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Inleiding
BREEAM-NL is dé meest gebruikte methodiek in Europa om de 
duurzaamheidsprestaties van gebouwen inzichtelijk te maken. Sinds de lancering van 
BREEAM-NL in 2009 is het hard gegaan. Inmiddels is meer dan tien miljoen vierkante 
meter vloeroppervlakte utiliteit gecertificeerd. Om de adoptie van de verschillende 
keurmerken door de markt te vergroten alsmede de zichtbaarheid van BREEAM te 
vergroten, zijn wij op zoek naar partners die dit mogelijk willen maken; BREEAM-NL 
Supporters. 

In dit voorstel lees je meer over de mogelijkheden.
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Nationaal BREEAM Congres 2020 – 21 april 2020 – WTC Rotterdam
DGBC organiseert jaarlijks een Nationaal BREEAM Congres. Dit jaar zal het congres plaatsvinden op 21 april  in het World Trade 
Center in Rotterdam. Bouwinvest is eigenaar van WTC en laat momenteel een masterplan uitvoeren om het gebouw van een 
duurzame upgrade te voorzien.  BREEAM-NL In-Use werd als leidraad gekozen.

Het congres biedt een breed geschakeerd programma:
– Inspirerende sprekers;
– Succesvolle praktijkvoorbeelden;
– Keuze uit workshops over BREEAM-NL thema’s;
– Excursie langs voorbeeldprojecten.

Het congres is zowel bedoeld voor professionals uit de bouw- en vastgoedsector als eindgebruikers en beleidsmakers, strategen 
en gebiedsontwikkelaars vanuit gemeenten die willen weten hoe thema’s als circulariteit en klimaatadaptatie concreet gemaakt 
kunnen worden. Daarnaast ontmoet je de BREEAM-NL Adviesgroepleden, Assessoren, Experts. 

Het Nationaal BREEAM congres biedt plek aan maximaal 400 deelnemers. 
BREEAM-NL Experts voldoen met hun deelname meteen aan hun jaarlijkse permanente educatieverplichting.

BREEAM-NL Supporters worden nadrukkelijk verbonden aan het congres. Zo krijg je de mogelijkheid om een subsessie te 
verzorgen, passend bij het jaarthema; Made in Holland. 
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BREEAM-NL Studiedagen
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DGBC heeft in de afgelopen jaren meer dan 1500 BREEAM-NL experts en 
assessoren opgeleid. 

Deze BREEAM-NL experts en assessoren moeten minimaal één keer per 
kalenderjaar een Studiedag volgens, om erkend expert of assessor te blijven. 
Tijdens deze middagen worden ze gezamenlijk op de hoogte gebracht van de 
laatste stand van zaken over de BREEAM-NL keurmerken en kunnen ze 
kennis opdoen over specifieke duurzaamheidsonderwerpen in één van de 
workshops. 

De 4 studiedagen worden het hele jaar door aangeboden. 

Tijdens alle studiedagen zullen we de BREEAM-NL Supporters onder de 
aandacht brengen van de verschillende deelnemers. 
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ONLINE BREEAM-NL E-magazine 

DGBC brengt jaarlijks een speciaal BREEAM-NL magazine uit. Dit jaar wordt het 
magazine als E-magazine uitgebracht. 
Met dit nieuwe online magazine maken we de content interactief en dynamisch 
en wordt het eenvoudiger via verschillende kanalen onder een grote doelgroep 
verspreiden. Voor BREEAM-NL Supporters biedt dit extra mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld het toevoegen van audio en/of beeld bij het artikel. 

Het wordt verspreid onder alle stakeholders van DGBC via alle eigen (social) 
media kanalen en via het Vastgoedjournaal. Tevens blijft het gedurende 3 jaar 
zichtbaar op de website. 

