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Betreft 

Initiatieven conform eis 3D1 van de CO2-prestatieladder 

 

 
Sweco neemt deel aan verschillende initiatieven die overeenkomen met de criteria van eis 3.D.1. 
van de CO2-prestatieladder. Hieronder een overzicht van enkele van deze initiatieven. 
 
Dutch Green Building Council (DGBC) 
Sinds september 2019 maakt Sweco deel uit van de Adviesgroep Gebied van de Dutch Green 
Building Council. Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappe-
lijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te 
maken. Wij doen dit vanuit de gedachte dat klimaatverandering sneller dan gedacht gaat en dat 
de urgentie tot het verduurzamen elke dag groter wordt. In januari 2021 heeft Marius Schoppink 
Jos van Eldonk opgevolgd als voorzitter adiesgroep BREEAM-NL Gebied. 
Meer informatie: https://www.dgbc.nl/ 
 
KEK, Klimaat Energie Koepel 
Young Sweco neemt deel aan de koepelorganisatie KEK, Klimaat Energie Koepel. De Klimaat en 
Energiekoepel (KEK) is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties 
die werken aan klimaat- en energievraagstukken. Sweco heeft het KEK-klimaatstatement onder-
tekend. 
Meer informatie: https://www.klimaatenergiekoepel.nl/over-kek 
 
Anders Reizen 
Sweco is aangesloten bij de coalitie Anders Reizen. Doelstelling is om in 2030 de helft minder 
CO2 uit te stoten via zakelijke reiskilometers t.o.v. 2016.  
Meer informatie: https://www.andersreizen.nu/ 
 
Samenwerking HAN en Sweco 

Sweco levert een part-time docent aan het HAN op het gebied van biobased economy. Een mooi 

initiatief om de praktijk het onderwijs in te krijgen en kennis vanuit de hogescholen richting 

Sweco. Een win-winsituatie. Er zijn al meerdere multidisciplinaire projecten op het gebied van bi-

obased economy opgezet. Bijvoorbeeld het biobased bushokje en de infrawall. Meer informatie: 

https://www.sweco.nl/actueel/nieuws/reizen-met-rijst-circulaire-bushokje-geopend/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gYLIZOLdUtc 
https://www.han.nl/nieuws/2021/03/de-infrawall-een-uniek-geluidsscherm/ 
 
Duurzaam GWW 2030 

Sweco is deelnemer en ondertekenaar van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, waarvoor ver-

schillende collega’s zowel intern als extern trainingen en werksessies verzorgen. De Green Deal 

Duurzaam GWW 2.0 heeft een vervolg gekregen in het Manifest Duurzaam GWW 2030 waaraan 

Sweco een actieve bijdrage levert in het expertnetwerk IB’s.  

Meer informatie: Manifest Duurzaam GWW 2030: het vervolg op de Green Deal 2.0 | Duurzaam 

GWW 

 
 
City Deal, Circulair en Conceptueel Bouwen 
Waardevolle, modulair geproduceerde huizen van duurzame, herbruikbare en hernieuwbare ma-
terialen. Klimaatneutraal en helemaal passend in een circulaire economie: de grote verbouwing 
van Nederland. 
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