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“Een duurzame gebouwde omgeving begint 
in de bestaande bouw. Een goed 
gebouwdossier is de basis voor een 
duurzame toekomst” 
 
- Sannie Verweij, Gebouwinzicht 
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“ 
 

Training, Workshops en Masterclasses 
Gebouwinzicht geeft trainingen om inzicht te krijgen in gebouwen. Dit doe 
ik omdat ik geloof dat een goed gebouwdossier de basis is voor een 
duurzame toekomst. De trainingen en masterclasses van Gebouwinzicht zijn 
met name bedoeld voor de facilitair managers die de dagelijkse leiding 
hebben in het beheer van één of enkele gebouwen. Wilt u zich aanmelden? 
Bezoek de website voor meer informatie: www.gebouwinzicht.nl.  
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DISCLAIMER & COPYRIGHT 
 

Disclaimer 
Dit is versie 1.0 van GEBOUWINZICHT door Sannie Verweij.  
Heb je dit eBook doorgestuurd gekregen van iemand? Ga dan naar 
www.gebouwinzicht.nl en vraag je eigen exemplaar aan, zodat je zeker bent 
dat je de meest up-to-date versie hebt! Je ontvangt dan tevens de 
periodieke nieuwsbrief met meer waardevolle informatie.  

  

Copyright 

© 2014 Sannie Verweij  

Doorzenden, kopiëren of verveelvoudigen van dit eBook is niet toegestaan. 
Gratis exemplaren van dit boek zijn echter verkrijgbaar via 
www.gebouwinzicht.nl  
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INTRODUCTIE 
 
Een goed gebouwdossier is de basis voor een duurzame toekomst 
Een goed gebouwdossier is de basis voor een duurzame toekomst. Het zorgt 
dat keuzes om te verduurzamen en de energieprestatie te verbeteren 
eenvoudig(er) te maken zijn. Maar hoe denkt men in de markt over het 
belang van een gebouwdossier?  
 
Sannie Verweij, adviseur bij haar eigen adviesbureau Sannie Verweij Advies 
en trainster bij het door haar onlangs opgerichte bedrijf Gebouwizicht, 
vroeg aan vier personen uit de wereld van duurzaamheid antwoord te 
geven op de volgende vragen: 
 

  Wie zijn jullie en wat doen jullie? 

  Wat is een goed gebouwdossier voor jullie? 

  Wat betekent duurzaam vastgoed voor jullie? 

  Wat is de invloed van een goed gebouwdossier op de duurzaamheid van 

    een gebouw? 
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INTRODUCTIE 
 
Deze vier mensen werken allen bij bedrijven die een rol spelen in of rondom 
duurzaam vastgoed. Op één of andere manier zijn zij betrokken bij (het 
maken van) een gebouwdossier.  
 
De antwoorden op de vragen zijn verschenen als blogs op 
www.sannieverweij.nl  en www.gebouwinzicht.nl.  
 
Dit e-book is bundeling van deze blogs en geeft daarmee een goed beeld 
van hoe de markt nu aankijkt tegen gebouwdossiers. 
 
Ik wens u veel leesplezier!  
 
Sannie Verweij 
Gebouwinzicht 
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SANNIE VERWEIJ 
Sannie Verweij en Gebouwinzicht 

Als adviseur namens Sannie Verweij Advies kom ik tijdens een BREEAM 
assessment bij veel bedrijven over de vloer. Klanten vinden het veelal lastig 
om de bewijslast te verzamelen die voor bijvoorbeeld de BREEAM-NL In 
Usecertificering nodig is. Aan drijfveren en ambitie veelal echt geen gebrek. 
Maar zicht op hoe het gebouw er werkelijk voor staat, is dan de bottleneck. 

 

Voor al deze bedrijven heb ik Gebouwinzicht opgericht. Met een compleet 
trainingsprogramma en concrete masterclasses help ik deze partijen om zélf 
inzicht te krijgen in hun gebouw en het dossier weer compleet te maken. 
Een goed gebouwdossier is de basis voor welk onderhouds- en verbeterplan 
dan ook. 

