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1. Inleiding
Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik zeggen dat ik trots en blij
ben met alles wat we als organisatie, in samenwerking met het
bestuur en onze participanten, hebben bereikt. In 2015 hebben we
ons meerjarenplan gelanceerd. In dit plan, met onze focus op het
verduurzamen van de bestaande bouw, het verder ontwikkelen van
kennis rond gezondheid en circulair bouwen, en op onze
participanten, laten wij onze plannen voor de jaren 2015-2017 zien.
Ik durf te zeggen dat we de kinderschoenen zijn ontgroeid en echt
een volwassen organisatie aan het worden zijn. Onze procedures en processen zijn sterk
verbeterd. Dit is niet alleen erg belangrijk voor onszelf maar ook noodzakelijk voor partijen die
met BREEAM-NL werken. In de samenwerking met de BRE is ook een veel verbeterd. Wij merken
dat de BRE een meer klantgerichte attitude heeft dan voorheen en ook meer interesse heeft voor
wat er in de lokale markten gebeurt. Tegelijkertijd blijft er een (gezond) spanningsveld bestaan
tussen de snelheid die wij als DGBC graag zouden zien, en de meer bureaucratische aanpak van
de BRE. Dit heeft nadelen, zeker, omdat we hierdoor ook regelmatig nee moeten verkopen aan
onze Nederlandse achterban. Aan de andere kant spreekt hier ook uit dat de BRE zaken
zorgvuldig overweegt wat de kwaliteit van ons systeem uiteindelijk alleen maar ten goede komt.
Wat een belangrijk aandachtspunt is en blijft is het toegankelijk maken van BREEAM-NL In-Use.
We willen de bestaande bouw verduurzamen, certificeren is soms ‘een brug te ver’; hoe kunnen
we de markt toch bewegen om in actie te komen? En wat zijn de incentives om te verduurzamen?
Dit jaar hebben we in samenwerking met de kopgroep Gezondheid een publicatie uitgebracht
gebaseerd op het rapport van de World Green Building Council, om aan te geven wat een
gebouw gezond maakt en wat het comfort van medewerkers verhoogt. In 2016 gaan we verder
onderzoeken wat de ‘incentives’, zijn om bestaande gebouwen te verduurzamen, belicht vanuit
het perspectief van diverse stakeholders.
Waar we de voorgaande jaren met name exposure kregen in de vakbladen hebben wij het
afgelopen jaar regelmatig het verzoek gekregen een artikel te plaatsen of geïnterviewd te worden
in de landelijke media. Een belangrijke kans voor DGBC. We moeten de eindgebruiker bereiken,
de vraagzijde stimuleren. We hebben als organisatie met zo’n 360 participanten zoveel te bieden,
de opdrachtgever moet er echter wel om vragen. En hij moet ook weten waar hij om kan vragen.
Een succesvol nieuw programma gelanceerd in 2015 was het Future Leaders Program. Jonge
talenten tot 35 jaar, werkzaam bij onze achterban, deden mee aan een inspirerend programma
met interessante sprekers. Kennis rond duurzaamheid maar ook de vraag ‘hoe kan ik mijn
leiderschap op dit gebied versterken’ stonden centraal in de programmering. Daarnaast was het
mooi om te zien hoe er verbinding ontstond tussen de leiders van morgen voor wie samenwerking
en kennisdeling al vanzelfsprekend zijn. Meer voor de CEO’s vond dit jaar een bijeenkomst plaats
rond ‘True Value’, in samenwerking met KPMG; wat is de maatschappelijke waarde van
duurzaamheid en wat betekent het op langere termijn voor bedrijven als zij niet investeren in
duurzaamheid? Ook vond de tweede editie van het Green Leadership Summit plaats.
De jubileumeditie van de Dutch Green Building Week was een groot succes. Met een prachtig
gala in het Stedelijk Museum, de lancering van een maatschappelijk project ‘de Waardevolle
School’, en een groots congres bij onze gastheer Zaanstad hadden wij een zeer succesvolle
week met veel exposure en inspiratie.

