
BREEAM-NL Incompany trainingen 

BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een 

duurzaam gebouwde omgeving. 

 
 
 

 

 



Incompany training nodig? 
 
Heb je behoefte aan een training of 

ontwikkelprogramma op maat? 

Via het opleidingsaanbod van de DGBC 

Academy leer je alles over de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid in relatie tot bouw en vastgoed. 

DGBC biedt maatwerkoplossingen voor 

organisaties met bedrijfs- of sectorspecifieke 

vragen over BREEAM-NL. 

Wij kunnen een Incompany traject 

al verzorgen vanaf zeven deelnemers, 

waarbij je voordeel kan oplopen tot 

60 procent korting per deelnemer. 

In deze brochure vind je meer informatie 

over de mogelijkheden. 
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Het BREEAM-NL keurmerk 

BREEAM-NL issinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde 

omgeving. Steeds meer partijen in de bouw- en ontwikkelketen krijgen te maken met het 

BREEAM-NL keurmerk. Met BREEAM-NL krijg je inzicht in de werkelijke 

duurzaamheidsprestatie van je project. Niet alleen op het gebied van energie, maar in de 

volle breedte. 

 

 
Werken met deze systematiek vraagt om een specifieke aanpak, waarbij je de relevante 

processen goed moet documenteren en beheersen. Daarnaast verandert de regelgeving 

rond duurzaamheid voortdurend en is het van belang om te weten wat dat betekent voor je 

eigen werkprocessen of strategie. Daarom biedt DGBC een uitgebreid aanbod van 

BREEAM-NL trainingen voor verschillende rollen zoals die van BREEAM-NL Expert en de 

rol van BREEAM-NL Assessor. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREEAM-NL PIJLERS 

Duurzaam 

Behaal de duurzaamheidsambities 

van je organisatie 

Kostenbesparend 

Bespaar op operationele kosten 

Gezond 

Bevorder de gezondheid en productiviteit 

van de gebouwgebruikers 

Toekomstbestendig 

Maak je project toekomstbestendig 



Voordelen Incompany training 

Breng kennis over BREEAM-NL van meerdere collega’s tegelijkertijd 

naar een hoog niveau 

Krijg inzicht in de waardering van jouw product binnen BREEAM-NL 

Ontwikkel kennis over de duurzaamheidscriteria binnen BREEAM-NL 

die voor jou relevant zijn 

Hoe begeleid je een BREEAM-NL traject zo goed mogelijk? 

Leer BREEAM-NL toepassen 

Heb je specifieke vraagstukken? Dan komen die aan bod in de Incompany training 

Werk in teams aan specifieke leerdoelen 

Bepaal zelf de datum en locatie van de training 

Gecertificeerde trainers komen naar jou op locatie 

Scherpe tarieven 

Waarom een Incompany training over BREEAM-NL? 

Voor een gestroomlijnd BREEAM-NL traject is het noodzakelijk dat jouw medewerkers de 

basis van BREEAM-NL leren kennen. Daarnaast is kennisontwikkeling waardevol om jouw 

positie in de markt in te nemen. Volg met je team, afdeling of organisatie een training 

toegespitst op je branche en/of organisatiedoelen, of pak met maatwerk jullie specifieke 

uitdagingen aan. 

 



Incompany BREEAM-NL trainingen 

De BREEAM-NL Incompany training wordt op maat gemaakt voor jouw organisatie. 

Standaard leren medewerkers de basisprincipes van BREEAM-NL en de interessante 

marktpositie die het keurmerk jouw organisatie kan opleveren. Specifieke 

marktontwikkelingen komen aan bod, net als nieuwe en naderende wet- en regelgeving. 

De incompany training kan online en op locatie worden gegeven. 

 
Een stapsgewijze aanpak voor het hele team 

Samen bepalen we de opzet, inhoud, gewenste uitkomst en doelstellingen van de 

maatwerk training. Afhankelijk van de aard en omvang doorlopen we enkele overzichtelijke 

stappen om tot de beste oplossing te komen. 

