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De haalbaarheid van bouwprojecten vooraf doorrekenen, behoort 
voor Turner & Townsend tot de core business. Met de Carbon 
Calculator neemt het internationale adviesbureau voortaan ook 
het verlagen van de CO₂-uitstoot in de kostenraming mee. ‘Zo 
wordt al vroeg duidelijk welke duurzaamheidsmaatregelen echt 
lonen’, zeggen Marc Hopman en Monne van Egmond.

#25/2022 WERKEN VGvisie winterGasten

sturen op 
duurzame keuzes

90 Marc Hopman en  Monne van Egmond
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Naam: 
Marc Hopman 
Bedrijf: 
Turner & Townsend
Werkt als: 
Directeur 
Maatschappelijk 
vastgoed & 
Programma directeur 
Net Zero Benelux
Vooral bezig met: 
Het verduurzamen 
van de gebouwde 
omgeving
Over tien jaar: 
Leven we in een 
duurzamere en meer 
inclusieve wereld 
Het kantoormoment 
van de dag: 
Lunch
Leukste collega:
Lisa
Buiten de deur:
Rotterdam
Een deal met: 
Sweco en de RvB
De stand van het land:

Turner & Townsend werd na de Tweede 
Wereldoorlog in Engeland opgericht met 
kostenmanagement als belangrijkste dienst. 
Inmiddels heeft het bedrijf zich met ruim honderd 
kantoren gevestigd in vijftig landen en telt het 
wereldwijd meer dan 8.600 medewerkers. Eind jaren 
’90 kwam er een kantoor in Amsterdam. Dat staat 
zo’n veertig grote en middelgrote ondernemingen 
in de Benelux bij met gedegen programma- en 
projectmanagement en stringente kostenbeheersing. 
De wereldwijde ervaring van Turner & Townsend en 
de lokale en internationale data die alle vestigingen 
met elkaar delen, bieden klanten veel voordelen. ‘We 
leren van elkaars ervaringen met de once-in-a-lifetime-
projecten en hoeven het wiel dus niet steeds opnieuw 
uit te vinden’, concludeert Marc Hopman. Zo is er 
inmiddels een schat aan deskundigheid opgebouwd 
met de (ver)bouw en inrichting van bijvoorbeeld 
overheidsgebouwen, luchthavens, datacenters, 
woon- en kantoorgebouwen.

niet vrijblijvend
Er is nog iets waarmee Turner & Townsend 

zich onderscheidt: de Angelsaksische manier van 
werken. Daarbij geldt: afspraak is afspraak. Alle 
vestigingen hebben zich te houden aan het service 
delivery model van het Engelse moederbedrijf. De 
manier van documenteren en rapporteren is bij alle 
vestigingen gelijk. Opvallend is de strikte naleving 
van contracten. Monne van Egmond: ‘In Nederland 
verdwijnen contracten vaak in een laatje en werken 
partijen op basis van gevoel en vertrouwen. Maar 
op afspraken in een contract moet je aangesproken 
kunnen worden. Daar zitten de Engelsen veel 
strakker op. Afspraken zijn niet vrijblijvend; dat 
woord bestaat in het Engels niet eens!’

In de praktijk betekent dat: regelmatige controle 
op de bouwplaats. ‘Wij gaan vaak langs onze 
projecten om te zien of alles nog volgens afspraak 
verloopt. Als bouwkostenmanagers zien wij het eerst 
of een project qua planning voor- of achterloopt door 
nauwkeurig de stand van het werk te controleren 
en deze te spiegelen aan de ‘cash flow’. Soms sturen 
aannemers alvast facturen voor werkzaamheden 
die nog niet zijn afgerond. Dan trekken wij aan de 
bel. Omdat we er zo kort op zitten, lopen de kosten 

Chaotisch 
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Stijging van de prijzen
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling: 
Oorlog in Ukraine
Uitkijken naar: 
Een aantal jaren 
zonder crisis
Zorgen voor/over: 
Toekomst
Niet vergeten: 
Mijn vader
Onmisbaar: 
Mijn telefoon
Belangrijkste persoon/
personen: 
Esther 
Weggeven: 
Gezelligheid
Aanvaarden: 
Kritiek
Veranderen: 
De wereld 
Durven: 

Zeggen wat je op je 
hart hebt
Goede voornemens: 
Heb ik niet
Nooit meer doen: 
Voor andere denken
Vrije tijd: 
Gezelligheid, koken, 
golfen, watersport
LijSTjES 2022
Boeken: 
Anders Verder, Max 
Verstappen, Bitsing, 
innovatiekracht
Cultuurhoogtepunten: 
Daniel Arends, De 
parade, Amstel Live
Sportmomenten: 
Max Verstappen, Ajax, 
WK
Songs:
Liever niet, Move your 
body, Not gon’ cry
Favoriete 
vakantieplekken:
italië, Vinkeveense 
Plassen, New York
Hebbedingen:

uiteindelijk niet uit de hand en verloopt de inspectie 
bij de oplevering en projectafronding zonder veel 
onaangename verrassingen. Voor onze klanten een 
geruststellende gedachte.’

