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SAMENVATTING
De komende tien jaar zijn cruciaal om de ergste gevolgen
van klimaatverandering af te wenden. In 2030 mogen
we nog maar de helft van de CO2-emissies uitstoten ten
opzichte van 1990. Ook moeten we de hoeveelheid afval
en het hoge grondstoffengebruik halveren. In die transitie
speelt de overheid een voorbeeldrol. Dat is expliciet
opgenomen in het Klimaatakkoord waaraan overheden,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich
hebben gecommitteerd.
Grondstoffenakkoord
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Klimaatakkoord
Parijs

Om aan deze gemaakte afspraken te kunnen voldoen
heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een
onderzoek laten uitvoeren met twee doelen:
1. De huidige ecologische voetafdruk van DJI in kaart
brengen.
2. Een routekaart opstellen om de doelstellingen voor
2030 te halen.
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Klimaatneutrale
bedrijfsvoering
en 50% circulair

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK: DOELSTELLINGEN ZIJN DE AFGELOPEN TWEE
JAAR VERDER UIT HET ZICHT GERAAKT
De taak van DJI (dagelijks onderdak bieden aan en
werk organiseren voor bijna 10.000 gedetineerden)
levert op dit moment een bovengemiddeld hoog
materiaal- en energiegebruik op. Daarnaast worden
grondstofkringlopen nog te weinig gesloten. Wanneer
de cijfers van 2017 tot en met 2019 met elkaar worden
vergeleken, blijkt het verbruik van grondstoffen en
100.000
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energie in veel opzichten alleen maar te zijn toegenomen
in de afgelopen drie jaar. De CO2-emissies van energie en
vervoer zijn in drie jaar tijd met 10% toegenomen, terwijl
die eigenlijk met gemiddeld 20% afgenomen had moeten
zijn om recht op 2030 af te stevenen. Dat betekent dat de
uitdaging nog groter is geworden om ook het ontstane
verschil van circa 30% te compenseren.

CO2-uitstoot van DJI
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CO2-emissies van gas, elektriciteit en transport van 2017 tot en met 2019 en in de rode lijn het doel naar 2030.

ENERGIE
(785 TJ): hoog verbruik en gebrek aan
Nederlandse hernieuwbare energie leidt tot
grote CO2-voetafdruk

Het door DJI gebruikte vastgoed is verantwoordelijk voor
een aanzienlijk energieverbruik van in totaal 785 TJ. Het
gasverbruik van DJI komt overeen met meer dan tienduizend
gemiddelde huishoudens en het elektriciteitsverbruik staat
gelijk aan dat van 25.400 gemiddelde huishoudens. Het
energieverbruik is verantwoordelijk voor een uitstoot van
58,8 kiloton CO2-eq.

VERVOER
(160 miljoen kilometer): de voetafdruk van
het aantal gedeclareerde kilometers is drie
keer hoger dan de voetafdruk van het eigen
wagenpark
DJI heeft een wagenpark van 902 leaseauto’s die in
2019 bijna 38,1 miljoen kilometer aflegden. Daarbij
is bijna 2,4 miljoen liter benzine en diesel gebruikt en
omgezet in 7,4 kiloton CO2. Het verbruik van benzine is
in de afgelopen jaren toegenomen, maar er is ook meer
gebruik gemaakt van elektrische laadpalen. Een deel van
het wagenpark wordt de komende jaren geëlektrificeerd.
De totale hoeveelheid kilometers die door medewerkers
gedeclareerd is, is met 124 miljoen kilometer een stuk
hoger dan die van de door DJI ingezette leaseauto’s.

GOEDEREN
(1.540 ton): inkoop van wegwerpartikelen en
korte doorlooptijd van apparaten zorgen voor
een hoog grondstoffengebruik
Naast voedsel koopt DJI ook circa 1.580 ton aan andere
materialen in waarvan sanitair en hygiëne, meubilair
en inrichting en kantoorartikelen de belangrijkste
productcategorieën zijn qua omvang. Ongeveer de helft
van de ingekochte materialen zijn verbruiksgoederen
zoals koffiebekers, papier, en schoonmaakmiddelen.
De gebruiksgoederen zoals bruin- en witgoed en textiel,
hebben vaak maar een korte levensduur. Hierdoor
moeten er jaarlijks veel nieuwe gebruiksgoederen
worden ingekocht.

AFVAL
(7.520 ton): afvalproductie is zeer hoog en
maar een kwart van de grondstoffen wordt
gerecycled
In 2019 is er 7.520 ton aan afvalstromen van DJI
verwerkt. Dat komt overeen met het gemiddelde
huishoudelijk afval van 15.200 personen. Het grootste
deel van het afval is aangeboden als restafval (64%)
waardoor recycling vaak niet meer mogelijk is. Een kwart
van de afvalstoffen is uiteindelijk verwerkt als nieuwe
grondstof, de rest is verbrand of gestort.

VOEDING
(10.180 ton): verantwoordelijk voor de
grootste bijdrage aan het grondstoffengebruik
en de indirecte CO2-voetafdruk van DJI

In 2019 is er meer dan 10.000 ton aan voedingswaren
ingekocht. De categorie voedingsmiddelen is daarmee
veruit de grootste materiaalstroom die de organisatie
binnenkomt. Er is door DJI en de justitiabelen zelf - door
voeding in te kopen bij de justitiabelenwinkel - bij elkaar
opgeteld veel meer voedsel en dranken ingekocht dan een
persoon aan voedingsmiddelen nodig heeft. Een pilot in
PI Nieuwegein heeft aangetoond dat voedselverspilling
relatief eenvoudig kan worden tegengegaan. Doordat
het ingekochte voedsel voor een groot deel uit dierlijke
producten bestaat (vlees, zuivel en eieren) zijn de
achterliggende milieueffecten van voedsel aanzienlijk; de
CO2-voetafdruk van het voedsel is circa 23,7 kiloton CO2-eq.
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OPLOSSINGEN VOOR 2030: MET EEN SET VAN VERSCHILLENDE MAATREGELEN
ZIJN DE DOELSTELLINGEN HAALBAAR
In de routekaart zijn 26 maatregelen beschreven waarmee
DJI de Rijksbrede doelstellingen ten aanzien van circulaire
bedrijfsvoering kan behalen en de CO2-voetafdruk met
driekwart gereduceerd wordt. De set van maatregelen
levert een gezamenlijke besparing op van bijna 90 miljoen
kg CO2, 2,5 miljoen kg grondstoffen en 2,8 miljoen kg afval
per jaar. Veel van de maatregelen leveren ook andere
positieve bij-effecten op (bijvoorbeeld de besparing van
kosten of verbetering van het leefklimaat).
De maatregelen zijn geselecteerd op de technische en
praktische uitvoerbaarheid. Samen zijn deze maatregelen
goed voor een reductie van 73% van de CO2-emissies
(direct en indirect), 65% van het materiaalgebruik en 58%
van het restafval. Hiernaast zijn er, nu en in de komende
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Reeds genomen maatregelen: zijn samen goed
voor 5% minder CO2-emissies

DJI heeft al besloten om het merendeel van de
personenauto’s te elektrificeren (besluit 2018) en 30.000
m2 zonnepanelen op zijn daken te plaatsen (besluit
2019). Daarnaast is er begonnen met de aanpak van
voedselverspilling. Deze maatregelen leveren een
potentiële reductie van 6 kiloton CO2-eq per jaar op, mits
de elektriciteit Nederlands en groen is ingekocht. Dat is
5% van de totale geschatte CO2-voetafdruk die in kaart
is gebracht.

CIRCULAIR

73%

Fig.

jaren, nog tal van andere kansen om een circulaire en
klimaatneutrale organisatie neer te zetten.

RESTAFVAL

65%

De voorgestelde set van maatregelen draagt aanzienlijk bij aan het halen van de doelstellingen
Klimaatneutrale bedrijfsvoering, circulaire economie en vermindering van restafval.

58%

ENERGIE
Combinatie van energiebesparing, extra
zonnepanelen op eigen dak en inkoop van
Nederlandse schone stroom maakt DJI
fossielvrij in 2030
Door energie-efficiënte apparaten aan te schaffen en
inrichtingen die nu relatief veel stroom en gas verbruiken
zeer energiezuinig te maken, kan de totale vraag naar
energie aanzienlijk worden beperkt. Vervolgens moet de
capaciteit om energie lokaal op te wekken (bijvoorbeeld
via zonnepanelen) worden uitgebreid. Ten slotte kan de
resterende energievraag opgewekt worden door middel
van hernieuwbare bronnen uit Nederland.

VERVOER
Een volledig emissievrij wagenpark en anders
reizen naar werk voorkomt gebruik van
fossiele brandstoffen
In de komende jaren moet de rest van het wagenpark
ook over gaan op emissievrije technologie. Door meer
in te zetten op gedeeld vervoer, (elektrische) fietsen en
video-vergaderen kunnen de 124 miljoen gedeclareerde
kilometers die medewerkers nu jaarlijks met de auto
afleggen ook verminderd worden.

VOEDING
Verspilling tegengaan en overstappen op
duurzamere voeding zijn de belangrijkste
maatregelen (en bespaart ook kosten)
Verspilling van voeding tegengaan moet de eerste
prioriteit hebben. Dat levert een significante milieuwinst
op, reduceert de hoeveelheid afval en zorgt ook voor
een flinke kostenbesparing. Andere oplossingen
die ingevoerd kunnen worden richten zich op de
voedingssamenstelling. Een dieet met minder dierlijke
eiwitten levert een significante CO2-besparing op.

GOEDEREN
Langer gebruik en (zelf) repareren van
goederen bespaart afval, CO2 en grondstoffen

Door zuiniger om te gaan met apparaten, textiel en kleding
en bij defecten te repareren in plaats van weg te gooien,
kunnen er vele tonnen (in gewicht en euro’s) aan materialen
worden bespaard. Daarnaast is er winst te behalen door
duurzaam geproduceerde producten in te kopen.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De doelen zijn haalbaar, mits er nu een
constante koers ingezet wordt recht op het
doel af
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat op dit moment de
doelstellingen uit het Klimaatakkoord nog ver uit het
zicht zijn. Maar door nu te handelen met behulp van de
maatregelen die in dit rapport voorgesteld zijn is het
mogelijk om aan de Rijksbrede afspraken te voldoen.

Anticipeer op mogelijke bedrijfsrisico’s en
breng de maatschappelijke kosten in kaart
Er zullen mogelijk extra investeringen nodig zijn voor
het uitvoeren van de maatregelen. Maar hiermee
anticipeert de organisatie wel op kosten die in de
toekomst naar verwachting toenemen, zoals als gevolg
van een CO2-heffing waar nu over nagedacht en al mee
geëxperimenteerd wordt. Omdat de totale CO2-uitstoot
van DJI zo hoog is, kan een dergelijke heffing een
aanzienlijke kostenpost worden die oploopt tot in de
tientallen miljoenen euro.

Verduurzaming heeft ook meerdere positieve
neveneffecten die benut kunnen worden
De voorgestelde maatregelen leveren niet alleen een
besparing van CO2, energie en materialen op, maar
ook significante kostenbesparingen voor DJI en de
maatschappij. Met het voorkomen van voedselverspilling
worden kosten bespaard. Justitiabelen betrekken
bij reparaties en voedselbereiding draagt bij aan een
snellere re-integratie in de maatschappij. Meer groen en
betere isolatie in de gebouwen leidt tot productievere
medewerkers en groter welzijn van alle gebruikers. De
meervoudige waarde van het investeren in een duurzame
toekomstbestendige organisatie is dus evident.
Daarmee ontstaat er een domino-effect. Zo leidde de
aandacht voor de verspilling van de maaltijden ook tot
aandacht voor verspilling van brood.

