
Categorie ‘Meest duurzame organisatie’  
 
Deelnamecriteria  
Om deel te nemen aan de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2021 dienen 
organisaties te voldoen aan een aantal criteria:  
1. Deelnemers stellen relevante informatie over beleid en gerealiseerde projecten ter 
beschikking aan het jurysecretariaat.  
2. De genomineerden en de winnaars werken mee aan het vervaardigen van 
communicatiemateriaal rondom de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards en geven 
de organisatie en haar mediapartners toestemming om dit materiaal vrij van rechten te 
gebruiken.  
3. Alle deelnemers stemmen in met het vrije gebruik van beeldmateriaal van 
gepubliceerde projecten door de organisatie en haar mediapartners.  
 
Beoordelingscriteria Categorie ‘Meest duurzame organisatie’  
1. De organisatie manifesteert zich als duurzaam op het niveau van beleid en visie, maar 
ook in concrete, controleerbare uitvoering;  

2. De organisatie kiest voor duurzaamheid met een ‘integrale insteek‘;  

3. De organisatie kiest voor opschaalbare, herhaalbare en betaalbare 
duurzaamheidsprojecten;  

4. Bij de ontwikkeling en realisatie van duurzaamheidsbeleid is samenwerking voor de 
organisatie een doorslaggevende succesfactor;  

5. De organisatie toont een innovatieve en vernieuwende invulling van duurzaamheid;  

6. Voor de organisatie speelt participatie van de gebruikers een belangrijke rol bij de 
realisatie van duurzaamheidsbeleid;  

7. De organisatie motiveert en inspireert anderen door actieve communicatie over 
duurzaamheid.  
 
Hieronder staat een toelichting op de criteria.  
Ad 1 Duurzaam manifesteren  
De organisatie moet zich gedurende meerdere jaren manifesteren als duurzame 
organisatie. Dit moet blijken uit:  
• Duurzaamheid moet onderdeel zijn van de organisatiefiliosofie en -strategie.  

• Duurzaamheid moet zich uiten in feitelijk gedrag.  

• Duurzaamheid moet zich tonen in projecten.  
 
Ad 2 Integrale duurzaamheid (energie, circulariteit en gezondheid)  
Er is sprake van een voorbeeldige uitwerking op de onderwerpen energie, circulariteit 
en gezondheid in een gerealiseerd project. Een project kan woningen, utiliteit en 
gebiedsontwikkeling zijn. Resultaten zijn concreet gemaakt door algemeen 
geaccepteerde hulpmiddelen of berekeningswijzen (bijvoorbeeld in CO2 emissiereductie 
of GPR-scores).  
Energie: Er is geïnvesteerd in duurzame energiewinning en energiebesparing in de 
gebouwde omgeving. In de bestaande voorraad is nog altijd veel klimaatwinst te boeken, 
vandaar dat de aandacht ook daar op gericht is.  
 



Circulariteit: Er is gekozen voor materialen met een lage milieu-impact, hergebruik van 
materialen en/of de toepassing van hernieuwbare grondstoffen zoals hout en andere 
biobased producten. Er is aantoonbare aandacht voor aanpasbaarheid om een lange 
levensduur mogelijk te maken. Bij voorkeur is ook duidelijk gemaakt dat toegepaste 
materialen en producten na sloop hoogwaardig gebruikt kunnen worden.  
Gezondheid: De kwaliteit van het binnenmilieu in gebouwen is voorwaarde voor een 
prettig en gezond verblijf van mensen en daarmee voor een duurzaam resultaat. Dat is 
aantoonbaar op onderwerpen als geluid, lucht, comfort en licht.  
 
Ad 3 Opschaalbaar, herhaalbaar, betaalbaar  
Een goed voorbeeld doet andere organisaties op andere plekken in Nederland volgen, 
mits de organisatie duurzaamheid vertaalt in betaalbaar en daarmee herhaalbaar en 
opschaalbaar.  
 
Ad 4 Samenwerking  
Er is bij het tot stand komen van beleid en activiteiten sprake van vernieuwende 
samenwerking met partners.  
 
Ad 5 Innovatief  
De organisatie kiest voor een vernieuwende insteek voor de Nederlandse markt op 
techniek en/of procesaanpak en/of dienstverlening.  
 
Ad 6 Participatie  
Bij de ontwikkeling en totstandkoming van beleid, projecten en maatregelen zijn 
(toekomstige) bewoners, gebruikers en/of andere belanghebbenden nauw betrokken. 
De uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw of een gebied is in grote mate 
afhankelijk van het gedrag en de beleving van de gebruikers.  
 
