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Hoe een sprong in het diepe…
 
Een sprong in het diepe. Zo kunnen we de periode sinds de 
oprichting van de Dutch Green Building Council (DGBC) in 2008 
wel noemen. Gedragen door de trends en ontwikkelingen in de 
markt, groeide DGBC in korte tijd uit tot een netwerkorganisatie 
van formaat. Met een brede achterban van partijen uit de bouw- 
en vastgoedbranche. Met BREEAM-NL als krachtig en breed 
geaccepteerd duurzaamheidskeurmerk. En met succesvolle 
edities van de Dutch Green Building Week en andere 
evenementen.

Ik heb gezien welke krachten in de markt loskomen als we met 
elkaar vinden dat het anders moet. Beter moet. Duurzamer moet. 
Ik heb ervaren hoe we ons als bestuur, organisatie, netwerk 
van participanten hebben ingezet om de markt in beweging te 
krijgen. En hoe dat is gelukt. Ik ben dan ook ontzettend trots dat 
ik de afgelopen jaren als bestuursvoorzitter deze dynamische 
netwerkorganisatie heb mogen leiden.

Een  sprong in het diepe; het staat voor durf, inzet, en wendbaarheid. 
Maar ook voor kwetsbaarheid. Ongeremdheid. Een beweging die 
nauwelijks te sturen is. De eerste stormachtige eerste jaren van 
DGBC zijn inmiddels voorbij. We maken een omslag naar een 
volwassen organisatie. Een sprong wordt een reis. 

Voor mij is de tijd rijp om het voorzitterschap over te dragen. Met 
Daan van Vliet (voormalig directeur Unica Groep B.V.) hebben 
we een bevlogen en in de markt zeer gewaardeerde opvolger 
gevonden. Daan is een ervaren bestuurder die DGBC verder mee 
op reis kan nemen. Ik wens hem hier alle succes bij! En ik dank 
iedereen voor zijn en haar inspanningen en enthousiasme.

Jaap Gillis 
Voorzitter DGBC-Bestuur 2008-2015
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…een serieuze reis is geworden
 
Voor het vervolg van onze reis is het belangrijk kort stil te staan. 
Waar staan we nu? Welke route stippelen we uit? Welke doelen 
stellen we? En, ook belangrijk: wat nemen we mee en wat laten 
we achter? Om vervolgens volop te accelereren naar de stip 
die we aan de horizon hebben gezet. Want hoewel volwassen 
geworden, we willen de snelheid uit de beginjaren behouden.

Dit meerjarenplan van DGBC geeft een beeld van hoe onze reis er 
tot en met 2017 uit gaat zien. Wat zijn de duurzaamheidsthema’s 
die de komende jaren spelen, welke focus brengen we aan en welke 
verschillende rollen wil DGBC als netwerkorganisatie innemen?

Zoals u kunt lezen, zijn de plannen ambitieus, en de activiteiten 
legio. Gelukkig zijn we met meer dan 350 organisaties uit de 
bouw- en vastgoedsector, overheden, kennisinstellingen en een 
toenemend aantal eindgebruikers. Dat worden er alleen maar meer. 
Gezamenlijk kunnen we de verduurzaming nog verder versnellen. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op onze plannen. We nodigen u 
nadrukkelijk uit mee te doen, te denken, te ontwikkelen en te delen. 
Dat kan via www.dgbc.nl/meerjarenplan. 

Namens het bestuur van DGBC, met hartelijke groet,

Daan van Vliet
Voorzitter DGBC-Bestuur
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Over de Dutch Green Building 
Council (DGBC) 

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke 
non-profit netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde 
omgeving te verduurzamen. Hiermee wil DGBC een belangrijke 
rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin 
het prettig en gezond wonen, werken en leven is. We stimuleren 
kennisontwikkeling, zorgen voor verbinding tussen participanten, 
verzorgen opleidingen en organiseren en faciliteren bijeenkomsten 
en evenementen over actuele duurzaamheidsthema’s. Ook beheert 
en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. 
Dit is nationaal en internationaal hét keurmerk om de duurzame 
prestaties van gebouwen, sloopprojecten en gebieden te beoor-
delen.