Aan de slag!
2030 lijkt ver weg, maar er is heel veel te doen. Het
zoveel mogelijk naar voren halen van de maatregelen
heeft bovendien ook voordelen; elke ton CO2 die er
eerder bespaard kan worden levert klimaatwinst op en
reduceert de kans op hoge CO2-heffingen en voorkomt
draconische maatregelen in de nabije toekomst.
Bovendien zijn er op de korte termijn kansen die tot
in 2030 effect hebben (zoals de contracten voeding
ingeslotenen en restauratieve voorzieningen) mits goed
benut. Belangrijk is dat de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering en monitoring goed wordt belegd per thema.
We adviseren een programmateam op te richten met
aandacht voor gecoördineerde instrumentele realisatie
en sociale innovatie als versneller van het resultaat
om meervoudige winsten te behalen en investeringen
sneller rendabel te maken.
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INLEIDING
De komende tien jaar zijn cruciaal om de ergste
gevolgen van klimaatverandering, de uitputting van
grondstoffen en het verlies van biodiversiteit te
beperken. Voor deze transitie naar een circulaire en
duurzame economie is een ongekende inspanning
nodig van iedereen in de samenleving. Het
internationale klimaatpanel IPCC spreekt over “(..)
rapid, far-reaching and unprecedented changes
in all aspects of society”.1 Dit ingrijpen is nodig
om veel grotere problemen in de toekomst voor
te zijn. De Rijksoverheid, verantwoordelijk voor
het nakomen van het klimaatakkoord van Parijs,
heeft afgesproken om in deze transitie het goede
voorbeeld in te geven. In het Klimaatakkoord uit 2019
staan 20 concrete punten die als richtlijn dienen
voor de Rijksoverheid om naar een klimaatneutrale
(2030) en volledig circulaire bedrijfsvoering (2050)
toe te werken.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is, als grote
organisatie binnen het Rijk, verantwoordelijk voor
een aanzienlijk deel van de uitstoot van CO2 en het
gebruik van grondstoffen. Niet alleen door haar meer
dan 15.000 medewerkers, maar ook door de bijna
10.000 justitiabelen waar DJI dag en nacht zorg voor
draagt. Door zijn omvang heeft DJI ook een grote
verantwoordelijkheid bij het behalen van de nationale
doelen
Al in 2018 is in een onderzoek geconstateerd dat de
ecologische voetafdruk van DJI substantieel is en
dat het behalen van de doelen nog ver weg lijkt. Dit
vervolgonderzoek heeft twee doelen. Allereerst is er
gekeken hoe DJI er nu voor staat en hoe de ecologische
voetafdruk van DJI is veranderd ten opzichte van 2017
en ten opzichte van de in 2019 afgesproken Rijksbrede
doelen. Daarnaast is er een routekaart opgesteld met
maatregelen die zouden moeten worden genomen
om de Rijksbrede doelstellingen voor het jaar 2030 te
halen.

IPCC (2018, Special Report on Global Warming of 1.5°C approved by governments, https://www.ipcc.ch/2018/10/08/
summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
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In dit hoofdstuk schetsen we eerst de huidige stand van
klimaatverandering en milieuproblematiek, de betekenis
van de circulaire economie en vervolgens zoomen we in
op nationaal beleid en beleid van het Rijk om dit tegen
te gaan.

auto’s te laten rijden. We hebben mineralen nodig voor
het bouwen van woningen, kantoren en wegen en we
hebben voedsel nodig om alle monden te voeden. In de
afgelopen 50 jaar zijn we per persoon twee keer zoveel
grondstoffen gaan gebruiken.2

Milieuproblematiek en klimaatverandering
neemt exponentieel toe

De toenemende winning van grondstoffen en
industrialisatie leidt tot toenemende milieuproblemen.
Door de uitstoot van CO2 is de gemiddelde temperatuur
nu al met meer dan 1 graad Celsius gestegen en
stevenen we af op een opwarming van 2 graden of meer
in de komende 25 jaar. Een ander groot probleem is dat
de ecosystemen waarvan onze welvaart afhankelijk is
onder zware druk staan, wat blijkt uit de sterke daling van
biodiversiteit; op dit moment zijn één miljoen diersoorten
met uitsterven bedreigd.3 De komende periode van 10
jaar is daarom cruciaal om het tij te keren.
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Om deze groeiende economie draaiende te houden
hebben we steeds meer grondstoffen nodig voor energie
zoals kolen, gas en olie om onze huizen te verwarmen en

Loss of Total
Column Ozone (%)

Sinds de industriële revolutie is de mondiale economie
exponentieel gegroeid. De bevolking is in de afgelopen
50 jaar meer dan verdubbeld en in de komende 30 jaar
groeit de wereldbevolking naar verwachting uit tot 10
miljard mensen. Daarnaast is de welvaart ook enorm
toegenomen.

In de afgelopen honderd jaar is onze economie exponentieel gegroeid. De toename van milieuproblematiek
zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en uitputting van grondstoffen is eveneens exponentieel
toegenomen.

Kraussman et al. (2018), From resource extraction to outflows of wastes and emissions: The socioeconomic metabolism of
the global economy, 1900–2015
3
Ipbes (2019), The global assessment report on Biodiversity and Ecosystem Services
2
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Waarom er nu actie nodig is.
De haast waarmee de transitie moet worden ingezet
is noodzakelijk omdat CO2 meer dan tweehonderd
jaar in de atmosfeer blijft. Elke extra ton CO2 die wordt
uitgestoten wordt dus aan de bestaande hoeveelheid
toegevoegd. Dat is vergelijkbaar met een ballon die
steeds voller wordt opgeblazen. Dit wordt ook wel het

koolstofbudget genoemd. Om met een zekere kans
binnen 2 graden opwarming te blijven mag er nog 1.000
Gigaton CO2-eq worden uitgestoten. Voor 1,5 graden
opwarming is er nog iets meer dan 300 Gigaton CO2-eq
toegestaan.4 Op dit moment wordt er jaarlijks nog 50
Gigaton CO2 uitgestoten en zou het koolstofbudget dus
binnen zes jaar op zijn als er niet iets zou gebeuren.

40 miljard t
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30 miljard t
25 miljard t
20 miljard t
15 miljard t
10 miljard t
5 miljard t
0t

1986
Fig.
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De afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs zijn
sinds 2019 geborgd in de Nederlandse klimaatwet.
In de Klimaatwet is onder andere opgenomen dat
de CO2-uitstoot in 2030, ten opzichte van 1990,
met 49% moet zijn gereduceerd. In 2050 moet de
uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 95% zijn
gereduceerd. Om deze percentages te verwezenlijken
is een klimaatakkoord opgesteld met subdoelen en
maatregelen voor vijf verschillende thema’s. Er wordt
een energietransitie in gang gezet die ervoor moet
zorgen dat fossiele bronnen worden uitgefaseerd en
energie door middel van hernieuwbare bronnen zoals
zon en wind wordt opgewekt. Lokale overheden en
andere belanghebbende partijen werken op dit moment
regionale energiestrategieën uit voor de komende jaren.

5

2060

2080

2100

De CO2-reductie scenario’s van het IPCC laten zien dat elk jaar uitstel een nog snellere transitie vereist (bron:
Our World in Data en Andrews (2019)5).

Nationaal beleid: volledig circulair en
klimaatneutraal in 2050

4

2040

Naast het terugdringen van klimaatverandering zet
Nederland ook volop in op de circulaire economie.
Nederland heeft de intentie om internationaal koploper
zijn in dit nieuwe economische model. Waarin afval
wordt vermeden en materialen zo lang mogelijk binnen
ons economische systeem blijven. Op deze manier
worden negatieve milieueffecten rondom de winning en
verwerking van ruwe grondstoffen vermeden. Daarnaast
wordt werkgelegenheid gecreëerd door producten op
verschillende manieren opnieuw in te zetten. Nederland
wil in 2050 100% circulair zijn en in 2030 moet daarvan
ten minste de helft gerealiseerd zijn. ‘Circulair’ is
gedefinieerd als het voorkomen van primair abiotisch
grondstoffengebruik. Abiotische grondstoffen zijn
mineralen, metalen en fossiele brandstoffen. Op deze
definitie is echter wel kritiek (zie tekstkader 7 pijlers
van de circulaire economie (pagina 14). Het is dan ook
waarschijnlijk dat deze definitie verder wordt verdiept en
verbreed.

MCC Berlin (2020), Remaining Carbon Budget
Our World in Data op basis van onderzoek van Andrews (2019), https://ourworldindata.org/grapher/co2-mitigation-15c
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De samenhang tussen de circulaire economie en energietransitie
De ambities op het gebied van de circulaire economie
en energietransitie zijn nauw met elkaar verbonden;
ze versterken elkaar, maar ze kunnen elkaar ook
tegenwerken. De belangrijkste link tussen de
energietransitie en de circulaire economie is dat
ongeveer 45% van de wereldwijde CO2-emissies
afkomstig zijn van de productie, transport en
verwerking van producten.6 De circulaire economie
zorgt ervoor dat er minder grondstoffen nodig zijn en
kringlopen worden gesloten. Daarmee is er dus minder
energie nodig om grondstoffen te winnen en producten
te maken.
De doelen voor de circulaire economie en klimaat
kunnen elkaar echter ook in de weg zitten. Voor de

energietransitie zijn namelijk heel veel meer materialen
nodig. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van huizen ,
zonnepanelen of batterijen in elektrische auto’s. Daar
zijn heel veel extra metalen, mineralen en andere
primaire grondstoffen voor nodig. Een ander ‘conflict’
tussen de circulaire economie en klimaatverandering
is het feit dat een circulaire economie in bepaalde
gevallen meer lokale maakindustrie vergt om zo de
kringlopen beter te kunnen sluiten. Dat kan ertoe leiden
dat CO2, die nu buiten de landsgrenzen (bijvoorbeeld
in China) wordt uitgestoten, dan in Nederland wordt
uitgestoten. Dat draagt voor Nederland niet bij aan
het behalen van haar doelstellingen, maar voor de
mondiale uitstoot is er geen verschil.

Gereduceerde
uitstoot in 2050

45%

CIRCULAIRE
ECONOMIE

55%
ENERGIE

Totaal huidige
emissies

45%

PRODUCTEN

VOORBEELD UIT RAPPORT:
"Completing the Picture:
How the circular economy
tackles climate change"
(voedsel, staal, cement,
kunststoffen en alliminium)

55%

OPKOMENDE TECH,
KOOLSTOFOPSLAG
EN VERANDERING
EETGEDRAG

GEEN EMISSIES
De circulaire economie kan 45% van de verborgen uitstoot ingebed in producten
aanpakken door - met het gebruik van hernieuwbare energie - de productie en het gebruik
van goederen te veranderen.
Bron: Ellen McArthur Foundation

Fig.

3

6

45% van de uitstoot van CO2-emissies is te linken aan het maken van producten zoals voedsel,
bouwmaterialen, auto’s en consumentenartikelen (bron: Ellen MacArthure Foundation).

Ellen MacArthur Foundation (2019), Completing the Picture, How the Circular Economy Tackles Climate Change
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Een voorbeeldrol voor de Rijksoverheid in de
transitie
De transitie naar een duurzame en circulaire
economie vraagt een flinke inspanning van de gehele
samenleving. De Rijksoverheid wil nadrukkelijk het
goede voorbeeld geven in die transitie en heeft hiervoor
in het Klimaatakkoord een afspraak opgenomen over de
wijze waarop de Rijksoverheid invulling geeft aan deze
voorbeeldrol.7 De belangrijkste hoofddoelstellingen zijn
dat de Rijksoverheid volledig klimaatneutraal en 50%
circulair moet zijn in 2030.
Om die twee doelen te halen zet de overheid onder andere
in op het reduceren van haar eigen energieverbruik, het
inkopen en lokaal opwekken van hernieuwbare energie,
het circulair inrichten van inkoopcategorieën en het
ondersteunen van lokale overheden en andere partijen
door kennis en ervaring te delen en financiële middelen
beschikbaar te stellen.

Voor een dergelijke ingrijpende transitie is innovatie
noodzakelijk. De Rijksoverheid wil dan ook duurzame
innovatie stimuleren en (gecalculeerde) risico’s nemen.
Daarnaast heeft de overheid een duidelijke ambitie op
het gebied van sociale duurzaamheid. Ze is voornemens
in de komende tien jaar 5.000 banen te creëren en
internationale productieketens verder te verduurzamen.8
Ook geeft de overheid steun voor Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI). De schatting is dat
hiermee in 2019 5,7 kiloton CO2-eq is bespaard.Ook is
er geëxperimenteerd met een schaduwprijs voor CO2
van 700 euro per ton. Een eerste conclusie is dat een
dergelijke schaduwprijs een krachtig middel is om de
uitstoot te verminderen.9 Een ander initiatief waar het
Rijk onlangs bij aangesloten is, heet Anders Reizen. De
doelstelling van Anders Reizen is om de CO2-emissies
van het zakelijk verkeer te halveren voor 2030.

Klimaatakkoord (2019) pp. 236-237
Rijksoverheid (2019), Inkopen met Impact
9
RIVM (2020), Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019
7
8
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7 pijlers van de circulaire economie
Voor de Rijksbrede doelstelling om 50% circulair te zijn in
2030 wordt enkel gekeken naar de hoeveelheid primaire
abiotische grondstoffen. Abiotische grondstoffen zijn
mineralen, metalen en fossiele brandstoffen. Biotische
grondstoffen zijn textiel, papier, hout en voedsel en
worden niet meegerekend. Uit een reflectie van het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2019 blijkt
dat de huidige indicator onvoldoende is om de transitie
naar een circulaire economie de juiste richting op te
sturen.10 Door alleen primaire abiotische grondstoffen
mee te tellen wordt de circulaire economie een doel op
zich, terwijl het een (krachtig) middel zou moeten zijn
om een duurzame en gezonde maatschappij te creëren.
Metabolic hanteert een bredere definitie van het begrip
circulaire economie en ziet de circulaire economie als
middel om een doel te bereiken: het creëren van een
duurzame, gezonde en inclusieve samenleving. Mede
daarom is het belangrijk om de circulaire economie
breder te zien dan alleen het behoud van materialen.

