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Organisatie
In 2022 waren er, naast 
oprichter Sannie Verweij, 

twee mensen in dienst en 
hebben we één afstudeerder 
van de Haagse Hogeschool 

begeleid. In diverse 
projecten hebben we nauw 

samengewerkt met vijf 
verschillende organisaties 

en/of zzp-ers in onze 
flexibele schil. 

Advies 
klimaat ambities

Gebouwinzicht 
heeft in 2022 

drie organisaties 
geholpen om hun beleid 

voor duurzame huisvesting verder uit te 
werken. Klimaatambities en de routekaart hoe 

daar te komen. In deze ambities kijken we 
niet alleen naar energiedoelstellingen 

maar ook onderwerpen als 
materiaalstromen 'circulariteit', 
gezonde gebouwen, 
water, biodiversiteit 
en ecologie. 

Advies Inzicht in  
waar je nu staat

We hebben het afgelopen 
jaar vier quickscans 

software/ gebouwinformatie 
uitgevoerd. We inventariseren waar 

gebouwinformatie in staat, wie 
daarvoor verantwoordelijk is en 
wat mogelijke knelpunten zijn. 

Aan het eind geven we een 
aantal concrete adviezen 

om mee aan de slag te 
gaan. 

Trainingen 
Gebouwinzicht heeft in 2022 voor 

diverse cursusinstituten in totaal 14 trainingen 
gegeven en daarmee minimaal 140 mensen bereikt. Trainingen 

gingen o.a. over de basis van goed gebouwbeheer, de 
vastgoed piramide, de 5 hoekstenen van een goed 

gebouwdossier, energiebesparing, energiewetgeving, 
wetgeving gezond binnenklimaat, commissioning 

en duurzaam MJOP. 
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Transport
In 2022 legde de medewerkers 
van Gebouwinzicht 5328 km af per trein, 
tegen 4051 km per 'elektrische' auto. 
De NS rijdt volledig op groene stroom, 
bij de laadpas van auto helaas (nog) 
geen garantie hierop. Voorkeur blijft 
daardoor de trein.

Vrijwilligers werk
Een deel van onze tijd besteden wij aan 
onbetaalde uren voor kennisontwikkeling 
bij diverse organisaties, zoals Gideon, 
DGBC, FMN, DBCA.

Declarabele uren 60%

Eigen ontwikkeling (volgen van trainingen) 8%

Vrijwillige uren 5%

Reistijd 4%

Overige uren voor intern overleg en diversen 23%

BREEAM-NL 
 In Use

Gebouwinzicht heeft 
in 2022 vier Quickscans 

BREEAM-NL In Use uitgevoerd. 
Voor twee organisaties hebben 

het BREEAM expert werk 
gedaan, en daarmee in totaal 

19 gebouwen voorbereid 
voor certificering. Daarnaast 
hebben we als assessor 21 
gebouwen beoordeeld. In 
totaal hebben we zo 40 
gebouwen aan een duur zaam 
BREEAM certificaat geholpen. 
Samen is dat 641620 m2 aan 

BREEAM-certificaten.


