatie voor verdere analyse.  

Met deze pagina: 

 vind je eenvoudig wat je nodig hebt voor het opstellen van een ketenanalyse; 
 heb je toegang tot reductiemaatregelen per type project en de percentages die daarbij horen; 
 heb je inzicht in de onderwerpen van al gemaakte ketenanalyses; 
 leer je van de opmerkingen (reviews) van andere analyses. 

 

D-Tool 

Op D-Tool (Duurzaamheidstool) vind je een grote hoeveelheid tools om duurzaamheid binnen een project 
concreet en meetbaar te maken. Er is een verscheidenheid aan tools en methodieken beschikbaar om de 
uiteenlopende aspecten van duurzaamheid te analyseren. 

 

 