Metabolic beschrijft de circulaire economie aan de
hand van zeven pijlers:
1. Materialen worden continu op een hoogwaardige
manier gerecycled
2. Energie komt uit hernieuwbare bronnen
3. Water wordt gewonnen op een duurzame manier en
bronherstel wordt gemaximaliseerd
4. Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en
versterkt
5. Maatschappij en cultuur worden behouden
6. Gezondheid en welzijn van mens en natuur worden
structureel ondersteund
Materials

in the economy are
7. cycled
De
waarde
van menselijke activiteiten wordt breder
at continuous
uitgedrukt
high value.dan financieel

BILLIJKHEID

Materialen

worden continu op een
hoogwaardige manier
gerecycled.

Waarde

Energie

van menselijke
activiteiten wordt breder
uitgedrukt dan alleen
ﬁnancieel.

komt uit hernieuwbare
bronnen.

7 PIJLERS

van een Circulaire
Economie
Gezondheid en welzijn
van mens en natuur
worden structureel
ondersteund.

T
CH
RA
RK
VEE

Maatschappij en
cultuur
van mens worden
behouden.

Water

wordt gewonnen op een
duurzame manier en
bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit

wordt structureel
ondersteund en
versterkt.

TR
AN
SP
AR
AN
TIE
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Planbureau voor de Leefomgeving (2019), Doelstelling circulaire economie 2030 Operationalisering, concretisering
en reflectie
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MATERIAALSTROOMANALYSE 2019
ENERGIE
ENERGIE (869
(869 TJ)
TJ)
Gas
Gas (526
(526 TJ)
TJ)
Elektriciteit
Elektriciteit (259
(259 TJ)
TJ)
Diesel
Diesel (64
(64 TJ)
TJ)
Benzine
Benzine (19
(19 TJ)
TJ)
Elektra
Elektra vervoer
vervoer (1
(1 TJ)
TJ)
Overige
Overige brandstoffen
brandstoffen (0.01
(0.01 TJ)
TJ)

DRINKWATER
DRINKWATER (1.160.000
(1.160.000 m
m33)*
)*
VOEDSEL
VOEDSEL (10.220
(10.220 ton)
ton)
Zuivel
Zuivel en
en eieren
eieren (2.230
(2.230 ton)
ton)
Groente
Groente en
en fruit
fruit (1.790
(1.790 ton)
ton)
Maaltijden
Maaltijden (1.500
(1.500 ton)
ton)
Brood,
Brood, granen,
granen, rijst,
rijst, pasta
pasta (1.200
(1.200 ton)
ton)
Frisdrank
Frisdrank (1.090
(1.090 ton)
ton)

Diversen
Diversen (601
(601 ton)
ton)

Vlees
Vlees (442
(442 ton)
ton)
Water
Water (417
(417 ton)
ton)
Broodbeleg
Broodbeleg (374
(374 ton)
ton)
Suiker
Suiker en
en snoep
snoep (215
(215 ton)
ton)
Vetten
Vetten en
en oliën
oliën (170
(170 ton)
ton)
Koek
Koek en
en gebak
gebak (123
(123 ton)
ton)
Kofﬁe
Kofﬁe en
en thee
thee (67
(67 ton)
ton)

SANITAIR
SANITAIR EN
EN HYGIËNE
HYGIËNE (545
(545 ton)
ton)
Schoonmaakmiddelen
Schoonmaakmiddelen (211
(211 ton)
ton)
Papier
Papier (152
(152 ton)
ton)
Afvalzakken
Afvalzakken (59
(59 ton)
ton)
Zepen
Zepen (47
(47 ton)
ton)
Vuilniszakken
Vuilniszakken (40
(40 ton)
ton)
Overige
Overige (36
(36 ton)
ton)

MEUBILAIR
MEUBILAIR EN
EN INRICHTING
INRICHTING (358
(358 ton)
ton)
Tafels
Tafels en
en bureaus
bureaus (105
(105 ton)
ton)
Stoelen
Stoelen (94
(94 ton)
ton)
Kasten
Kasten (73
(73 ton)
ton)
Fitnessapparatuur
Fitnessapparatuur (38
(38 ton)
ton)
Vloeren
Vloeren (18
(18 ton)
ton)
Werkplekken
Werkplekken (16
(16 ton)
ton)
Overige
Overige (14
(14 ton)
ton)

KANTOORARTIKELEN
KANTOORARTIKELEN (299
(299 ton)
ton)
Papier
Papier (197
(197 ton)
ton)
Schrijfblokken
Schrijfblokken (40
(40 ton)
ton)
Overige
Overige (34
(34 ton)
ton)
Opbergsystemen
Opbergsystemen (16
(16 ton)
ton)
Documentpresentatie
Documentpresentatie (12
(12 ton)
ton)

WIT
WIT EN
EN BRUINGOED
BRUINGOED (132
(132 ton)
ton)
Magnetron
Magnetron (42
(42 ton)
ton)
Koelkast
Koelkast (37
(37 ton)
ton)
Ventilator
Ventilator (12
(12 ton)
ton)
Kofﬁe
Kofﬁe en
en heet
heet water
water (10
(10 ton)
ton)
Drogers
Drogers en
en wasmachines
wasmachines (10
(10 ton)
ton)
Overige
Overige (21
(21 ton)
ton)

TEXTIEL
TEXTIEL (74
(74 ton)
ton)
Handdoeken
Handdoeken (26
(26 ton)
ton)
Lakens
Lakens en
en slopen
slopen (25
(25 ton)
ton)
Keuken
Keuken (9
(9 ton)
ton)
Overige
Overige (8
(8 ton)
ton)
Dekens
Dekens (6
(6 ton)
ton)

KLEDING
KLEDING (73
(73 ton)
ton)
Uniformen
Uniformen (38
(38 ton)
ton)
Sportkleding
Sportkleding (23
(23 ton)
ton)
IBT
IBT (11
(11 ton)
ton)
Schoenen
Schoenen (1
(1 ton)
ton)

ICT
ICT (52
(52 ton)
ton)
Beeldschermen
Beeldschermen (36
(36 ton)
ton)
Multifunctionals
Multifunctionals (11
(11 ton)
ton)
LAM
LAM (5
(5 ton)
ton)

DJI
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CO2-EMISSIES (91.389 ton CO2-eq)

Elektriciteit (40.000 ton CO2-eq)

Gedeclareerde kilometers (25.200 ton CO2-eq)
Gas (18.900 ton CO2-eq)
Wagenpark (7.400 ton CO2-eq)
Vliegreizen (89 ton CO2-eq)

AFVALWATER
(1.160.000 m3)*
AFVAL (7.516 ton)

Restafval (4.830 ton)

VERBRANDING
(4.510 ton)

Papier (610 ton)
Matrassen (548 ton)

RECYCLING
(1.870 ton)

Hout (536 ton)
Kolken (315 ton)
Schroot (203 ton)
Swill (189 ton)
GFT (108 ton)
Overige stromen (96 ton)
Folie/kunststoffen (50 ton)
Bouw & sloop (31 ton)

STORTEN
(1.120 ton)

LEGENDA
Minder dan 70 ton /
60 TJ / 1.200 ton CO2-eq
*Geschaald naar 0.1%

Fig.

4

Materiaalstroomanalyse van DJI voor het jaar 2019

LEESWIJZER
Een materiaalstroomanalyse (afgekort als MFA
van ‘Material Flow Analysis’) is een systematische
inventarisatie van grondstoffen binnen een systeem, met
een gedefinieerde afbakening van ruimte en tijd. In de
MFA zijn alle aantallen producten omgezet naar massa
(ton) en voor energiestromen in Terajoules (TJ), zodat
het mogelijk is om de verschillende productgroepen

met elkaar te vergelijken. De resulterende grondstof- en
energiestromen zijn gevisualiseerd in een zogenaamd
Sankey diagram. Aan de linkerkant zijn de ingaande
materiaalstromen weergegeven en aan de rechterkant
zijn de stromen zichtbaar die het systeem weer verlaten
(bijvoorbeeld in de vorm van afval of emissies).
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INGAANDE STROMEN
Goederen en voedsel

Energie, water en vervoer

DJI heeft een relatief hoog materiaalgebruik vergeleken
met andere overheidsorganisaties. Naast de circa
13.500 FTE en bijna 10.000 justitiabelen die elke
dag moeten eten, drinken en verzorgingsproducten
gebruiken. Verreweg de grootste productgroep die DJI
in 2019 inkocht zijn levensmiddelen. In totaal werd meer
dan tienduizend ton aan voedingsmiddelen door DJI
en de justitiabelen ingekocht. De totale massa van alle
inkomende materiaalstromen binnen DJI bestaat voor
maar liefst 87% uit voeding. Naast de verstrekte kanten-klaarmaaltijden zijn met name veel dierlijke eiwitten
ingekocht. Op pagina 26 wordt dieper op het onderwerp
voeding ingegaan.

Met tientallen gebouwen, honderden auto’s en
busjes, duizenden werknemers en justitiabelen en
honderdduizenden vierkante meters vloeroppervlakte is
het geen verrassing dat het energieverbruik van DJI hoog
is. Energie en vervoer spelen een belangrijke rol in de
bedrijfsvoering van DJI en komen dan ook duidelijk naar
voren in de materiaalstroomanalyse. Deze categorie
is verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2uitstoot binnen de organisatie.

Door het grote aandeel van voedsel, lijken andere
materiaalstromen in tonnen minder relevant. Echter,
de aantallen van de andere materiaalstromen zijn nog
altijd enorm: drie miljoen koffiebekertjes, twintigduizend
overhemden, bijna drieduizend magnetrons, etc. Andere
grote productcategorieën zijn sanitair en hygiëne (545
ton) en meubilair en inrichting (358 ton).
Binnen sanitair en hygiëne zijn het met name producten
die slechts eenmalig gebruikt worden die het grootste
deel van de massa voor hun rekening nemen. Denk
bijvoorbeeld aan schoonmaakmiddelen, toiletpapier
en afvalzakken. Deze drie categorieën producten
vormen samen 78% van de massa. In 2019 werden
200 rollen toiletpapier per justitiabele ingekocht. Veel
verzorgingsproducten worden in kleine hoeveelheden
gedistribueerd. Zo werden in 2019 bijvoorbeeld meer dan
zeven miljoen 10 ml douche- en haargel-verpakkingen
ingekocht.
Binnen de categorie meubilair en inrichting bestaat
het merendeel van de materialen juist uit producten
die jarenlang gebruikt worden zoals tafels, stoelen en
kasten.
Voor de categorieën bruin- en witgoed, textiel en kleding
valt op dat de omloopsnelheid van bepaalde producten
hoog is. In 2019 bijvoorbeeld werden duizenden
televisies, koelkasten en magnetrons ingekocht. Dat
blijkt geen uitzondering ten opzichte van voorgaande
jaren te zijn. Ook de vervanging van textielproducten
(tienduizenden stuks per jaar) ligt hoger dan gemiddeld
gebruik en dan de kwaliteitsgaranties die leveranciers op
hun producten bieden.
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De twee energiebronnen die voor een belangrijk deel
verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot zijn elektriciteit
en gas. Het gasverbruik van DJI (15 miljoen m3) staat
gelijk aan meer dan 11.000 gemiddelde huishoudens.
Het elektriciteitsverbruik (71,9 GWh) komt zelfs
overeen met het verbruik van bijna 25.400 gemiddelde
Nederlandse huishoudens. Het waterverbruik is
ook niet gering; circa 1,2 miljoen m3, oftewel ruim
25.000 eenpersoonshuishoudens (Nibud, 2020). DJI
laat zich lastig een op een vergelijken met andere
utiliteitsgebouwen, maar het energieverbruik is in ieder
geval hoger dan het gemiddelde energieverbruik per m2
van andere utiliteitsgebouwen.11 Er zijn bovendien zeer
grote fluctuaties tussen de verschillende inrichtingen
binnen DJI.

ELEKTRICITEIT
25.400
huishoudens

WATER

25.000
huishoudens

GAS

11.000
huishoudens

In 2019 hebben de 902 leaseauto’s van DJI totaal 31,8
miljoen kilometer afgelegd. Dat is vergelijkbaar met
ongeveer 2.450 gemiddelde personenauto’s. 80% van
de voertuigen rijdt op benzine of diesel en verbruikten in
totaal maar liefst 2,4 miljoen liter fossiele brandstoffen.

Op basis van RVO (2020), https://energiecijfers.databank.nl/dashboard

De totale hoeveelheid afval die DJI produceert
staat gelijk aan dat van 12.000 personen.
Doordat er nauwelijks afval gescheiden wordt is
de totale hoeveelheid restafval van DJI zelfs
gelijk aan dat van 24.000 personen!