De stichting, opgericht in 2008 op initiatief van de markt en 
onderdeel van de World Green Building Council, is het grootste 
en meest brede netwerk in Nederland voor het verduurzamen van 
de gebouwde omgeving. Al zo’n 360 bedrijven en organisaties 
uit de bouw- en vastgoedwereld, maar ook grote eindgebruikers, 
gemeenten en kennisinstellingen ondersteunen de missie van 
DGBC. En het netwerk groeit nog steeds. 

Missie
De Dutch Green Building Council (DGBC) vervult als onafhankelijke 
non-profit netwerkorganisatie een toonaangevende rol in de tran-
sitie naar een duurzame gebouwde omgeving.

Visie
DGBC levert door de gebouwde omgeving te verduurzamen een 
grote bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie 
waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken. Daarbij 
ondersteunt DGBC de branche in het aanjagen en het toepassen 
van innovatieve oplossingen. Hierdoor kan de sector zowel nationaal 
als internationaal een vooraanstaande positie verwerven.
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Om concreet invulling te geven aan haar visie en missie, vervult 
DGBC zes rollen: 

Stimuleren
DGBC stimuleert de verduurzaming van de gebouwde omgeving 
door kennis te delen, tools te ontwikkelen en onderzoek te initiëren.

Communiceren
DGBC communiceert onafhankelijk over actueel nieuws, innovaties, 
best practices en projecten.

Verbinden
DGBC verbindt als onafhankelijke non-profit organisatie eind-
gebruikers met duurzame stakeholders uit de bouw- en vast-
goedsector.

Inspireren
DGBC inspireert haar achterban door bijeenkomsten te organiseren 
op het raakvlak van duurzaamheid en persoonlijk leiderschap. 

Opleiden
DGBC leidt professionals op door het aanbieden van BREEAM-NL 
trainingen en diverse andere cursussen over actuele thema’s. 

Certificeren
DGBC certificeert om duurzaamheid van de gebouwde omgeving 
meetbaar te maken en de markt een gemeenschappelijke duur-
zaamheidstaal te bieden (o.a. BREEAM-NL). 

Onze rollen
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En nu de vraagzijde!
De afgelopen jaren heeft de bouw- en vastgoedsector en met name 
de DGBC-participanten goede stappen gezet om de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving te stimuleren. Er zijn mooie projecten 
gerealiseerd, innovatieve oplossingen bedacht en best practices 
over duurzaamheid uitgewisseld. Al deze inspanningen hebben 
ertoe geleid dat duidelijk is dat investeren in duurzaam vastgoed 
niet alleen goed is voor mens en milieu, maar ook voor de 
portemonnee. 

Gelukkig zien ook steeds meer eindgebruikers dit. Een 
duurzaam gebouw verhoogt de arbeidsproductiviteit, verlaagt de 
energiekosten en heeft aantoonbaar meer waarde. In toenemende 
mate stijgt de vraag naar duurzaam vastgoed. De komende jaren 
zal DGBC de vraag naar duurzaam vastgoed verder stimuleren. 
Want als alle gebouwgebruikers niets anders meer willen dan 
duurzame huisvesting, dan pas start de echte grote versnelling 
van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hoe we 
eindgebruikers verleiden te investeren in duurzaam vastgoed en 
hoe de bouw- en vastgoedsector naadloos kan inspelen op de 
vraag van eindgebruikers; dat worden onze uitdagingen voor de 
komende jaren.

Onze doelgroep 
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Aan de slag met het verduurzamen van de woningbouw
De woningmarkt verduurzamen: het is een grote uitdaging voor de komende jaren. DGBC ontwikkelt een programma dat zich 
hierop richt. We kijken onder andere naar financieringsvormen van duurzame woningbouw en de rol die corporaties, beleggers 
en woningbezitters kunnen spelen. Ook onderzoeken we of we een gemeenschappelijke taal voor de duurzaamheid van woningen 
kunnen ontwikkelen in de vorm van een duurzaamheidslabel. Een label dat niet alleen let op het energieverbruik, maar veel breder 
kijkt. Naar gezondheid bijvoorbeeld, naar flexibiliteit en comfort. En naar omgeving en veiligheid. Eigenlijk naar alle thema’s die 
voor een moderne woonconsument belangrijk zijn. DGBC is onlangs gestart om samen met de markt invulling te geven aan dit 
programma.

