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DGBC’s duurzame week vindt plaats van 21 t/m 25 september

Groene Uitdagingen gezocht voor Dutch Green Building Week
De Dutch Green Building Week, dit jaar gehouden van 21 tot en met 25 september, staat in het
teken van ‘De Groene Uitdaging’. In de aanloop naar deze speciale lustrumeditie worden
organisaties opgeroepen hun eigen groene uitdaging te delen met de markt. Geïnteresseerden
kunnen aanbieden mee te denken en te helpen. Tijdens de activiteiten tijdens de week wordt
gestart met het gezamenlijk aangaan van deze uitdagingen.
Volgens DGBC voorzitter en CEO van Bouwfonds Investment Management Jaap Gillis, past het
thema ‘Groene Uitdaging’ perfect bij de fase waarin de verduurzaming van de gebouwde
omgeving zich momenteel bevindt: “Vorig jaar hebben we met elkaar onze ‘Green Results’
gedeeld. Maar nu is het tijd voor ‘the next step’. Waar liggen onze uitdagingen voor de komende
jaren? Het is van belang dat we hierbij de samenwerking met elkaar opzoeken. En niet meer
alleen zelfstandig blijven opereren. Openheid en transparantie zijn daarbij essentieel.”
Sam enwerking stim uleren
Het maakt niet uit om wat voor soort groene uitdaging het gaat. Een organisatie die haar eigen
gebouw wil verduurzamen, een partij die op zoek is naar nieuwe groene verdienmodellen of een
bedrijf dat wil investeren in de ecologie rond het hoofdkantoor; alles is mogelijk. Gillis: “Het gaat
erom dat we realiseren dat we elkaar nodig hebben in het bereiken van onze doelen. Door
uitdagingen te delen stimuleren we samenwerking en partnerships.”
Uitdaging aanmelden
Via de website van de Dutch Green Building Week (www.dgbw.nl) kan bij het aanmelden van een
activiteit worden aangegeven welke Groene Uitdaging de organisatie aangaat. Deze uitdagingen
wordt getoond op de activiteitenpagina’s in het programmaoverzicht. Bezoekers van deze
pagina’s hebben de mogelijkheid mee te denken en te helpen. Vorig jaar werden tijdens de
DGBW meer dan 100 activiteiten georganiseerd, verspreid door het gehele land. Een activiteit
aanmelden kan heel eenvoudig via www.dgbw.nl/aanmelden.
Over 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 beoordelen.
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 de DGBC. En het netwerk groeit nog steeds.
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