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Daarnaast wordt er in toenemende
ELEKTRICITEIT
WATER mate met hybride
GAS

afval bestaat uit restafval. Dit percentage is lager dan
auto’s
en
volledig
elektrische
auto’s
gereden.
Bij
het
25.400
25.000
11.000 het percentage restafval van 2017 (73%) terwijl de totale
hoeveelheid restafval juist is toegenomen. De daling van
verschijnen van dit rapport al 130 volledig elektrische
huishoudens
huishoudens
huishoudens
het percentage komt dus alleen maar door het feit dat er
auto’s. Op dit moment is het elektrisch vervoer slechts
ook meer andere afvalstromen zijn weggegooid. Andere
verantwoordelijk voor 1% van de totale hoeveelheid
belangrijke afvalstromen zijn matrassen, hout, schroot,
ingekochte energie voor transport, maar dat zal de
swill en GFT. Hout en schroot is waarschijnlijk afkomstig
komende jaren verder toenemen.
van arbeid. De totale hoeveelheid afvalproductie van DJI
staat gelijk aan 12.000 gemiddelde Nederlanders, maar
de hoeveelheid restafval van DJI staat gelijk aan 24.000
UITGAANDE STROMEN
Nederlanders.12 Het percentage afval dat binnen DJI
Afval
gescheiden wordt ligt dus ver achter op het Nederlandse
gemiddelde.
Naast de instroom van materialen zijn er uiteraard ook
afvalstromen. In 2019 is bijna 7.520 ton afval verwerkt.
Driekwart van het afval wordt uiteindelijk verbrandt.
Dat is bijna 2,2 kilo per justitiabele per dag. 64% van het
Dit komt vooral door het hoge percentage restafval.
Gescheiden stromen kunnen beter gerecycled worden.
Van dit afval eindigt meer dan 1.000 ton op de
De totale hoeveelheid afval die DJI produceert
vuilnisbelt. Dat is voornamelijk resterende as van de
staat gelijk aan dat van 12.000 personen.
verbrandingsoven. Slechts een heel klein deel (5%) van
het restafval kan gerecycled worden. Dit zijn met name
Doordat er nauwelijks afval gescheiden wordt is
metalen die op vrij eenvoudige wijze uit het afval verwijderd
de totale hoeveelheid restafval van DJI zelfs
kunnen worden. Door een afvalverbrandingscentrale
gelijk aan dat van 24.000 personen!
wordt er wel energie opgewekt, maar dat levert relatief
weinig op. Met de energie die teruggewonnen kan
worden uit het afval van de DJI kan minder dan 3% van
de eigen elektriciteit worden opgewekt.
Van de afvalstromen die apart worden ingezameld
zijn de recyclingpercentages veel hoger. Materialen
zoals schroot, glas, GFT en zelfs plastics kunnen goed
gerecycled worden als ze apart worden afgevoerd.

CO2-emissies

Voor het vervoer, verwarmen van gebouwen en opwekken
van elektriciteit zijn fossiele energiebronnen nodig. Bij
de verbranding van die energiebronnen komt CO2 vrij.
In 2019 was dat bijna 91,4 kiloton CO2. Elektriciteit (40
kiloton) en het aantal gedeclareerde kilometers (25,2
kiloton) van medewerkers springen het meest in het oog.

AFVAL TOTAAL
12.000
personen

12

RESTAFVAL
24.000
personen

DJI is verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot veroorzaakt
door de meer dan 124 miljoen gedeclareerde kilometers
van werknemers. De inrichtingen liggen vaak op moeilijk
bereikbare plekken en dus is reizen met het openbaar
vervoer vaak geen optie voor medewerkers.

Op basis van CBS (2020), https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072ned/table?ts=1590594215198
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ONTWIKKELINGEN TUSSEN 2017 EN 2019
ENERGIE EN VERVOER
CATEGORIE
Gas (TJ)
Elektriciteit (TJ)
Diesel (Hectoliter)
Benzine (Hectoliter)
Elektrisch laden (Laadcycli)
Gedeclareerde kilometers (miljoen km)

2017

2018

2019

VERSCHIL (2017 -2019)

485
233
20.177

549
286
18.624

526
259
17.787

8%
11%
-12%

2.876
0
113

3.644
7.230
120

5.991
13.434
125

108%
∞ 11%

GOEDEREN EN VOEDING
CATEGORIE
Totaal verstrekte voeding (ton)
Kant-en-klaar-maaltijden (duizenden)
Sanitair en Hygiëne (ton)
Meubilair en inrichting (ton)
Bruin- en witgoed (ton)

2018

2017

2019

VERSCHIL (2017 -2019)

2.665

10.115
2.736

10.081
2.776

566
122

287
111

545
357
132

-4%
24%
8%

54
53
28
17

29
18

74
73
38
51

36%
37%
34%
208%

Textiel (ton)
Kleding (ton)
Fitness (ton)
ICT (ton)

0% 4%

AFVAL
CATEGORIE

2017

2018

2019

VERSCHIL (2017 -2019)

Totaal gewicht (ton)
Restafval (ton)

6.502
4.750

6.330
4.716

6.909
4.834

6%
2%

Recycling (ton)

1.153

728

1.390

21%

CO2-EMISSIES
CATEGORIE
Gas (ton CO2-eq)
Woon-werkverkeer (ton CO2-eq)
Elektriciteit (ton CO2-eq)
Wagenpark (ton CO2-eq)

Fig.

5

2017

2018

2019

VERSCHIL (2017 -2019)

35.954
22.766

44.149
24.157

39.954
25.217

11%
11%

17.460
7.309

19.732
7.015

18.919
7.396

8%
1%

Een overzicht van de ontwikkelingen tussen 2017 en 2019 voor de belangrijkste materialen en stromen laten
zien dat de ecologische voetafdruk van DJI is toegenomen in de afgelopen drie jaar.
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De inkoop van de belangrijkste materiaal-, energieen afvalstromen in 2017, 2018 en 2019 zijn met
elkaar vergeleken om te kijken of hier een tendens uit
opgemaakt kan worden . Uit de vergelijking van de
verschillende jaartallen met elkaar blijkt dat het verbruik
in de meeste categorieën verder is toegenomen. Voor
bepaalde categorieën was helaas niet voldoende data
beschikbaar om een vergelijking uit te kunnen voeren.

ENERGIE EN VERVOER
Het elektriciteit- en gasverbruik is in 2019 ten opzichte
van 2017 significant gestegen met respectievelijk 11%
en 8%. In 2018 was het energieverbruik zelfs nog net
iets hoger dan in 2017 en 2019. Tevens is de totale
hoeveelheid fossiele brandstoffen met meer dan 160
duizend liter toegenomen tussen 2017 en 2019. De
afname van diesel is teniet gedaan door het gestegen
benzineverbruik. Niet alleen reed de gemiddelde
benzineauto een stuk meer kilometers (+20%), ook
steeg het gemiddelde verbruik per kilometer licht. Het
aantal gedeclareerde kilometers is ook aanzienlijk
(+11%) gestegen door de jaren heen. Die stijging lijkt in
meerdere mate toe te wijzen te zijn aan een stijging van
het aantal medewerkers (+7,5%) en in mindere mate aan
het aantal kilometers per medewerker (+3%).

GOEDEREN EN VOEDING
De totale hoeveelheid voedingsmiddelen die in 2018 en
2019 door justitiabelen en DJI zijn ingekocht is min of
meer gelijk gebleven. Het aantal kant-en-klaar-maaltijden
is met 4% licht gestegen, maar dat is te verklaren

omdat ook het aantal justitiabelen is toegenomen in de
afgelopen 3 jaar. De inkoop van andere productgroepen is
over het algemeen door de jaren heen ook toegenomen.
Daarbij zijn periodieke schommelingen van de jaarlijkse
materiaalstromen wel te verwachten omdat de nieuwe
inkoop minder regelmatig is dan verbruiksartikelen
zoals voedsel. De stijgende trend is echter bij bijna alle
productgroepen waargenomen en het lijkt er dus op dat
de consumptie van materialen en voedingsmiddelen in
de afgelopen drie jaar is toegenomen.
Ten opzichte van 2017 is de totale hoeveelheid afval in
2019 ook licht toegenomen (+6%). Kijken we naar de data,
dan is te zien dat deze toename met name te danken
is aan een eenmalige grote hoeveelheid matrassen
die afgevoerd is in de zomer van 2019. Ook is er meer
restafval verwerkt (+2%). Doordat de materialen in de
matrassen volledig zijn hergebruikt is de hoeveelheid
gerecycled afval ook toegenomen.
Door het hogere energieverbruik en toegenomen vervoer
nam de uitstoot van broeikasgassen verder toe(+8-11%).
De stijging van de emissies in het wagenpark stegen
slechts licht (+1%).
Al met al laat deze vergelijking van de belangrijkste
productcategorieën zien dat de ecologische voetafdruk
van DJI in de afgelopen drie jaar is verslechterd in
plaats van verbeterd. Dit kan deels worden verklaard
door een toename van de gemiddelde bezetting en het
aantal medewerkers. Dat neemt niet weg dat de urgentie
tussen 2017 en 2019 des te hoger is geworden om de
transitie in gang te zetten teneinde de afgesproken
klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren.
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IMPACTANALYSE

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk van DJI bestaat uit drie onderdelen
die ook wel ‘scopes’ worden genoemd:
• Scope 1: het directe gebruik van fossiele brandstoffen
zoals gas en diesel.
park
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• Scope 2: indirecte emissies die zijn uitgestoten tijdens
het produceren van elektriciteit.
• Scope 3: indirecte emissies die zijn uitgestoten tijdens
het maken van goederen en diensten die DJI inkoopt en
andere activiteiten die te linken zijn aan de organisatie
(zoals woon-werkverkeer).
De totale CO2-voetafdruk van DJI van de materiaal- en
energiestromen die in dit rapport meegenomen zijn
is 120 kiloton. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse CO2
opname van 5,5 miljoen bomen. Het grootste deel van de
voetafdruk is toe te wijzen aan indirecte emissies (scope
3); het woon-werkverkeer en de inkoop van voedsel en
goederen zijn verantwoordelijk voor 45% van de CO2voetafdruk. De indirecte emissies zijn daarmee ook veel
groter dan directe emissies.
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Om een beter beeld te krijgen van de ecologische
voetafdruk van DJI, is naast het in kaart brengen van de
materiaalstromen ook een impactanalyse uitgevoerd.
Dit is gedaan om de achterliggende directe en indirecte
milieueffecten van de inkoop beter in beeld te kunnen
brengen. Bij deze impactanalyse is gekeken naar
de directe en indirecte CO2-emissies, maar ook een
inschatting gemaakt van het land- en waterverbruik dat
nodig is om de ingekochte artikelen van begin tot eind te
produceren.
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Overzicht van de CO2-voetafdruk van DJI verdeeld naar Scope 1, Scope 2 en Scope 3-emissies.
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LANDGEBRUIK
Een andere graadmeter voor het bepalen van de de
ecologische voetafdruk van DJI is het landverbruik.
Land is nodig om gewassen te verbouwen, fabrieken op
te plaatsen of mineralen uit te winnen voor de producten
die DJI jaarlijks inkoopt. Dit landgebruik kan beschouwd
worden als het achterland dat nodig is om DJI in haar
behoeften te kunnen voorzien. Bij elkaar opgeteld is de
benodigde ruimte enkele tientallen vierkante kilometers
groot, vele malen groter dan het oppervlakte van DJI

zelf. De meeste grond is nodig voor de verbouwing van
biotische producten zoals levensmiddelen, textiel, papier
en hout (voor stoelen en tafels). Producten met veel
metalen onderdelen zoals computers en laptops vormen
een relatief klein onderdeel. Landgebruik toont tevens
aan waarom het van belang is dat aandacht geschonken
wordt aan de verduurzaming van biotische grondstoffen
in de transitie naar een circulaire economie.

Energie

Papier
Textiel

Hygiëne en
sanitair

Voedsel

Meubilair
Kantoorartikelen

Fig.

7

Wit en bruingoed

ICT

Wagenpark

Fitness

Overzicht van de bijdrage aan de totale hoeveelheid landgebruik voor verschillende productgroepen.
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MILIEUEFFECTEN NAAST ELKAAR
In figuur 8 zijn de verschillende milieueffecten naast
elkaar gezet. Op de Y-as is het ingebedde waterverbruik
weergegeven, op de x-as het landgebruik en de omvang
van de cirkels geven de CO2-voetafdruk weer. De grotere
cirkels in de rechterbovenhoek hebben een relatief hoge
impact, terwijl de kleinere cirkels linksonder een relatief
geringe bijdrage leveren aan de totale milieudruk van
DJI.

Voedsel en energiegebruik komen naar voren als
productgroepen die op alle onderzochte milieueffecten
een grote impact hebben. Andere producten zoals
papier, textiel en hygiëne en sanitair vallen in deze figuur
meer op dan in materiaalstroomanalyse. Dat is het geval
omdat deze veelal biotische producten een relatief grote
impact op het land- en waterverbruik hebben.

Ecologische voetafdruk DJI per productgroep
10.000.000

1.000.000

Textiel

Watergebruik (m3)

Voedsel

Energie
100.000

Hygiëne en sanitair

Wit en bruingoed

10.000

Wagenpark

1.000
1.000

10.000

Papier

ICT

Inrichting
Kantoorartikelen

100.000

1.000.000

10.000.000

Landgebruik (m2a)
Grootte van de bubbel geeft de directe en indirecte CO2 -emissies weer.

Fig.
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Overzicht van de impact van productgroepen op watergebruik (y-as), landgebruik (x-as) en CO2 (de grootte
van de cirkel). Let op dat de assen logaritmisch geschaald zijn.