Onze focus: Woningbouw
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In de kantorenmarkt zie je dat het werkt: er is geen 
belegger die een niet-gecertificeerd pand in zijn 
portefeuille wil. Voor de woningmarkt kan die vraag 
ook gaan ontstaan. Ik merk het in de praktijk al. 
Met een erkenning voor een duurzame inspanning 
kun je die vraag nog verder stimuleren. Beleggers 
hebben hierin een aanjaagfunctie. En als beleggers 
het willen, ontstaat ook de grote vraagverandering bij 
consumenten. Zo werk je aan volhoudbaar vastgoed 
voor de woningmarkt.”

Onno Dwars 

(Hoofd acquisitie & innovatie, 

VolkerWessels Vastgoed)

Bekijk de voortgang op www.dgbc.nl/meerjarenplan/focus



Bestaande bouw duurzamer maken is onze grootste opgave
Nieuwbouw is slechts een fractie van de totale gebouwenvoorraad. Meer dan 99% is bestaande bouw. En een groot deel daarvan 
is voor verbetering vatbaar. Wat betreft energiezuinigheid, maar zeker ook op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, gezondheid 
en multifunctionaliteit. De grootste opgave voor de bouw- en vastgoedwereld is het verbeteren of transformeren van de bestaande 
gebouwenvoorraad. 
De komende jaren is de bestaande bouw, één van de focuspunten van DGBC. Samen met de markt gaan we onderzoeken hoe 
we stappen kunnen maken. Dat doen we door kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren met best practices. Ook willen we het 
duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-Use onder de aandacht brengen bij met name eindgebruikers. Zij moeten laten zien dat zij 
hun gebouw ook duurzaam gebruiken en beheren.

Onze focus: Bestaande bouw
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De eerste stap is de meest lastige stap, het 
daadwerkelijk aan de slag gaan. Veel partijen kijken de 
kat uit de boom, maar wij zien echter een verschuiving, 
de koplopers zetten door.”

Hans Copier

(CEO Propertize), voorzitter van de adviesgroep

BREEAM-NL In-Use

Bekijk hoeveel gebouwen met BREEAM-NL In-Use zijn gecertificeerd op www.breeam.nl.



Gezondheid essentieel om prettig te wonen, werken en leven
Gezondheid is een thema dat in 2014 door DGBC is omarmd. Het onderwerp heeft, zo blijkt 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.

Afgelopen jaren zijn we ons met z’n allen (onder druk 
van Den Haag en Brussel) steeds meer gaan focussen 
op energiegebruik. Op zich prima. Maar we moeten niet 
vergeten waarom we ook al weer bouwen: om veilige, 
gezonde, comfortabele, productiviteit bevorderende 
leef-, leer- en werkomgevingen te creëren. Ik hoop 
oprecht dat we de komende jaren de balans hervinden 
en dat we thema’s als comfort en gezondheid weer 
de aandacht en het gewicht gaan geven (ook binnen 
BREEAM-NL) die deze thema’s verdienen.”

Atze Boerstra 

(directeur BBA Binnenmilieu),

lid Kopgroep Gezondheid en Comfort

Bekijk de activiteiten op het gebied van gezondheid op www.dgbc.nl/meerjarenplan/thema
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Ons thema: Gezondheid



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. Daarom zijn we samen met de Themagroep Materialen en de Ellen 
MacArthur Foundation op zoek naar een gemeenschappelijke taal voor circulariteit in de gebouwde omgeving. Wij vinden namelijk 
dat het duidelijk moet zijn wat de definitie is van een circulair gebouw.
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Er ligt een grote kans voor Nederland om koploper in de 
wereld te worden op het gebied van circulair bouwen. 
We zijn een dichtbevolkt land, dus de urgentie is er. Er 
is een middenklasse die het belang van duurzaamheid 
onderschrijft en ermee bezig is. Bovendien hebben we 
een pragmatische volksaard, wat goed is voor innova-
tie. We hebben de ruimte om te denken: what’s next? 
Het is ons op het gebied van water gelukt, waarom met 
circulair bouwen niet?”

