
VERDUURZAAM BESTAANDE KANTOREN!
Meten, weten en samen verbeteren

INSTRUMENTEN HELPEN BIJ VERDUURZAMEN

SAMEN VERBETEREN

QUICKSCANS

Toename gebruik BREEAM instrumenten 

CERTIFICERING

METEN = WETEN

+ maakt duurzaamheidsscores inzichtelijk 
 en bespreekbaar
+ geschikt voor interne communicatie
+ basis voor verduurzamen: relatief snel en 
 goedkoop  

+ maakt duurzaamheid meetbaar door 
 onafhankelijk toetsing
+ communicatiemiddel over duurzaamheid 
 naar de buitenwereld
+  voorwaarde voor financieringsmogelijk-
 heden, zoals MIA, VAMIL en EIA

Welke instrumenten heb je tot je beschikking om 

duurzaamheid te meten?

TOP 5 DUURZAAMHEIDS-
ONDERWERPEN

Bron: JLL

WAAROM BESTAANDE KANTOREN VERDUURZAMEN?

Duurzame kantoren hebben meer waarde. 

Een duurzaam gebouw is beter voor 
productiviteit en gezondheid. 

Duurzame gebouwen bevorderen het 
gebruik van duurzame, schone energie. 

Een duurzaam gebouw is goed 
voor het imago.  

Er is een positieve value case voor 
duurzame gebouwen. 

Natuurlijke hulpbronnen, zoals duurzame 
materialen, worden efficiënter gebruikt. 

Door samen te werken aan gezamenlijke doelen, kun je meer bereiken en echt verduurzamen.

Instrumenten maken duurzaamheid meetbaar. Meten geeft inzicht in de mogelijkheden en 

kansen voor duurzaamheid en helpt bij het bepalen van je doelen.
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Totaal aantal kantoren

35.720 

“Duurzaamheid bij gebouwen is meer 
dan energie alleen.”

HUIDIGE SITUATIE

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

Duurzaamheid is een containerbegrip. 

In de praktijk blijkt dat er vaak verschillende 

ideeën zijn over wat duurzaamheid inhoudt. 

Daardoor praat men langs elkaar heen of 

zit men op een andere golflengte.

Een quickscan, van welk instrument dan ook, is een goede de basis 

voor het verduurzamen van bestaande kantoren. Door het aantal 

punten dat iets oplevert volgens de scan af te zetten tegen de 

kosten kan je makkelijker de duurzaamheidsprioriteiten bepalen.

Duurzaamheid gaat over :

1 Gezondheid en welzijn
2 Energie
3 Transport
4  Afval
5  Vervuiling

35.720 kantoren
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‘We willen gezonde gebouwen!’

Wat is een handige instrument?

BREEAM-NL In Use
BREEAM-NL In Use is een instrument voor 
zowel Asset, Beheer als Gebruik.
Het is een kapstok om andere 
instrumenten aan op te hangen.

“Meten geeft inzicht in de mogelijkhe-
den en kansen voor duurzaamheid en 
bespreekbaar voor alle partijen.”

“Pak die kansen!”
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Quickscans (schatting)

“Meten, weten en samen verbeteren”

455 quickscans       

97 certificeringen
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