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Duurzaam initiatief: 

PRojects Integrating Sustainable Methods (PRiSM) 

 

Atos plaatst duurzaamheid in de kern van haar corporate strategie. De milieucomponent 

en de (wereldwijde) ambitie om energie-efficiency te verhogen en de CO2 -footprint te 

verlagen maken hier onderdeel van uit. 

1 Aanleiding en probleemstelling  

Atos is sterk in Project Management en wordt daar ook veel voor gevraagd. Juist bij de 

aansturing van projecten heb je de mogelijkheid om keuzes te maken die een positief 

effect hebben op Sustainability. Veel bedrijven staan daar positief tegenover, maar 

beginnen er niet zomaar zelf mee.  Als ze een handje geholpen worden hóe ze dit 

praktisch kunnen maken, natuurlijk zonder dat het te veel kost, dan gaan ze hier graag 

in mee. 

2 PRiSM 

PriSM richt zich op economische sustainability, omgevings sustainability en sociale 

sustainability. 

 

Het is ingebed in de PRINCE 2 methodiek. In de pre-project fase worden naast de review 

van de lessons learned ook bekeken wat de Sustainability goals van de organisatie zijn 

en wordt de business case tegen de environmental aspects aangehouden, een P5-analyse 

gehouden en de sustainability objects van het project bekeken, wat zijn neerslag vindt in 

het Sustainability Management Plan. Dit Plan wordt gedurende het gehele project verder 

ingevuld en uitgevoerd, zodat het gewenste effect ook daadwerkelijk behaald wordt, net 

zoals de primaire doelstellingen van tijd, geld, kwaliteit en functionaliteit. 

  

 

Economic 
Sustainability 

Return on Investment - Direct financial benefits 
- Net Present Value 

Business Agility - Flexibility / Optionality in the project 
- Increased business flexibility 

Environmental 
Sustainability 

Transport 

- Local procurement 
- Digital communication 
- Traveling 
- Transport 

Energy - Energy used 
- Emission / CO2 from energy used 

Waste 
- Recycling 
- Disposal 

Materials and resources 
- Reusability 
- Incorporated energy 
- Waste 

Social 
Sustainability 

Labor Practices and 
Decent Work 

- Employment 
- Labor / Management relations 
- Health and Safety 
- Training and Education 
- Organisational learning 
- Diversity and Equal opportunity 

Human Rights 

- Non-discrimination 
- Freedom of association 
- Child labour 
- Forced and compulsory labor 

Society and Customers 

- Community support 
- Public policy / Compliance 
- Customer health and safety 
- Products and services labeling 
- Market communication and Advertising 
- Customer privacy 

Ethical behaviour 
- Investment and Procurement practices 
- Bribery and corruption 
- Anti-competition behaviour 
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Atos heeft een APP gemaakt om bedrijven hiermee te ondersteunen. 

 

3 Voortgang 

Eind 2015 / begin 2016 is PRiSM ontwikkeld vanuit de Atos Competence groep Project 

Management. Atos heeft dit opgezet in overleg met GreenProjectManagement.org en 

PRiSM is erkend door PMI en IPMA. 

In 2016 is dit gepresenteerd op een door Atos georganiseerd open seminar over Green 

Projects, waarbij diverse klanten aanwezig waren. Met diverse klanten wordt gesproken 

om bij hen een proefproject te starten. 

 

Trekker: Peter van der Spek. 

 

 

 