Coert Zachariasse 

(directeur Delta Development Group), 

bestuurslid DGBC

Green Deal Circulaire Gebouwen  In 2014 sloot DGBC als één van de zestig organisaties de Green Deal Circulaire 
Gebouwen. In januari 2015 gingen de activiteiten voor de Green Deal echt van start. Eén van de doelen is om een gebouwen-
paspoort te ontwikkelen. In dit paspoort worden de circulaire kenmerken van een gebouw vastgelegd. Volgens de deelnemers 
moet in 2030 voor ieder gebouw in Nederland bekend zijn hoe circulair het is en waar de verbeterkansen liggen.

Ons thema: Circulaire economie

Wat is uw definitie van een circulair gebouw? Laat deze achter op www.dgbc.nl/meerjarenplan/thema



‘Niet zelf wielen uitvinden, maar samen
laten draaien’
Hoeveel wielen moet je uitvinden voordat je erachter komt dat het 
niet om die wielen gaat, maar juist om het vehikel dat ze kan laten 
draaien? DGBC stimuleert als netwerkorganisatie kennisoverdracht 
over actuele duurzaamheidsthema’s en best practices. Geen 
verstand van binnenklimaat? DGBC wijst de weg naar de juiste 
partner. Meer weten over circulaire economie? We houden er een 
inspirerende kennisoverdrachtbijeenkomst over. 

De komende jaren is er ook aandacht voor kennisontwikkeling. 
DGBC stimuleert kennisontwikkeling door het initiëren van 
onderzoek en het ontwikkelen van tools die bijdragen aan de 
versnelling van de verduurzaming. Kennisinstituten en deskundigen 
helpen. Met elkaar gaan we sneller.

Ambitie:
Samenwerking binnen de vastgoedsector wordt vanzelfsprekend. 
Participanten van DGBC zetten hun kennis en expertise in 
om gezamenlijk de gebouwde omgeving te verduurzamen en 
maatschappelijke waarden hand in hand te laten gaan met 
financieel rendement.

Stimuleren
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Bekijk de voortgang op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/stimuleren



Met inspirerende bijeenkomsten delen en versterken we kennis
Bij participanten van DGBC is ontzettend veel kennis beschikbaar over duurzaam bouwen. Denk aan innovatieve oplossingen voor 
de bouw, revolutionaire procesverbeteringen of kennis over nieuwe trends. DGBC merkt dat de markt sterke behoefte heeft die 
kennis te delen. Uiteraard met het doel de gebouwde omgeving verder te verduurzamen. Naast de bestaande bijeenkomsten, zoals 
de Groene Kamers, participantenbijeenkomsten en Dutch Green Building Week is DGBC ook van plan nieuwe sessies te ontwikkelen 
en te organiseren. Over belangrijke en actuele thema’s die spelen in de markt. Voor gerichte doelgroepen, zoals CEO’s of juist jong 
aanstormend talent. Of over specifieke projecten die uitblinken in innovatie of duurzaamheidsprestatie.
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Bekijk de agenda voor de actuele bijeenkomsten op
www.dgbc.nl/actueel/agenda



Met kennisinstellingen wordt kennis wijsheid
Van 2015 tot en met 2017 legt DGBC zich toe op het ontwikkelen en ontsluiten van kennis. Er is veel kennis aanwezig bij bijvoorbeeld 
universiteiten. DGBC kan die kennis vertalen naar de praktijk. En toepasbaar maken voor de markt. Zo wordt kennis wijsheid.

DGBC doet belangrijk werk dat ons als kennisinstelling 
voor een duurzame leefomgeving na aan het hart ligt. 
Wij werken samen om het streven naar een duurzame 
gebouwde omgeving te ondersteunen en onze kennis 
over groen, water en natuurlijke oplossingen te delen 
en beschikbaar te stellen aan de participanten. Wij 
verwachten binnen dit verband nieuwe samen-
werkingen te kunnen opstarten met bedrijven die onze 
kennis en expertise nodig hebben voor hun duurzame 
bouwactiviteiten.”