Organisatie
In 2015 hebben wij een aantal ervaren, senior medewerkers aangetrokken zowel bij Certificering
en Beheer als ter versterking van het Communicatie en Marketing team. Wij hebben afscheid
genomen van Jaap Gillis als voorzitter van het bestuur die het stokje heeft overgedragen aan
Daan van Vliet. Ook hebben wij een aantal nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen die op hun
beurt zorgden voor nieuwe vragen en input. In 2015 is DGBC nauwer gaan samenwerken met de
Green Business Club Nederland om een impuls te geven aan de daadwerkelijke realisatie van
concrete, lokale duurzaamheidprojecten.
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Achterban
Met een groei van netto zo’n 20 participanten zien we dat onze missie door steeds meer partijen
wordt ondersteund. Dit jaar hebben wij een eerste klanttevredenheidsonderzoek gehouden. We
zijn trots op de ruime 7.5 die we daarbij van onze stakeholders hebben gekregen. Tegelijkertijd
zien wij ook onze verbeterpunten. Een nog nauwere samenwerking met onze achterban en een
nog sterkere blik ‘van buiten naar binnen’ zal onze impact de komende jaren nog groter maken.
Annemarie van Doorn
Directeur
a.vandoorn@dgbc.nl

2. Ons thema: Gezondheid
Gezondheid essentieel om prettig te wonen, werken en
leven
Gezondheid is een thema dat in 2014 door DGBC is omarmd. Het
onderwerp heeft, zo bleek uit onderzoek, het thema energie van de
eerste plaats gestoten als belangrijkste duurzaamheidsthema. De
World Green Building Council presenteerde in 2014 een onderzoek
over gezond binnenklimaat: Health, Wellbeing & Productivity in
Offices. Dit vormde het startpunt voor de DGBC Themagroep
Gezondheid om met het thema aan de slag te gaan.
Samen met Nederlandse experts uit de themagroep Gezondheid is
de oorspronkelijke versie van de Word Green Building Council
bewerkt voor Nederland. Tijdens de Dutch Green Building Week
2015 is het rapport ‘Gezondheid, Welzijn en Productiviteit in
Kantoorgebouwen’ aangeboden aan Minister Blok.
Martin Mooij
Hoofd Certificering & Beheer
m.mooij@dgbc.nl

3. Ons thema: Circulaire economie
Op weg naar circulariteit in de gebouwde omgeving
Lineaire modellen maken plaats voor circulaire. Ook in de bouw
speelt circulariteit een steeds belangrijkere rol. DGBC merkt dat
niet altijd helder is wat onder een ‘circulair gebouw’ wordt verstaan.
Rondom het thema Circulair Bouwen is de samenwerking met de
Green Deal Circulair Bouwen verstevigd. Voor beide thema’s is de
doelstelling om naar één taal toe te werken, DGBC heeft daarom
nauw contact met marktpartijen en initiatieven, zowel nationaal als
Internationaal.
Martin Mooij
Hoofd Certificering & Beheer
m.mooij@dgbc.nl
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4. Onze focus: Woningbouw
Aan de slag met het verduurzamen van de woningbouw
Ook op het gebied van de woningbouw leeft al langer de wens om
een gemeenschappelijke taal voor duurzaamheid te ontwikkelen. In
2015 heeft DGBC met de kopgroep financiers en door gesprekken
met een groot aantal marktpartijen een kader opgesteld voor een
toekomstig Duurzaam Woonlabel. De eerste doelgroep zijn de
beleggers, maar het label moet door gebruik van open-data
kosteneffectief op te schalen zijn naar de gehele woningmarkt. Het
label moet de eindgebruiker inzicht geven in de kwaliteiten van een
woningen en handvatten geven om te verduurzamen.
Martin Mooij
Hoofd Certificering & Beheer
m.mooij@dgbc.nl

5. Onze focus: Bestaande bouw
Bestaande bouw duurzamer maken is onze grootste opgave
In 2015 zijn diverse stappen gezet om een bijdrage te leveren aan
het verduurzamen van de bestaande bouw, één van de focuspunten
van DGBC. Zo organiseerden we diverse round tables en
bijeenkomsten waarin het thema centraal stond. Ook is een start
gemaakt met het doorvoeren van aanpassingen in de
Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use. Hierin zijn diverse
verbeteringen doorgevoerd, waaronder harmonisatie met de
Internationale versie van BREEAM In-Use en een verbetering van het
gebruikersdeel.
Martin Mooij
Hoofd Certificering & Beheer
m.mooij@dgbc.nl