 

De trainingen en masterclasses van Gebouwinzicht zijn met name bedoeld 
voor de facilitair managers die de dagelijkse leiding hebben in het beheer 
van één of enkele gebouwen. De facilitair manager is immers de spil tussen 
de eigenaar en de dagelijkse gebruikers van het gebouw.  Ik stelde ook de 
vragen uiteraard ook aan mezelf.  
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SANNIE VERWEIJ 
Wie is Sannie Verweij Advies en wat doen jullie? 

Sannie Verweij Advies is een eenmanszaak met een passie voor duurzaam 
vastgoed. Als Assessor (controleur) voor BREEAM-NL Nieuwbouw en 
BREEAM-NL Bestaande Bouw zie ik veel bedrijven die bezig zijn om hun 
gebouw te verduurzamen. Ik zie daarbij veel goede voorbeelden van 
gebouwdossiers die gebouwbeheerders helpen het gebouw te 
verduurzamen. Maar helaas ook veel gebouwen die het  gebouwdossier 
niet op orde hebben en daarmee een certificeringstraject onnodig duur 
maken.  

 

Wat is een goed gebouwdossier voor jullie?  

Voor mij staat in een goed gebouwdossier alle informatie die relevant is 
voor adequaat beheer, onderhoud en gebruik van het gebouw. Denk hierbij 
aan recente revisietekeningen, maar ook aan goede gebruikers-
handleidingen, zodat de gebruikers ook weten hoe ze het gebouw moeten 
gebruiken. Daarnaast staan er in een goed gebouwdossier ook relevante 
informatie over de staat van installaties en wat wanneer aan vervanging toe 
is. Prettig om in te werken.  
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SANNIE VERWEIJ 
 
 

“Ruim 40% van het totale energieverbruik in 
Nederland wordt veroorzaakt door 
gebouwen. Als je dus als organisatie iets aan 
je CO2 footprint wil doen, dan is het logisch 
om dat in een duurzamer gebouw te doen” 
 
- Sannie Verweij, Gebouwinzicht 
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SANNIE VERWEIJ 
Wat betekent duurzame huisvesting voor jullie? 

Ruim 40% van het totale energieverbruik in Nederland (zie blog veertig%) 
wordt veroorzaakt door gebouwen. Als je dus als organisatie iets aan je CO2 
footprint wil doen, dan is het logisch om dat in een duurzamer gebouw te 
doen. In een duurzaam gebouw ben je als organisatie niet alleen bezig met 
energiebesparing, maar ook met de gezondheid en het comfort van je 
medewerkers. Een duurzaam gebouw is prettig om in te werken.  

 

Wat is de invloed van een goed gebouwdossier een op de duurzaamheid 
van een gebouw? 

Pas als het gebouwdossier op orde is, kan je de juiste keuzes maken voor 
het onderhoud en gebruik van het gebouw. In een duurzaam gebouw 
worden installaties op het juiste moment (niet te vroeg, maar ook niet te 
laat) onderhouden en vervangen. Het inregelen en afstemmen van 
materiaal keuzes op installaties kan optimaler worden geregeld, en ook het 
gebruik van het gebouw kan beter worden afgestemd op de mogelijkheden 
van het gebouw. Dit draagt allemaal bij aan de duurzaamheid van een 
gebouw.  
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SANNIE VERWEIJ 
Wat doe jij om de gebouwde omgeving te verduurzamen?  

Vanuit mijn bedrijf ‘Sannie Verweij Advies’ adviseer ik partijen hoe ze een 
gebouwdossier zodanig kunnen opzetten, dat ze makkelijk een 
duurzaamheidcertificering kunnen behalen. Met een duurzaamheids 
certificaat, zoals bijvoorbeeld BREEAM-NL wordt de duurzaamheid van je 
gebouw inzichtelijk en meetbaar.  

 

Volg de Masterclass van Gebouwinzicht 

Vanuit Gebouwinzicht geef ik trainingen over het gebouwdossier. Ik laat zien 
wat er in zou moeten staan en hoe je dat kan organiseren. In de lange 
training help ik facilitair managers met concrete praktijkopdracht om in een 
half jaar zelf volledig inzicht in het gebouw te krijgen. Zo laat ik 
verschillende organisaties zien hoe zij zich kunnen verbeteren.  

