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Criteria deelname en beoordeling 

 

Deelnamecriteria 

Om deel te nemen aan de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2016 dient u te voldoen aan een aantal criteria: 

1. Deelname aan de categorieën 1 Gemeente / Regio, 2: Woningcorporatie, 3: Bouwpartij, 4: Partij met nul-op-de-

meter renovatieaanpak voor gestapelde bouw (NeZeR categorie) moet door de betreffende organisatie zelf 

aangemeld worden. 

2. Deelnemers in alle categorieën stellen desgevraagd de relevante informatie over gepubliceerde projecten ter 

beschikking aan het jurysecretariaat. 

3. De genomineerden en de winnaars in alle categorieën werken mee aan het vervaardigen van communicatiemateriaal 

rondom de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards en geven W/E adviseurs en haar mediapartners toestemming om 

dit materiaal vrij van rechten te gebruiken. 

4. Alle deelnemers stemmen in met het vrije gebruik van beeldmateriaal van gepubliceerde projecten door W/E 

adviseurs en haar mediapartners. 

 Overige afspraken 

Inhoudelijke vragen aan het jurysecretariaat worden wekelijks beantwoord, naar alle deelnemers gestuurd en gepubliceerd 
op de website. Ingestuurde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming vrijgegeven aan 
derden. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 Beoordelingscriteria 

Beoordelingscriteria Categorie 1: Gemeente / Regio 

Organisatie 

 Inbedding van duurzaam bouwen in de organisatie (duurzaamheidsdoelstellingen in woonvisie, klimaat- of 

duurzaamheidsbeleid); integrale duurzaamheid, dus meer dan energie. 

 Duurzaamheidsambities gemeentelijk vastgoed 

 Bestuurlijk draagvlak voor duurzaam bouwen in gemeente/regio (wethouder, college-akkoord) 

 Belanghebbenden 

 Prestatieafspraken met corporaties, huurdersorganisaties en/of commerciële verhuurders 

 Aanpak om particulieren en VvE’s te stimuleren duurzaam te renoveren 

 Samenwerking met schoolbesturen voor het verduurzamen van hun gebouwen 

 Kwaliteit van de communicatie over duurzaam bouwen met eindgebruikers van de gebouwen (certificaten en/of 

energielabel, informatiesessies, gebruikershandleidingen) 

 Projecten 

 Gerealiseerde duurzame renovatieproject(en) gemeentelijk vastgoed. De duurzaamheid (o.a. energiebesparing, CO2 

reductie, circulair materiaalgebruik) wordt beoordeeld op basis van prestaties berekend met één van de aangewezen 

hulpmiddelen. 
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Beoordelingscriteria Categorie 2: Woningcorporatie 

Organisatie 

 Inbedding van duurzaamheidsdoelstellingen voor vastgoed in de organisatie (energie- en/of duurzaamheidsbeleid, 

duurzaamheid als onderdeel van onderhouds- en kwaliteitsbeleid) 

 Doelstellingen op het gebied van duurzame energie, bv zonnestroom of “groene” warmte 

 Voorbeeldig (regisserend) opdrachtgeverschap (innovatieve samenwerkingsvormen, innovatieve 

aanbestedingsconstructies en/of innovatieve financieringsconstructies, Resultaat Gericht Samenwerken) 

Stakeholders/belanghebbenden 

 Afspraken met gemeente over energie en duurzaamheid (bijv. prestatieafspraken) 

 Participatie en invloed van huurders bij verduurzaming 

 Prestaties in kader van het sectorconvenant energiebesparing (bijv. SHAERE rapportage) 

Projecten 

 Gerealiseerde duurzame renovatieproject(en) woningbouw. De duurzaamheid (o.a. energiebesparing, CO2 reductie, 

circulair materiaalgebruik) wordt beoordeeld op basis van prestaties berekend met één van de aangewezen 

hulpmiddelen. 

 Beoordelingscriteria Categorie 3: Bouwpartij 

Organisatie 

 Visie over duurzaam bouwen (concepten, financiering, navolgbaarheid) 

 Inbedding van duurzaam bouwen in de organisatieprocessen 

Stakeholders 

 Voorbeeldige ketensamenwerking bij ontwikkeling en/of uitvoering 

 Kwaliteit van de communicatie over duurzaam bouwen met eindgebruikers van de gebouwen (bv certificaten) 

Projecten 

 Gerealiseerde duurzame renovatieprojecten. De duurzaamheid (o.a. energiebesparing, CO2 reductie, circulair 

materiaalgebruik) wordt beoordeeld op basis van prestaties berekend met één van de aangewezen hulpmiddelen. 

 Beoordelingscriteria Categorie 4: Partij met een Nul-op-de-meter renovatieaanpak voor gestapelde bouw 
(NeZeR) 

 Energiegebruik na renovatie 

 Energiereductie ten opzichte van het huidige verbruik 

 De productie van duurzame energie op of nabij het gebouw 

 De milieuprestatie van de materialen bij de renovatie (MPG) 

 Het hergebruik van materialen (circulaire economie) 

 Kwaliteit van het gerenoveerde gebouw 

 Kwaliteit van de aanpak om bewoners te betrekken bij het proces 

 De navolgbaarheid van de aanpak binnen Nederland (en Europa) 
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