Prijzen onzeker
Met de huidige economische en geopolitieke 

ontwikkelingen is streven naar een ‘stringente 
kostenbeheersing’ knap ingewikkeld. ‘De laatste 
twee jaar bracht Covid al veel onzekerheid over 
de prijsontwikkeling’, vertelt Van Egmond. ‘De 
oorlog in Oekraïne heeft dat nog verergerd. Door 
lockdowns lagen fabrieken stil en is de productie van 
bijvoorbeeld koelmachines voor warmtepompen 
tijdelijk gestopt. Die zijn nu nauwelijks leverbaar. 
Staal en hout zijn schaars geworden en hebben een 
lange levertijd. Alles wat met hitte geproduceerd 
wordt, stijgt vanwege de hoge energiekosten fors 
in prijs. Ook de kosten voor transport over zee zijn 
omhoog geschoten en door een tekort aan chauffeurs 
zijn er problemen met de logistiek. Veel factoren 
maken de prijzen op dit moment onzeker.’

Toch valt er wel iets te zeggen over de verwachte 
prijsontwikkeling. Marc Hopman: ‘Elk jaar maken we 
een rapport hoe de bouwkosten zich ontwikkelen. 
Omdat we gegevens uit de hele wereld verzamelen, 
kunnen we een redelijke inschatting maken. We zien 
de invloeden van de markt bijvoorbeeld het eerst 
in Japan of China. Verder krijgen we informatie van 
bedrijven die specifiek de bouwconjunctuur in de 
gaten houden en we hebben een uitgebreid netwerk 
van leveranciers die prijsstijgingen doorgeven.’

CO₂-footprint
De grillige prijsontwikkelingen maken het extra 

belangrijk al aan de voorkant van het proces inzicht 
te krijgen in het nut van bepaalde investeringen. 
Sinds dit jaar houdt Turner & Townsend bij de 
investeringsraming daarom ook rekening met een 
andere factor van toenemende betekenis: de CO₂-
uitstoot. Speciaal hiervoor is de Carbon Calculator 
ontwikkeld, een instrument om ‘net zero’ te bereiken, 
nul uitstoot. 

Marc Hopman: ‘Helemaal geen uitstoot is 
onmogelijk bij het realiseren van projecten, maar met 
de klimaatdoelstellingen voor 2030 in zicht willen 

Boot, moonswatch, 
kamado, digitale meter
ZAKELijKE 
TERUGBLiK 2022 
Welk cijfer geef je 
2022: 
7
Mooiste moment: 
50ste verjaardag
Mooiste deal: 
RvB & Tu Delft
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
Ondernemen Vol 
Energie, Provada, 
DGBC week
Opvallendste nieuws: 
Oorlog in Oekraïne, 
Grootste irritatie: 
RM Database
Leukste spontane 
ontmoeting: 
Feestje Hoorn
Aan wie geërgerd: 
Regering
Het meest geleerd van: 
Chris Beemster
Vastgoedman van het 

jaar: 
Huib Boussevain
Talent van het jaar:
Ruben Bartelink
PERSOONLijKE 
TERUGBLiK 2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
7
Topserie:
Entourage
Sportieve hoogtepunt: 
1e plek golf toernooi 
Beste aankoop: 
Elektrische 
verwarming
Vakantie: 
italië
Welke film maakte 
indruk: 
Top Gun Maverick
inspirerend: 
Michelle Ham
Afscheid: 
Mijn niet werkende 
laptop
Hartverwarmend: 
Roos & Puck

Sportmaatje: 
Mezelf
Zorgwekkend: 
Corona
Afzien: 
Deze winter
Grootste ondeugd: 
Glas Whisky
Meest gelachen:
Met Michiel
Grootste verlies: 
Mijn Vader
Grootste irritatie: 
Databases
Allergezondste: 
Big Mac

‘Carbon 
Calculator 
maakt bij elke 
kostenindicatie 
de bijbehorende 
CO₂-footprint 
duidelijk’

‘altijd de kunst 
om balans te 
krijgen’
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‘Gebruik nieuwe 
grondstoffen zoveel 
mogelijk voorkomen’

veel bedrijven hun CO₂-footprint wel verkleinen. Dan 
gaat het niet alleen om de operationele uitstoot van 
een gebouw, maar ook om de opgeslagen uitstoot in 
de gekozen materialen. Het verlagen van de CO₂-
uitstoot kost geld. Ondernemers willen balans zien 
in wat ze op dat punt investeren en wat de CO₂ doet, 
‘de cash-carbon balance’. Wanneer bereik je met 
de juiste kosten het hoogste resultaat? De Carbon 
Calculator maakt bij elke kostenindicatie meteen 
de bijbehorende CO₂-footprint duidelijk. Bovendien 
helpt dit instrument om in het hele proces een 
roadmap uit te zetten.’

