
Greenworks is de verzamelnaam  
voor ons assortiment duurzame 
bouwmaterialen en is tot stand 
gekomen na afstemming met 

Rijksoverheid en rekeninstrumenten. 
Greenworks sluit aan op wet- en 

regelgeving. 

Wat is Greenworks? 

FAQ GREENWORKS 

In het bouwbesluit 2012 is 
opgenomen dat naast de 

energieprestatie (EPG) een 
 z.g.n. milieuprestatie berekening 
(MPG) moet worden aangeleverd. 

Dit geldt voor nieuwbouw van 
woningen en kantoren met een 

gebruiksoppervlak > 100 m2.  
In een MPG berekening welke je 

bijvoorbeeld kunt maken met GPR 
Bouwbesluit geef je per bouwdeel 

aan welke materialen je waar 
toepast. Nu word je nog niet 

afgerekend op een grenswaarde 
zoals bij de EPG maar deze zit eraan 

te komen. 

De getoonde materialen zijn 
voorzien van een 

levenscyclusanalyse (LCA) en 
opgenomen in de Nationale 

Milieudatabase (NMD), onder 
beheer van de Stichting 

Bouwkwaliteit (SBK) 
De LCA data is vertaald naar z.g.n. 

schaduwprijzen € per eenheid 
product. 
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Wat staat er in het Bouwbesluit? 2 

Hoe zit het met duurzame materialen?  3 

Saint-Gobain, een grote leverancier van producten in de bouw, heeft in vijf kick off-bijeenkomsten 

verspreid over het land Greenworks geïntroduceerd en daarmee het begrip milieuprestaties van 

gebouwen, een aspect van duurzaam bouwen, een stukje concreter gemaakt. Greenworks geeft op  

één pagina overzichtelijk de milieuscore van een bouwmateriaal weer. Het sluit aan op de 

rekeninstrumenten GPR Gebouw, GreenCalc+ en BREEAM-NL. Het is tot stand gekomen na  

afstemming met onder andere de instrumenteigenaren en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK). 

 

Bij het steeds energie-efficiënter maken van gebouwen worden de milieueffecten van materiaal- 

gebruik, waaronder CO2-emissie, belangrijker. Met Greenworks kunnen architecten, bouwers en 

ZZP’ers hun keuze in het aanbod van duurzame bouwmaterialen op betere gronden maken. Om het 

initiatief zo goed mogelijk te laten aansluiten bij landelijke ontwikkelingen in het bepalen van de 

milieuprestatie van gebouwen heeft BZK/WWI meegewerkt aan het transparant weergeven van de 

milieueffecten. Door de gekozen opzet, de praktische informatie en de verspreiding via een grote 

leverancier van bouwproducten wordt nu de brede bouwstroom met laagdrempelige milieu-informatie 

bereikt. 

Greenworks brengt duurzaam bouwen weer een 

stapje dichterbij 

Archief Nieuwsbrieven 

Vanaf 1 januari 2013 moet conform het Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren(>  

100 m2), een milieuprestatieberekening materialen bijgevoegd worden. De berekening moet aantoonbaar voldoen aan de SBK-

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken inclusief het gebruik van de vigerende versie van de Nationale Milieudatabase. 

Voor meer informatie www.milieudatabase.nl 



     Op de Greenworks productbladen 
geven wij inzage in deze 

schaduwprijzen en kun je bovendien 
zien wat de ranking van dit product 

is binnen zijn toepassingsgebied. 
Greenworks producten hebben altijd 

een milieubelasting binnen de 
bandbreedte gemiddeld tot goed en 

in veel gevallen zelfs de allerbeste 
keuze. 

Hoe zit dat met die schaduwprijzen? 

   Met de Greenworks score gaan we 
nog een stap verder en geven we je 
op basis van 10 duurzame materiaal 

en productie eigenschappen, 
afgeleid van de LCA, inzage in de 

duurzame eigenschappen van het 
product. Iets wat je niet kunt zien 

aan de schaduwprijs. Hierdoor ben 
jij beter in staat om aan te sluiten op 

ambities van jouw opdrachtgever. 
Bouwen met Greenworks is niet 

duurder! 

4 

Wat kan ik met de Greenworks score? 5 

 Waarom duurzaam bouwen met Greenworks? 
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Hier zie je onze 
sterke punten 

nog een keer op 
een rijtje gezet. 

Wij vertellen je graag meer over 
duurzaam bouwen en bieden je 

daarom gratis vakman- thema- en 
maatwerktrainingen aan in onze 

Greenworks Academy. 
Hiermee kun jij je onderscheiden 

t.o.v. jouw concurrenten als 
duurzame bouwer. 
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Hoe kan ik mijn kennis vergroten? 6 Leren 

Zien 

Doen 

Kennisoverdracht door 

professionals 

Alle toepassingen 

zichtbaar maken 

Concreet aan de slag 

In samenwerking met de deelnemende 

industrie worden interessante cursussen 

en opleidingsprogramma’s aangeboden, 

gericht op duurzaamheid. Zoals luchtdicht 

bouwen en na-isoleren 

De Greenworks producten zijn verwerkt 

in duurzame toepassingen. De meest 

voorkomende bouwdetails zijn uitgewerkt. 

Met deze details is een compleet 

nieuwbouw- en renovatiehuis opgebouwd. 

In een ruim opgezette en Inspirerende 

werkruimte kunt u zelf met de Greenworks 

producten aan de slag of u woont een 

demonstratie bij. 

Wat kunt u van de Greenworks Academy verwachten?  