Annemieke Smit 

(senior onderzoeker Natuur en Samenleving, 

Alterra Wageningen UR), 

lid van de Adviesgroep BREEAM-NL Gebied

‘Zuidas is duurzaam’
bbn adviseurs voerde (Powered by DGBC) een benchmarkonderzoek uit naar de duurzame prestaties van bestaand vast-
goed op de Amsterdamse Zuidas. Het blijkt dat de Zuidas 13% beter scoort dan het landelijk gemiddelde. Eerder werd 
ook het bestaande vastgoed in Rotterdam met de BREEAM-NL In-Use methodiek getoetst. Rotterdamse gebouwen doen 
het minder, maar nog altijd 10% beter dan het landelijk gemiddelde.
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Praktische tools helpen bij verduurzaming
Samen met marktpartijen en kennisinstellingen kijkt DGBC de komende jaren nadrukkelijk naar vragen en behoeften uit de markt. 
Op welke manier kunnen we hierop inspelen? Hoe kunnen we die vragen vertalen naar praktische oplossingen? Praktische tools 
helpen daarbij. Een voorbeeld hiervan is de Dutch Green Building Guide die wordt ontwikkeld. In deze online database voor duurzame 
producten en diensten kunnen leveranciers hun duurzame producten tonen. Opdrachtgevers of ontwerpers op hun beurt zien welke 
duurzame producten en diensten er op de markt zijn. Daarnaast werken we aan oplossingen die helpen om kwalitatieve aspecten 
van gebouwen te kwantificeren. 

Bekijk de agenda voor de actuele bijeenkomsten op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/stimuleren



‘Communiceer wat je doet, doe wat je 
communiceert’
DGBC wil een communicatieplatform zijn voor haar participanten. 
Via onze communicatiemiddelen ontsluiten we zowel online als offline 
actueel nieuws, innovaties, projecten en visies van de koplopers en 
achterban van DGBC.

DGBC wil duurzaam bouwen en ontwikkelen dermate bekend en 
aantrekkelijk maken dat een maximaal aantal mensen weet dat het 
mogelijk is, dat het onderdeel uitmaakt van de toekomst van bouwen 
in Nederland en bereid is om actie te ondernemen.

Ambitie:
De vraagzijde wordt gestimuleerd omdat DGBC, naast de 
professionele markt, ook een breder publiek bereikt door 
toenemende zichtbaarheid in landelijke en op de consument 
gerichte media. 

Communiceren

Bekijk de voortgang op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/communiceren
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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 benaderen DGBC steeds meer als autoriteit of als kennispartner. Hierbij wil DGBC vooral de 
koplopers aan het woord laten en goede voorbeelden te laten zien uit de achterban. De contacten met de landelijke media zullen in 
de komende jaren worden geïntensiveerd.

Meer media en middelen
De periode 2015 tot en met 2017 staat in het teken van het uitbreiden en optimaliseren van de beschikbare on- en offline 
communicatiemiddelen alsmede het verhogen van de frequentie van de communicatie. Zo wordt het social mediabeleid 
doorontwikkeld en wordt er gewerkt aan het vergroten van het bereik onder een bredere doelgroep. 
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Bekijk de voortgang op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/communiceren



Transparantie en wederzijds vertrouwen
De duurzame stip aan de horizon is gezet. Maar hoe komen we 
daar? En wie hebben we ervoor nodig? Met een achterban van 
meer dan 350 grote en minder grote organisaties uit de bouw- en 
vastgoedbranche, overheidsinstellingen en eindgebruikers heeft 
DGBC als netwerkorganisatie de taak, nee zelfs de plicht, partijen aan 
elkaar te verbinden om zo kennisdeling te stimuleren. Transparantie 
en wederzijds vertrouwen zijn geboden. Zodat we niet alleen meer 
samen werken, maar samenwerken.

Ambitie:
Door het bij elkaar brengen van alle relevante partijen in de sector 
zet DGBC zich de komende jaren in om haar participanten te helpen 
een beter beeld te krijgen van wat de eindgebruiker nodig heeft.  
Ook worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld.

