
Partnervoorstel 
DUTCH GREEN BUILDING WEEK 
2020



DGBC | Partnervoorstel

Dutch Green Building Week

Na het succes van de eerste negen edities van de Dutch Green Building Week (DGBW) organiseert 
Dutch Green Building Council (DGBC) van 21 september tot en met 25 september de 10e editie 
van de DGBW. #MadeinHolland is het thema van de week, waarmee de Dutch Green Building 
Council (DGBC) Nederland internationaal op de kaart zet.

In verband met de coronacrisis wordt deze jubileumeditie voor een groot gedeelte online 
georganiseerd en gekoppeld aan de (online) activiteiten van de World Green Building Week. Onder 
#ActOnClimate worden gezamenlijk de krachten gebundeld en staan de uitdagingen om de 
mondiale klimaatverandering aan te pakken centraal.

Om de week te kunnen organiseren en een onderscheidend programma neer te zetten, hebben wij 
financiële ondersteuning nodig van partners met ambitie. In dit voorstel vind je achtergrondinformatie 
en onze mogelijkheden. 
ActOnClimate: Made in Holland

De week stond eerder gepland van 19 oktober tot en met 23 oktober in verband met de koppeling met de 
International Climate Adaptation Summit. Op 20 mei kwam echter het bericht naar buiten dat het ministerie de datum van 
de top heeft verzet naar 25 januari 2021. Daarop heeft DGBC besloten de week naar september te verzetten en aan te 
sluiten bij het internationale programma van de World Green Building Week. De week is één van de voorbereidende events 
voor de Climate Adaptation Summit.



Doel 
• Inspireren en activeren 
• Aan Nederland en de rest van de wereld 

laten zien wat we in huis hebben. 
• Leren van andere landen en verbindingen 

leggen 
• Nederland positioneren als koploper
• Beweging aanjagen door uitwisselen van 

(internationale) positieve showcases
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Thema

Nederland barst van de innovaties, voorbeelden en goede ideeën. Ideeën en voorbeelden rondom 
energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie waar nationaal en internationaal grote behoefte aan is. Het 
komende jaar staat daarom in het teken van pioniers, innovators, creatieve denkers en doeners die een 
duurzame en toekomstbestendige gebouwde omgeving verder willen brengen met ideeën en innovaties en 
daarmee Nederland internationaal op de kaart zetten. Samen met hen laten we aan de wereld zien wat we 
kunnen, maar ook wat we kunnen leren om Nederland daadwerkelijk Gidsland te maken voor een duurzaam 
gebouwde omgeving.  

Het thema van de Dutch Green Building Week is:
#ActOnClimate #MadeinHolland.
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Nederland was jarenlang een gidsland als het ging om duurzaamheid en 
milieu. Meer dan 25 jaar geleden lanceerde Ed Nijpels het eerste 
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) dat Nederland internationaal op de 
kaart zette en wat een blauwdruk vormde voor diverse Europese 
beleidsplannen. Als het aan DGBC ligt pakt Nederland haar rol terug als 
gidsland met duurzaam ondernemerschap voor een duurzaam 
gebouwde omgeving en een duurzame economie. Hiervoor is het nodig 
dat we laten zien wat we in Nederland in huis hebben, maar ook wat we 
kunnen leren van wat er in het buitenland gebeurt. Wat kunnen we leren 
van andere landen en de rol van lokale initiatieven. En hoe zorgen we 
dat de uitdagingen rond de energietransitie, circulaire economie en de 
klimaatadaptatie hand in hand gaan?



Over de week
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De Dutch Green Building Week is al jaren dé landelijke 
campagneweek voor duurzaam bouwen en 
ontwikkelen. De week geeft een podium aan bedrijven 
en instellingen die voorlopen op CO2-reductie, 
Circulariteit, Klimaatadaptatie en Gezondheid. 
Internationale en nationale goede voorbeelden worden 
getoond en concrete handvatten worden gegeven. Vraag 
en aanbod ontmoet elkaar.

De week zal meer dan de afgelopen jaren een 
internationaal karakter hebben. Er wordt een koppeling 
gemaakt met de World Green Building Week en het 
internationale programma. Diverse internationale Green 
Building Councils, aangesloten bij de World Green 
Building Council (WGBC), zullen kennis delen en eigen 
kennis verrijken. Onder #ActOnClimate lanceerde de 
WGBC op 5 juni de wereldwijde campagne voor de 
World Green Building Week.

Dutch Green Building Week is tevens één van de 
voorbereidende events in de aanloop naar de Climate
Adaptation Summit van 25 januari 2021. In gesprek met 
Global Center on Adaptation (GCA) en ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat werken we aan de 
mogelijkheid om internationale content en netwerk over 
het thema klimaatadaptatie een plek te geven in het 
programma.

