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Inleiding
Dit meerjarenplan start in het jubileumjaar waarin DGBC haar tienjarig bestaan viert. Het tweede jaar waarin
we met een ANBI-status door het leven gaan. Dit is een mooie herbevestiging van het missie gedreven
karakter van de organisatie: DGBC staat ergens voor, en wel voor het bevorderen van een duurzame
gebouwde omgeving goed voor mens en milieu. Mede dankzij BREEAM-NL heeft DGBC zich de afgelopen
jaren ontwikkeld tot autoriteit op het gebied van het meetbaar maken van de duurzaamheid van de
gebouwde omgeving.
Maar certificeren is niet de missie van DGBC: meten en certificeren zijn middelen die we inzetten om ons
doel te bereiken. We zien dat het werkt voor een deel van de markt, maar constateren ook dat de opgave
vele malen groter is: er is met name in de bestaande voorraad veel werk te verzetten. Het wordt tijd dat de
markt niet alleen in beweging komt door externe incentives maar ook echt leiderschap en
verantwoordelijkheid gaat nemen vanuit een intrinsieke motivatie.
We gaan een nieuwe
fase in waarin we nog
meer gaan inzetten op
de bredere rol van
DGBC, namelijk die
van verbinden,
stimuleren, inspireren
en opleiden. We
kiezen voor een aantal
concrete thema’s en
aandachtsgebieden
waarmee we door
steeds meer partijen
als autoriteit en partner
gezien worden.
Tegen de achtergrond van de Sustainable Development Goals, die veel raakvlakken hebben met onze
focusgebieden, zullen wij een steeds grotere rol spelen in het maatschappelijk veld en ook de ‘boardrooms’
van eindgebruikers kunnen beïnvloeden.
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Missie, visie en doelstellingen
DGBC levert door de gebouwde omgeving te verduurzamen een grote bijdrage aan de transitie naar een
duurzame en circulaire economie waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken. Daarbij
ondersteunt DGBC alle partijen die actief zijn bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in het
aanjagen en het toepassen van innovatieve oplossingen. We verbinden partijen branche-overstijgend met
het doel om innovatieve duurzaamheidsoplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Hierdoor kan de
gehele bouw- en vastgoedsector op het gebied van verduurzaming zowel nationaal als internationaal een
vooraanstaande positie verwerven.

Uitgangspunten
In onze werkwijze kiezen we voor een aantal uitgangspunten:
•

DGBC draagt bij aan een beter klimaat; wij ondersteunen het
klimaatakkoord Parijs door de gebouwde omgeving Paris Proof
te maken (opwarming <1.5 graad Celsius)

•

DGBC stimuleert brede duurzaamheid; onze leefomgeving moet
gezond, circulair, resilient, inclusief en prettig zijn

•

DGBC stimuleert leiderschap en versnelling op alle niveaus; de
urgentie om in actie te komen is 100%.

•

DGBC ontwikkelt en deelt (nieuwe) kennis over
duurzaamheidsthema's

•

DGBC maakt duurzaamheid meetbaar en concreet; door certificeringssystemen wordt het kaf van
het koren gescheiden, en wordt de markt gestimuleerd om te blijven verbeteren

•

DGBC helpt de markt op weg; wij laten de goede voorbeelden zien, maar benoemen ook
belemmeringen en pijnpunten
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DGBC Participanten
Om onze missie te bereiken en de gebouwde omgeving
in Nederland daadwerkelijk in hoog tempo te
verduurzamen is de kennis en ervaring van onze
participanten onmisbaar. Wij willen hen dan ook nog
meer een podium bieden en met hen samenwerken
binnen de thema’s en projecten van de komende jaren.
Hoewel we bijna 400 participanten hebben, willen wij ook
de komende jaren nieuwe participanten aan ons
verbinden. Hierbij zullen wij meer focus leggen op de
eindgebruiker en de vraagzijde.
Sinds 2017 zien wij dat de overheid DGBC een belangrijke partner vindt om de klimaatdoelstellingen van
Nederland te realiseren. Door deze samenwerking is DGBC van nog grotere waarde voor de achterban.
Participanten ervaren dat zij nu, via DGBC, ook door de overheid gezien en gehoord worden en dat zij
invloed kunnen hebben op landelijk beleid. Ook brancheorganisaties ervaren ons in toenemende mate als
partner op duurzaamheid. Zij geven aan met ons te willen samenwerken o.a. binnen het Deltaplan
Duurzame Renovatie.

Thema’s 2018 - 2020
De belangrijkste actuele thema’s die wij zien en waarin wij een rol willen spelen zijn:
•

CO2 neutraliteit: Deltaplan Duurzame Renovatie

•

Gezondheid van de gebouwde omgeving

•

Circulaire economie

•

Klimaatadaptatie
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CO2 neutraliteit: Deltaplan Duurzame Renovatie
Eind 2016 is DGBC gestart met de
ontwikkeling van het Deltaplan Duurzame
Renovatie. Vanaf januari 2018 verankert

Hoofdkantoor
a.s.r.

DGBC de samenwerking met overheden
en brancheorganisaties binnen het
programmabureau dat zich volledig met
het Deltaplan gaan bezighouden. Partijen
worden gestimuleerd met het Deltaplan
Duurzame Renovatie aan de slag te gaan
door concreet te maken wat zij in deze
opgave kunnen doen, en wat andere
partijen kunnen/moeten doen.
DGBC activeert de partijen door hen te
voorzien van actueel nieuws, innovaties,
best practices en projecten die aan het Deltaplan Duurzame Renovatie verbonden zijn. Hierbij wordt
samengewerkt met participanten, overheden en brancheorganisaties, maar ook met partijen die een
relevante rol spelen binnen specifieke sectoren. Door de samenwerking met de brancheorganisaties wordt
het Deltaplan Duurzame Renovatie ook hun plan, en zorgen zij ervoor dat het Deltaplan Duurzame
Renovatie en de opgave voor hun branche bij hun achterban op de agenda komt.
DGBC is inmiddels gesprekspartner aan de door de overheid ingestelde klimaattafel ‘gebouwde omgeving’
waar we de Paris Proof norm hebben gelanceerd. De werkgroepen van het Deltaplan werken aan de
verdere concretisering van de Paris Proof standaard en beschikbare meetinstrumenten die door DGBC maar
ook door andere partijen zijn ontwikkeld. Deze binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie opgenomen.

Gezondheid van de gebouwde omgeving
Een belangrijke incentive voor partijen om met verduurzaming aan de slag te gaan is de gezondheid van
medewerkers. Er is een duidelijke relatie tussen een gezond gebouw en de productiviteit van medewerkers,
wat ook geldt voor scholen, ziekenhuizen en logistieke centra.
In 2016 heeft DGBC een publicatie uitgebracht rond gezondheid van gebouwen. Hier zal in 2018 een vervolg
op komen. Daarnaast zal DGBC het onderwerp regelmatig belichten binnen diverse media.
De samenwerking met onze achterban, met kennis en expertise rond dit onderwerp, evenals de
samenwerking met andere (kennis) partijen zijn cruciaal voor DGBC om het onderwerp verder op de kaart te
zetten.
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We zien bij grote (vastgoed) partijen veel interesse in het onderwerp en WELL certificeringen. DGBC zal
daarom de komende jaren WELL-trainingen aanbieden, maar kijkt ook naar andere instrumenten die
momenteel Europa en Nederland bereiken. Samen met GRESB wordt op regelmatige basis de thermometer
in het vastgoed van Nederlandse partijen gestoken om vast te stellen hoe zij met het hoofdstuk ‘Health and
Wellbeing’ bezig zijn en hoe dit zich verhoudt tot de internationale markt.

Circulaire economie
Op de Provada 2017 heeft de gemeente
Amsterdam de ‘Roadmap Circulaire
Gronduitgifte’ aan DGBC overgedragen. In
2018 is DGBC gestart met onderzoek naar
een circulaire gebouwde omgeving met als
hoofdvraag: Wat is een circulair gebouw? En
hoe verhoudt dat zich tot bijvoorbeeld
BREEAM-NL? Om dit verder uit te zoeken is
in samenwerking met enkele marktpartijen
een onderzoeksvoorstel geschreven om op
basis van de ‘Roadmap Circulaire
Gronduitgifte’ de circulaire criteria verder uit te

CIRCL
ABN AMRO

werken en te consulteren. Het wordt steeds
duidelijker dat er behoefte is aan het meetbaar maken van de circulaire economie. Vrijwel alle bijeenkomsten
over een circulair gebouwde omgeving geven aan dat er een vraag is naar duidelijke criteria. DGBC wil de
gebouwde omgeving stimuleren richting een circulaire economie door duidelijkheid te verschaffen en
handvatten te geven voor criteria in ontwerptrajecten, aanbesteding, tenders en/of certificering.
Er zal nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties worden gezocht om DGBC sterker in het veld
van de circulair gebouwde omgeving te positioneren. De relaties en kennis die daarmee wordt opgedaan
zullen wij met onze achterban delen.
Verder is het een taak voor DGBC om overheid, accountancy, juridisch, financieel, projectontwikkelaar,
bouwer en opdrachtgever met elkaar te verbinden. Een circulaire economie kent nog veel barrières die
moeizaam in de huidige bouwpraktijk zijn op te lossen en intensief overleg met bijvoorbeeld een overheid en
juridische afdelingen vereisen.
DGBC is de verbindende factor tussen de (grote) marktvraag en de (vele) kennis die beschikbaar is.
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Klimaatadaptatie
In 2017 hebben wij
aansluiting gezocht bij het
Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie (RA).
DGBC wil de komende jaren
een rol spelen in het
verbinden van marktpartijen
aan het Actieprogramma
van het Deltaplan RA. Zo
kunnen we samen met
marktpartijen nieuwe kennis
ontwikkelen, partijen
verbinden en bestaande
instrumenten (o.a. de
BREEAM-NL schema's)
dusdanig door ontwikkelen
zodat ze optimaal aansluiten bij de opgave van ruimtelijke adaptatie.
DGBC gaat onderzoeken bij welke maatregelen, condities of instrumenten marktpartijen in beweging komen
voor klimaatadaptatie. Zowel op gebouwniveau als op gebiedsniveau.
Voor de klimaatmaatregelen in de stad hebben overheden de medewerking van bedrijven en burgers hard
nodig. DGBC ziet ruimtelijke adaptatie als een gezamenlijke opgave voor marktpartijen, overheden en
particulieren en wil daarin actief partijen verbinden.
Naast bovengenoemde vier thema’s zal DGBC zich blijvend bezighouden met de (door) ontwikkeling van de
BREEAM-NL Keurmerken, andere (meet) instrumenten, tools en trainingen. Ook zal DGBC het
‘relatiemanagement’ met participanten nadrukkelijker invullen en met hen bepalen welke onderwerpen voor
hen relevant zijn.
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Smart Buildings
De trend naar slimme gebouwen, smart cities, real time sensing en data-analytics is een onderstroom die we
voor al deze duurzaamheidsthema's van belang achten. DGBC heeft de ambitie om de komende jaren ook
op deze thema's kennis en tools te ontwikkelen.

Verduurzaming woningvoorraad
DGBC gaat zich met de lancering van een

Terwijde

eigen woonlabel

a.s.r.

(DGBC Woonmerk) op de verduurzaming
van de woningmarkt richten. Dit betekent
ook dat we ons netwerk actief gaan
uitbreiden in de richting van gemeenten,
woningcorporaties en op termijn ook
consumenten.

Historische gebouwen
DGBC zal zich de komende jaren
nadrukkelijker focussen op het meetbaar
maken van duurzaam historisch vastgoed.
Op dit moment ontbreken er nog veel tools om een goede duurzaamheidsscore te creëren.

Verduurzaming interieur
Door het realiseren van een interieurplatform om de milieu-impact, circulariteit en gezondheid van een
interieur meetbaar te maken willen we beleggers en ontwikkelaars mogelijkheden bieden om duurzame
afbouw uniform te borgen in afbouwreglementen, leveranciers helpen hun producten duurzamer en
onderscheidener te maken en ontwerpers handvatten te bieden bij hun ontwerpkeuzes.

Samenwerking met de Green Business Club
DGBC werkt sinds een aantal jaar samen met de Green Business Club. De komende jaren zullen met name
de activiteiten van de Academy meer onder de aandacht worden gebracht van GBC, en zal DGBC het
netwerk van GBC benutten om gebieden Paris Proof te maken. De kennis en expertise van DGBC zal
ingezet worden om lokale programma’s van GBC’s verder vorm te geven.
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Meerjarenbegroting
2017,

2018

2019

2020

972.000

1.050.000

1.100.000

1.100.000

Certificering

491.000

730.000

750.000

800.000

Trainingen

628.000

800.000

850.000

900.000

Projecten

46.000

150.000

250.000

300.000

112.000

150.000

160.000

180.000

11.000

300.000

300.000

300.000

Totaal

2.260.000

3.180.000

3.410.000

3.580.000

Personeelskosten

1.444.000

1.730.000

1.800.000

1.850.000

Organisatiekosten

232.000

340.000

350.000

375.000

60.000

40.000

50.000

60.000

Certificering

129.000

255.000

275.000

290.000

Trainingen

144.000

235.000

260.000

280.000

Projecten

145.000

460.000

500.000

525.000

Events

122.000

110.000

150.000

175.000

4.000

10.000

25.000

25.000

2.280.000

3.180.000

3.410.000

3.580.000

gerealiseerd

Inkomsten Participantenbijdrage

Events
Subsidies / Fondsen

Uitgaven

Afschrijvingen

Overige kosten
Totaal
Resultaat

(20.000)
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Dutch Green Building Council
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
info@dgbc.nl
+31 (0)88 - 55 80 100
www.dgbc.nl
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