100.000.000
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Een juiste prijs voor CO2-uitstoot
Er gaan steeds meer geluiden op om de negatieve
maatschappelijke effecten van milieuvervuiling of
klimaatverandering door te rekenen aan de veroorzaker.
Onder het motto dat de vervuiler betaalt, zou er voor elke
ton CO2 een bijdrage aan de overheid betaald moeten
worden die wordt geïnvesteerd in de energietransitie.
Steeds meer organisaties en sectoren kiezen ervoor om
deze maatschappelijke kosten ‘schaduwkosten’ mee te
nemen in investeringsbeslissingen. De extra kosten
voor zonnepanelen worden dan afgezet tegenover
de vermeden maatschappelijke kosten van de CO2uitstoot.
Een veelgebruikte methode in de bouwsector is
de Milieu Kosten Indicator (MKI). Het MKI is een
instrument om een schaduwprijs voor bouwactiviteiten
vast te stellen. De MKI-berekening is een verplicht
onderdeel van het Bouwbesluit en wordt standaard
gebruikt voor onder meer projecten van Prorail en
Rijkswaterstaat. De MKI-methode gaat op dit moment
uit van een prijs van 50 euro per ton CO2. Daarnaast
worden ook kosten voor andere milieueffecten zoals
verzuring en vermesting meegenomen. Diverse grote
bedrijven zoals Philips, Unilever, Akzo-Nobel, Suez en
Veolia hanteren een interne prijs voor CO2 die meestal

13

rond de €100 euro per ton ligt. De gemeente Amsterdam
maakt voor investeringsbeslissingen al sinds 2016
gebruik van een CO2-prijs. De Rijksoverheid denkt ook
na over de invoering van een algemene CO2-heffing
voor de industrie.
De goede intenties van organisaties ten spijt, de
daadwerkelijke maatschappelijke kosten waar nu mee
wordt gerekend zijn nog te laag. Gezien de urgentie
van het milieuprobleem en de korte tijd waarin de
verandering naar verduurzaming plaats dient te
vinden, laten nieuwe onderzoeken zien dat de kosten
veel hoger zouden moeten liggen dan nu het geval is.
In een recente studie van Klimaatverbond Nederland
wordt aangegeven dat een CO2-prijs van €600 - 800
euro voor de periode van 2050 tot 2100 nodig is.13 Het
RIVM heeft op basis van een pilot bij de overheid
met een prijs van €700 per ton de eerste conclusies
getrokken dat het rekenen met ‘schaduwkosten’ een
zeer effectief middel is om te sturen op klimaatbeleid.
Gaan we uit van deze richtprijs, dan zou de huidige
CO2-voetafdruk van DJI in 2050 een maatschappelijke
kostenpost vertegenwoordigen van tussen de 72,6 en
96,9 miljoen euro per jaar.

Klimaatverbond Nederland (2019), Van Parijs naar een CO2-prijs
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VOEDING
Omdat voeding een groot deel van de totale massa,
CO2 en land- en waterverbruik behelst zal in dit gedeelte
van het rapport dieper worden ingegaan op voedsel en
de achterliggende milieueffecten. Om dit in kaart te
brengen is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde
kengetallen van het RIVM en een voedselmonitor die
Metabolic eerder al voor DJI heeft ontwikkeld.

Voeding in cijfers
De hoeveelheid levensmiddelen die jaarlijks door DJI
wordt ingekocht is aanzienlijk; meer dan 10.000 ton.
De productie van de levensmiddelen die er is ingekocht
zijn verantwoordelijk voor verschillende negatieve
milieueffecten. De CO2-voetafdruk die ontstaat om deze
hoeveelheid voedsel te verbouwen is twee keer zo groot
als de totale CO2-uitstoot van het eiland Vlieland en
meer dan drie keer zo groot als de CO2-emissies van het
wagenpark van DJI zelf. Het landoppervlakte dat er nodig
is om deze levensmiddelen te verbouwen is vergelijkbaar
met het oppervlakte van de gemeente Rijswijk, een
gemeente met ruim 54 duizend inwoners. Met het water

GEWICHT

1.081 ton

KLIMAAT

23.715 ton CO2

LANDGEBRUIK

14,9 km2

WATER

526.636 m3

dat nodig is voor de irrigatie van de levensmiddelen
kunnen circa 210 olympische zwembaden gevuld
worden.
In het vorige onderzoek dat Metabolic deed naar de
voetafdruk van DJI werd reeds geconstateerd dat veel
meer voedsel wordt ingekocht dan een gemiddeld
persoon op kan eten. Exclusief dranken wordt
gemiddeld bijna 2,9 kilo aan voedsel per justitiabele
per dag ingekocht. Een gemiddelde Nederlander eet de
helft. Door de overrepresentatie van jonge mannen is het
aannemelijk dat meer wordt verbruikt dan gemiddeld,
maar dat verklaart slechts een deel van het verschil. Een
verklaring voor het overige verschil is te vinden in de
huidige wijze van voedselverstrekking.

De milieueffecten van verschillende
levensmiddelen
De achterliggende milieueffecten van voedsel en dranken
zijn zeer gevarieerd. Dierlijke producten zoals zuivel en
vlees hebben een relatief hoge milieu-impact per kilo,
terwijl groente en fruit dat in Nederland verbouwd is een
relatief lage milieu-impact per kilo hebben. Vlees vormt
4% van de totale massa die er is ingekocht. Die 4% is
echter verantwoordelijk voor 22% van de CO2-uitstoot,
20% van het landgebruik en 10% van het watergebruik.
Omgekeerd vormt de categorie groente en fruit 18% van
de totale massa voedsel die door DJI wordt ingekocht
maar is slechts verantwoordelijk voor 4% van de CO2voetafdruk en landgebruik.

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Gewicht

Klimaat

Landgebruik

Watergebruik

LUNCHPAKKET
VIS
KOFFIE EN THEE
KOEK EN GEBAK
VETTEN EN OLIËN
SUIKER EN SNOEP
OVERIG
BROODBELEG
WATER
VLEES
FRISDRANK
BROOD, GRANEN, RIJST, PASTA
MAALTIJDEN
GROENTE EN FRUIT
ZUIVEL EN EIEREN

Fig.
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Overzicht van voedselcategorieën en de bijdrage aan de totale hoeveelheid massa, klimaat, land- en
watergebruik.

VERSCHILLEN PER LEVERANCIER
Het voedsel dat wordt ingekocht door DJI wordt geleverd
door drie verschillende leveranciers. Sodexo levert de
basisproducten zoals kant-en-klaarmaaltijden, brood
en broodbeleg. Sodexo is daarmee verantwoordelijk
voor de levering van de helft van het voedsel binnen
DJI. Albatros is de tweede leverancier en levert de
producten die besteld worden door de justitiabelen bij de
justitiabelenwinkel. Van Hoeckel, de derde leverancier,
levert aan diverse inrichtingen de ingrediënten om zelf
maaltijden te bereiden.

13%

16%
CO2

21.984 ton

38%

GEWICHT

46%

10.081 ton

10

17%
KOSTEN

49%

38%

Sodexo

Fig.

Op dit moment lijkt er vaak dubbel te worden ingekocht.
DJI neemt de basisvoorzieningen voor haar rekening,
maar daarnaast wordt er door de justitiabelen extra
voedsel ingekocht via de interne supermarkt. Er is geen
sterke financiële prikkel om de basismaaltijden niet in te
kopen en dus belandt helaas veel voedsel ongeopend in
de prullenbak.

€27.353.571

52%

31%

Albatros

Van Hoeckel

Overzicht van de leveranciers en de bijdrage aan CO2, gewicht en kosten van alle levensmiddelen die worden
ingekocht.
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VERSCHILLEN TUSSEN LOCATIES
Er is gebleken dat het vinden van een lokale oplossing
Door gebruikmaking van de voedselmonitor is het
een sterk effect kan hebben op het verminderen van
mogelijk om de verschillen tussen inrichtingen bij
voedselverspilling. In PI Nieuwegein bijvoorbeeld is de
te houden. Uit de monitor blijkt dat grote onderlinge
hoeveelheid ingekocht voedsel per justitiabele in het
verschillen bestaan als het gaat om hoeveel voedsel
laatste kwartaal van 2019 met bijna 30% gedaald ten
per justitiabele besteld wordt. De inrichtingen kunnen
opzichte van het eerste kwartaal. Dit komt met name
niet één op één met elkaar vergeleken worden omdat
doordat het aantal verstrekte maaltijden sterk is gedaald
de context, zoals de samenstelling van de groep, erg
daling van 33%).
belangrijk is.
Ingekocht voedsel(een
in Nieuwegein
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Gemiddelde hoeveelheid voedsel per maand in kg dat in 2019 in Nieuwegein per justitiabele is ingekocht.
ingekocht.
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Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de
routekaart om de Rijksbrede doelstellingen op het gebied
van klimaat, circulair en afval te halen. De routekaart is
opgesteld door gebruik te maken van ‘backcasting’. Dat
is een veelgebruikte methode in transitiedenken die -in
tegenstelling to ‘forecasting’- begint bij het einddoel en
vervolgens terug redeneert naar het vertrekpunt (dat we
in het vorige hoofdstuk hebben onderzocht).

uitvoerbaar zijn. De maatregelen zijn geselecteerd op
de technische en praktische uitvoerbaarheid. Samen
zijn deze maatregelen goed voor een reductie van 73%
van de CO2-emissies (direct en indirect), 65% van het
materiaalgebruik en 58% van het restafval. Hiernaast
zijn er, nu en in de komende jaren, nog tal van andere
kansen om een circulaire en klimaatneutrale organisatie
neer te zetten.

In totaal zijn er 26 maatregelen beschreven die samen
bijdragen aan het halen van de doelstellingen. De
maatregelen zijn onderverdeeld in vier onderwerpen:
reeds genomen maatregelen, energie, vervoer, voeding
en goederen. Alle maatregelen die zijn opgenomen
zijn uitgekozen omdat ze nu al technisch en praktisch

Verder is het belangrijk om op te merken dat voor het
meten van de effecten van de meeste maatregelen
er verdere gedetailleerde uitwerking nodig is. Naast
deze maatregelen zijn er nu en in de komende jaren
waarschijnlijk nog veel meer kansen mogelijk om de
impact van de organisatie verder te reduceren.

KLIMAATNEUTRAAL

CIRCULAIR

73%

Fig.
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RESTAFVAL

65%

58%

Samen draagt de set van maatregelen bij aan het behalen van de doelstellingen voor 2030 aangaande
klimaatneutrale bedrijfsvoering, circulaire economie en vermindering van restafval.
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Visualisaties van de strategieën voor duurzame energieproductie gebaseerd op de Trias Energetica
(linker figuur) en de circulaire economie (rechter figuur).

Klimaatneutraal

Circulair

Om de CO2-uitstoot te reduceren hanteren we het trias
energetica principe. Dat bestaat uit drie onderdelen:

Om een organisatie circulair te maken worden de
volgende principes gehanteerd:

1. Reduceer de vraag Beperk de uitstoot van
broeikasgassen door het gebruik van energie en
producten te verminderen. Energie kan bespaard
worden door betere isolatie, energiezuinige
apparaten en door over te stappen op slimme
energiebesparende technologie zoals lichtsensoren.
2. Productie van duurzame lokale energie Wek door
middel van zonnepanelen of windmolens energie
op het terrein van de inrichtingen zelf op of in de
nabije omgeving.
3. Duurzaam inkopen Koop duurzame energie in die is
opgewekt in Nederland.

1. Reduceer de vraag voorkom verspilling en vermijd
niet noodzakelijk gebruik van grondstoffen.
2. Repareer en verleng levensduur zorg dat spullen
langer mee gaan door aan te sturen op reparatie en
onderhoud. Het liefst worden de producten intern
gerepareerd zodat justitiabelen er ook van leren en
transport van defecte apparaten wordt vermeden.
3. Duurzaam inkopen koop circulaire producten in
die bijvoorbeeld gemaakt zijn van tweedehands
onderdelen,
duurzame
en/of
hernieuwbare
grondstoffen en die ook weer gemakkelijk kunnen
worden hergebruikt.

Tot slot moet de resterende CO2-uitstoot gecompenseerd
worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat het Rijk
de CO2-prestatieladder inclusief interne CO2 beprijzing
in gaat voeren in de aankomende jaren (punt m in het
Klimaatakkoord pp. 236).
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GENOMEN
MAATREGELEN

LOKALE ENERGIEBRONNEN EN
VERLENGEN LEVENSDUUR

REDUCEER

CO2 emissies (kiloton)

KLIMAATNEUTRAAL
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4.000
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30.000 m2
zonnepanelen
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per jaar)
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VERVOER
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energie voor
ruimteverwarming
(-30%)

100.000 m2
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Gedeeltelijk
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(-25%)

Elimineer
wegwerpartikelen
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Langer
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van textiel
(2x zo lang)

Levensduurverlenging
apparaten
(50%)
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(20%)
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DUURZAME ALTERNATIEVEN
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Gebruiken
van
tweedehands
elektrische
apparaten
(25%)

Emissiearme
warmtevoorziening

Volledig
duurzame
voeding

Schoonmaakmiddelen
met een
Ecolabel

Circulaire
sport- en
werkkleding

Verhoog
toepassing
herbruikbare
onderdelen
in meubilair
(20%)

Overzichtsbeeld van de routekaart met de verschillende maatregelen (onder) en de bijdrage aan de drie
verschillende doelen (boven).
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REEDS GENOMEN MAATREGELEN
30.000 m2 zonnepanelen 		
(-2,5 kiloton CO2)

DJI heeft in 2019 besloten om samen met
het Rijksvastgoedbedrijf in de komende
jaren 30.000 m2 zonnepanelen op haar daken te
plaatsen. De veelal platte daken van DJI lijken bijzonder
geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Met
30.000 m2 zonnepanelen wordt naar schatting zo’n 4,5
miljoen kWh per jaar opgewekt. Dat staat gelijk aan
het elektriciteitsverbruik van 1.500 huishoudens en
ongeveer 6% van het huidige verbruik van DJI. Door de
plaatsing van deze zonnepanelen kan er per jaar 2,5
kiloton CO2 worden vermeden.

Kosten versus baten
Het aanschaffen van zonnepanelen is minder
aantrekkelijk voor DJI dan voor huishoudens of
bedrijven. DJI kan als overheid namelijk geen aanspraak
maken op subsidie en betaalt als grootverbruiker een
lage elektriciteitsprijs. Op de lange termijn lijken de
baten gelijk te zijn.

Gedeeltelijk elektrisch wagenpark
(-3,1 kiloton CO2)

DJI heeft in 2018 besloten dat er vanaf 2020
alleen nog maar elektrische personenauto’s
worden aangeschaft. Dat komt neer op 409 voertuigen
(van de 940). Elektrische auto’s zijn veel efficiënter dan
brandstofmotoren en daarmee kan er per jaar circa 3,1
kiloton CO2 bespaard worden, mits de elektriciteit uit de
laadpaal groen is.

Kosten versus baten
Elektrische auto’s zijn duurder in aanschaf, maar die
extra aanschafkosten verdienen zich snel terug door de
lagere brandstof- en onderhoudskosten. Zeker binnen
DJI waar de auto’s intensief gebruikt worden.

ENERGIE
Energiezuinige apparatuur 		
(-3,6 kiloton CO2)

Apparaten zoals koelkasten, computers
en
airconditioners
zorgen
in
een
gemiddeld utiliteitsgebouw voor ongeveer de helft
van het elektriciteitsverbruik. Door energiezuinige
apparaten in te kopen kan het elektriciteitsverbruik
aanzienlijk verminderd worden. Daarbij dient men zich
in eerste instantie te concentreren op apparaten die
veel vermogen hebben en/of vaak aan staan zoals
bijvoorbeeld koelkasten. Een koelkast met een A++ label
verbruikt tussen de 25 en 30% minder energie dan een

koelkast met een A+ label. Een koelkast met een A+++
label verbruikt zelfs de helft minder energie dan een A+
koelkast. Voor andere apparaten zoals laptops, servers
en wasmachines is aansturen op zeer energiezuinige
apparatuur ook belangrijk.

Kosten versus baten
Energiezuinige apparatuur is over het algemeen duurder
om aan te schaffen. Dit wordt normaliter gedurende
de levensduur van het desbetreffende apparaat
terugverdiend maar omdat DJI een lage elektriciteitsprijs
betaalt, is de terugverdientijd een stuk langer.

Energiezuinige verlichting		
(-10,2 kiloton CO2)

Verlichting
binnen
de
inrichtingen
zorgt voor de andere helft van het
elektriciteitsverbruik. Verlichting is met name bij DJI
een belangrijke energieverbruiker omdat veel verlichting
dag en nacht aan is. In de afgelopen jaren zijn veel
nieuwe energiezuinige vormen van verlichting op de
markt gekomen die DJI kan gebruiken. De nieuwste LED
verlichting is tot 70% energiezuiniger dan conventionele
TL-balken. Als DJI dergelijke verlichting aanschaft
kan flink veel energie bespaard worden. Middels het
realiseren van een energiebesparing voor verlichting van
50% is een CO2-besparing van 10 kiloton mogelijk.

Kosten versus baten
LED verlichting is goedkoper dan conventionele
verlichting omdat er minder elektriciteit nodig is en de
lampen langer meegaan. In bepaalde gevallen echter
zullen armaturen aangepast moeten worden om LED
verlichting mogelijk te maken. Op dit moment is het
Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de kosten
voor de vervanging van verlichting terwijl de baten van
de energiebesparing voor DJI zijn.

Besparing energie voor
ruimteverwarming (-5,7 kiloton CO2)

Ruimteverwarming is de grootste verbruiker
van gas in gebouwen (tot wel 90%). Een van
de doelen in het Klimaatakkoord is om het gasverbruik
van het rijk met 30% te verlagen in 2030. Om dit te
realiseren binnen DJI zijn verschillende strategieën
denkbaar, die nader uitgewerkt dienen te worden.
Allereerst kan voor alle gebouwen van DJI gekeken
worden naar ‘laaghangend fruit’: simpele oplossingen
voor isolatieverbeteringen en de vervanging van
verouderde installaties. Die oplossingen moeten
bij elkaar genoeg opleveren om 30% gas te kunnen
besparen. Een andere optie is om een aantal inrichtingen
dusdanig te verbouwen dat ze niet of nauwelijks gas
meer verbruiken. Binnen DJI zijn slechts 5 adressen
verantwoordelijk voor 30% van het totale gasverbruik.
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Deze 5 adressen verbouwen is een ingrijpende
operatie, maar waarschijnlijk effectiever dan proberen
besparingen over alle adressen te realiseren. Dit is een
investering voor de lange termijn. Op dit moment worden
er regionale energiestrategieën ontwikkeld waarin per
regio is aangegeven welke duurzame warmtebronnen er
voorhanden zijn.

Het is belangrijk om op te merken dat de beschikbaarheid
van groen gas voor gebouwen waarschijnlijk beperkt
is. Dat betekent dat op de lange termijn waarschijnlijk
elektriciteit en warmtenetten voor de verwarming zullen
zorgen. In de komende jaren zal meer bekend worden
over welke rol (duurzaam) gas in het energiesysteem
van de toekomst zal spelen.

Kosten versus baten

Kosten versus baten

Deze maatregel vraagt om een grote investering die zich
pas op de lange termijn terug zal verdienen. De optie om
bij alle inrichtingen kleinere isolerende maatregelen te
nemen is waarschijnlijk kostenefficiënter.

Groen gas is een aantal cent per m3 duurder dan
aardgas. Door middel van opschaling en de verbetering
van de technologie is de verwachting dat de prijs in de
toekomst significant zal dalen.14

100.000 m2 extra zonnepanelen
(-8,3 kiloton CO2)

Het plaatsen van 30.000 m2 zonnepanelen op
de daken van DJI is een grote stap waar DJI
een voortrekkersrol mee kan vervult binnen de overheid.
Echter, het lijkt mogelijk om op nog meer daken van
DJI zonnepanelen te plaatsen. Parkeerplaatsen kunnen
eventueel ook overdekt worden met zonnepanelen,
maar dat zal in overleg gebeuren met de eigenaren van
de grond moeten plaatsvinden. Door nog eens 100.000
m2 extra zonnepanelen te plaatsen kan 15 miljoen kWh
meer elektriciteit opgewekt worden en circa 8.3 kiloton
CO2 worden bespaard.

Duurzame elektriciteit uit Nederland
(-15,4 kiloton CO2)

Naast alle energiebesparende maatregelen
en het opwekken van elektriciteit op
eigen terrein zijn ook externe bronnen nodig. Alleen
elektriciteit met een Garantie van Oorsprong (GVO’s)
voor Nederlandse groene stroom wordt meegeteld.
Als alle reductie-maatregelen worden uitgevoerd zal
het verbruik met meer dan de helft verminderen. Het
resterende verbruik kan opgewekt worden door middel
van zes 2 MW windmolens.

Emissie-arme warmtevoorziening
(-9,9 kiloton CO2)

De resterende behoefte aan energie
voor verwarming van het gebied kan van
verschillende bronnen komen die een lagere uitstoot
hebben dan aardgas. Zo kan de inrichting warmte en
koude opslaan in de grond (WKO), aangesloten worden
op restwarmte of aardgas vervangen voor biogas uit
GFT-vergisting. PI Dordrecht is in 2020 overgestapt op
een warmtenet van de gemeente. Het gebruik van gas uit
hernieuwbare bronnen is ook een van de doelstellingen
uit het Klimaatakkoord. De CO2-emissies van groen gas
is circa 75% lager dan dat van aardgas.

14

VERVOER
100% emissievrij wagenpark
(-4,2 kiloton CO2)

Door
de
snelle
ontwikkeling
in
batterijtechnologie zullen er ook zeer
binnenkort elektrische busjes en vrachtwagens op
de markt komen. Een andere mogelijkheid is om
waterstofbussen in te zetten. Een volledig elektrisch
wagenpark levert jaarlijks een besparing op van 2,4
miljoen liter fossiele brandstof en, als de elektriciteit
volledig groen is, kan jaarlijks 4,2 kiloton CO2 worden
bespaard bovenop de eerdere besparing.

Kosten versus baten
Elektrische auto’s zijn duurder in aanschaf, maar die
extra aanschafkosten verdienen zich snel terug door de
lagere brandstof- en onderhoudskosten. Zeker binnen
DJI waar de auto’s intensief gebruikt worden.

Stimuleer elektrisch fietsen voor
woon-werkverkeer (-6,3 kiloton CO2)

In 2019 zijn bijna 125 miljoen kilometers
gedeclareerd voor woon-werkverkeer. Dat
is gemiddeld 7,800 kilometer per werknemer per jaar
en iets meer dan 30 kilometer per werknemer per dag.
Deze kilometers zijn samen goed voor meer dan 45%
van de indirecte CO2-emissies. Veel van inrichtingen
liggen relatief afgelegen, waardoor de auto vaak het
handigste vervoermiddel is. Sinds een aantal jaar is de
elektrische fiets in opkomst, welke het mogelijk maakt
om grotere afstanden (tot zo’n 15 kilometer) met de
fiets af te leggen. Als 25% van de kilometers met de
elektrische fiets afgelegd wordt, is een CO2-besparing
van 6,3 kiloton mogelijk.

CE Delft (2018), Contouren en instrumenten voor een Routekaart Groengas 2020- 2050

DJI EN HET KLIMAATAKKOORD

35

ROUTEKAART NAAR 2030

Kosten versus baten
DJI geeft op dit moment per jaar circa 28 miljoen euro
aan gedeclareerde kilometers uit. Dat betekent dat
er investeringsruimte is om elektrisch fietsen aan te
schaffen.

Zet deelvervoer in 			
(-3,1 kiloton CO2)

Naast het stimuleren van elektrische
fietsen kan ook CO2 bespaard worden
door gebruik te maken van gedeeld vervoer. Er kunnen
bijvoorbeeld busjes ingezet worden om dagelijks op een
aantal strategische verzamelpunten (bijvoorbeeld bij
een goed bereikbaar station of bushalte) werknemers

op te pikken. Carpoolen is ook een mogelijkheid . Een
mogelijk carpool-plan dient verder uitgewerkt te worden
om de exacte besparingen te berekenen, maar als een
kwart van de nu afgelegde afstand gedeeld zou worden
is een besparing van circa 3,1 kiloton CO2 mogelijk. Dat
staat gelijk aan meer dan 1.200 auto’s op de weg. Deze
maatregel zou eerst getest kunnen worden bij grote
locaties.

Kosten versus baten
Om carpoolen effectief te laten zijn, moet het
aantrekkelijk gemaakt worden voor medewerkers. Dat
betekent dat deelvervoer comfortabel moet zijn en dat
er wellicht ook een compensatie tegenover moet staan.

Het naar voren halen van maatregelen levert aanzienlijke klimaatwinst op
Het naar voren halen van maatregelen levert aanzienlijke
klimaatwinst opHet naar voren halen, van de
belangrijkste CO2-besparende maatregelen, is aanzienlijk
beter voor het beperken van klimaatverandering. De
temperatuurstijging wordt immers bepaald door de
totale concentratie broeikasgassen in de atmosfeer,
het koolstofbudget. Daarom zijn de cumulatieve CO2emissies van belang als het gaat om het terugdringen
van klimaatverandering. Een maatregel invoeren die in
2020 één ton CO2 bespaart, zorgt tot en met 2030 voor een
totale besparing van 10 ton en is daarmee effectiever dan
een maatregel van 5 ton CO2 besparing in 2029.
In figuur 15 zijn de effecten op de cumulatieve CO2
uitstoot van vijf (theoretische) reductie-paden te zien.
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De verschillen tussen de twee scenario’s is honderden
kiloton. Afhankelijk dus van voor welk scenario
gekozen wordt kan veel CO2 bespaard worden. Als
er voor het compenseren van de maatschappelijke
kosten een CO2 prijs van €100 per ton gehanteerd zou
worden ontstaat er een financieel verschil van enkele
tientallen miljoenen euro’s tussen de scenario’s.

800.000

Sterke eindsprint

Fig.

Als het uitvoeren van de maatregelen om de jaarlijkse
CO2-voetafdruk te verminderen op de lange baan
worden geschoven (de eindsprint-scenario’s) is de
totale CO2-emissie tussen 2020 en 2030 650 kiloton of
hoger. Maar als er voor gekozen wordt om al in het begin
grote slagen te maken (de beginsprint-scenario’s), zal
de hoeveelheid CO2-emissie 350 kiloton zijn.
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Sterke beginsprint

De jaarlijkse CO2-voetafdruk voor vijf theoretische reductie-scenario’s (links) en de effecten op de
cumulatieve CO2-voetafdruk tussen 2020 en 2030.
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VOEDING
Voorkom voedselverspilling		
(-5,9 kiloton CO2)

Voedsel zorgt naast woon-werkverkeer
voor de grootste bijdrage aan indirecte CO2uitstoot. In eerder onderzoek werd al geconstateerd dat
waarschijnlijk veel voedsel onnodig in de prullenbak
verdwijnt. Dat wordt onder meer veroorzaakt door het
feit dat justitiabelen een kant-en-klaarmaaltijd krijgen
aangeboden maar daarnaast zelf ook voedsel bereiden.
Er lopen in een aantal inrichtingen verschillende
initiatieven om verspilling tegen te gaan. Door
bijvoorbeeld opgedane ervaringen in Nieuwegein te
delen en op te schalen moet het mogelijk zijn om 25%
minder voedsel weg te gooien (en in te kopen). Dat levert
een besparing op van circa 5,9 kiloton CO2.

Kosten versus baten
De kosten voor voedsel worden nu deels door DJI en
deels door de justitiabelen betaald. Het blijkt dat met
name de kant-en-klaarmaaltijden ongeopend bij het afval
belanden. Er zitten inefficiënties in het contractgebruik
voor voeding justitiabelen die mede veroorzaakt worden
door het recreatief koken door gedetineerden.

Fig.

16

Vervangen van rundvlees in kanten-klaarmaaltijden (-980 ton CO2)

Een kilo rundvlees heeft een veel grotere
CO2-voetafdruk dan groente of bijvoorbeeld
kip. Daarnaast is er ook meer gronden drinkwater nodig
per kilo voedsel. Op dit moment krijgen justitiabelen
afwisselend rundvlees, kip, vis en vegetarische
maaltijden aangeboden. Door rundvlees in de kant-enklaarmaaltijden te vervangen voor kip is een besparing
van 980 ton CO2 mogelijk.

Volledig vegetarische kant-enklaarmaaltijden (-745 ton CO2)

Een volgende stap zou kunnen zijn om
alle
kant-en-klaarmaaltijden
volledig
vegetarisch te maken. Dat zou nog eens 745 ton CO2
besparen bovenop het vervangen van alleen rundvlees.
Het is dan wel belangrijk om ervoor te zorgen dat deze
maaltijden niet aangevuld worden met vlees uit de
interne supermarkt, want dat betekent een verplaatsing
van het probleem.

Visuele weergave van een duurzaam dieet zoals geadviseerd door de EAT-Lancet commissie. De helft van de
dagelijkse consumptie bestaat uit groente en fruit. (bron: EAT-Lancet)
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Volledig duurzame voeding
(-6,4 kiloton CO2)

De internationaal gerenommeerde EAT
Lancet Commission heeft onderzocht wat
het beste dieet vanuit het oogpunt van duurzaamheid
en gezondheid is. In een dergelijk dieet spelen groente,
granen en peulvruchten een voorname rol en is de rol van
dierlijke eiwitten beperkt (maar niet geheel verdwenen).
De CO2-voetafdruk voor dit dieet blijft beperkt tot circa
1,4 kg per persoon per dag. Door dit specifieke dieet aan
de justitiabelen aan te bieden kan veel bespaard worden.
Dat betekent echter wel dat DJI alles moet faciliteren en
dat bepaalde producten die justitiabelen zelf in kunnen
kopen beperkt moeten worden. Een bijkomend voordeel
van het dieet is dat het tevens een verbetering van de
gezondheid oplevert.

GOEDEREN
Elimineer wegwerpartikelen 		
(-79 ton materialen)
Er is in 2019 binnen DJI bijna 68 ton aan
wegwerpbestek gebruikt en bijna 3 miljoen
stuks koffiebekers (11 ton). Het overgrote deel van deze
‘disposables’ wordt gemaakt van polystyreen (PS) en
dat is in Nederland niet recyclebaar. Wegwerpartikelen,
en met name die van moeilijk recyclebare plastics,
moeten worden uitgefaseerd en worden vervangen
door herbruikbaar bestek, borden en bekers. Op die
manier wordt circa 80 ton aan materiaal en afval per jaar
bespaard.

Herbruikbare bakken voor
maaltijden (-135 ton materialen)
De 2,7 miljoen maaltijden die jaarlijks door
DJI worden ingekocht worden aangeleverd
in niet-recyclebare plastic bakken met een totaal geschat
gewicht van 135 ton. Door over te stappen op een
systeem waarin de maaltijden in herbruikbare bakken
worden geleverd kan het gebruik van veel wegwerp
plastic voorkomen worden. Justitiabelen kunnen de
bakken na gebruik wassen en ervoor zorgen dat ze weer
terug naar de leverancier worden gebracht. Het wassen
en schoonmaken van de bakken zal echter wel energie
en water kosten en daarom is het van belang dat daar
efficiënte apparatuur voor wordt gebruikt.

Langer gebruik van textiel 		
(-720 ton CO2 en 37 ton materialen)

Bij de productie van textiel komt veel CO2
vrij. Uit de inkoopdata blijkt dat jaarlijks veel
textiel vervangen wordt. Met name handdoeken blijken een
korte levensduur te hebben. Er moet onderzocht worden
wat de reden daarvoor is. Op basis van dat onderzoek

kunnen nieuwe richtlijnen opgesteld worden. Door textiel
twee keer zo lang te gebruiken, is een besparing van 720
ton CO2 en 37 ton materiaalbesparing mogelijk.

Kosten versus baten
Textiel is een relatief kleine kostenpost binnen de
begroting van DJI. Als blijkt dat de kwaliteit de oorzaak
is van de beperkte levensduur dan moet geïnvesteerd
worden in producten van betere kwaliteit.

Levensduurverlenging apparaten
(-480 ton CO2, en 45 ton materialen)

ICT apparatuur en bruin- en witgoed hebben
een relatief grote CO2-voetafdruk. Bij het
maken van een IPhone komt tussen de 50 en 70 kg CO2
vrij. Op dit moment zijn er nog maar weinig duurzaam
geproduceerde apparaten verkrijgbaar. De beste strategie
om de milieu-impact te reduceren is dan ook om zo lang
mogelijk met de apparaten te doen en bijvoorbeeld een
apparaat te repareren in plaats van te vervangen. Een jaar
langer met een laptop, beeldscherm of telefoon doen
levert een CO2-besparing van ongeveer 480 ton op. Er
zou onderzocht moeten worden of er mogelijkheden zijn
om apparaten die kapot gaan te (laten) repareren door
de leverancier of In-Made. Verlenging van de gemiddelde
levensduur met 25% zou per jaar een besparing van 45
ton aan materialen opleveren.

Kosten versus baten
Een apparaat langer gebruiken levert een zekere
kostenbesparing op, helemaal als de reparaties die nodig
zijn om de levensduur van het apparaat te verlengen
beperkt blijven tot bijvoorbeeld het vervangen van een
batterij. Mogelijk kan de arbeid zelf ook reparaties
uitvoeren.

Hergebruik van meubilair 		
(-70 ton materialen)
Meubilair was in 2019 met een geschat
gewicht van bijna 360 ton een van de
grootste productcategorieën als het gaat om massa.
Binnen DJI is al een interne marktplaats aanwezig waar
meubilair tijdelijk wordt opgeslagen en vervolgens op
een andere locatie weer wordt ingezet. Echter, als dit
initiatief opgeschaald wordt kan er nog meer winst
worden behaald. Een stevige stoel of tafel kan immers
tientallen jaren mee. Bovendien is het mogelijk om via
de arbeid kleine opknapbeurten uit te voeren zodat het
meubilair langer meegaat.

Inkopen van duurzaam textiel 		
(-290 ton CO2)

Productie van conventioneel katoen heeft
een grote CO2-voetafdruk. Naast het
aansturen op levensduurverlenging van textiel kan ook
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CO2 worden bespaard door voor duurzamere materialen
te kiezen zoals bijvoorbeeld biologisch katoen.
Onderzoek van Sipperley et al. (2014) laat zien dat met
biologisch katoen 20% CO2 bespaard kan worden ten
opzichte van het gebruik van conventioneel katoen.15

Gebruiken van tweedehands
elektrische apparaten (-600 ton CO2
en -36 ton materiaal)
In plaats van het verlengen van de
levensduur van elektrische apparaten kan ook gekozen
worden voor het gebruik van tweedehands apparaten.
Het is uiteraard wel van belang dat de kwaliteit van de
tweedehands apparaten goed is en dat goed naar het
energielabel wordt gekeken voor apparaten met een
hoog energieverbruik. In-Made kan een rol spelen als het
gaat om het opknappen van tweedehands apparaten.
Als de helft van de apparaten die worden aangeschaft
een vorig leven heeft gehad, kan een besparing van circa
600 ton CO2 en 36 ton materialen gerealiseerd worden.

Schoonmaakmiddelen met een
Ecolabel (-45 ton CO2)

Het Europese ecolabel stelt regels aan
producten variërend van de ingrediënten tot
aan de verpakking. Zo mogen voor schoonmaakmiddelen
onder andere bepaalde toxische grondstoffen niet
gebruikt worden. Een recent Europees onderzoek16 toont
aan dat schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten
met een Ecolabel een 15% lagere CO2 voetafdruk
hebben. Daarnaast worden door het gebruik van
dergelijke schoonmaakmiddelen ook andere negatieve
milieueffecten vermindert zoals aantasting van de
waterkwaliteit.

Circulaire sport- en werkkleding
(-30 ton primair materiaal)
DJI koopt duizenden stuks kleding per jaar
in. Jaarlijks worden vele broeken, schoenen,
overhemden, jassen en shirts ingekocht voor werk en
sportactiviteiten. Door kleding in te kopen dat gemaakt
is van gerecyclede vezels zijn minder primaire materialen
nodig. Dat zorgt bovendien voor een lagere CO2voetafdruk. Er zijn al verschillende kledingproducenten
die sportkleding, schoenen van gerecycled vezels
verkopen. Als sportkleding en uniformen voor 50% uit
gerecycled vezels bestaan kan ongeveer 30 ton aan
primaire materialen bespaard worden.

Verhoog toepassing herbruikbare
onderdelen in meubilair (-70 ton
primair materiaal)
DJI heeft voor haar meubels een leverancier
gecontracteerd die zeer actief is op het gebied van de
circulaire economie. De materialen zijn deels vervaardigd
uit gerecycled materiaal, onderdelen kunnen vervangen
worden en de materialen zijn volgens de producent vaak
goed recyclebaar. Er is echter nog meer verbetering
mogelijk door oude onderdelen vaker in nieuwe meubels
te gebruiken. Daarnaast kan onderzocht worden of
de toepassing van gerecyclede materialen, zoals
bijvoorbeeld staal, verder verhoogd kan worden. Een
eventuele barrière voor hergebruik van onderdelen kan
zijn dat arbeid relatief duur is, maar hier zou In-Made
eventueel in rol in kunnen spelen.

Circulaire doelstellingen eenvoudig
gehaald?
Fossiele brandstoffen, zoals diesel en benzine,
vallen ook onder de noemer primaire abiotische
grondstoffen. Deze fossiele brandstoffen zijn
samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van
het primaire abiotische grondstofgebruik binnen
DJI. De eerder genoemde (en deels reeds genomen)
maatregel om volledig over te stappen op elektrisch
vervoer zorgt er dus voor dat de doelstellingen
voor 2030 voor de circulaire economie in één keer
gehaald kunnen worden.
Naast het overstappen op elektrisch vervoer zijn
er legio andere mogelijkheden voor DJI om minder
primaire grondstoffen te gebruiken. Bovendien is
het waarschijnlijk dat de huidige doelstelling van
50% reductie in 2030 in de toekomst verder zal
worden aangescherpt. Daarom kijken we in deze
routekaart ook naar andere maatregelen die een
bijdrage leveren aan een circulair DJI.

44%
56%

Fig.

17

15
16

Fossiele
Brandstoffen
Producten

Aandeel fossiele brandstoffen in massa
is groter dan de totale hoeveelheid
producten.

Sipperley et al. (2014), Life Cycle Assessment of Conventional and Organic Cotton Cultivation
Castellani et al. (2019), Basket of Products indicator on Household goods, JRC
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AFVALVRIJ DJI
Het percentage restafval binnen DJI is met 64% enorm
veel hoger dan het beoogde rijksdoel. Dit komt enerzijds
omdat relatief veel wordt weggegooid (met name
voedsel) en anderzijds omdat de afvalstromen van
de justitiabelen niet worden gescheiden. Alleen via de
arbeid en op projectbasis worden er aparte stromen
ingezameld. Het Rijk heeft als doel om per 31 december
2020, dat het maximale percentage restafval maximaal
35% mag zijn.17
GFT 2%
Swill 3%

Overig 2%

Schroot 3%

Kolken
4%

Hout
7%

7%

Afval/
Restafval

Papier

64%

8%

18

Percentages afvalstromen die er in 2019
afgevoerd zijn.

Omdat het door de Corona-crisis niet mogelijk is geweest
om een gedetailleerde analyse uit te laten voeren van de
afvalsamenstelling binnen DJI, is het onmogelijk een
gedetailleerde routekaart op te stellen om afvalvrij te
worden. De ideeën om tot een afvalvrij DJI te komen zijn
wel beschreven:

Voorkom verspilling
Net als voor de categorieën circulair en
klimaatneutraal dient het terugdringen
van gebruik de eerste prioriteit te zijn. Een
gedetailleerde analyse van het restafval is nodig om de
precieze samenstelling van het restafval te bepalen en de
bronnen op te kunnen sporen. Verpakkingen en voedsel

17

Koop afvalvrij in
Zodra een beter beeld bestaat van
de samenstelling van het afval, kan
de
inkoopafdeling
aansturen
op
het verminderen van (verpakkings-)afval van de
productgroepen die de grootste bijdrage leveren. Er
kan bijvoorbeeld onderzocht worden of leveranciers
herbruikbare verpakkingen kunnen leveren die ingeleverd
en opnieuw gevuld kunnen worden. Daarnaast zou
er gestuurd moeten worden op het vermijden van
wegwerpartikelen.

Selecteer verpakkingen en
gebruiksartikelen die goed
recyclebaar zijn

Matrassen

Fig.

vormen naar verwachting de belangrijkste stromen in
het restafval. Door afval te reduceren kan DJI, naast het
terugdringen van gebruik, ook op de verwerkingskosten
besparen. De maatregelen die voorgesteld zijn voor de
doelstellingen rondom circulaire economie dragen ook
bij aan de reductie van afval.

Om meer recycling te bewerkstelligen
is het belangrijk dat de materialen te recyclen zijn.
Veel verpakkingen en gebruiksartikelen van plastic
zijn slecht recyclebaar. Zo kunnen bijvoorbeeld de
koffiekopjes, gemaakt van polystyreen, niet in Nederland
gerecycled worden. Veel voedselverpakkingen bestaan
daarnaast uit meerdere laagjes plastic en bevatten
additieven die hoogwaardige recycling onmogelijk
maken. Producten vervaardigd uit papier, glas en metaal
kunnen wel goed gerecycled worden. En voor plastic
voorwerpen die voor 100% uit PET, PE of PP bestaan
ook goede verwerkingsmogelijkheden. De afdeling
inkoop moet erop aansturen dat leveranciers zoveel
mogelijk recyclebare verpakkingen en ( onvermijdbare)
wegwerpartikelen leveren.

Afval scheiden binnen de inrichting
Zodra de problematiek van verspilling
is aangepakt, minder verpakkingsafval
de inrichtingen ingaan en de materialen
die er binnenkomen goed te recyclen zijn, is het zaak
deze stromen apart in te zamelen. Iedere afdeling zou
aparte containers voor papier en karton, voedselresten,
plastic verpakkingen, textiel en restafval moeten
krijgen. Voor sommige stromen is het zelfs mogelijk die
intern te recyclen. Van oud textiel kunnen bijvoorbeeld
mondkapjes gemaakt worden. Voor andere stromen
zoals verpakkingen, papier en restafval is wel externe
verwerking nodig.

Ministerie van Binnenlandse zaken (2020), Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019
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CONCLUSIES
De ecologische voetafdruk van DJI
is aanzienlijk en toegenomen in de
afgelopen jaren
De CO2-emissies van energie en vervoer is
in drie jaar tijd met 10% toegenomen, terwijl die eigenlijk
met gemiddeld 20% afgenomen had moeten zijn om
recht op 2030 af te stevenen. Dat betekent dat de
uitdaging nog groter is geworden om ook het ontstane
verschil van circa 30% te compenseren. Hoewel DJI zich
lastig een-op-een laat vergelijken met andere instanties,
is de ecologische voetafdruk in verhouding aanzienlijk.
Op diverse onderwerpen is DJI goed voor 75% van de
impact binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid
(de Nationale Politie niet meegerekend). De bijdrage
van DJI aan klimaatverandering en grondstofgebruik is
vergelijkbaar met die van duizenden tot tienduizenden
huishoudens. Vooral de consumptie van voedsel, energie
voor gebouwen en transport en de hoeveelheid afval die
geproduceerd wordt, is hoog. Veel gebruiksgoederen
zoals bruin- en witgoed en textiel kennen een hoge
omloopsnelheid en de verwerking van deze goederen is
vaak niet hoogwaardig.
De afgelopen drie jaar zijn er meer in plaats van
minder grondstoffen ‘geconsumeerd’ en CO2-emissies
uitgestoten. In 2019 is onder andere het energieen brandstofgebruik, inkoop van materialen en de
hoeveelheid restafval verder toegenomen in plaats van
afgenomen ten opzichte van 2017. Daarmee zijn de
rijksdoelen eerder verder uit zicht geraakt dan dichterbij
gekomen.

Met een brede set van maatregelen
en leiderschap kunnen de doelen
voor 2030 gehaald worden
Het realiseren van de Rijksdoelstellingen
voor 2030 is mogelijk als alle voorgestelde maatregelen
worden genomen in de komende jaren. De set van
maatregelen levert een besparing op van bijna 90
miljoen kg CO2, 2,5 miljoen kg grondstoffen en 2,8

miljoen kg afval per jaar. Dit vraagt een forse inspanning
en ook soms om investeringen. Hiervoor is leiderschap
vereist. Tegelijkertijd levert dit ook verschillende
positieve bijeffecten op voor de bedrijfsvoering (zoals
een verbeterd leefklimaat). Bovendien reduceren deze
maatregelen bedrijfsrisico’s zoals de invoer van een hoge
CO2-prijs. Een ander belangrijk argument om niet tot het
laatste moment te wachten, maar de maatregelen zo
snel mogelijk uit te voeren, is omdat daarmee meer de
kans om binnen 2 graden opwarming te blijven groter is.
Er zijn ook al positieve ontwikkelingen binnen DJI. Denk
bijvoorbeeld aan de overstap op elektrisch vervoer en
de installatie van 30.000 m2 zonnepanelen op de daken
van inrichtingen. Ook is in 2019 een start gemaakt
om voedselverspilling te verminderen met positieve
resultaten. De positieve effecten van deze initiatieven
zullen in de komende jaren steeds zichtbaarder worden.

Een structurele aanpak is
noodzakelijk
Om de doelstellingen te realiseren is het
van belang dat met alle betrokken partijen
wordt samengewerkt. Dat betekent aan de ene kant
interne samenwerking van inkoper tot beveiliger
en aan de andere kant externe samenwerking met
leveranciers en andere partijen zoals bijvoorbeeld het
Rijksvastgoedbedrijf. De ingrijpendheid en complexiteit
van de maatregelen vraagt om een structurele aanpak.
De verschillende opdrachten moeten goed belegd
worden binnen de dienstonderdelen.
Net als bij de overige instellingen van de Rijksoverheid,
in de rest van Nederland en in de rest van de wereld,
moet duurzaamheid binnen DJI in de komende jaren de
normaalste zaak van de wereld worden.
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Maak gebruik van de
netwerkstructuur: centrale
coördinatie en lokale organisatie
Omdat de onderwerpen die onderdeel
uitmaken van deze transitie heel veel verschillende
afdelingen en domeinen van DJI raakt is een centrale
coördinatie en een goede samenwerking van groot
belang. De centrale coördinator dient ervoor zorg te
dragen dat de Rijksdoelen behaald worden. Hoewel
een centrale coördinatie belangrijk is, hangt het succes
ook grotendeels af van de concrete activiteiten in een
decentrale organisatie. Binnen een inrichting weet
vooral het personeel waar justitiabelen behoefte
aan hebben, hoe benodigde veranderingen het beste
geïmplementeerd kan worden en wat wel en wat niet
werkt. Door de transitie naar een toekomstbestendige
bedrijfsvoering en de bijbehorende andere manier van
denken en doen integraal binnen alle niveaus prioriteit te
geven, zal dit ook versneld verankerd raken binnen alle
verschillende onderdelen van DJI.

Anticipeer op bedrijfsrisico’s en
breng de maatschappelijke kosten
en baten in kaart
Een aantal maatregelen vraagt mogelijk
om extra investeringen. Maar hiermee anticipeert de
organisatie wel op kosten die in de toekomst naar
verwachting toenemen, zoals als gevolg van een CO2heffing. Dit zou een flinke kostenpost betekenen voor
DJI die kan oplopen in de (tientallen) miljoenen euro’s
per jaar. Het berekenen en meewegen van dergelijke
milieukosten is steeds gangbaarder in de bouw, bij
overheden en bij grote bedrijven. Door de invoer van
een interne CO2-prijs voor investeringsbeslissingen is
het mogelijk om de extra investeringen tegen de baten
die het oplevert af te wegen en daarmee ook voor te
bereiden op de nabije toekomst.

Benut ook de extra kansen die deze
transitie met zich meebrengt
Er is voldoende ‘laaghangend fruit’, zoals
voedselverspilling of afval, om mee te beginnen, maar de maatregelen kunnen naast een flinke
reductie van CO2-uitstoot en/of grondstoffengebruik
ook bijdragen aan andere belangrijke zaken, zoals de
gezondheid en welzijn van personeel en justitiabelen.
Het tegengaan van voedselverspilling bijvoorbeeld kan
een kostenbesparing opleveren die deels geïnvesteerd
kan worden in voedsel van een hogere kwaliteit. Een
betere isolatie van gebouwen betekent naast een lagere
energierekening ook een aangenamer werkklimaat voor
personeel en leefomgeving voor justitiabelen. Datzelfde
geldt voor nieuwe verlichting. Een positief neveneffect
van het intern repareren van apparatuur kan zijn dat justitiabelen een betere kans hebben op een baan bij terugkomst in de maatschappij.

Maak gebruik van de capaciteiten en
kwaliteiten binnen de organisatie
Dit geldt voor diverse doelgroepen Hoewel
het invoeren van sommige maatregelen
binnen een organisatie als DJI voor extra uitdagingen
kunnen zorgen, zijn er unieke mogelijkheden om tot
slimme oplossingen te komen die de organisatie
toekomstbestendig maken. De kennis en materialen die
voorhanden zijn bij de medewerkers kunnen bijvoorbeeld
ingezet worden om bewustzijn te vergroten en samen
tot oplossingen te komen. De inzet van beschikbare
capaciteit onder gedetineerden kan worden benut om
bij te dragen aan waardecreatie, zoals door apparaten
en goederen te repareren en gebruikte apparaten
te demonteren en zorgvuldig te scheiden. Op die
manier kunnen materialen en grondstoffen opnieuw
gebruikt worden in de maatschappij en ontwikkelt DJI
competenties voor de maatschappij, die in de toekomst
steeds meer gevraagd zullen worden. Tevens draagt
dit proces bij versneld herstel in de detentieperiode en
versnelde re-integratie in de maatschappij.

Ga nu aan de slag
Hoe eerder de activiteiten starten om de
rijksdoelen te realiseren, hoe groter de
opbrengst van de investeringen die dit
vraagt zullen zijn. Daarvoor is de periode van 10 jaar, die
voor de doelrealisatie van het rijk staat, volledig nodig.
Een actieve start op korte termijn is daarom wenselijk.
Zo zijn er in de komende paar jaar concrete kansen die tot
in 2030 effect zullen hebben, waaronder de contracten
voeding ingeslotenen en restauratieve voorzieningen
die significant bijdragen aan het realiseren van de
doelstellingen.
Aanvullend is het rendabel dat activiteiten zo vroeg
mogelijk worden ontwikkeld om de optimale waarden
te realiseren. Bijv. elke ton CO2 die er eerder bespaard
kan worden levert niet alleen kostenbesparingen
en klimaatwinst op, maar draagt ook bij aan het
transitieproces. DJI heeft met een voetprint van 75%
binnen JenV en de huidige positieve voorlopersrol binnen
het Rijk een mooi uitgangspunt om een voorbeeldrol in
de rijksoverheid en maatschappij te spelen. Door een
adequate start kunnen we deze positie behouden en
verder ontwikkelen.
Door nu aan de slag te gaan realiseren we een
toekomstbestendige organisatie binnen de termijn die
daarvoor is gesteld door het Rijk met een positief imago
en vele positieve maatschappelijke bijeffecten in en om
de organisatie. Concreet vraagt dit een gecoördineerd
langjarig programmateam dat enerzijds aandacht heeft
voor de instrumentele doelstellingen en anderzijds voor
capaciteit rondom het organiseren van de menselijke
factor die nodig is om de transitiethema’s te realiseren.
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