De week biedt talrijke momenten om in contact te komen 
met nationale en internationale pioniers, te luisteren naar 
creatieve denkers en doeners en naar mensen die een 
toekomstbestendige omgeving en samenleving mogelijk 
maken. Juist nu!

#ActOnClimate
#MadeinHolland

https://www.worldgbc.org/worldgreenbuildingweek
https://www.worldgbc.org/


Communicatie
DGBC E-zine: toekomstbouwers (juni)
DGBC zal een speciaal E-magazine uitbrengen dat in het 
teken staat van het thema MADE IN HOLLAND. Met dit 
nieuwe online magazine bieden we verrijkte informatie en 
een crossmediaal platform. We verwijzen naar Podcasts, 
filmpjes en social media uitingen. Dit magazine wordt 
rond de Dutch Green Building Week actief onder de 
aandacht van 30.000 ontvangers gebracht via de 
PropertyNL nieuwsbrief, Vastgoedjournaal en via diverse 
social media.

Speciale editie E-zine Toekomstbouwers (september)
In plaats van een jubileumeditie van de festivalkrant, 
brengen we een speciale editie van Toekomstbouwers uit. 
Hierin worden alle activiteiten van de week opgenomen. 
Het magazine wordt ruim voor de week uitgebracht en 
digitaal onder de aandacht gebracht door onze 
mediapartners.

Direct Mailings
Tijdens en voorafgaand aan de week worden diverse 
Direct Mailings verzonden met ruime aandacht voor de 
activiteiten van de partners van de week. 

Hopin-platform
Tijdens de week wordt het Hopin-platform ingericht als dé 
online plek van de Dutch Green Building Week. Partners 
van de week krijgen hier ruimte op mainstage, sessies en 
in de beursstands.

Mediapartners
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Programma

Het programma is op dit moment in ontwikkeling. Een tipje van de sluier:

• We ontsluiten het aanbod van online programmering van de Internationale Green Building 
Councils voor de deelnemers in Nederland;

• We ontsluiten een gedeelte van het aanbod van online programmering van DGBC-partners 
en sponsors voor de achterban van de Internationale Green Building Council (in English);

• We zijn één van de voorbereidende evenementen op de Climate Adaptation Summit in 
januari 2021.

Hiermee creëren we een evenement dat toegankelijk is voor de internationale bouw- en 
vastgoedsector en dat professionals de kans geeft om nationale en internationale goede 
voorbeelden te delen en op te halen.
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De online omgeving

De Dutch Green Building Week Online biedt niet alleen inhoudelijke sessies, er is ook veel ruimte voor 
verbinding en entertainment. Daarom werken wij met de tool Hopin. Deze tool is al eerder succesvol 
ingezet voor de eerste online beurzen van Nederland (Building Future Proof/Real Estate Future Proof) 
en het verbindingsfestival. 

The Green Room
De receptie waar je start met de dag en altijd naar terug kunt. Hier is het programma van de dag te zien 
en zie je live welke programma onderdelen bezig zijn.

The Green Stage
De Green Stage is de mainstage waar alle keynotes en talkshows (Green Talks) te volgen zijn. 

The Green Dates
Dit is een live videogesprek waarbij je willekeurig, of binnen en bepaalde sector of thema, gekoppeld 
wordt aan andere professionals zodat je je netwerk uitbreidt. 

The Green Sessions
In deze omgeving kunnen partners en sponsoren van de Dutch Green Building Week, tijdens een van de 
dagen van de week live een thematische parallelsessie verzorgen ism DGBC. Denk aan workshops, 
roundtables en presentaties. DGBC zal de sessie van de sponsoren extra onder de aandacht brengen.

The Green Expo
Dit is dé online DGBC-partnerruimte! Sponsors, themapartners en reguliere DGBC-partners krijgen de 
mogelijkheid om hier een virtuele stand in te richten. 
Je hebt hierin twee opties: 
A. Vertoning vooraf opgenomen presentatie (kan continue afspelen) 

Dit kan een mooi project in beeld of een innovatie zijn.
Deze functie heeft een ingebouwde tool waardoor je direct een call- to-action kan plaatsen, ook kun 
je gebruik maken van de chat- functie waardoor je live in contact bent met bezoeker 

B. Live videostream waarmee je je eigen stand kan bemensen en direct met één of meerdere 
bezoekers (en jouw eigen collega’s) in gesprek kunt gaan. 
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https://hopin.to/


E-zine: Toekomstbouwers
• Interview (groot) in speciale editie DGBC E-zine Toekomstbouwers in september
• Advertorial of advertentie in speciale editie DGBC E-zine Toekomstbouwers in september

Green Room
• Aankondiging programma in Green Room

Green Stage (Mainstage)
• Invullen 1 keynote of TEDTalk op mainstage

Green Sessions
• Mogelijkheid tot invullen 3 sessies in de week binnen Hopin. Alle sessies worden opgenomen 

en gedeeld

Green Expo
• Mogelijkheid om een virtuele stand in te richten. De virtuele stands van de

sponsors krijgen extra exposure

Website DGBC 
• Doorplaatsen content uit magazine op website 
• Mogelijkheid tot aanleveren eigen Blogs en Vlogs
• Vermelding uitgebreid profiel op de sponsorpagina van de website 

Social Media
• Content uit magazine op linkedin, twitter
• Aandacht voor sessies en content uit sessies op linkedin, twitter

Direct Mailing
• Direct Mailing om doelgroepen te attenderen op jouw activiteiten.

