LANCERING BUILDING MARKET BRIEFS INITIATIEF &
RONDE TAFEL ‘SHAPING THE BUILDING SECTOR 2030’
Om de bouwsector in Europa te ondersteunen in hun energietransitie en het nemen van de juiste
beslissingen daartoe, presenteert EIT Climate-KIC het Building Market Brief Initiatief tijdens Climate
Innovation Experience van 13.30 tot 17.00 uur op 25 oktober te Utrecht.

Maak kennis met het Building Market Brief Initiatief
Twee jaar geleden begonnen EIT Climate-KIC en partners met hun missie om betrouwbare en
vergelijkbare data voor een klimaat-neutrale bouwsector te genereren. Ze ontwikkelden de methodiek
‘Building Stock Modelling’ en haalden geharmoniseerde en gedetailleerde data op in bouwketens. Na
het Zwitserse prototype (2017), lanceren we nu de rapporten voor Nederland, Duitsland, Engeland,
Frankrijk. Spanje, Italië en Polen zullen aan het einde van dit jaar volgen.
Voor positieve impact
Dit initiatief springt in op de behoefte van de bouwsector aan volledige en transparante data in de
keten, maar ook naar vergelijkbare data tussen Europese landen. Met analyse, nieuwe inzichten en
feedback van experts, zijn deze rapporten waardevolle informatiebronnen waarmee stakeholders goed
geïnformeerd de toekomst in gaan. Zo willen we de sector versterken en de energietransitie versnellen.
Meld u nu aan voor de interactieve & informatieve werksessie
In aansluiting op de Experience, neemt Henk Visscher - Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie
TU Delft en partner in het Building Market Brief Initiatief - u mee in een interactieve Ronde Tafel
‘Shaping the building sector 2030’ over toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse bouw in
vergelijking tot bijvoorbeeld Duitsland. Deze sessie vindt plaats van 17.00 tot 19.00 uur onder het genot
van een hapje en een drankje. Let op: er zijn een beperkt aantal plaatsen voor deze Ronde Tafel
beschikbaar. In het aanmeldformulier voor de Experience kunt u aangeven of u bij deze Ronde Tafal
aanwezig wilt zijn.
Meer informatie
Heeft u vragen over het Building Market Briefs Initiatief, neemt u dan contact op met Elise Vonk
(elise.vonk@community.climate-kic.org)