6. Stimuleren
Delen en versterken kennis
Bij participanten van DGBC is veel kennis beschikbaar over
duurzaam bouwen. Denk aan innovatieve oplossingen voor de bouw,
revolutionaire procesverbeteringen of kennis over nieuwe trends.
Naast de bestaande bijeenkomsten, zoals de
participantenbijeenkomsten, onze kennissessies op de PROVADA en
de Dutch Green Building Week hebben we in 2015 nieuwe
evenementen geïntroduceerd. Hieronder een overzicht van alle
evenementen:

Duurzame Innovation Pitch

In 2015 vond de 7e editie van de Duurzame Innovation Pitch plaats.
De winnaar Sefaira mocht zijn prijs in ontvangst nemen op de
drukbezochte stand van ABN AMRO tijdens de PROVADA 2015 op
donderdag 4 juni. Sefaira biedt software die ontwerpers helpt
duurzame gebouwen te ontwikkelen en energie- en
daglichttoetredingsanalyses en -visualisaties in real-time te maken.
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Tweede editie Green Tie Gala
In april 2015 organiseerde Duurzaam Gebouwd in samenwerking met DGBC en Amsterdam RAI
de tweede editie van het Green Tie Gala tijdens de beurs Building Holland in de RAI voor 350
genodigden uit de bouw- en vastgoedsector.

Duurzame 50 Vastgoed NL
Tijdens het Green Tie Gala vond de uitreiking van de 4e editie van de Duurzame 50 Vastgoed NL
plaats met Jan Willem van de Groep, toen nog programmamanager van de Energiesprong, als
winnaar. Het initiatief voor de verkiezing werd al in 2012 al genomen door Kennisplatform
Duurzaam Gebouwd en de DGBC met als doel de top 50 te selecteren van de meest invloedrijke
duurzame personen in de bouw en vastgoed in Nederland.

PROVADA
Op 2, 3 en 4 juni 2015 vond de vastgoedbeurs PROVADA plaats in
Amsterdam RAI met als thema (RE) Building the Business. Ook in
2015 had DGBC haar eigen plein. DGBC droeg bij aan het
inhoudelijke programma door op verschillende podia sessies te
organiseren over de circulaire economie, duurzame woningen en
gezonde gebouwen.

Participantenbijeenkomsten
Op 16 april vond de DGBC Participantenbijeenkomst plaats bij
DGBC Participant Movares. De bijeenkomst stond in het teken van de eindgebruiker, waarbij
werd gepleit voor het hand in hand samen optrekken in gebiedsverduurzaming en de
verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Vanwege het samenvoegen van DGBC en de Green
Business Club NL (GBC) werden DGBC- en GBC Participanten bijgepraat over het concept en de
werkwijze van Green Business Clubs. Hierbij werd gekeken hoe de achterban van de DGBC en
de GBC’s kunnen samenwerken om zo optimaal mogelijk elkaar te kunnen versterken.
Op 19 november vond de DGBC Participantenbijeenkomst plaats
op een van de kantoren van ABN AMRO. Onderwerp van gesprek:
verduurzaming van de bestaande bouw. Het programma wat in
samenwerking met de bestuurders van de G4 en de VNG werd
ontwikkeld sloot aan op de Energietop die plaatsvond op 16
november. Centraal stond de kwestie verduurzaming bestaande
bouw en alle belemmeringen waar investeerders, beleggers en
gemeenten tegenaan lopen.

Dutch Green Building Week

De 5e editie van de Dutch Green Building Week met als thema ‘’De
Groene Uitdaging’’ vond plaats van maandag 21 tot en met vrijdag
25 september 2015. Tijdens de Dutch Green Building Week 2015
stonden meer dan 70 activiteiten op het programma van in totaal 86
deelnemende organisaties. Deze activiteiten vonden plaats over het
hele land. De week werd officieel geopend tijdens het DGBW
Galadiner in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
‘De techniek is er, nu nog organiseren en implementeren.’ Dat is
volgens Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit de
belangrijkste transitieopgave voor onze economie. Jonker was een van de sprekers tijdens het
DGBW Seminar – De Groene Uitdaging, dat donderdag 24 september werd gehouden in Art en
Eventpark in Zaanstad. Hij schetste de meer dan 300 aanwezigen
zijn visie op hoe de samenleving verandert, en hoe
daarvoor nieuwe business modellen noodzakelijk zijn.
Wat is wind eigenlijk en hoe zet je wind om in elektriciteit? Deze en
nog veel meer vragen over windenergie werden beantwoord tijdens
het DGBW Kinderprogramma op 23 september van DGBC en
Eneco. In het Eneco WindLab in Amsterdam gingen maar liefst 40
kinderen aan de slag om hun eigen windmolen te ontwerpen en te
bouwen.
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De Dutch Green Building Week werd mogelijk gemaakt door de Gouden Partners ABN AMRO,
Cofely, Forbo en Rockwool en 17 andere partners.