Verschijningsdatum: november 2020
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BREEAM-NL Nieuwsbrief en BREEAM-NL Website

DGBC zal in 2020 een nieuwe BREEAM NL website lanceren naar voorbeeld van de internationale 
website.

Ook introduceren we, naast de reeds bestaande BREEAM-NL Update, een speciale BREEAM-NL 
Nieuwsbrief waarin we achtergrondverhalen, voorbeeldprojecten en visies ontsluiten. 

BREEAM-NL Supporters krijgen een interview in de nieuwsbrief en de mogelijkheid om hun visies te 
etaleren. 
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Bijdrage BREEAM-NL Supporter:
Een BREEAM-NL Supporter betaalt € 7.995,- excl. BTW.
Indien je vorig jaar ook supporter bent geweest, geldt een speciaal tarief 
van € 4.995,- excl BTW  

Het supporterpakket bevat de volgende onderdelen 

Algemeen 
• Logo op BREEAM-NL als BREEAM-NL Supporter
• Logo in communicatie over Nationaal BREEAM Congres
• Logo tijdens het plenaire programma Nationaal BREEAM Congres
• Logo in BREEAM-NL Nieuwsbrief en Update 
• Logo in BREEAM E-magazine 

Nationaal BREEAM Congres
• 4 toegangskaarten (t.w.v. € 420,- p.st.) voor het 

Nationaal BREEAM Congres 
• Expositieruimte van 5m2 met statafel 
• Co-hosten workshop tijdens het congres incl presentatie

BREEAM-NL E-Magazine
• Interview in het jaarlijkse BREEAM-NL E-Magazine
• Advertorial/advertentie in het jaarlijkse BREEAM-NL E-Magazine

BREEAM-NL Nieuwsbrief
• Doorplaatsing Interview in de BREEAM-NL Nieuwsbrief 
• Extra exposure bij nieuwswaardige momenten in nieuwsbrief

Studiedagen
• Vermelding bij studiedagen (4x)

BREEAM-NL Website
• Vermelding en uitgebreid profiel op BREEAM.nl
• Mogelijkheid om een blog aan te leveren

Sponsoring is alleen mogelijk voor DGBC-partners.
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Losse sponsormogelijkheden:
Ook bieden wij ook losse mogelijkheden om de naam van jouw organisatie aan het 
merk BREEAM-NL te verbinden.

Stand Nationaal BREEAM Congres € 995,-
Op het centrale congresplein richten we een kennisplein in. Als organisatie 
met een relevante boodschap, dienst of product op het gebied van 
duurzaamheid kun je je hier profileren bij de congresbezoekers, sprekers en 
partners. We verwachten 350 bezoekers te ontvangen. 

Als exposant ontvang je:
• 2 toegangskaarten (t.w.v. € 420,- p.st.) voor het Nationaal BREEAM 

Congres 
• Expositieruimte van 5m2 met statafel 

Advertentie/advertorial BREEAM-NL E-Magazine € 895,-
DGBC brengt jaarlijks een speciaal BREEAM-NL magazine uit. Dit jaar is het 
magazine volledig digitaal. Het wordt verspreid onder alle stakeholders van 
DGBC en zal onder andere via het vastgoedjournaal worden ontsloten. 
Tevens blijft het gedurende 3 jaar zichtbaar op de website. 
De advertentie of advertorial betreft een niet dynamische advertentie. Een 
geluidsfragment of video is tevens mogelijk. Hiervoor geldt een ander tarief. 

Losse sponsormogelijkheden zijn alleen bestemd voor DGBC-partners.
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Interesse?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mij via onderstaande contactgegevens: 

Dutch Green Building Council
Fredericke Reijerkerk 
Communicatieadviseur BREEAM-NL
Telefoon: Tel: +31 (0)88 - 55 80 100
E-mail: f.reijerkerk@dgbc.nl
Websites
www.dgbc.nl
www.breeam.nl
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http://dgbc.nl
https://www.dgbc.nl/
https://www.breeam.nl/

