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1. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven
Artikelen/webinars:
DHME zet zich in voor de circulaire bouweconomie door actief informatie te delen door middel
van het schrijven van artikelen en het meedoen en geven van webinars. DHME publiceert de
artikelen op haar eigen website en externe websites.
DHME maakt natuurlijk ook gebruik van artikelen en webinars van andere bedrijven om zo
meer te leren over ontwikkelingen en de circulaire bouweconomie. Ronde-tafelsessies,
webinars of podcasts worden beluisterd als DHME hier mogelijk wat van kan leren.
SUM:
SUM is een samenwerking met een projectteam van de TU Delft. Dit projectteam doet mee
met de internationale wedstrijd ‘’Solar Decathlon Europe’’. De Solar Decathlon Europe is een
internationale wedstrijd voor studenten die collegiale teams uitdaagt om zeer efficiënte en
innovatieve gebouwen te ontwerpen, bouwen en exploiteren die worden aangedreven door
hernieuwbare energie. DHME werkt hieraan mee als partner en producent van modulaire units.
Samen met het SUM team bouwt DHME aan innovatie op het gebied van huisvesting. DHME
sponsort en produceert hierin de units, die worden gebruikt door het SUM team. Het project is
reeds opgeleverd.
Moodumo:
Het Moodumo project is een samenwerking tussen drie bedrijven: DHME, Theo Pouw(beton),
Van den Pol Elektrotechniek. Het doel/ de visie voor dit project is : ‘’We voelen een grote
verantwoordelijkheid om gezonder, duurzamer en circulair te bouwen. Samen zoeken we naar
nieuwe toepassingen van (biobased) materialen, nieuwe manieren van wonen en naar andere
wegen om ‘waarde te creëren’’.
Wat is het budget voor het deelnemen aan nieuwe sector- en keteninitiatieven?
DHME heeft geen vast budget gesteld voor sector- en keteninitiatieven. Als er een mogelijk
interessant sector- of keteninitiatief aan het licht komt, wordt afgewogen wat de voor- en
nadelen zijn. Vervolgens wordt er bepaald wat DHME wil bereiken en kan bijdragen aan het
initiatief. Als DHME bepaald dat het wenselijk is om mee te doen aan het initiatief, dan zal er
budget worden vrijgemaakt. In ieder geval staat de tijd voor inzet en bijwoning het initiatief tot
de beschikking.
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2. Doelstellingen sector- en keteninitiatieven
We hebben de volgende doelstellingen met betrekking tot sector- en keteninitiatieven
vastgesteld:










Aansluiten bij Cirkelstad organisatie.
Aansluiten duurzame organisatie in Duitsland (DGNB)
Minimaal 2 congressen m.b.t. duurzaamheid en circulariteit bezoeken.
Minimaal 6 interviews per jaar.
Opstellen interview beleid & planning m.b.t. circulariteit
Gastspreker scholen (Hogescholen en Universiteiten)
Gastspreker extern event.
Webinars geven.
Co2-prestatieladder, met als uiteindelijk doel niveau 5.