Balans
De Carbon Calculator is een sturingsmechanisme 

dat van begin af aan de kosten van allerlei duurzame 
keuzes doorberekend. Uitgangspunt is de huidige 
footprint van een project, die geldt als baseline. 
Tijdens het proces beïnvloeden allerlei specifieke 
keuzes de grootte van de footprint. Bij elke fase 
worden de effecten op de carbon baseline opnieuw 
bekeken.

‘Stel dat het ontwerp van de architect een carbon 
baseline van 100 heeft’, zegt Hopman. ‘Dan vragen 
we of hij kans ziet met wat aanpassingen die baseline 
te verlagen naar 80. Vervolgens is de aannemer aan 
zet. Wat kan hij eraan bijdragen om de baseline nog 
verder te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van 
de uitstraling en kwaliteit van het ontwerp? Ook 
hij zal kijken naar alle gemaakte keuzes en daar zo 
mogelijk aanpassingen in doen. Het gaat erom tegen 
de juiste investeringskosten een project te realiseren 
met een veel kleinere CO₂-footprint. Op een gegeven 
moment zijn de extra investeringskosten ten 
opzichte van de CO₂-reductie niet meer in balans.’

Uniek
‘Het is altijd de kunst om balans te krijgen 

in de driehoek ‘tijd, geld en kwaliteit’’, zegt Van 
Egmond. ‘Daar is nu CO₂-uitstoot bij gekomen. 
Onze Carbon Calculator helpt vanaf dag 1 te sturen 
op al die parameters. Daardoor wordt al vroeg 
duidelijk welke maatregelen lonen. De softwaretool 
rekent verschillende installatietechnieken, 
bouwmethodieken en materiaalkeuzes van projecten 
door. Daarbij kijken wij vooral naar de effecten op 
de lange termijn. Door zowel de operationele als de 
opgesloten CO₂ mee te nemen in de berekeningen, 
bieden we klanten een totaalpakket.’

Invloed op de footprint
Heeft de Carbon Calculator bij vastgoedpartijen al 

tot andere keuzes geleid? ‘Zeker’, bevestigt Hopman. 
‘Een grote multinational legde onderaannemers de 
vraag voor om de baseline van zijn project verder te 
verlagen. De architect had al gekozen voor materialen 
met een lage opgesloten CO₂. Tussen de inschrijvingen 
was een aannemer die deze materialen nieuw 
gerecycled kon aanbieden uit zijn eigen fabriek, die 
ook nog eens in de buurt van de bouwlocatie gevestigd 
was. Dat scheelde niet alleen CO₂ in het materiaal, 
maar ook bij het transport. Al die facetten tellen mee. 
Want waar materialen vandaan komen - uit de buurt 
of uit China - en welk gereedschap op de bouwplaats 
wordt gebruikt - elektrisch of diesel - heeft ook invloed 
op de footprint.’

‘Legoblokjes’
Met een toekomst die aan duidelijkheid veel te 

wensen over laat, verwacht Monne van Egmond 
steeds meer van het zogenoemde ‘R-model’. 
‘Het gebruik van nieuwe grondstoffen moeten 
we zoveel mogelijk voorkomen’, vindt hij. ‘Op 
de circulariteitsladder staat ‘refuse’ bovenaan. 
Dat betekent: voorkom het gebruik van nieuwe 
grondstoffen. We zullen in de toekomst zó moeten 
gaan ontwerpen dat hergebruik al in het stramien 
van het gebouw zit inbegrepen. Met vaste maten 
kunnen muren, vloeren en ramen net als legoblokjes 
weer voor andere bouwwerken worden gebruikt. Dat 
lukt alleen wanneer daarover al aan de voorkant van 
het proces is nagedacht.’

innovatieve kracht
Als het gaat om het rendement op bouwprojecten 

ziet Marc Hopman uitdagingen op verschillende 
terreinen. ‘De huizenprijzen zakken, de regeldruk 
vanuit de overheid neemt toe en personeelstekorten 
bij gemeenten vertragen de vergunningverlening. Dat 
in combinatie met de stijgende bouwkosten en het 
stikstofprobleem zou kunnen leiden tot uitstel van 
projecten.’ 

Hopman ziet kansen in innovatie. ‘Juist 
wanneer we in het nauw zitten, denken we na over 
andere mogelijkheden. Hoe kan het slimmer en 
beter? In economisch zware tijden raken nieuwe 
ontwikkelingen in een stroomversnelling. Daar 
spreekt een enorme innovatieve kracht uit. Dat vind 
ik interessant én hoopgevend!’

