
 

 

  

BREEAM in Use met Gebouwinzicht – 2 daagse praktijkcursus 
 
Deze cursus is interessant als je …  

 … vindt dat jouw gebouwbeheerder zelf gebouwinzicht met betrekking tot duurzaamheid moet krijgen. 

 … wil weten hoe jouw gebouw scoort op het gebied van duurzaamheid. 

 … als je BREEM-NL In Use certificering overweegt, maar eerst wil weten wat BREEAM nu eigenlijk 

precies inhoudt.  

 … concreet wil weten wat te nemen vervolgstappen zijn voor het behalen van zo´n BREEAM 

certificering. 

 …beperkt tijd en financiën wil investeren: je kunt meer dan € 2.500,- op externe advieskosten besparen.  

 

BREEAM in Use met Gebouwinzicht – 2 daagse praktijkcursus 
 
Voor wie 
De gebouwbeheerder of technisch vastgoedmanager: hij (of zij) die alles weet van en over het gebouw. Het 
liefst iemand die minimaal een dag in de week in het te beoordelen gebouw aanwezig is, en toegang heeft tot 
informatie over het gebouw, zoals tekeningen, beleid, onderhoudsplannen et cetera.  
 
Tijdsinvestering 
Deze praktijkcursus bestaat uit twee cursusdagen, met daartussen studieopdrachten. Een cursusdag duurt 6 
uur. In de tussenliggende periode van 7 weken zijn 5 digitale huiswerkopdrachten. Deze opdrachten behandelen 
stap voor stap wat je die week moet doen om aan het eind de Quickscan compleet te hebben. Er is hier circa 3 
uur per week voor nodig. Dat maakt de totale tijdsinvestering circa 30 uur. 
 
Dat lijkt wellicht veel, maar als je een externe expert inhuurt om dezelfde Quickscan uit te voeren, dan moet 
alsnog de gebouwmanager informatie aanleveren voor die adviseur. Samen met het benodigd overleg, is dat net 
zoveel tijd. Dus of je nu zelf een Quickscan doet, of een ander inhuurt om het voor je te doen: het kost de 
technisch vastgoedmanager altijd tijd. Alleen: door zelf de Quickscan uit te voeren bespaar je al snel € 2.500,- op 
externe advieskosten.  
 
Resultaten 
Het gebouwinzicht van de gebouwbeheerder wordt verruimd met inzicht over duurzaamheid. Hij (of zij) leert 
niet alleen wat BREEAM inhoudt, maar vooral wat dat in de praktijk voor het gebouw betekent. Aan het eind 
van de praktijkcursus BREEAM-NL In Use met Gebouwinzicht heeft de gebouwbeheerder zelf een Quickscan 
uitgevoerd van het eigen gebouw. Vandaaruit kun je gericht acties ondernemen voor verduurzaming en/of 
certificeren met BREEAM-NL In Use. Na een goede Quickscan kan je inschatten of, en zo ja welke externe 
expertise je daarvoor nog moet inhuren.   
 
Financiële investering 
De investering in de BREEAM in Use met Gebouwinzicht – 2 daagse praktijkcursus is normaal € 1.297,-, maar 
voor als je voor 10 januari je interesse al hebt getoond via een aanmeldformulier op de website betaal je slechts  
€ 997,-.  



 

 

 

 

BREEAM in Use met Gebouwinzicht – 2 daagse praktijkcursus 
 
Aanmeld formulier:  
Ja, ik meld me aan voor de 2 daagse praktijkcursus: BREEAM in Use met Gebouwinzicht.  
Ik betaal € 997,-.  
 
Voornaam deelnemer:   …………………………………………………………………………………………….. 
 
Achternaam deelnemer:  …………………………………………………………………………………………….. 
 
Functie van de deelnemer:  …………………………………………………………………………………………….. 
 
Bedrijfsnaam:    …………………………………………………………………………………………….. 
 
Factuur adres  
 
Adres:     …………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode:    …………………………………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats:    …………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum:     …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Handtekening:    …………………………………………………………………………………………….. 
 
 

(naam en functie ondertekenaar) 
 
 
 
Door je aan te melden voor een programma van Gebouwinzicht ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 
Door de inschrijving verklaart je gerechtigd te zijn tot het aangaan van deze overeenkomst. 
 
Bijlage: Algemene voorwaarden Gebouwinzicht 
 
 
 

 

 