Logo
• Logo op alle communicatie-uitingen van de week

DGBC Nieuwsbrief
• Doorplaatsen content e-zine in DGBC-Nieuwsbrief
• Uitlichten eigen events en projecten

Communicatiepakket
• Logo DGBW ‘Gouden sponsor’ visuals, foto’s, presentatie en teksten voor eigen 

communicatiemiddelen

Gouden sponsor 10e Dutch Green Building Week €  15.000 *
* Exclusief BTW



E-zine: Toekomstbouwers
• Advertorial of advertentie in speciale editie DGBC E-zine Toekomstbouwers in september

Green Room
• Aankondiging programma in Green Room

Green Sessions
• Mogelijkheid tot invullen 1 inhoudelijke sessie in de week binnen Hopin. Alle sessies worden 

opgenomen en gedeeld

Green Expo
• Mogelijkheid om een virtuele stand in te richten. De virtuele stands van de

sponsors krijgen extra exposure

Website DGBC 
• Mogelijkheid tot aanleveren eigen Blogs en Vlogs
• Vermelding uitgebreid profiel op de sponsorpagina van de website 

Social Media
• Aandacht voor sessies en content uit sessies op linkedin, twitter

Direct Mailing
• Direct Mailing om doelgroepen te attenderen op jouw activiteiten.

Logo
• Logo op alle communicatie-uitingen van de week

DGBC Nieuwsbrief
• Uitlichten en doorplaatsen content eigen events en projecten

Communicatiepakket
• Logo DGBW ‘sponsor’ visuals, foto’s, presentatie en teksten voor eigen communicatiemiddelen

Sponsor 10e Dutch Green Building Week €  3.000 *
* Exclusief BTW



Sponsor 10e Dutch Green Building Week €  3.000 *
* Exclusief BTW

Sponsor en Partnerpakketten
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Communicatie

E-zine: Toekomstbouwers

• Groot interview in het DGBC E-zine Toekomstbouwers juni ✔ ✔

• Groot interview in speciale editie DGBC E-zine Toekomstbouwers september ✔ ✔ ✔

• Advertorial of adverentie in speciale editie DGBC E-zine Toekomstbouwers september ✔ ✔ ✔ ✔

Website DGBC

• Doorplaatsen content uit magazine op website ✔ ✔ ✔

• Mogelijkheid tot aanleveren eigen Blogs en Vlogs 5 5 3 1

• Vermelding uitgebreid profiel op de sponsorpagina van de website ✔ ✔ ✔ ✔

Social Media

• Content uit magazine op linkedin en twitter ✔ ✔ ✔

• Aandacht voor sessies en content uit sessies op linkedin en twitter ✔ ✔ ✔ ✔

Direct Mailing

• Direct Mailing om doelgroepen te attenderen op jouw activiteiten. ✔ ✔ ✔ ✔

Logo

• Logo op alle communicatie-uitingen van de week ✔ ✔ ✔ ✔

DGBC Nieuwsbrief

• Doorplaatsen content e-zine in DGBC-Nieuwsbrief ✔ ✔ ✔

• Uitlichten een ontsluiten content uit sessies sponsoren en projecten ✔ ✔ ✔ ✔

Persbericht

• Persbericht met aankondiging Hoofdsponsor en gastgemeente ✔ ✔

Spreektijd

Online talkshow: GreenTalks

• Inbreng gasten (high level) ✔ ✔

Green Stage (Mainstage)

• Invullen 1 keynote of TEDTalk op mainstage ✔ ✔ ✔

Green Sessions

• Invullen sessie 5 5 3 1

Green Expo

• Mogelijkheid om een virtuele stand in te richten ✔ ✔ ✔ ✔

• Hogere ranking stands ✔ ✔ ✔ ✔

Ondersteuning

• Logo DGBW ‘sponsor’ voor eigen communicatie-uitingen. ✔ ✔ ✔ ✔

• Visuals, foto’s, presentatie en teksten voor eigencommunicatiemiddelen ✔ ✔ ✔ ✔

• Bij eigen sessies kan DGBC ondersteunen op inhoud, communicatie, registratie en 
organisatie. ✔ ✔



Marieke Olsthoorn

Hoofd Communicatie en Events

m.olsthoorn@dgbc.nl

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL Den Haag 

+31 (0)88 55 80 100 

info@dgbc.nl

DGBC.nl

http://dgbc.nl