 

Contact 

Wil je meer weten over het nut van een duurzaam gebouwdossier? Neem 
dan contact op met Sannie Verweij via info@gebouwinzicht.nl of 
info@sannieverweij.nl.  
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ROLF HORNES 
Interview met Rolf Hornes van VGIB Onderhoudsmanagement BV 
VGIB (www.vgib.nl) is een adviesbureau dat zich richt op vitaliteit van 
bestaande gebouwen. Gebouwen vitaal maken en misschien nog 
belangrijker, gebouwen vitaal houden. Voor meer informatie over VGIB kunt 
u terecht op: www.vgib.nl.  

  

Wie is VGIB en wat doen jullie? 

VGIB is een adviesbureau dat zich richt op vitaliteit van bestaande 
gebouwen. Gebouwen vitaal maken en misschien nog belangrijker, 
gebouwen vitaal houden. Voor ons is een gebouw vitaal wanneer het 
voldoet aan de functie eisen van de gebruikers, het een gezond 
binnenklimaat heeft, het veilig en duurzaam is en goed onderhouden. Naast 
advisering zijn we sterk in efficiënte implementatie van uitvoerings-
projecten. Zo organiseren we ook aanbestedingen en voeren we directie op 
onderhoudswerken en renovaties.  
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ROLF HORNES 
Wat is een goed gebouwdossier voor jullie? 

Een set gegevens over een gebouw dat zowel volledig als actueel is. Helaas 
komen we slechts zelden een goed gebouwdossier tegen. Het blijkt in de 
praktijk namelijk helemaal niet gemakkelijk om gegevens volledig én actueel 
te houden. Om het proces van gegevensbeheer te ondersteunen lieten we 
software ontwikkelen waarmee onderhoudsleveranciers het gebouwdossier 
van de opdrachtgever volledig en actueel kunnen houden. In 
onderhoudscontracten regelen we de afspraken en VGIB ziet toe op een 
goede naleving hiervan. 

  

Wat betekent duurzame huisvesting (of duurzaam vastgoed) voor jullie? 

Het begrip duurzaamheid heeft voor mij persoonlijk te maken met 'zuinig 
zijn op je spullen', het zit in een stukje opvoeding. Vertaald naar gebouwen 
betekent dit dat gebreken snel worden opgelost om vervolgschades te 
voorkomen, dat installaties zorgvuldig blijven ingeregeld zodat zij optimaal 
blijven functioneren, dat innovaties worden toegepast waar deze een 
positieve bijdrage hebben en ook dat de gebruikers op een zorgvuldige 
wijze omgaan met het gebouw. 
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ROLF HORNES 
 
 

“Helaas komen we slechts zelden een goed 
gebouwdossier tegen. Het blijkt in de 
praktijk namelijk helemaal niet gemakkelijk 
om gegevens volledig én actueel te houden” 
 
- Rolf Hornes, VGIB 
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ROLF HORNES 
Wat is de invloed van een goed gebouwdossier op de duurzaamheid van 
een gebouw? 

Los van de noodzaak om duurzaamheid te kunnen aantonen voor 
bijvoorbeeld certificatie zijn actuele dossiers belangrijk om bijvoorbeeld 
snel gebreken te kunnen oplossen, om installaties te kunnen inregelen en 
om op een efficiënte wijze wijzigingen aan gebouwen te kunnen uitvoeren. 
Wanneer leveranciers  van actuele dossiers gebruik kunnen maken en op 
aan kunnen van beschikbare informatie scheelt dit ook veel extra controles 
en opnames op locatie. 

  

Wat doe jij om de gebouwde omgeving te verduurzamen? 

Wij wijzen onze opdrachtgevers bij de onderhoudsinspecties voor MJOP 
(meerjaren onderhoudsplannen) op mogelijkheden voor toepassing van 
duurzame toepassingen zoals bijvoorbeeld: groene daken, warmtepompen, 
laag volume luchtbehandelingskasten, WKO's, perlators, extra isolatie, 
verlichtingsarmaturen en zonnecollectoren. Daarnaast wijzen we op 
energieverliezen door bijvoorbeeld slecht ingeregelde WKO's of 
verwarmingsinstallaties. Verder vinden we het een leuk extraatje om 
opdrachtgevers te adviseren over plaatsing van nestkasten voor vogels 
tegen gevels. 
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ROBERT SENGERS 
Interview met Rob Sengers van Kernwaarde Groen 
Robert Sengers van Kernwaarde Groen  vastgoedmanagement  (voorheen 
GOED 4U) heeft sinds juni 2014 gekozen voor deze nieuwe bedrijfsnaam en 
logo welke passen bij zijn focus op het echt het verduurzamen van vastgoed 
en duurzaam beheren. Daarom is Kernwaarde Groen  inmiddels Kernwaarde 
Groen geworden. Een groene visie op vastgoed. Lees er meer over 
op www.kernwaardegroen.nl.  
 
