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Veel gestelde vragen en andere opmerkingen bij de Gebouwdossier 
Challenge  5 hoekstenen van een goed Gebouwdossier 
  
 
Dag 1: Het kernteam en de organisatie rondom het gebouwdossier.  
Gemiddeld werd hier in mijn ogen relatief laag gescoord. Minder dan 10 van de 28 
punten konden met Ja beantwoord worden. Uit de opmerkingen die ingestuurd zijn door 
de deelnemers blijkt dat er in weinig gebouwen op deze manier naar de organisatie wordt 
gekeken en dat er geen duidelijke interne rolverdeling is. Wel is de rol van de facilitaire 
organisatie hierbinnen groot.  
 

 
 
Er is die dag 1 vraag gesteld over het gebruik van de term huurders in de checklist en 
vragen. Uiteraard bedoel ik met een huurder ook een gebouwgebruiker als dat iemand 
van je eigen organisatie is, omdat je eigenaar/gebruiker bent. Het gaat er vooral om dat 
er regelmatig overleg is met de gebouwgebruikers, of het nu de huurder of interne 
afdelingshoofden zijn.  
 
Dag 2: Gebouw 
De score van de checklist lag hier wel hoger. Met name bij de invullers zelf. Op de vraag 
of andere ook alle informatie zouden kunnen vinden wisselt erg tussen de indieners.  
 
Meerdere indieners gaven aan dat meldingen of aanpassingen aan de installateur lopen 
via de afdeling facility management.  
 
 
Dag 3: Eisen  
Dit is een wettelijke verplichting en het blijkt dat de meeste indieners het idee hebben 
dat ze dit wel op orde hebben.  
 
Ongeveer de helft van de indieners nog geen EPA certificaat.  
Vooral het onderdeel brandveiligheid, en de juiste ontruimingsplan als onderdeel van je 
BHV plan wordt door de indieners als belangrijk gezien.  
 
Dag 4: Beleid  
Persoonlijk vind ik het leuk om te zien dat er al zoveel partijen zijn die bezig zijn om 
duurzaamheid op te nemen in het beleid. Voor mij is een goed gebouwdossier echt de 
basis van een duurzaam gebouw. Ik hoop dat jullie dit ook zo zien, en verder gaan met 
het gebouwdossier op orde krijgen en duurzaamheid een vaste plek in de organisatie te 
geven.  
 
Dag 5: Instrumenten 
Over de instrumenten zijn geen vragen of opmerkingen binnen gekomen.  
 
 
Heb je nog vragen, neem gerust contact met mij op! 

Met vriendelijke groeten,  
Sannie Verweij 

“Wij hebben een facilitair meldpunt waar 
gebruikers met alle vragen terecht 
kunnen. Hier worden vragen doorgezet 
naar diverse functionarissen of extern 
bedrijf, installateur of aannemer” 

“Belangrijkste kennis van huidige 
pand liggen bij interne 'facility 
management', daar ligt contact met 
beheerder, etc.” 
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