Ad 7 Motiverend en inspirerend door actieve communicatie  
De organisatie moet voor anderen een inspiratiebron zijn. Voorwaarde is dat 
duurzaamheid actief onder de aandacht van de bouw- en vastgoedwereld is gebracht.  
 

Categorie ‘meest duurzame project’  
 
Deelnamecriteria  
Om deel te nemen aan de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2021 dienen 
organisaties te voldoen aan een aantal criteria:  
4. Deelnemers stellen relevante informatie over gerealiseerde projecten ter beschikking 
aan het jurysecretariaat.  
5. De genomineerden en de winnaars werken mee aan het vervaardigen van 
communicatiemateriaal rondom de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards en geven 
de organisatie en haar mediapartners toestemming om dit materiaal vrij van rechten te 
gebruiken.  
 
 



 
6. Alle deelnemers stemmen in met het vrije gebruik van beeldmateriaal van 
gepubliceerde projecten door de organisatie en haar mediapartners.  
 
Beoordelingscriteria categorie ‘meest duurzame project’  
1. Bij de inzending is ‘integrale duurzaamheid’ met aantoonbaar resultaat zichtbaar;  

2. De inzending moet opschaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn;  

3. Bij de realisatie is samenwerking een doorslaggevende succesfactor;  

4. De inzending is innovatief en vernieuwend;  

5. Bij de realisatie speelde participatie een belangrijke rol;  

6. De inzending moet motiverend en inspirerend zijn door actieve communicatie.  

 
Hieronder staat een toelichting op de criteria.  
Ad 1 Integrale duurzaamheid (energie, circulariteit en gezondheid)  
Er is in het project sprake van een voorbeeldige uitwerking op de onderwerpen energie, 
circulariteit en gezondheid. Het project is gerealiseerd of in uitvoering met geplande 
eindoplevering in 2021.  
Een project kan woningen, utiliteit en gebiedsontwikkeling zijn. Resultaten zijn concreet 
gemaakt door algemeen geaccepteerde hulpmiddelen of berekeningswijzen 
(bijvoorbeeld in CO2 emissiereductie of GPR-scores).  
Energie: Er is geïnvesteerd in duurzame energiewinning en energiebesparing in de 
gebouwde omgeving. In de bestaande voorraad is nog altijd veel klimaatwinst te boeken, 
vandaar dat de aandacht ook ligt bij onderhoud en renovatie.  
Circulariteit: Er is gekozen voor materialen met een lage milieu-impact, hergebruik van 
materialen en/of de toepassing van hernieuwbare grondstoffen zoals hout en andere 
biobased producten. Er is aantoonbare aandacht voor aanpasbaarheid om een lange 
levensduur mogelijk te maken. Bij voorkeur is ook duidelijk gemaakt dat toegepaste 
materialen en producten na sloop hoogwaardig gebruikt kunnen worden.  
Gezondheid: De kwaliteit van het binnenmilieu in gebouwen is voorwaarde voor een 
prettig en gezond verblijf van mensen en daarmee voor een duurzaam resultaat. Dat is 
aantoonbaar op onderwerpen als geluid, lucht, comfort en licht.  
 
Ad 2 Opschaalbaar, herhaalbaar, betaalbaar  
Een goed voorbeeld doet door andere organisaties op andere plekken in Nederland 
volgen, mits dat voorbeeld ook betaalbaar en daarmee herhaalbaar en opschaalbaar is.  
 
Ad 3 Samenwerking  
Er is bij het tot stand komen van het resultaat sprake van vernieuwende samenwerking 
met partners.  
 
Ad 4 Innovatief  
De inzending dient aspecten van vernieuwing te hebben voor de Nederlandse markt op 
techniek en/of procesaanpak en/of dienstverlening.  
 
Ad 5 Participatie  
Bij de ontwikkeling en totstandkoming van het project zijn (toekomstige) bewoners, 
gebruikers en/of andere belanghebbenden nauw betrokken. De uiteindelijke 
duurzaamheid van een  



gebouw of een gebied is in grote mate afhankelijk van het gedrag en de beleving van de 
gebruikers.  
 
Ad 6 Motiverend en inspirerend door actieve communicatie  
Een goed projectvoorbeeld doet volgen als het voor anderen een inspiratiebron is. 

Daarvoor is voorwaarde dat het project actief onder de aandacht van de bouw- en 
vastgoedwereld is gebracht . 