Wie is Kernwaarde Groen en wat doen jullie? 
Kernwaarde Groen geeft advies en verzorgt het management van vastgoed 
voor o.a. kantoren en winkels. Kernwaarde Groen  realiseert mooie en 
duurzame gebouwen voor Eigenaar en Gebruikers. 
Onze kerncompetenties zijn het transformeren en renoveren van vastgoed, 
het verbeteren van prestaties van gebouwen, het verduurzamen van 
vastgoed en het beheren van vastgoed. 
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ROBERT SENGERS 
  

Wat is een goed gebouwdossier voor jullie? 

Voor ons is een goed gebouwdossier alle gegevens van het gebouw 
beschikbaar voor 100% in the cloud en dus op mobiele apparaten. Dan 
hebben we het over technische gegevens, verbruiksgegevens, revisie-
bescheiden, onderhoudsgegevens, procedures, instructies en gegevens voor 
Gebruikers, Opdrachtnemers, Locatiebeheerder enz. Tevens heeft de 
Eigenaar van het onroerend goed en wij (Kernwaarde Groen) als vastgoed 
beheerder toegang tot de gegevens. 

  

Maar ook juist gebouwen van deze tijd, die vol verhuurd zijn, duurzaam te 
beheren en te managen zodanig dat deze gebouwen zeer efficiënt 
functioneren. 
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ROBERT SENGERS 
 
 

“Wij willen een bijdrage leveren naar een 
duurzame samenleving door juist de 
bestaande gebouwen weer te gebruiken, 
waarin gebruikers met plezier kunnen 
werken en ondernemen” 
 
- Robert Sengers, Kernwaarde Groen 
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ROBERT SENGERS 
Wat betekent duurzaam vastgoed management voor jullie? 
Bestaande kansloze gebouwen transformeren en hergebruiken. 
Wij willen een bijdrage leveren naar een duurzame samenleving door juist 
de bestaande gebouwen weer te gebruiken. In plaats van slopen en nieuw 
bouwen kunnen we de gebouwen weer gebruiken waarin gebruikers met 
plezier werken en ondernemen. 
Maar ook juist gebouwen van deze tijd, die vol verhuurd zijn, duurzaam te 
beheren en te managen zodanig dat deze gebouwen zeer efficiënt 
functioneren. 

  

Wat is de invloed van een goed gebouwdossier en op de duurzaamheid 
van een gebouw? 

Het gebouwdossier heeft als doel makkelijke en volledig inzicht te geven 
aan alle partijen zodat iedereen snel en goed geïnformeerd is. Eigenaar, 
Gebruikers, Beheerder en Opdrachtnemers kunnen makkelijker en sneller 
reageren en bijdragen aan goed onderhouden gebouw. Daardoor is het 
reduceren van energie makkelijker te managen en kan het gebouw steeds 
verder verbeterd en verduurzaamd worden. Uiteindelijk hebben we dan een 
blije gebruiker wat positief is op het rendement van het gebouw. 
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ROBERT SENGERS 
Wat doe jij om de gebouwde omgeving te verduurzamen? Wat houdt dat 
beheer in? 
Wat betekent dit in de praktijk: We hebben het Hirsch gebouw aan het 
Leidseplein in Amsterdam getransformeerd en gerenoveerd. Dit gebouw is 
uit het jaar 1912, was erg verouderd en grotendeels leeg. Na het afronden 
van de renovatie is het nu weer helemaal vol met gebruikers en iedereen is 
laaiend enthousiast over het gebouw. 
  
