
 

  

 

  Datum ISO  Pagina 

  2-2-2022 ISO-04-01.02 1 / 2 
 

DVTadvies B.V. 

Savannahweg 25b 

3542 AW Utrecht 

 030 223 86 90 

@ info@dvtadvies.nl 

 www.dvtadvies.nl 

IBAN NL25INGB0009279851 

KVK 28095915 

BTW NL811520742B01 

2-2-2022 

EIS 3.D.1 

1.1 Inventarisatie/quick-scan relevante sector- en keteninitiatieven 

1.1.1 DBGC – Dutch Green Building Council 

De keuze voor de keteninitiatief om bij aan te sluiten, is gevallen op de Dutch Green Building Council 

(DGBC). De voornaamste redenen zijn hiervoor, dat het goed aansluit bij de dienstverleningen van 

DVTadvies en dat DVTadvies zelfs al aangesloten is vanuit de BREEAM-certificering die enkele collega’s 

mogen verstrekken. Daarnaast streeft dit initiatief ook naar de verduurzaming van (bedrijfs)vastgoed, 

wat in lijn is met de ambities van DVTgroep.  

Een andere belangrijke reden, is dat zij regelmatig webinars geven over relevante en interessante 

onderwerpen, die daarmee ook in lijn liggen met de ambities van DVTgroep. Ondanks dat ze vrijwillig 

zijn, volgt DVT deze webinars waar mogelijk. Bovendien: het een belangrijke en bekende speler binnen 

de sector. 

Website: www.DGBC.NL 

1.1.2 Overige initiatieven 

De hierop volgende initiatieven worden overwogen om bij aan te sluiten, als de relevantie en de kans 

zich voordoet. Ze zijn in willekeurige volgorde weergegeven: 

1.1.2.1 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 

Hiervan worden wel al webinars gevolgd, maar zijn geen lid van het initiatief 

De organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare 

energie. De NVDE vertegenwoordigt de helft van de isolatiemarkt en leverde ruim veertig procent van 

de elektrische auto’s die er in Nederland rijden.  

Website: www.nvde.nl/ 

1.1.2.2 Duurzaam Gebouwd  

Landelijk integraal kennisplatform voor bouw- en vastgoedsector op gebied van duurzaamheid.  

Website: www.duurzaamgebouwd.nl/ 

1.1.2.3 Nederland CO2 Neutraal  

Netwerkevents, workshops seminars. Doelgroep bedrijven die stappen willen maken op het gebied van 

CO2 reductie en duurzaamheid.  

Website: www.NLco2neutraal.nl/ 

1.1.2.4 De Duurzame leverancier 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen 

ondernemen. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het 

gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. 

Ze organiseren klankbordbijeenkomsten en ondersteunen diverse keteninitiatieven. Het uitgangspunt 

van het initiatief is het delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemers, groot en klein. 
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Website: www.duurzameleverancier.nl/ 

1.1.2.5 Platform CB’23  

Dit is een platform voor partijen met circulaire ambities, zowel in de GWW-sector als in de woning- en 

utiliteitsbouw. Hun ambities liggen op het gebied van het maken en borgen van nationale, bouwsector-

brede afspraken over circulair bouwen.  

Website: www.platformcb23.nl/ 
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