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W/E adviseurs

Organisatie: Stichting, sinds 1979

Missie: Bijdragen aan duurzaam gebouwde omgeving

__________________________________________________________________

Wat? planadvies | onderzoek en ontwikkeling | beleid en implementatie

Voor wie? Ambitieuze opdrachtgevers 

Met wie ? Plan- en procesadviseurs

Vestigingen Utrecht - Eindhoven



Duurzaamheid in bouwprojecten

……….méér dan de klassieke thema’s …..

• toekomstwaarde• toekomstwaarde

• gebruikskwaliteit

• gezondheid, comfort

• energie

• milieu



Hanteerbaar maken

• gemeenschappelijke taal

• Prestatiegericht

• communicatiemiddel• communicatiemiddel



Meten van duurzaamheid

• vijf hoofdthema’s

• score op schaal 0-10

apart

• proceskwaliteit

>   nieuwbouw 

>   bestaande bouw



Thematische opbouw

Energieprestatie Milieuprestatie Geluid Toegankelijkheid
Toekomstgerichte

voorzieningen

Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit

GPR Gebouw 4.2

Toekomstwaarde

Energieprestatie,

Aanvullend

Milieuprestatie, 

aanvullend

Water

Luchtkwaliteit

Thermisch

comfort

Licht en visueel

comfort

Functionaliteit

Technische

kwaliteit

Sociale

veiligheid

Flexibiliteit

Belevingswaarde

Proces ProcesProces Proces Proces



Procesmaatregelen

• borging van gezond, zuinig 

en duurzaam gebruik

• waarborging van • waarborging van 

bouwkwaliteit

• milieuzorg tijdens de bouw



Hoe werkt GPR Gebouw?

Keuze maken, prestatie aflezen:



Wie gebruikt GPR Gebouw?

• marktpartijen
– ontwikkelaars 

– vastgoedsector

– corporaties 

• gemeenten en regio’s• gemeenten en regio’s
– convenanten en beleid

– gemeentelijk vastgoed

– aanbesteden, duurzaam inkopen

• architecten

• adviseurs

• overzicht op website



Waar gebruikt men GPR Gebouw voor?

Voor

• inzicht in ….

• sturen op …• sturen op …

• stimuleren van …

• profileren op …

• communiceren over ..

• aantonen dat …



Convenanten en prestatieafspraken

• Regionale convenanten 

• Prestatie-afspraken

corporatiescorporaties



Strategisch vastgoedbeleid

• Altera Vastgoed NV

• Prestatieprofielen en inzicht in verbeterpotentie 

duurzaamheid met GPR Gebouw

• Bouwstenen voor beleid duurzaamheid

• Resultaten in jaarverslag• Resultaten in jaarverslag

• Kantoren, woningen, winkelvastgoed



Duurzaamheid in aanbesteding

• EMVI

• Sturen op kwaliteit en prestatie

Aanbestedingsdocumenten:

• Gunningsleidraad

– Vraagspecificatie– Vraagspecificatie
• Functioneel

• Technisch

• Bouwfysisch

– Gunningscriteria
• waaronder duurzaamheidsprestatie

• bepaalt soms x% van eindscore



Koppeling bestaande richtlijnen / 
regelingen

• Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting (Ruimte OK)

• PvE Frisse Scholen

• MIA-regeling• MIA-regeling



ontwikkeling GPR

1995 initiatief gemeente Tilburg
- eerste versie GPR Gebouw

2004 GPR Gebouw 3.0
- LCA materiaal module / licentievorm

2009 GPR Gebouw 4.02009 GPR Gebouw 4.0
- Webbased, ook voor bestaande bouw

2010 GPR Stedenbouw | GPR Onderhoud | GPR Specials

- uitbreiding naar andere schaalniveaus

2014 GPR Gebouw 4.2 | GPR Bouwbesluit
- MPG module | EPG module (indicatief)

- Certificering

- Nederlandse DuBo Awards

2015 EPG NV (externe resultaten) | NMD 1.7

- Indicatieve berekening EPG NV volgt in 2e helft 2015 (GPR 4.3)



Checklist Langer Thuiswonen

• bewust van aanpassingen die nodig zijn om 

mensen langer thuis te kunnen laten wonen

• geeft gemeente grip op woningaanpassingen• geeft gemeente grip op woningaanpassingen

• aanvullend zijn op Woonkeur en het thema 

Gebruikskwaliteit

• besparing WMO-kosten



Productrange

functies

nieuw | bestaand

MPG

nieuwbouw

functiesgebiedstypen

nieuw | bestaand

functies

gebouwdelennieuw | bestaand

woning

kantoor

onderwijs

bedrijfsgebouw

logiesgebouw

bijeenkomst

winkel

zorggebouw

nieuwbouw

woning

kantoor

functies

nieuwbouw

sporthal

zwembad

stationsgebouw

dierentuin

nieuw | bestaand

centrum/stedelijk

stedelijk buiten 

centrum

groen-stedelijk

landelijk

functies

gebouwdelen

gevel

balkons

dak



Rond GPR Gebouw

• Certificering

• GPR Gebouw Expert en 

AssessorAssessor

• Breed cursusaanbod

• projectenwebsite



Afwegingen

• Hou het simpel

• Interpretatieruimte

• Status in Nederland en daarbuiten• Status in Nederland en daarbuiten

• Kosten

• Blijvend in ontwikkeling



Marit Béguin

Hartelijk bedankt!

beguin@w-e.nl

www.w-e.nl / www.gprsoftware.nl


