
Persbericht 

 

Koplopers in het zonnetje 

 

De Duurzaam Bouwen Awards belonen partijen die koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. 

De jury van de Duurzaam Bouwen Awards is inmiddels bekend. De vakkundige jury bestaat uit 

experts met diverse disciplines en specialismen. Op de website van de Duurzaam Bouwen Awards 

zijn uitgebreide profielen van de juryleden te bekijken.  

 “De award maakt wereldkundig dat een organisatie durf heeft gehad en zijn nek heeft uitgestoken 

om boven verwachting te presteren op duurzaamheidsniveau”, vertelt jurylid en voorzitter 

beleidsadviescommissie duurzaamheid Robert Koolen van Bouwend Nederland. “De Duurzaam 

Bouwen Awards zetten de koplopers in het zonnetje en stimuleren anderen ook om bij de kopgroep 

te willen horen”, vindt jurylid Jos van Dalen van het ministerie van BZK. 

De Duurzaam Bouwen Awards kent drie categorieën en een publieksprijs: 

• Meest duurzame gemeente (Inschrijven) 

• Meest duurzame woningcorporatie (Inschrijven) 

• Meest duurzame project (Inschrijven) 
 
Het is nog tot 1 januari 2018 mogelijk om in te schrijven voor de awards. Ook is het mogelijk om een 
andere partij voor te dragen. Op de website van de Duurzaam Bouwen Awards zijn de criteria bekend 
gemaakt. Om een indruk te krijgen hebben wij een paar criteria op een rij gezet.  
  
▪ Bij de inzending is ‘integrale duurzaamheid’ met aantoonbaar resultaat zichtbaar. 
▪ De inzending moet motiverend en inspirerend zijn. Hierbij moet de inzender ook een actief 

communicatie, educatie en/of marketingbeleid voeren. 
▪ De inzending moet opschaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn. 
 
Naast terugblikken naar de duurzaamste gemeente, woningcorporatie en het meest 
toekomstbestendige project publiceerden we eerder een artikel over de visie van jurylid Robert 
Koolen. 

 

Meer informatie over de Duurzaam Bouwen Awards vindt u op de officiële website 

www.duurzaambouwenawards.nl. Wilt u als pers aanwezig zijn bij de uitreiking van de Duurzaam 

Bouwen Awards? Vraag dan uw accreditatie aan.  
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