 
 
 
 



 

 

We ontvangen je aanvraag met jouw specifieke wensen, zoals de situatie, 

doelgroep, aantal deelnemers en de gewenste resultaten (via het 

Aanvraagformulier). 

 

 
Je ontvangt een offerte met een duidelijke kostenopgave, afgestemd op je 

wensen. 

 
 
 

Als je akkoord bent met ons voorstel ontvangen we de offerte ondertekend 

retour. 

 
 

 
Wij leggen de trainingsdata en trainers vast en bereiden de training voor. 

 
 

 
De trainers ontvangen ter voorbereiding relevante informatie over de 

trainingsdoelen en gewenste resultaten. We bellen voor een gesprek van 

ongeveer 30 tot 45 minuten om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. 

 
 

De DGBC Academy stuurt ongeveer een week voor de training een 

deelnemerslijst die je ingevuld retour stuurt voor het begin van de training. 

 
 
 

De training vindt plaats afgestemd op de trainingsdoelen en het niveau van de 

deelnemers. Op de afgesproken tijd, locatie en plaats. 

 
 
 

Afronding en evaluatie van de training. De DGBC Academy stuurt een factuur 

voor werkelijk aantal deelnemers met een minimum van zeven. 
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Partnerkorting 25% 

Wil je meewerken aan de meest urgente 

en omvangrijke klimaatopgave van 

Nederland: het verduurzamen van de 

gebouwde omgeving? Besluit jouw 

organisatie om partner te worden van 

DGBC? Dan bieden we een partnerkorting 

van 25 procent op alle trainingen van de 

DGBC Academy en BREEAM-NL 

certificeringen (geldt niet voor ZZP 

Partners). 



Ons aanbod 

Je kunt de BREEAM-NL trainingen volgen op verschillende niveaus. De eerste stap is de 

Algemene training, vervolgens kunnen deelnemers doorstromen naar de BREEAM-NL 

Expert training en aansluitend de BREEAM-NL Assessor training. 

 
Stap 1: BREEAM-NL Algemeen (starter: basiskennis BREEAM-NL) 

Stap 2: BREEAM-NL Expert (gevorderd: dossiervorming en certificering) 

Stap 3: BREEAM-NL Assessor (gevorderd: onafhankelijk deskundige 

duurzaamheidsprestaties gebouwen). 

 
BREEAM-NL heeftdrie keurmerken. Voor nieuwbouwprojectenis er BREEAM- 

NLNieuwbouw. Bestaande gebouwen krijgen een beoordeling met BREEAM-NLIn-Use en 

complete gebieden met BREEAM-NLGebied. 

 

https://www.breeam.nl/nieuwbouw-22
https://www.breeam.nl/in-use-23
https://www.breeam.nl/gebied-25


 

 

BREEAM-NL Algemeen 

 Officiële status 

 Doorstroom naar BREEAM-NL Expert 

 
Inhoud 

 Waar kun je BREEAM-NL voor gebruiken? 

  Hoe verloopt het BREEAM-NL proces op hoofdlijnen? 

  Welke partijen hebben welke belangen in het BREEAM-NL proces? 

  Inzicht in- en inspelen op belangen van diverse partijen. 

  Specifieke casuïstiek van de organisatie. 

  Hoe kan jouw organisatie inspelen op BREEAM-NL 

 
Informatie 

 Tijdsbesteding: 4 uur 

 Trainers van DGBC 

 Voordeel 30 tot 60 procent korting per deelnemer 

 Minimum van 7 deelnemers 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BREEAM-NL Algemeen & BREEAM-NL Expert verkort 

 Algemene en BREEAM-NL Experttraining in één dag 

 Geringe tijdsinvestering 

 Officiële status 

 Doorstroom naar BREEAM-NL Assessor 

 Gericht op het BREEAM-NL schema dat voor jullie relevant is 

 
Inhoud 

 Introductie BREEAM-NL, de verschillende richtlijnen en de BREEAM-NL 

credits. 

 De BREEAM-NL Expert als adviseur 

 Het onderdeel BREEAM-NL Expert is gericht op een specifiek keurmerk 

 Behandelen van casuïstiek. 