Naam: 
Monne van Egmond
Bedrijf: 
Turner & Townsend
Werkt als: 
Directeur, Hoofd 
Bouwkosten-
management
Vooral bezig met: 
Het zoeken van 
enthousiaste mensen, 
het ondersteunen van 
klanten en collega’s en 
zoeken naar nieuwe 
mooie projecten en 
programma’s
Wil bereiken: 
Bijdragen aan een 
betere wereld door 
onze opdrachtgevers 
beter te adviseren 
en sturen door mijn 
opgedane kennis
Over tien jaar: 
Pfffoee… hopelijk 
nog net zo vrolijk en 
gezond

Het kantoormoment 
van de dag: 
De lunch, met collega’s 
over hun week of 
weekend hebben (niet 
werk)
Leukste collega: 
Dennis de Wolf
Buiten de deur naar: 
Klanten en gave 
projecten
Een deal met/over: 
Een internationale 
ontwikkelaar voor 
een nog te bouwen 
attractiepark
De stand van het land: 
Zorgelijk, met alles 
wat er speelt op het 
moment
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Toch wel de 
energiecrisis, en hoe 
hier door de politiek op 
geacteerd gaat worden

Uitkijken naar: 
Wintersport met 
Turner & Townsend 
collega’s
Zorgen voor/over: 
Waar de wereld naar 
toe gaat
Niet vergeten: 
Te lunchen
Onmisbaar: 
Linda en Alvaro 
Belangrijkste persoon/
personen: 
Mijn kinderen
Weggeven van alles: 
Geven is leuker dan 
nemen
Aanvaarden: 
Dat je niet alles alleen 
kan
Veranderen: 
Nog beter kunnen 
luisteren
Durven: 
Zeggen wat je dwars 
zit
Goede voornemens: 

Meer sporten…
Nooit meer doen: 
Roken
Vrije tijd: 
Leuke herinneringen 
maken met mijn 
kinderen, voetballen, 
padellen, golfen 
LijSTjES 2022
Boeken: 
De Kooi, Becoming 
Bulletproof, Bloed 
gabbers
Podcasts/RTV 
programma’s: 
Scherpschutters, 
List’n
Cultuurhoogtepunten: 
ik ben een beetje een 
cultuur barbaar dus 
die heb ik niet 
Sportmomenten: 
GP van Zandvoort, het 
aankomende WK
Songs: 
Moth to a flame, i’m 
good, 

Favoriete 
vakantieplekken:
Spanje, Bonaire en 
Thailand
Hebbedingen: 
Wish list… nieuw 
horloge, grote ipad
ZAKELijKE 
TERUGBLiK 2022 
Welk cijfer geef je 
2022: 
7.5
Mooiste moment: 
Mijn benoeming tot 
Directeur bij Turner & 
Townsend
Beste zet: 
Af en toe vanuit huis 
werken
Mooiste deal: 
Een nog te bouwen 
themapark in 
België voorzien 
van bouwkosten-
management
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
Een klant bezoek in 
Zuid Korea
Grootste irritatie: 
Onnodige bureaucratie 
en besluitenloosheid
Aan wie geërgerd: 
Meerdere politici…
Beste speech: 
“The Grind” van Nike
Beste zakenboek: 
Never Split the 
Difference
Het meest geleerd van: 
Gordon, Ron en Bert 
Vastgoedvrouw van 
het jaar: 
jantien 
PERSOONLijKE 
TERUGBLiK 2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
6
Topserie: 
Kastanjemanden
Sportieve hoogtepunt: 
Die moet hopelijk nog 
komen
Beste boek: 
ik ben niet zo’n 
boekenwurm
Beste aankoop: 
Een Harley Davidson

Vakantie: 
ik moet nog…
Welke film maakte 
indruk: 
Deepwater Horizon
Leukste Diner: 
Een diner met collega’s 
in Zuid Korea
Beste song: 
Moth to a flame van de 
Weeknd
inspirerend: 
Eduan zijn loop 
vermogen
Afscheid: 
Queen Elizabeth ii
Kippenvel: 
Max Verstappen in 
Abu Dahbi
Onverslaanbaar: 
Marc Hopman met Air 
Hockey
Hartverwarmend: 
just & Liv
Sportmaatje: 
Voetbalteam
Geluk: 
Mijn kinderen lekker 
zien slapen
Grootste ondeugd: 
Roti hete kip
Meest gelachen: 
Wintersport met 
Turner & Townsend
Grootste irritatie: 
Mensen die niet 
opletten in het verkeer
Allergezondste: 
Meer gaan bewegen 
in 2022

‘Afspraken 
zijn niet 
vrijblijvend; dat 
woord bestaat 
in het engels 
niet eens!’


