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Eigen expert BREEAM In-use 
1.  Monitoren ontwikkelingen  

2.  Volgen training / opleiding 
3.  Adviseren belanghebbenden 

 

 
Toelichting BREAAM in-use: 

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw 
kan worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het 

beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende 

duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, 
landgebruik & ecologie en vervuiling.  

 
Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren. 

 
 

Invulling vanuit Plug BV: 

1. Interne organisatie informeren over ontwikkelingen en mogelijkheden m.b.t. duurzaamheid 
2.  Uitdragen mogelijkheden verduurzaming, binnen het spectrum van producten Plug BV. De BREE-

AM expert gebruikt zo’n 10% van de tijd om duurzaamheidsaspecten uit te dragen.  
 

De acties behorend bij dit initiatief zijn in onderstaande planning weergegeven, hier kunnen in de loop 

van dit initiatief nog wijzigingen in aan worden gebracht:  
 

 
Omschrijving Streefdatum 

Datum 
gereed 

1. Volgen opleiding BREE-AM In Use 

 

- 2017 

2. Jaarlijks congres bijeenkomst ‘Duurzaam gebouwd’ 
- actualiteiten m.b.t. duurzaamheid 

- wet- & regelgeving 
- bouwmethodieken 

 

planning 2020  februari 2020 

3. Jaarlijkse harmonisatie-bijeenkomst BREE-AM 
 

planning 2020: 
 

 

Ivm corona in 
afwachting 

van online 
webinar in Q4 

4. Intern overdragen van kennis, o.a. in verkoop-

vergadering 
 

tenminste 2x 

per jaar 

 

5. Externe partijen informeren over mogelijkheden m.b.t. 

duurzaamheid 
 

ongoing + 

website 

 

6. Opvragen nieuw boekje van Dubokeur 

 

Q3 2020 Online 

raadpleegbaar 
via 

www.nibe.info 

7. Organiseren Infinity-repair bijeenkomsten 
 

Q4 2020 18 augustus 
bij Eigen 

Haard 

8. Onderzoeken mogelijkheid om reductie CO2 / MKI te 

berekenen voor opdrachtgevers / gebouwbeheerders  

 

2023  

9. Evalueren BREEAM initiatief 

 

2023  
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Mogelijke aspecten / producten die onder de aandacht kunnen worden gebracht binnen dit initiatief 
zijn onder andere:  

 
- stimuleren toepassen van toplin, lijnolieverven van Rigoverf, regionaal product       
- stimuleren toepassen roof coating, 

- onderhoudscyclus beïnvloeden m.b.t. schilderwerkzaamheden 
- plannen schrijven m.b.t. duurzaamheid 

- promoten cradle-to-cradle producten    
- in gesprek gaan met belangrijkste toeleverancier (PPG) 

 

Bovenstaande punten zullen nog als onderdeel worden opgenomen in dit initiatief.  
 

 
Halen & brengen van informatie 

Halen: volgen trainingen, bijwonen bijeenkomsten, kennis nemen van duurzame ontwikkelingen 
 

Brengen: informeren interne organisatie, informeren afnemers, informeren andere belanghebbenden 

en functioneren als vraagbaak binnen Plug BV 
 

 
 

Ondertekening: 

 
Naam: Patrick Neering en Joeri Muskee 

 
Datum: 27 augustus 2020 