Verbinden

Bekijk de voortgang op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/verbinden
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Kopgroepen bepalen de koers
Welke trends en ontwikkelingen spelen in de markt? En op welke wijze kunnen we hieraan richting geven? Een goede manier is 
om verschillende kennispartners samen te laten werken in een kop- of themagroep. DGBC is facilitator van deze groepen. Zo wil 
de Themagroep Gezondheid en Comfort een bijdrage leveren aan de ‘gezondheid’ binnen kantoren, scholen en woningen. En de 
Kopgroep Financiers is aanjager van een breed duurzaamheidslabel voor de woningbouw.
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Duurzaamheid wordt vaak afgemeten aan bijvoorbeeld 
de energie efficiency van een gebouw. Maar energie-
reductie is geen doel op zich. Belangrijker is dat het 
gebouw staat waar mensen moeten werken, dat het 
een plezierige leefomgeving is en dat je flexibel kunt 
omgaan met de dimensionering van het gebouw.”

Pieter Zwart 

(Adjunct Directeur Structured Real Estate Finance FGH Bank), 

lid van de Kopgroep Financiers

Bekijk de voortgang op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/verbinden



Eindgebruikers verenigd in de 
Green Business Club
Vanaf 2015 is Green Business Club Nederland opgegaan in DGBC. 
Green Business Club Nederland is een impactorganisatie die 
verduurzaming op lokaal niveau stimuleert door het opzetten van 
lokale Green Business Clubs (GBC’s). In een GBC zijn organisaties 
vertegenwoordigd met een vestiging in het gebied. Ook gemeenten 
sluiten vaak aan. Met name voor eindgebruikers is het een 
ideaal samenwerkingsverband om aan de slag te gaan met het 
verduurzamen van gebouw én gebied.

Er zijn al Green Business Clubs in:
Q Zuidas Amsterdam 
Q Utrecht Centraal 

Q Beatrixkwartier Den Haag 
Q Groene Hart 

Een Green Business Club is een waardevol instrument
om warmere contacten met bedrijven te hebben en 
te onderhouden en ook daadwerkelijk in de praktijk 
samen te werken aan projecten. Dat is waardevoller 
en effectiever dan de standaard accountmanagement 
benadering vanuit een afdeling Economische Zaken.”

Nikaj van Hermon

(directeur Transacties PostNL),

voorzitter van de Green Business Club Beatrixkwartier

Lees meer informatie op www.greenbusinessclub.nl
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In gesprek met Den Haag en Brussel
Onze sector is volop in beweging. We komen terug uit de crisis, we innoveren en zoeken 
naar nieuwe businessmodellen om beter en duurzamer te bouwen en te transformeren. 
Het contact met overheid en brancheorganisaties is daarbij erg belangrijk. Zo blijven we op 
de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en kunnen we snel anticiperen of pro-actief 
handelen. Tegelijkertijd zijn we een sterke gespreks- en kennispartner om invloed te hebben 
op wat er in Den Haag en in Brussel gebeurt. DGBC brengt haar brede achterban in gesprek 
met beleidsbepalers, bijvoorbeeld tijdens Groene Kamer, netwerkbijeenkomsten, seminars of 
andere kennisbijeenkomsten.

DGBC is onderdeel van wereldwijd netwerk 
DGBC maakt deel uit van een wereldwijde duurzame beweging. Zo zijn we met 100 Green 
Building Councils en in totaal meer dan 27.000 participanten onderdeel van de World Green 
Building Council.  In het Build Upon project werken we samen om op nationaal niveau strategieën 
te ontwikkelen en te implementeren voor de renovatie van de bestaande gebouwen. Op Europees 
niveau werken we met de BREEAM-EU Board aan één duurzaamheidsstandaard voor heel 
Europa. En met GRESB intensiveren we het partnerschap om betere benchmarks te maken.

Samen met de DGBC, en ook met andere Green Building 
Councils in de wereld werken we aan oplossingen die 
kunnen bijdragen aan het organiseren van samen-
werking op strategisch niveau om verduurzaming in 
gebouwde omgeving te versnellen. Zo brengen we in 
kaart welke partijen er actief zijn op het gebied van 
duurzaam bouwen, wat de expertisegebieden zijn en op 
welke wijze er kan worden samengewerkt.”

James Drinkwater

(Senior Policy Advisor World Green Building Council)



Nieuwe waarden in de vastgoedsector: 
leiders: sta op!
Om de verduurzaming in de gebouwde omgeving te versnellen, is 
vernieuwend leiderschap noodzakelijk met focus op duurzame en 
maatschappelijke waarden. (Nieuwe) leiders moeten opstaan en 
hun vakgenoten inspireren in het kielzog mee te gaan. DGBC wil 
met inspirerende bijeenkomsten leiders stimuleren hun rol en 
verantwoordelijkheid te pakken. Gelukkig zien we dat dit gebeurt!