Round Tables
In 2015 vonden er 3 thematische Round Tables plaats. Door de
opzet van deze kleinschalige en exclusieve bijeenkomsten kon
dieper op de inhoud worden ingegaan. DGBC Participanten waren
daarvan initiatiefnemer en/of deelnemer.
In juni kwamen 19 directieleden van DGBC-participanten bijeen op
het hoofdkantoor van KPMG om tijdens een Round Table om de
‘True Value Methodiek’ te bediscussiëren. In deze methodiek gaat
het niet alleen om de financiële waarde, maar ook om de sociale en
milieu waarde. De combinatie daarvan zal steeds meer de uiteindelijke (maatschappelijke)
waarde van organisaties gaan bepalen.
In september organiseerden we samen met Alterra van de Universiteit Wageningen een de
Round Table Green & Firm om te inventariseren welke handvatten organisaties nodig hebben om
meer groen toe te passen in en rondom gebouwen.
In september organiseerden we een Round Table over het Verduurzamen van bestaand
vastgoed in de G4 in samenwerking met de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)
voor gebouweigenaren. Doel was om een beter beeld te krijgen van de ambities betreft de
verduurzaming van het eigen vastgoed en in welke vorm men de gemeente nodig heeft.
Marieke Olsthoorn
Hoofd Marketing, Communicatie & Events
m.olsthoorn@dgbc.nl

7. Inspireren
Groen leiderschap
Groen leiderschap helpt de verduurzaming van de gebouwde
omgeving verder te versnellen. Op die manier kan de branche een
impactvolle bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2uitstoot. Tot die conclusie kwamen de deelnemers aan de DGBC
Green Leadership Summit van eind 2014. Het vormde in 2015 het
startsein van de focus op duurzaam leiderschap als sleutel voor
verduurzaming. Wat gebeurde er allemaal daarna?
Hieronder een overzicht van alle evenementen:

Dialoogsessie gezamenlijke ambitieverklaring
Op woensdag 1 april kwamen 25 duurzame leiders bijeen in de
boardroom van Amsterdam RAI om met elkaar te praten over hoe
de bouw- en vastgoedbranche de verduurzaming van de bebouwde
omgeving kan versnellen. Inzet was om te komen tot een
gezamenlijke ambitieverklaring die tijdens PROVADA aan het
publiek kon worden getoond. Het werd een vruchtbare middag.

Lancering Gezamenlijke Ambitieverklaring
Diverse leiders uit de bouw- en vastgoedwereld hebben in 2015 het
Ambitiestatement getekend. Hiermee verbinden ze zich persoonlijk
aan de inhoud van het statement: het verder versnellen van de
verduurzaming van de gebouwde omgeving. In het statement staat
wat nodig is om de verduurzaming naar een volgende fase te
brengen. Zo wordt onder andere gepleit voor nieuw leiderschap,
transparantie en intensieve en integrale samenwerking.
Ondertekenaars conformeren zich persoonlijk aan de inhoud van

6

Jaarverslag 2015

Dutch Green Building Council, 2016

het statement en zullen dit in hun dagelijkse werk naleven en uitdragen. Lees ook de inhoud.

Future Leaders Program
Vijftig jonge leiders namen deel aan de eerste editie van het Future
Leaders Program. Met het aanbieden van dit programma wil DGBC
een nieuwe generatie leiders ondersteunen, door kennis te delen, te
coachen op gedrag en competenties, te verbinden met bestaande
leiders en generatiegenoten en door Young Professionals concreet te
laten samenwerken aan urgente groene uitdagingen. Het programma
bestond uit vier programmadagen.

Green Leadership Summit
In december vond de 2e editie plaats van de Green Leadership Summit in samenwerking met
Business Universiteit Nyenrode. Meer dan 50 leiders uit de bouw- en vastgoedsector lieten zich
inspireren door ervaringen van andere beroepsgroepen om op die manier antwoord te geven op
de uitdagingen in de vastgoedbranche.

Waardevolle school
In 2015 heeft de Dutch Green Building Council samen met een aantal
DGBC Participanten een maatschappelijk project gelanceerd onder
de titel Waardevolle School. Binnen het project wordt samengewerkt
aan de ontwikkeling van een nieuw verduurzamingsconcept,
waarmee basisscholen kosteneffectief kunnen worden verbeterd en
verduurzaamd. Een duurzaam gebouw, goed beheer, duurzaam
gedrag én ruimte voor educatie over duurzaamheid; dat zijn de
ingrediënten van ‘De Waardevolle School’.Als pilotschool hebben de
partners de Vrije School Zaanstreek als pilot gekozen.
Marieke Olsthoorn
Hoofd Marketing, Communicatie & Events
m. olsthoorn@dgbc.nl

8. Certificeren
BREEAM-NL
De lijn in de ontwikkeling van het aantal BREEAM-NL certificaten zet
door. In december 2015 werd het 500e BREEAM-NL certificaat
uitgereikt aan het Timmerhuis in Rotterdam. Het aantal
nieuwbouwcertificaten is in 2015 vrijwel gelijk aan 2014 en ligt rond
de 100 certificaten per jaar. Voor BREEAM-NL In-Use zijn 50% meer
certificaten afgegeven ten opzichte van 2014 en nadert het aantal
ook de 100 certificaten per jaar.
Meer lezen op de statistiekenpagina.

BREEAM-NL In-Use
DGBC richt zich met name op de bestaande bouw. In 2015 is een start gemaakt met het
doorvoeren van aanpassingen in de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use. Hierin zijn diverse
verbeteringen doorgevoerd, waaronder harmonisatie met de Internationale versie van BREEAM
In-Use en een verbetering van het gebruikersdeel. De lokale inbedding is verstevigd in 2015.
Door de koppeling te maken aan bestaande systemen en instrumenten zoals ISO14001,
CO2 prestatieladder en wetgeving als de Energie Efficiency Directive, Erkende Maatregelen uit
de Wet Milieubeheer en de MIA\VAMIL investeringsaftrek regeling. Hiermee wordt BREEAM-NL
nog meer de taal voor de verduurzaming van bestaand vastgoed. In 2015 is een In-Use pilot
uitgevoerd met diverse organisatie uit het hoger onderwijs, de logistieke sector en de hotelsector,
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waardoor de in ontwikkeling zijnde richtlijn voor 2016 voor meer gebouwtypen kan worden
ingezet.

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
De laatste versie van de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
richtlijn is eind 2014 gepubliceerd. In 2015 zijn de registraties voor
deze beoordelingsrichtlijn (BRL) op gang gekomen. DGBC kijkt
inmiddels vooruit naar de volgende update. BRE heeft eind 2015
apart schema voor Nieuwbouw (New Construction) en Renovatie
(Refurbishment and Fit Out) gepubliceerd. Dit zijn zogenaamde
companion schemes. Refurbishment and Fit Out zijn voor Nederland
interessant. Dit schema bestaat uit 4 delen gerelateerd aan de
levensduur; van hoofddraagstructuur tot inrichting. Het schema kan
daarmee een antwoord geven op de al langer liggende vraag naar certificering van het interieur,
monumenten en de aansluiting bij de circulaire economie.

BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
Bij BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling is de kennis en ervaring van de afgelopen jaren
samengebracht in een update die naar verwachting eind 2016 gelanceerd gaat worden.

BREEAM-NL Sloop en Demontage
Bij Sloop en Demontage is er al langer de wens om een koppeling te maken met Nieuwbouw en
Renovatie. Er blijken ook in 2015 nu weinig incentives om sloopprojecten te certificeren. De
mogelijkheden voor inpassing van Sloop en Demontage zullen meegenomen worden in de
ontwikkeling van Refurbishment and Fit Out.

BREEAM-NL Infra en Parkeren

Voor de uitwerking van initiatieven voor het BREEAM-NL schema voor Infra en Parkeren, is
aansluiting gezocht met de ontwikkelingen bij de BRE. BRE heeft eind 2015 het Infra schema
gepubliceerd, dat nu in een pilotfase zit.

Kwaliteitsbeheersing
De organisatie is in 2015 verder geprofessionaliseerd. Er is een hoofd Certificering en Beheer en
een Senior Projectmanager aangetrokken.

Accreditatie
DGBC wil in de toekomst onder een zelfstandige accreditatie onder de Raad voor de Accreditatie
werken. Daartoe heeft DGBC in 2015 de eerste stappen gezet om de BREEAM-NL schema’s
onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie brengen. Samen met de BRE werken we aan
een accreditatie volgens ISO17065, komend vanuit ISO17024. In oktober 2015 is de nieuwe
BREEAM-NL gebruikshandleiding gepubliceerd, met een nieuwe klachten- en beroepsprocedure.
Deze handleiding bevat de eerste openbaar toegankelijke procedures die zijn voortgekomen uit
het accreditatieproces.

Quality Assurance(QA)
Voor de kwaliteitscontrole (QA, ‘quality assurance’) en de helpdesk zijn de processen verder
gedigitaliseerd om efficiënter een eenduidiger te werken. Binnen de QA-afdeling wordt sinds
2015 met een QA tool gewerkt, die de communicatie met assessoren vereenvoudigt en
statistieken bijhoudt. Bij de helpdesk is een issue-managementsysteem geïntroduceerd.
Helpdeskvragen worden gelabeld, zodat terugkerende vragen efficiënter behandeld kunnen
worden, op de 'hulp bij credits' webpagina opgenomen worden en waar nodig besproken worden
in de adviesgroepen en voor interpretaties en updates voor beoordelingsrichtlijnen. De
doorlooptijden voor de helpdesk en de QA liggen ruim onder de gecommuniceerde
beantwoordingstermijn.
Martin Mooij
Hoofd Certificering & Beheer
m.mooij@dgbc.nl
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8. Opleiden
Leren over BREEAM-NL en meer
In 2015 volgden meer dan 750 duurzame voorvechters één of
meerdere algemene BREEAM-NL opleidingen of opleidingen tot
BREEAM-NL Expert- of Assessor bij DGBC.

Kwaliteit

In 2015 zijn de trainingen inhoudelijk tegen het licht gehouden. Er
is gekeken naar de actualiteit en de voorbeelden en casussen
zijn vernieuwd. Aan de projectmanagers van DGBC is een training ‘train the trainer’ aangeboden
om te blijven ontwikkelen in presentatievaardigheden.

Aanpassing terugkomdag

De jaarlijkse terugkomdag voor BREEAM-NL Experts was tot 2015
verplicht voor elk schema waarvoor iemand Expert was. De
signalen vanuit de markt waren al enige tijd dat men deze dagen
niet inspirerend vond en dat niet de inhoud maar het verplichte
karakter de belangrijkste reden was om te komen. Er is daarom
gekeken naar de opzet van de terugkomdagen en de opzet is
grondig vernieuwd. Met ingang van 2015 zijn de studiedagen
geïntroduceerd als vervanger voor de terugkomdagen. Deze
studiedagen zijn voor alle schema’s gelijk getrokken. De
studiedag kent in de nieuwe opzet een plenaire update over de BREEAM-NL schema’s.
Aanvullend krijgen deelnemers de keus uit 4 tot 6 verschillende workshops die veelal op
specifieke credits ingaan. Waar mogelijk wordt een interactieve werkvorm toegepast. De
keuzevrijheid en het interactieve karakter hebben er toe geleid dat de waardering voor de
studiedag in 2015 flink is gestegen. De studiedag wordt 7 keer per jaar aangeboden. Een
aandachtspunt is nog steeds dat veel BREEAM-NL Experts het bijwonen van de studiedag
uitstellen tot het eind van het jaar, wat leidt tot een onevenwichtige verdeling van de
groepsgrootte over het jaar.

Opschoning CRM-systeem

In de loop van de jaren is het CRM-systeem (relatiebeheersysteem) van BREEAM-NL Experts en
Assessoren vervuild geraakt. De verplichting om een studiedag bij te wonen (Experts) en/of eens
in de 5 jaar een project uit te voeren zou ertoe moeten leiden dat de inactieve assessoren na 5
jaar worden uitgeschreven. Dat is in het verleden niet altijd trouw gedaan. Soms waren voor
bijzondere situaties uitzonderingen gemaakt die niet goed werden geadministreerd. De
opschoning van de lijst met Experts en Assessoren is in 2015 met succes ter hand genomen.
Tegelijk is het beleid ten aanzien van terugkomverplichtingen en vervaltermijnen strak nageleefd.
Uitzonderingen worden niet meer gemaakt; de regels zijn helder, iedereen die is opgeleid heeft
de regels ook kunnen horen en er zijn in een jaar volop gelegenheden om de verplichte
permanente educatie bij te wonen. Een en ander heeft er toe geleid dat het CRM-systeem eind
2015 vrijwel volledig up-to-date was. De werkwijzen en protocollen zijn geactualiseerd.