Een ander project is het gebouw Hoogvoorde in Rijswijk waarvoor wij het 
vastgoed beheer verzorgen en we het huidige gebouwdossier omzetten 
naar "the cloud". We zullen dit jaar, met behulp van de nieuwe BREEAM-NL 
In-Use  2014 versie, steeds meer duurzaamheid toepassen in het beheer en 
onderhoud van dit gebouw. De voordelen zijn o.a. lagere exploitatielasten, 
besparing op de energiekosten, een waardevaster gebouw, prettiger 
werkklimaat, levensduurverlenging van het gebouw en imagoverbetering 
wat de verhuurbaarheid bevordert. 
  
Wilt u meer informatie over Kernwaarde Groen, kijk dan op de website 
(www.kernwaardegroen.nl) of neem contact op met Robert Sengers.  
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HARALD KRIJGER 
Interview met Harald Krijger van Connecting Projects BV  

 
Wie zijn jullie en wat doen jullie?  
Connecting Projects BV is ontstaan uit een passie voor een betere 
samenwerking en informatieverwerking  in de bouw.  
  
In de rol van architect heb ik de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan 
in een zeer diverse bouwopgaven en met een rijke schakering aan 
betrokkenen en in alle levensfasen van een gebouw. Daaruit bleek juiste, 
actuele en volledige informatie voor alle betrokkenen van essentieel belang. 
  
In de rol van bureaueigenaar bleek ik nog een gemeenschappelijk belang te 
hebben met andere bouwpartners: veel ambitie, een beperkt budget en dus 
een behoefte aan efficiëntie en effectiviteit.  
  
Een integrale visie met betrekking tot beeld, budget, milieu, procese.d. is 
voor mij in architectuur altijd belangrijk geweest, maar een studie van de 
automobielindustrie over LEAN gaf uiteindelijk de doorslag: ik begon de 
ontwikkeling van SPIN om met name samenwerking te verbeteren :  
het Synergetisch Project Informatie Netwerk. 
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HARALD KRIJGER 
Synergetisch Project Informatie Netwerk (SPIN) 
SPIN is een nieuwe, praktische visie op projectsamenwerking: door een 
uitvoerige analyse van de werkwijze en informatiebehoefte in de gehele 
bouwketen is er een instrument ontstaan dat ideaal is om informatie over 
een gebouw te beheren: van de wieg tot aan het graf (of liever nog: 
van“cradle to cradle”). 
  
Met een integrale visie op het proces kun je, door documenten in één keer 
voorgoed op slaan en bereikbaar te maken, je faalkosten verminderen en 
ontstaat het gebouwdossier als het ware vanzelf: duurzame informatie en 
alles één keer! Dit is voordelig voor alle partijen tijdens ontwerp, het 
bouwen, het beheer en zelfs de sloop. 
  
Met de bouw van de “Venco Campus” in Eersel werd de effectiviteit 
aangetoond: 36000 m2 gebouw, Breeam outstanding, faalkosten ca 2%, 
gebouwd in één jaar door een team van ZZP-ers.  Connecting Projects BV 
(opgericht 2012) is voortgekomen uit innovatie (opgericht 2009) en door 
het succes van de Venco Campus snel groeiend: inmiddels een netwerk van 
13 experts.  
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HARALD KRIJGER 
 
 

“Met een integrale visie op het proces kun 
je, door documenten in één keer voorgoed 
op slaan en bereikbaar te maken, je 
faalkosten verminderen en ontstaat het 
gebouwdossier als het ware vanzelf” 
 
- Harald Krijger, Connecting Projects BV 
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HARALD KRIJGER 
Wat is een goed gebouwdossier voor jullie? 
Een goed gebouwdossier is direct toegankelijk, overzichtelijk, flexibel, 
uitbreidbaar en vanzelfsprekend compleet en actueel.  Wie niet van zoeken 
houdt, stopt het in SPIN: dan is niet alleen hij of zij blij, maar ook alle andere 
betrokkenen. Met het versiebeheer van SPIN heb je altijd de laatste versie: 
intern of extern (naar keuze), op iedere locatie, op elk tijdstip en op ieder 
apparaat (PC, iPad, smartphone etc.). 
 
Daarnaast dienen er dwarsverbanden gelegd te kunnen worden (tussen 
meerdere gebouwen, tussen energieverbruik, tussen bouwkosten, tussen 
contracten enz.) en overzichten gemaakt te kunnen worden (welke 
gebouwen, hoe staat het met brandveiligheid, legionella, onderhoud enz.). 
 