 Ervaren BREEAM-NL Assessor bespreekt de tips en tricks voor jullie organisatie 

 
Afronding 

 Huiswerkopdracht om je status te behalen 

 Jaarlijks bijhouden Permanente Educatie punten om status te behouden 

 
Informatie 

 Tjjdsbesteding: 8 uur 

 Trainer: DGBC en 1 ervaren BREEAM-NL Expert/ BREEAM-NL Assessor uit de 

markt 

 
 
 
 
 



 

 

BREEAM-NL Expert 

 Officiële status 

 Voor oud-deelnemers van BREEAM-NL Algemeen 

 Mogelijkheid om door te stromen naar BREEAM-NL Assessor 

 Gericht op het BREEAM-NL schema dat voor jullie relevant is 

 
Inhoud 

 Introductie BREEAM-NL 

 Hoe verloopt een correct proces van dossieropbouw volgens de eisen in de * 

beoordelingsrichtllijn 

 Het vaststellen van de duurzaamheidsambities uitgedrukt in een BREEAM-NL 

kwalificatie 

 Dossieropbouw en controle BREEAM-NL Assessor, kwaliteitscontrole, 

onderbouwing en certificaat 

 Categorieën, opbouw credits, bewijslast 

 Behandelen van casuïstiek. 

 Ervaren BREEAM-NL Assessor bespreekt de tips en tricks voor jullie organisatie 

 
Afronding 

 Huiswerkopdracht 

 Jaarlijks bijhouden Permanente Educatie punten 

 
Informatie 

 Tjjdsbesteding: 8 uur 

 Trainer: DGBC en 1 ervaren BREEAM-NL Expert/BREEAM-NL Assessor 
 
 

 



 
 

BREEAM-NL Assessor 

 Officiële status 

 Alleen voor BREEAM-NL Experts 

 Gericht op het gewenste of relevante BREEAM-NL schema 

 
Inhoud 

 Vakmanschap: algemene informatie BREEAM-NL Assessor worden en blijven 

 Procedures en verantwoordelijkheden van de BREEAM-NL Assessor 

 Assessment proces, uitvoeren van assessments en certificeren van projecten 

 Gebruik assessmenttool credits beoordelen en validaties schrijven 

 Bespreken casuïstiek met gebruik van uitgewerkte validaties en interpretaties door 

BREEAM-NL Assessoren 

 Ervaren BREEAM-NL Assessor bespreekt de tips en tricks voor jullie organisatie 

 
Afronding 

 Huiswerkopdracht om status te behalen 

 Examen om status te behalen 

 Jaarlijks bijwonen Harmonisatie bijeenkomsten om status te behouden 

  Eens in de 5 jaar uitvoering van minimaal één project om status te behouden 

 
Informatie 

 Tijdsbesteding: 8 uur 

 Trainer: DGBC en 1 ervaren BREEAM-NL Assessor 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Pak met 

maatwerk jullie 

specifieke 

uitdagingen 

aan." 



Online training 

Op verzoek kunnen wij de Incompany training ook online aanbieden.  

Contactgegevens Academy 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw specifieke branche of organisatie? 

Bespreek de mogelijkheden van een Incompany training met DGBC Academy. 

Mail naar academy@dgbc.nl of bel 088-5580100. 

 
Specifieke doelgroepen 

DGBC Academy verzorgt ook specifieke incompany trainingen zoals “BREEAM-NL voor 

leveranciers van verlichting”, “BREEAM-NL voor installateurs”, “BREEAM-NL voor 

leveranciers van verplaatsbare accommodaties”. 

 
Maatwerksessie 

Wil je een maatwerksessie over een actueel duurzaamheidsonderwerp? Voor meer 

informatie kunt je contact opnemen met Jan Kadijk, j.kadijk@dgbc.nl / 06 25 09 22 06. 

 
Meer weten over een incompany training 

DGBC Academy is je graag van dienst door de juiste kennis bij jouw mensen te brengen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met DGBC Academy. 

Mail naar academy@dgbc.nl of neem telefonisch contact op via: 088 - 55 80 100. 
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