Ambitie:
DGBC organiseert bijeenkomsten die huidige en toekomstige leiders 
inspireren en verbinden rond de nieuwste trends en ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de vastgoedsector.

Inspireren

Bekijk de voortgang op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/inspireren
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Gezamenlijke ambitie noodzakelijk om te accelereren
In december 2014 kwamen bijna dertig CEO’s en hoger management uit de bouw- en vastgoedbranche bij elkaar op Landgoed 
Nyenrode. Zij deelden hun persoonlijke drijfveren met elkaar. De verhalen illustreerden dat zij staan voor een duurzamere (bebouwde) 
omgeving. De leiders kwamen tevens tot de conclusie dat een breed gedragen ambitieverklaring voor het verduurzamen van de 
gebouwde omgeving noodzakelijk is. Waar staan we als branche voor? Wat zijn onze waarden? En op welke manier nemen we onze 
verantwoordelijkheid? Op 1 april 2015 vond een vervolgbijeenkomst plaats om een start te maken met het formuleren van deze 
ambitieverklaring.

23

Het is een krachtig signaal richting politiek en 
maatschappij wanneer de leiders uit de bouw- en 
vastgoedsector gezamenlijk uitdragen dat de duur-
zaamheidsambities van het bedrijfsleven verder gaan 
dan algemeen wordt aangenomen. En het dan niet bij 
woorden laten, maar ook laten zien dat het kan…’’

Anke van Hal

(hoogleraar Sustainable Housing Transformation, 

TU Delft, hoogleraar Sustainable Building and 

Development, Business Universiteit Nyenrode),

bestuurslid DGBC.

Lees de gezamenlijke ambitie en laat uw mening achter op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/inspireren



Toekomstige leiders verenigen zich in het Future Leaders Program
Willen we ook echt duurzaam het verschil maken, dan is het noodzakelijk te investeren in de toekomstige generatie groene leiders. 
Dat doen we met het Future Leaders Program: een netwerk voor jonge talenten die vormgeven aan de wereld van morgen. Een 
broedplaats voor duurzame ideeën. Een experimenteerruimte voor kennis en innovatie en concrete projecten in samenwerking met 
onder andere Green Business Clubs. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden.

Bekijk wie deelneemt aan het Future Leaders Program. Aanmelden kan natuurlijk ook op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/inspireren
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Leren over BREEAM-NL en meer
Als beheerder en ontwikkelaar van het BREEAM-NL duurzaamheids-
keurmerk organiseert DGBC de opleidingen voor de verschillende 
BREEAM-NL rollen. Daarnaast werken we aan een opleidingen- en 
cursussenaanbod over actuele duurzaamheidsthema’s.

Ambitie:
De kwaliteit van trainingen stijgt. Alle opleidingen van DGBC 
worden minimaal beoordeeld met een 7,5. Naast de BREEAM-NL 
opleidingen biedt DGBC ook opleidingen aan over actuele 
duurzaamheidsthema’s.

Opleiden
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Bekijk de voortgang op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/opleiden



Een BREEAM-NL certificaat staat voor de betrouw-
bare beoordeling van de duurzaamheidsaspecten van 
gebouwen. Om deze betrouwbaarheid te garanderen, is 
een continue bewaking van de kwaliteit van het gehele 
certificeringsproces essentieel. De kwaliteit van de 
schema’s en de opleiding van Experts en Assesoren 
staat daarbij centraal.

Hans Wamelink

(hoogleraar Bouwmanagement TU Delft), 

voorzitter College van Deskundigen DGBC

BREEAM-NL opleidingen in de lift
Jaarlijks volgen meer dan 1.000 duurzame voorvechters één of meerdere BREEAM-NL opleidingen bij DGBC. De één wordt BREEAM-
NL Expert en kan een bouwteam begeleiden bij een BREEAM-NL traject. De ander wordt BREEAM-NL Assessor en beoordeelt 
projecten op duurzame prestaties. De afgelopen jaren is het aantal deelnemers aan opleidingen sterk gestegen. En daarmee ook 
de druk op de DGBC-organisatie. In de periode 2015 tot en met 2017 wordt gewerkt aan het versterken van de inhoud van de 
trainingen. 