Een gebouwdossier is in de toekomst niet meer statisch maar dynamisch: 
het registreert momentopnamen (een tekening, een aanbieding, een 
tekening), maar ook actualiteit (momenteel energieverbruik) en anticipeert 
ook op de toekomst (zoals weersverwachting in verband met de 
energiebalans van de warmtepomp of veranderende energieprijzen).  
Als je het met auto’s vergelijkt: vroeger keek je naar de kilometers: 
tegenwoordig kijk je naar hoe laat je aan gaat komen. 
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HARALD KRIJGER 
Het medium dient op de toekomst voorbereid te zijn, want het moet 
immers het gehele gebouwleven mee: het moet huidige maar ook nog niet 
bekende data (bestandsformaten, maar ook nog niet bekende criteria) op 
een eenvoudige manier toegankelijk kunnen houden en kunnen aansluiten 
op toekomstige ontwikkelingen zoals 3D/4D gebouwmodellen: een 
gebouwdossier moet zelf duurzaam zijn. 

 
Wat betekent duurzaam vastgoed voor jullie? 
Als je wilt dat vastgoed duurzaam is, moet je enerzijds zorgen dat het 
bestaande zonder veel en duur onderhoud gehandhaafd kan worden, 
anderzijds moet het passen bij gebruik in een onvoorspelbare toekomst en 
dus flexibel zijn. “Duur” kun je bekijken als geld, maar ook als 
milieubelasting of materiaalverspilling. We zullen ons meer de tijdelijkheid 
van vastgoed moeten realiseren, en rekening houden met de bruikbaarheid 
en de levensduur van de onderdelen. 
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HARALD KRIJGER 
Wat is de invloed van een goed gebouwdossier een op de duurzaamheid 
van een gebouw? 

Een gebouwdossier is in de toekomst waarschijnlijk niet meer het eerst 
gewenste attribuut bij een gebouw: bij een auto verwachten we nu niet 
alleen een kilometerteller, maar ook een routeplanner en een 
boordcomputer; de kilometerteller was een goed begin, zoals een 
gebouwdossier een noodzakelijk begin is voor duurzaam huisvesten. 
 

Een goed “gebouwdossier” zal ons helpen bij het registreren en 
voorspellen: zoals een auto ons tegenwoordig helpt: wat is het actuele 
verbruik, wanneer moeten we olie verversen, en wat gebeurt er als we een 
andere afslag nemen. Een goed “gebouwdossier” helpt ons duurzaam te 
zijn.  
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HARALD KRIJGER 
Wat doe jij om de gebouwde omgeving te verduurzamen? 
Wij leveren een goed vooruitstrevend registratie-instrument dat op de 
toekomst is voorbereid en bouwpartners helpt: praktisch en effectief voor 
vandaag, en voorbereid op toekomstige wensen. 

 

Het begint bij eenduidige registratie, effectiviteit en faalkostenreductie bij 
de oprichting (zie de Venco Campus) en zal via een goede monitoring van 
huidige gegevens leiden tot zicht op de toekomst. Het helpt de bestuurder 
zijn route te bepalen om optimaal duurzaam te zijn. 

 

Voor meer informatie, kijk op de website (innovatie-en-en.nl/) of neem 
contact op met Harald Krijger.  
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HANNAH VAN DER LEIJ 
Interview met Hannah van der Leij van Build2Live 

Hannah is BREEAM Expert en Assessor, en tevens EPA-U adviseur 
(Energielabel). Ze is, als adviseur duurzaam vastgoed, gespecialiseerd in het 
praktisch toepassen van duurzame methoden en technieken in de 
bouwsector.   

