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Paul Zonneveld

10 jaar bij BREEAM betrokken

Fulltime assessor Nieuwbouw en In Use

100 + certificaten afgegeven 

Alle soorten gebruiksfuncties beoordeeld;

Kantoren, ziekenhuizen, datacenters, retail  

industriehallen, woningen, zorgcentra, enz.  

Van Outstanding tot Pass certificaten 

afgegeven, waaronder het allerhoogste 

certificaat wereldwijd, 99,96 %  
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Projecten
WTC Utrecht 

Stadskantoren Utrecht en Deventer

Hourglass, Nomahouse , The Valley Amsterdam

LIDL DC 6 en DC 7

Ecostyle kantoor en hal

Geelen Counterflow en Venco Campus

Ziekenhuis Hilversum en Nijmegen

Datacenters Digital en Ziggo

Portefeuille  Redevco

Woonhuis Meerssen
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Valkuilen in het proces: realisering

Overdracht regie bij uitvoering

(Te) veel credits bij de aannemers neergelegd

Te weinig kennis bij onderaannemers

Onvoldoende oog voor administratieve eisen

Te veel “het loopt wel los” mentaliteit

Te veel zoeken naar alternatieven

Commentaar Assessor komt niet door
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Valkuilen in het proces: certificering

Geen rekening gehouden met doorlooptijd

Assessor en DGBC

Slechte onderbouwing toekenning credit

Onvoldoende of onvolledige bewijslast

Onleesbare bewijslast

Te veel bewijslast

Inconsistente bewijslast
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Efficiënt inrichten BREEAM bij uitvoering?

Wat verstaan jullie onder efficiënt?

Betekenis volgens van Dale:  (bijvoeglijk naamwoord)

zó dat het de minste middelen, inspanning enz. kost; = doelmatig

Praktisch:

Met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk resultaat behalen. 

Wanneer er efficiënt gewerkt wordt, wordt er veel resultaat behaald, zonder 

dat daar erg veel inspanning in gaat zitten.
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Bij BREEAM:

Wat is het gewenste resultaat?

Het behalen van het gewenste BREEAM certificaat 

Hoe is dat te bereiken?

Door te voldoen aan de gestelde eisen in de betreffende BREEAM BRL.

Wat is daarvoor nodig?

Het overtuigen van de Assessor dat de gestelde eisen gehaald zijn.
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Efficiënt inrichten BREEAM bij uitvoering

Maak iemand verantwoordelijk voor BREEAM

Ken de inhoud van de credits

- Credit eisen

- Aanvullende eisen

- Normen en voorschriften

- Hulppagina’s 

- Bewijslast

Denk vanuit de controlerende rol

Realiseer je dat de Assessor niet alles weet
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Efficiënt inrichten BREEAM bij uitvoering

Zorg voor de juiste bewijslast

- Neem BREEAM letterlijk

- Maak een apart BREEAM dossier

- Begin op tijd met verzamelen

- Zorg voor leesbare bewijslast

- Verwijs alleen naar relevante informatie

Bespreek BREEM regelmatig in bouwteam
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Efficiënt inrichten BREEAM bij uitvoering

Wat is goede bewijslast

- Gedateerd 

- Genummerd overeenkomstig BRL

- Actuele versie stukken, d.w.z. 

daadwerkelijk toegepast in gebouw

- Voorzien van duidelijke verwijzingen 

naar relevante informatie
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