Voorbereidingen DGBC Academy

Er is in 2015 een strategische keuze gemaakt om de
kennisontwikkeling- en kennisoverdracht over verduurzaming in
een apart bedrijfsonderdeel vorm te geven. In december 2015 is
derhalve gestart met de werving van een hoofd DGBC
Academy. Het nieuwe bedrijfsonderdeel gaat nieuwe BREEAMNL trainingen voor specifieke doelgroepen opzetten en zal
daarnaast opleidingen, trainingen en kennistrajecten op bredere
duurzaamheidsthema’s gaan ontwikkelen en aanbieden.
Jan Kadijk
Hoofd DGBC Academy
j.kadijk@dgbc.nl
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9. Communiceren
'Communiceer wat je doet, doe wat je communiceert'
Voor haar participanten wil DGBC een communicatieplatform zijn. Via onze
communicatiemiddelen hebben we zowel online als offline actueel nieuws, innovaties, projecten
en visies van de koplopers en achterban van DGBC ontsloten.

Landelijke PR
Al vanaf de oprichting in 2008 krijgt DGBC veel aandacht van de
media. De vakmedia besteden geregeld aandacht aan DGBC en
haar participanten. De landelijke media hebben DGBC vaker
benaderd als autoriteit of als kennispartner. Hierbij wil DGBC
vooral de koplopers aan het woord laten en goede voorbeelden
te laten zien uit de achterban. Dit heeft geleid tot publicaties in
(commerciële bijlages van) landelijke (dag)bladen zoals het FD en
diverse publicaties in de vakpers.

Meer media en middelen
In 2015 hebben we de frequentie van de online
communicatiemiddelen verhoogd. Zo verschijnt de DGBC
Nieuwsbrief tweewekelijks in plaats van 1 keer per maand. Ook is
het social mediabeleid doorontwikkeld. We communiceren vaker
via Twitter en via de diverse LinkedIn groepen.
Behoefte- en klanttevredenheidsonderzoek
In 2015 hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Dit project is opgezet en uitgevoerd door een 3e jaars student
Commerciële economie onder begeleiding van de
marketingmanager.

Doelgroepen
Om onze doelgroepen nog beter te bereiken, hebben we een
CRM-project opgezet waarin we de achterban van DGBC beter in
kaart hebben gebracht en onderscheid in functieniveaus hebben aangebracht.
Marieke Olsthoorn
Hoofd Marketing, Communicatie & Events
m.olsthoorn@dgbc.nl

10. Verbinden
Green Business Club
Op 1 januari 2015 werd de Green Business Club Nederland
(GBC NL) een onderdeel van de DGBC. De waarde hiervan voor
DGBC is de aansluiting op het GBC netwerk van eindgebruikers
en invulling van de DGBC doelstellingen rondom
kennisoverdracht. Bovendien hebben participanten van DGBC
mogelijkheid om met een korting te participeren in een lokale
GBC in de regio waar zij als bedrijf gevestigd zijn met het
hoofdkantoor.
De afdeling GBC NL binnen de DGBC heeft als doelstelling lokale
samenwerking op het gebied van duurzaamheid te stimuleren en
te ondersteunen. GBC NL richt zich op het daadwerkelijk
verduurzamen van gebouwen en gebieden in Nederland binnen
de organisatiestructuur van een lokale GBC. Hierin staat de focus
op ‘people, planet en profit’ centraal. Lokale GBC’s bestaan uit de
gemeente en eindgebruikers van een bepaald (kantoren)gebied.
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Deze participanten delen kennis en richten zich gezamenlijk op concrete projecten en initiatieven
die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van gebieden in Nederland en
van gebouwen die hier gevestigd zijn.

Nieuwe GBC’s
In 2015 heeft GBC NL het initiatief genomen om twee nieuwe lokale GBC’s op te richten. Hierbij
heeft GBC NL hen begeleid met voorbeeldprojecten, kennis, expertise en marketing- en
communicatiemiddelen.
GBC Twente
Deze nieuwe Green Business Club is gelanceerd op 30 november 2015 (tevens start Klimaattop).
GBC Twente is een samenwerking aangegaan met Industriële Kring Twente, een grote
ondernemersvereniging in Twente en bewijst zichzelf direct met het eerste project: STEK – de
ambitie om komende jaren 500 laadpalen te plaatsen in Twente in samenwerking met Fudura,
Greenflux, Enexis en Alfen-ICU. Gerard Schröder, initiatiefnemer van deze GBC, sprak de ambitie
uit om in 2025 van Twente de duurzaamste regio van Nederland te maken.
Groene Allianties
Groene Allianties (GA) is per 1 januari 2016 onderdeel geworden van het GBC netwerk. GA is een
samenwerkingsverband dat werkt aan de verduurzaming van de bedrijventerreinen Duiven. GA
en GBC hebben afgesproken samen op te trekken dat betekent: het delen van kennis over en
weer, afname van diensten door GA als administratieve en communicatie ondersteuning.

Doorontwikkeling bestaande GBC’s

De drie bestaande GBC’s (Utrecht Centraal, Den Haag
Beatrixkwartier en Amsterdam Zuidas) zijn in 2015 verder
ontwikkeld. Zo hebben zij nieuwe bedrijven aan zich weten te
verbinden en diverse concrete projecten gerealiseerd. Grotendeels
is dit de verdienste van de lokale GBC zelf, maar GBC NL heeft
waar mogelijk haar steentje bijgedragen met netwerk, kennis en de
inzet van ondersteunende (communicatie)middelen.

Nieuwe kansen
Naast de oprichting van GBC Twente en het opzetten van de samenwerking met Groene
Allianties, heeft GBC NL verder de kansen geïnventariseerd voor nieuwe GBC’s. Zo zijn de eerste
contacten gelegd met geïnteresseerde partijen in Zaandam, Den Bosch, Alphen a/d Rijn,
Amsterdam Sloterdijk en Zuidoost, Almere, Rotterdam en Alkmaar.

Samenwerking Expertisecentrum Energiebesparing en GBC Kennisbank
GBC NL en het Expertisecentrum Energiebesparing, hebben in 2015 een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De GBC kennisbank is een van de pilotprojecten van
het recent opgerichte Experticecentrum Energiebesparing van RVO, een platform dat uit het
Energieakkoord is voortgevloeid. Met deze samenwerking kan GBC NL rekenen op kennis, het
netwerk (o.a. VNO NCW, VNG, RVO), maar ook op financiering.

Bijeenkomsten
Participantenbijeenkomst DGBC in het teken van GBC – 16 april 2015
De participantenbijeenkomst van de DGBC in april 2015 stond in het teken van de samenwerking
met de eindgebruiker. Sinds 1 januari 2015 is de Green Business Club Nederland een onderdeel
geworden van de DGBC. Op 16 april werden de DGBC participanten bijgepraat over het concept
en de werkwijze van de Green Business Club (GBC) aan de hand van illustrerende presentaties
en een interactief gesprek met verschillende betrokken partijen van lokale GBC’s.
Bijeenkomsten Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van GBC NL is in 2015 vier keer samen gekomen. In deze overleggen is
onder andere de koers van GBC NL besproken, de financiën en mogelijkheden voor nieuwe
GBC’s.
Bijeenkomst Programmamanagers
De programmamanagers van GBC Utrecht Centraal, GBC Beatrixkwartier, GBC Zuidas en van de
Groene Allianties zijn in 2015 twee keer bij elkaar gekomen. In Rotterdam bij DGBC op kantoor en
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later in het jaar in Utrecht. In deze overleggen stond kennismaking centraal, maar ook
kennisuitwisseling van voorbeeldprojecten en business cases. Ook is een aantal
communicatiezaken afgestemd en is er kennis gemaakt met de communicatieafdeling van de
DGBC.
Zuidas Safari
Op 25 juni stapten ongeveer 20 bestuursleden van lokale GBC’s op de fiets voor een ronde langs
de projecten van GBC Zuidas. Om inspiratie op te doen en elkaar te leren kennen.
Vertegenwoordigd waren onder andere de Jaarbeurs, Rabobank, NS, PostNL, Schröder
Vastgroep, Alliander, Loyens & Loeff, gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam, Bouwinvest,
Verosol, WTC Amsterdam en Movares.
Eline Kik
Hoofd Green Business Club
e.kik@dgbc.nl

11. Contact
Dutch Green Building Council
Vlasmarkt 1c
3011 PW Rotterdam
+31(0)10 303 27 77
secretariaat@dgbc.nl
www.dgbc.nl
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