 

Wie zijn jullie en wat doen jullie?  
Build2Live helpt ontwikkelaars en eigenaren /beheerders van gebouwen in 
het realiseren van een duurzame huisvesting, vanaf het uitvoeren van een 
quick scan/haalbaarheidsstudie tot en met het begeleiden van het ontwerp 
en de uitvoering of implementatie. Build2Live richt zich zowel op het 
realiseren van een nieuw duurzaam gebouw als het verduurzamen van 
bestaand vastgoed.  
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HANNAH VAN DER LEIJ 
Wat is een goed gebouwdossier voor jullie? 
Een dossier (digitaal of 'fysiek') waar gestructureerd alle benodigde 
informatie over het gebouw is terug te vinden. Dan gaat het over (de meest 
recente en juiste!) tekeningen, certificaten, adviesrapporten over 
brandveiligheid e.d., het energieadvies of -label, maar ook 
monitoringsrapportages van bijv. het energieverbruik en het 
meerjarenonderhoudsplan. Ik zie het als een levend dossier, dat groeit 
en/of verandert in de levensduur van het gebouw. Bij oplevering (van een 
nieuw gebouw of bij renovatie) zijn de stukken vaak redelijk goed verzameld 
en gestructureerd, en gearchiveerd. Echter als er later een verbouwing is, of 
bijvoorbeeld metingen van de akoestiek worden gedaan n.a.v. klachten van 
gebruikers, wordt het gebouwdossier niet goed aangevuld of aangepast.  

 
Wat betekent duurzaam vastgoed voor jullie? 
Een duurzaam gebouw is voor ons een kwalitatief hoogstand gebouw dat 
lang mee gaat, met een hoog comfort voor de gebruiker en een lage CO2-
uitstoot. Het gaat om de integratie van alle aspecten – energie, water, 
materialen, comfort, omgeving, afval, vervuiling – in het gebouw, én het 
gebruik.  
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HANNAH VAN DER LEIJ 
 
 

“Een goed gebouwdossier is een absolute 
must om je gebouw te kunnen verbeteren en 
te zorgen voor hoge kwaliteit” 
 
- Hannah van der Leij, Build2Live 
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HANNAH VAN DER LEIJ 
Een gebouw dat duurzaam ontworpen is, maar waarbij de gebruiker niet 
weet hoe om te gaan met het gebouw (wat o.a. ook te maken heeft met het 
gebouwdossier dat wel of niet op orde is), dan is dat zonde. Duurzaam is 
ook het zoveel mogelijk tegengaan van verspilling, zoals het 
energieverbruik, maar ook in materiaalgebruik, afval, e.d.  

 

Wat is de invloed van een goed gebouwdossier op de duurzaamheid van 
een gebouw? 
Een goed gebouwdossier is een must voor een duurzaam gebouw, de basis 
voor het verduurzamen van een gebouw. Als je je gebouwdossier niet op 
orde hebt en het gebouw wilt verbeteren, zal je geen goede nulmeting 
kunnen doen, en weet je niet wat de beste oplossingen zijn voor jouw 
gebouw. Daarbij heb je, als je gebouwdossier niet op orde is, sowieso (te) 
veel verspilling. Verspilling niet alleen in het energieverbruik, omdat bijv. 
niet bekend is hoe het verloop is geweest de afgelopen jaren, maar ook 
omdat het wiel dan telkens opnieuw wordt uitgevonden, zoals een nieuw 
technisch advies dat wellicht al is gedaan, aanpassingen in de installaties, 
die wellicht niet nodig zijn. Dat is niet efficiënt. Met een goed 
gebouwdossier valt op de lange termijn veel te besparen.  

 
 
 

30 



HANNAH VAN DER LEIJ 
Wat doe jij om de gebouwde omgeving te verduurzamen?  
In de begeleiding naar een duurzame huisvesting hoort uiteraard ook het – 
zoveel mogelijk – op orde brengen van het gebouwdossier. Vaak wordt dit 
als vanzelfsprekendheid gezien (“dat het gebouwdossier vast op orde is”), 
maar dat is vaak niet het geval. Hier is nog veel in te verbeteren. Dat zie ik 
vooral bij de monumentale gebouwen. Zelf vind ik BREEAM In Use een 
goede methode om het gebouwdossier op orde te brengen, waarmee een 
integraal product wordt geleverd. Dit kan natuurlijk ook zonder BREEAM, 
door de onderdelen eruit te halen die voor de opdrachtgever van belang 
zijn. Op deze manier draagt Build2Live in ieder geval bij aan het 
verduurzamen van de gebouwde omgeving. 

 

Wilt u meer informatie over Build2Live, kijk dan op de website 
(www.build2live.nl) of neem contact op met Hannah van der Leij.  
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