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Het duurzaamste gebouw is al gebouwd…





Wat is digiGO

Beheer en ontwikkeling open 
BIM-standaarden

Aanjagen digitale samenwerking 
en bevorderen adoptie

Ontwikkeling Digitaal Stelsel 
Gebouwde Omgeving (DSGO)



Martijn Carlier

Manager aanjagen digitalisering

https://www.linkedin.com/in/martijncarlier/

https://www.linkedin.com/in/martijncarlier/


Zonder inzicht geen uitzicht

We willen bouwen met milieuvriendelijke materialen, met 
minimaal gebruik van schaarse grondstoffen en energie. Hoe 

organiseren we de productdata die we hiervoor nodig hebben?
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Belangrijkste bevindingen

1. Behoefte aan data

• Maatschappelijke en 

wettelijke eisen 

• Dringender en dwingender

• Meer kennis & informatie 

nodig

2. Behoefte aan toegang

• Noodzakelijk te ontsluiten 

& koppelen

• Verschillende data-

elementen

❑ geometrische data

❑ materiaaleigenschappen

❑ handelsinformatie 

3. Behoefte aan efficiëntie

• Urgentie op korte termijn

• Eenvoudiger en goedkoper 

data verzamelen

✓belangrijkste data van veel 

producten 

Χ complete data over enkele 

producten





Over welke duurzaamheidsdata hebben we het?



Milieuprestatie Gebouwen: data over de hele 

levenscyclus van producten en gebouwen



Veel partijen die er mee bezig zijn



Behoefte aan data



Onderzoek: benodigde informatie is 
onvoldoende beschikbaar

91% wil meer informatie over duurzaamheid

85% vindt data verzamelen tijdrovend

75% vindt data te versnipperd

82% ziet wildgroei duurzaamheidsbegrippen

80% intrinsiek gemotiveerd; 20% vanwege 

wettelijke verplichting



Onderzoek: benodigde informatie is 
onvoldoende toegankelijk

• Energielabel relatief eenvoudig 

toegankelijk

• Overige duurzaamheidsinformatie niet 

eenvoudig toegankelijk, of kost tijd/geld



Barrières

Ontbrekende uniformiteit: 
Definities, scope en data

LCA bevat verouderde data

NMD: Niet specifiek genoeg

Te weinig LCA experts -> 
onvoldoende geverifieerde data

NMD: Te weinig fabrikant-
specifieke Cat-1 data

Uitblijvende stimulans door 
beperkte vraag

Onwetendheid in keten:

Welke data voor wie?

Er zijn geen category rules voor 

nieuwe producten t.b.v. LCA

Lastige herleidbaarheid en dus 

minder betrouwbaarheid data

Data deels afgeschermd (niet 

beschikbaar of tegen betaling)



Aanbevelingen

Goede 
datastructuur 

met eenvoudige 
toegang

Bouw verder op Platform 
CB'23 om datastructuur te 

bouwen

Op één locatie, 
gestandaardiseerd en 

betrouwbaar (controle door 
onafhankelijke organisatie)

Maak een overkoepelend 
plan om de gewenste 

datastructuur te realiseren

Beschikbaar-
heid van 

kwalitatief 
hoogwaardige 

data

LCA's zo laagdrempelig 
mogelijk maken 

Het gebruiken van 
buitenlandse LCA/EPD’s

Het gedigitaliseerd 
genereren van data 

Liever iets dan niets

Toepassen 
van data

Structuur, duidelijkheid en 
semantiek in de uitvraag 

De lat hoog leggen

Meer transparantie in 
prestaties van projecten

Meer prikkels voor 
fabrikanten om 

duurzaamheidsdata aan te 
leveren

En vooral 
starten!



Vervolgstappen

1. Ministerie BZK uitdagen tot actie

• Product-duurzaamheidsdata een zaak van algemeen belang?

2. Gesprek voortzetten met Nationale Milieudatabase

• Kan dataverzameling eenvoudiger, sneller, goedkoper?

3. Verkenning opnemen duurzaamheidsdata in ETIM

• Eenvoudige toegang en integraal ontwerpen



Rapporten

Volledig eindrapport te downloaden via:

Onderzoek beschikbaarheid duurzame 
data - digiGO

https://digigo.nu/versnellingsprojecten/overzicht+projecten/2302973.aspx?t=Onderzoek-beschikbaarheid-duurzame-data
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