Speerpunten DGBC-trainingen
Q Praktijkgericht
Q Interactief
Q Minder herhaling
Q Learning by doing
Q Docenten uit de praktijk
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Kennis over duurzaamheid bijspijkeren op cursussen en opleidingen
Naast de BREEAM-NL opleidingen wil DGBC de komende jaren inzetten op het ontwikkelen van een opleidingen- en cursussenaanbod 
dat breder is dan het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Bijvoorbeeld een opleiding over circulair bouwen, duurzame materialen 
en gezonde gebouwen.
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De technologische ontwikkelingen op het gebied 
van duurzame installaties en materialen gaan zo 
snel dat het onontkoombaar is dat wij de kennis 
hierover zo breed mogelijk delen én borgen. 
Het geven van BREEAM-NL trainingen kan een 
belangrijke bijdrage vormen aan deze doelstelling.”

Daan van der Vorm

(directeur VORM), bestuurslid DGBC

Bekijk het actuele opleidingsaanbod op
www.dgbc.nl/trainingen



‘BREEAM-NL is een middel, geen doel op 
zich’
DGBC is beheerder en ontwikkelaar van het BREEAM-NL duurzaam-
heidskeurmerk. Het keurmerk in Nederland bestaat sinds 2010 
en is uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen, 
gebieden en sloopprojecten in Nederland. Begin 2015 is al zo’n 
2.500.000 vierkante meter met BREEAM-NL gecertificeerd. Wat zijn 
de plannen tot en met 2017?

Ambitie:
De procedures rond de BREEAM-NL certificeringen zijn geopti-
maliseerd en de reactietijden geminimaliseerd. Daarnaast zijn de 
verschillende BREEAM-NL keurmerken op elkaar afgestemd. Dit 
zorgt voor brede adoptie door de markt.

Certificeren

Bekijk de voortgang op
www.dgbc.nl/meerjarenplan/certificeren
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BREEAM-NL: procedure en kwaliteit naar Outstanding
Het BREEAM-NL keurmerk heeft in korte tijd een enorme vlucht genomen. De periode 2015 tot en met 2017 staat in het teken van 
het optimaliseren van de kwaliteit van de keurmerk. Dat betekent: glasheldere procedures, betere aansluiting op de markt, verdere 
automatisering en optimale kwaliteit. Ook worden de keurmerken meer op elkaar afgestemd waardoor het eenvoudiger wordt er 
gebruik van te maken.
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Wat speelt er in de markt? Wat zijn de trends? 
Waar gaat duurzaamheid naartoe? Wat zijn ‘The next 
big questions’? Daar hoop ik de komende jaren met 
de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 
vorm aan te gaan geven.”

Daan Bruggink 

(Oprichter en architect van architectenbureau ORGA architect), 

voorzitter Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Lees alles over BREEAM-NL op
www.breeam.nl.



Vraag het de Helpdesk
De Helpdesk krijgt maandelijks zo’n 300 vragen te verwerken. Via telefoon, mail en via online formulieren. Sommige vragen zijn 
projectafhankelijk, andere zijn van meer algemene aard. DGBC werkt er aan om vragen sneller en accurater af te wikkelen. Ook 
worden de online hulppagina’s en FAQ’s verder aangevuld en verbeterd.

Kwaliteitscontrole geautomatiseerd
Nadat de BREEAM-NL Assessor een project heeft beoordeeld, wordt het ingediend bij DGBC. DGBC voert een steekproefsgewijze 
kwaliteitscontrole (QA) uit. Deze kwaliteitscontrole wordt vanaf 2015 volledig geautomatiseerd. Dit verhoogt de kwaliteit van de 
assessments en verkleint de foutenmarge.

  Verbetersuggesties voor de BREEAM-NL keurmerken?

 Laat ze achter op www.dgbc.nl/meerjarenplan/certificeren

Bekijk www.breeam.nl/helpdesk en stel een vraag.
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Contact

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

www.dgbc.nl/meerjarenplan

@DGBCnl

www.linkedin.com/DGBC

Volg onze voortgang via:


