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1. LIJST INITIATIEVEN 
 

Sector- en 

keteninitiatieven 

omtrent CO2 

reductie 

Reden en relevantie(doel van het initiatief) Deelname Denys Budget Status 

Green Board van 

ADEB-VBA 

http://adeb-

vba.be/nl/ 

VBA is de partner bij uitstek en het netwerk voor de grote Belgische 

bouwondernemingen. 

VBA heeft Boards opgericht (waaronder de Green Board) om de personen te 

verenigen die bij de organisaties van onze leden hetzelfde vak uitoefenen. Het 

doel van die Boards is: 

• ervaringen te delen en informatie uit te wisselen met collega’s 

• hun netwerk uit te bouwen 

• standpunten te bepalen 

• gemeenschappelijke acties te nemen 

• zich te informeren over de evoluties in de materie 

• externe sprekers uit te nodigen voor specifieke thema’s 

De Green Board tracht thema’s te bespreken die de leden bij hun activiteiten 

tegenkomen: actuele en concrete milieuvraagstukken die ze elke dag op hun 

werven tegenkomen. 

Omdat we samen sterker zijn, hebben de werkzaamheden in grote of beperkte 

groep een versterkend karakter en bieden ze een uitwisseling van ervaring, 

expertise en goede praktijken aan de leden. 

Binnen de Green Board worden ook bijzondere werkgroepen opgericht inzake 

specifieke onderwerpen zoals CO2 prestatieladder België, Energiemonitoring,…. 

TVD en BBEN: Actieve 

bijdrage van Denys 

aan de vergaderingen 

en werkgroepen van 

de Green Board 

Uren van de 

betrokken 

medewerkers 

(ca. ½ dag per 

sessie) 

TVD en BBEN hebben toegang 

tot de verslagen van de Green 

Board en gaan naar de 

vergaderingen 

TVD neemt deel aan de 

bijzondere werkgroepen 

inzake specifieke 

onderwerpen. 
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Sector- en 

keteninitiatieven 

omtrent CO2 

reductie 

Reden en relevantie(doel van het initiatief) Deelname Denys Budget Status 

Nederland CO2-

neutraal 

https://nlco2neut

raal.nl/ 

 

Nederland CO2-neutraal organiseert 4 keer per jaar bijeenkomsten om nieuwe 

kennis en inzichten te delen. In de voormiddag komt een spreker, waarop een 

werkgroep plaatsvindt. Daarnaast wordt jaarlijks het Duurzaamste bedrijf van 

Nederland geselecteerd. Vanaf 1 januari 2018 schrijft Nederland CO2-neutraal 

een magazine uit.  

Actieve deelname van 

JWIT en TVD 

Uren van de 

betrokken 

medewerkers 

(ca. 1 dag per 

sessie) 

JWIT en TVD nemen deel aan 

de bijeenkomsten en de 

workshops. 

 

Duurzaam 

Gebouwd 

https://www.duu

rzaamgebouwd.nl

/ 

 

Duurzaam Gebouwd is het landelijke integrale kennisplatform voor beslissers 

binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. De 

website DuurzaamGebouwd.nl brengt alle informatie over de markt, 

verduurzamingsopgaves, trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 

bouwen samen. Sinds de oprichting in 2009 biedt het platform essentiële 

marktinformatie, kennis en inspiratie over de ontwikkelingen in de (duurzame) 

wereld van morgen. 

Duurzaam Gebouwd biedt beslissers uit de bouw de mogelijkheid om toe te 

treden tot het integrale netwerk, bestaande uit meer dan 300 beslissers uit de 

complete bouwkolom. Daarnaast biedt het platform uitstekende mogelijkheden 

om duurzame initiatieven, projecten, producten of diensten te introduceren en 

profileren. 

Passieve deelname 

van JWIT 

Uren van de 

betrokken 

medewerkers 

(ca. 1 dag per 

sessie) 

JWIT is ingeschreven in het 

platform en neemt deel aan 

bijeenkomsten afhankelijk van 

het thema.  Het thema dient 

aan te sluiten bij de activiteiten 

van de organisatie. 
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2. CONTACTGEGEVENS 
 
Indien u vragen hebt of inlichtingen wenst betreffende de CO2 initiatieven of het milieubeleid van Denys Engineers & 
Contractors B.V., kunt u steeds terecht bij: 
 
Hoofdkantoor Denys Engineers & Contractors B.V. 
 
Adres:   Darwinstraat 5, NL-2722 PX Zoetermeer, Nederland 
Telefoon:  +31 79 331 55 93 
Fax:   +31 79 331 43 04 
E-mail:   info@denys.com 
Website:  www.denys.com 
 
QSHE-dienst 
 
CO2 coördinator:  Dhr. Tim Van Damme 
Telefoon:  +32 9 254 01 11 
E-mail:   info@denys.com 


