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BREEAM-NL Incompany training
Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een BREEAMNL certificaat, het meest gebruikte internationale
keurmerk voor duurzame gebouwen en gebieden. Het is
dus niet vreemd dat steeds meer partijen in de bouw- en
ontwikkelketen te maken krijgen met het BREEAM-NL
keurmerk.
Werken met deze systematiek vraagt om een andere
aanpak, waarbij de relevante processen goed
gedocumenteerd en beheerst moeten worden. Daarom
verzorgt DGBC diverse BREEAM-NL trainingen voor
verschillende rollen zoals de rol van BREEAM-NL Expert.
Alle trainingen worden ook Incompany gegeven. In deze
brochure vind je meer informatie over de mogelijkheden.
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Waarom een Incompany training over BREEAM-NL?
Voor een zorgvuldig BREEAM-NL traject is het noodzakelijk dat medewerkers de basis van BREEAM-NL leren
kennen. Daarnaast is kennisontwikkeling waardevol om voor te sorteren op de eisen die BREEAM-NL stelt; het
levert een interessante propositie in de markt op. Ondertussen zit ook de overheid niet stil. Regelgeving rond
duurzaamheid verandert voortdurend en het is van belang om te weten wat dat betekent voor jouw
werkprocessen of strategie.
Volg met je team, afdeling of organisatie een training toegespitst op je branche en organisatie, of pak
met maatwerk jullie specifieke uitdagingen aan.

Voordelen Incompany training
ü Breng kennis over BREEAM-NL van meerdere
collega’s tegelijkertijd naar een hoog niveau
ü Krijg inzicht in de waardering van jouw product
binnen BREEAM-NL
ü Ontwikkel kennis over de duurzaamheidscriteria
binnen BREEAM-NL die voor jou relevant zijn
ü Werk aan specifieke leerdoelen in teams
ü Bepaal zelf de datum en locatie van de training
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Hoe ziet een Incompany training er uit?
Een BREEAM-NL Incompany training wordt op maat gemaakt voor jouw
organisatie.
Tijdens een (kosteloze) telefonische intake stemmen we de wensen en
behoeften graag zo goed mogelijk af, zodat we een passend leertraject
voor de medewerkers van jouw organisatie kunnen samenstellen.
Wij onderscheiden een aantal verschillende varianten van de training.
Dit zijn de meest gekozen Incompany trainingen zijn:
BREEAM-NL Algemeen verkort

BREEAM-NL Expert in 8 uur

Partnerkorting

ü Scherp tarief. Geen officiële status, wel
de juiste kennis
ü Geringe tijdsinvestering
ü Focus op jullie specifieke uitdagingen

ü Algemene en Experttraining in één
ü Officiële status
ü Focus op het BREEAM-NL schema dat
voor jullie relevant is

Partners van DGBC krijgen 25%
korting

Inhoud:
• Introductie tot BREEAM-NL
• Waarom vinden partijen BREEAM-NL
certificering interessant
• Jouw specifieke product of thema
binnen BREEAM-NL
• Hoe kan jouw organisatie inspelen op
BREEAM-NL

Inhoud:
• Introductie tot BREEAM-NL
• Introductie tot het gekozen BREEAMNL schema
• De rol van jullie organisatie in een
BREEAM-NL certificering
• Ervaren Assessor bespreekt de tips en
tricks voor jullie organisatie
• Aan de slag met BREEAM-NL

Tijdsbesteding: 2,5 tot 3 uur
Deelnemers: minimaal 7 deelnemers
Trainers: DGBC en 1 expert uit de markt

Tijdsbesteding: 8 uur
Deelnemers: minimaal 7 deelnemers
Trainer: DGBC en 1 ervaren Assessor

Prijs op aanvraag
afhankelijk vaan aantal deelnemers
en specifieke wensen.
Aanvragen van een Incompany
training kan via academy@dgbc.nl
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Deze organisaties gingen je voor
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Interesse in een Incompany training?
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw specifieke branche of organisatie, neem contact op met mij
via onderstaande contactgegevens:

