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Een betere wereld in 2030
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In 2015 zetten wereldleiders hun 
handtekening onder 17 Sustainable 
Development Goals – of SDG’s. 

Deze doelen moeten ons helpen om in 2030 in 
een meer duurzame wereld te leven. Overheden 
roepen de hulp in van het bedrijfsleven, 
organisaties en particulieren om hun steentje 
bij te dragen. Ook de vastgoedsector kan het 
verschil maken als het gaat om Environment, 
Social en Governance (ESG). Maar hoe zetten 
vastgoedeigenaren de SDG’s en ESG-beleid  
om naar een concreet en meetbaar actieplan? 

SGS Search helpt.

De vastgoedsector 
kan het verschil 
maken als het gaat om 
Environment, Social en 
Governance.”
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De Sustainable  
Development Goals
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SGS Search helpt 
vastgoedeigenaren 
invulling te geven aan 
hun ESG- of SDG-
doelstellingen.”
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Grote footprint = grote impact
De footprint van de vastgoedsector is groot, wat betekent dat de 
positieve impact ook groot kan zijn. De sector kan daarmee een 
wezenlijke bijdrage leveren in het realiseren van de SDG’s en de 
doelstellingen uit het Parijs-akkoord. 

De vastgoedsector:

•   Bevat circa 80% van al het gebruikte materiaal.

•   Zorgt voor 40 procent van het wereldwijde verbruik van 
primaire energie.

•   Zorgt voor een derde van alle door de mens veroorzaakte  
CO2-uitstoot.

•  Is verantwoordelijk voor de helft van de wereldwijde welvaart.

•   Heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en beheren van  
de leef- en werkomgeving van mensen.

•   Is direct kwetsbaar voor klimaatveranderingen zoals de 
opwarming van de aarde, overstromingen en aardbevingen.

De vastgoedsector zorgt 
voor 40 procent van het 
wereldwijde verbruik van 
primaire energie.”
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Vastgoedsector  
zet in op ESG  
en SDG’s
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Gedreven door het wettelijk kader, maar zeker ook vanuit eigen 
overtuiging, pakt de vastgoedsector de handschoen op. Steeds 
meer vastgoedfondsen, -investeerders, -eigenaren en -beheerders 
zetten ESG en de SDG’s hoog op hun beleidsagenda. Dat gaat 
verder dan rapporteren in jaarverslagen; er wordt bijvoorbeeld 
hard gewerkt aan het verduurzamen van portefeuilles en er is veel 
aandacht voor duurzaam bouwen en circulair slopen.

Concrete en 
meetbare 
verduurzaming
SGS Search helpt vastgoedeigenaren om invulling te geven 
aan hun ESG- of SDG-doelstellingen. Verwacht van ons geen 
theoretische verhandelingen, maar concrete verbeteringen 
die een meetbare bijdrage leveren aan verduurzaming op 
assetniveau. Dat doen we aan de hand van inspecties, validaties, 
projectmanagement en monitoring, in alle levensfasen van 
vastgoed: aan- en verkoop, gebruik, transitie en sloop.  
Deze momenten vragen vaak om een investering van tijd,  
geld en/of materiaal in het vastgoed; een uitgelezen kans om 
duurzame veranderingen door te voeren.

Duurzaam vastgoed in alle levensfasen
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Levensfasen

VASTGOED ESG-SCAN • •

BREEAM IN USE PRE-ASSESSMENT/QUICKSCAN • • •

BREEAM IN USE ASSESSMENT • • •

ENERGIEPRESTATIEONDERZOEKEN  
EN -VERBETERTRAJECTEN (EED/EML/EP MAATWERK) • •

CRADLE TO CRADLE-PRODUCTCERTIFICERING • • •

BOUWSTOFFENINVENTARISATIE • • •

DUURZAAM MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN  
(DMJOP) • •

EHS COMPLIANCE AUDIT •

LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA) VOOR  
(BOUW)MATERIALEN • • •

PROJECTMANAGEMENT BIJ CIRCULAIRE SLOOP, 
RENOVATIE EN TRANSITIE • • • •

1   Aankoop /  

ontwikkeling

3   Transitie /  

renovatie
4   Verkoop /  

sloop2   Gebruik

Onze diensten

VASTGOED ESG-SCAN 

SDG’s:

Wat doen we?

Aan de hand van deskresearch  
en inspectie brengen we op  
basis van ruim 100 parameters  
de ESG-score van het gebouw  
in kaart.

Wat is het resultaat?

Een ESG-eindscore per 
gebouw met daarbij inzicht in 
de prestaties op de diverse 
deelgebieden en aanbevelingen 
tot verbetering.

Duurzaam vastgoed in alle levensfasen

https://www.sgssearch.nl/diensten/due-diligence/vastgoed-esg-scan.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/breeam-duurzaamheidsbeoordeling-vastgoed.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/breeam-duurzaamheidsbeoordeling-vastgoed.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/energie/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/energie/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/cradle-to-cradle-productcertificering.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/bouwstoffeninventarisatie.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/vastgoed/onderhoudsplannen-en-dmjop.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/vastgoed/onderhoudsplannen-en-dmjop.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/milieu/ehs-compliance-audit.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/lca-levenscyclusanalyse-van-product-en-dienst.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/lca-levenscyclusanalyse-van-product-en-dienst.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/projectmanagement-bij-sloop-renovatie-en-asbestsanering/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/projectmanagement-bij-sloop-renovatie-en-asbestsanering/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/due-diligence/vastgoed-esg-scan.html 


Onze diensten
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ENERGIEPRESTATIEONDERZOEKEN  
EN -VERBETERTRAJECTEN  
(EED/EML/EP MAATWERK)  

SDG’s:

Wat doen we?

We ondersteunen en adviseren  
u bij het realiseren van 
uw ambitie op gebied van 
energieprestatie. Van het 
vaststellen van een energielabel 
tot het opstellen van 
maatwerkadviezen.

Wat is het resultaat?

In alle gevallen krijgt u inzicht 
in de huidige energieprestatie 
van het gebouw. Afhankelijk 
van het type dienst (EED/EML/
EP maatwerk) adviseren we 
u over maatregelen om de 
energieprestatie te verbeteren 
en bijbehorende besparingen en 
terugverdientijden.

BREEAM IN USE PRE-ASSESSMENT/
QUICKSCAN

SDG’s:

Wat doen we?

Op basis van beschikbare documentatie wordt in beperkte tijd een 
(indicatieve) BREEAM-NL In Use score bepaald.

Wat is het resultaat?

Inzicht in de verwachte huidige BREEAM-NL In Use score  
van het gebouw. Voorzien van advies om uw BREEAM-ambitie  
te realiseren.

BREEAM IN USE ASSESSMENT

SDG’s:

Wat doen we?

Als BREEAM-expert begeleiden we u tijdens het certificatieproces 
met het verzamelen van de benodigde informatie en adviseren we  
u over door te voeren verbeteringen.

Wat is het resultaat?

Na validatie door een onafhankelijk BREEAM-assessor en door  
de Dutch Green Building Council ontvangt u het BREEAM-NL  
In Use certificaat.

U krijgt inzicht in de huidige  
energieprestatie van het gebouw.”

Duurzaam vastgoed in alle levensfasen 13

https://www.sgssearch.nl/diensten/energie/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/energie/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/energie/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/breeam-duurzaamheidsbeoordeling-vastgoed.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/breeam-duurzaamheidsbeoordeling-vastgoed.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/breeam-duurzaamheidsbeoordeling-vastgoed.html 
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Onze diensten

CRADLE TO  
CRADLE-PRODUCTCERTIFICERING 

SDG’s:

Wat doen we?

Als General Assessor begeleiden we u bij 
het testen, analyseren en evalueren van 
uw product om het klaar te maken voor 
certificering. Een product wordt beoordeeld 
op vijf verschillende categorieën: veiligheid 
van materialen, recycling, hernieuwbare 
energie en management van CO₂-emissies, 
waterbeleid en sociale verantwoordelijkheid.

Wat is het resultaat?

Het Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute beoordeelt uiteindelijk het product en 
geeft het C2C-certificaat af. Dat kan op één 
van de volgende vier niveaus: Bronze, Silver, 
Gold en Platinum.

BOUWSTOFFENINVENTARISATIE 
SDG’s:

Wat doen we?

Aan de hand van deskresearch en inspectie brengen we de samenstelling 
van het gebouw op elementniveau in kaart en begroten we de waarde van 
de aanwezige materialen in het gebouw.

Wat is het resultaat?

U krijgt inzicht in de demonteerbare en herbruikbare elementen van het 
gebouw. Alle elementen worden in kaart gebracht en kunnen worden 
verwerkt in Madaster en in materialenpaspoorten. Desgewenst worden 
aanwezige grondstoffen gewaardeerd tegen actuele marktprijzen.

DUURZAAM MEERJAREN 
ONDERHOUDSPLAN (DMJOP)  

SDG’s:

Wat doen we?

Er wordt een NEN 2767-conditiemeting uitgevoerd (nulmeting 
of herinspectie). Op basis van de uitkomsten daarvan en uw 
duurzaamheidsbeleid en -ambities schrijven we een DMJOP.

Wat is het resultaat?

Een DMJOP dat onderhoudswerkzaamheden en vervangingen  
voortkomend uit de conditiemeting bevat. Daarbij beschreven wat het  
meest duurzame alternatief is, rekening houdend met uw ambities en beleid.

Alle elementen worden in kaart gebracht en kunnen  
worden verwerkt in Madaster en in materialenpaspoorten.”

https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/cradle-to-cradle-productcertificering.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/cradle-to-cradle-productcertificering.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/bouwstoffeninventarisatie.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/vastgoed/onderhoudsplannen-en-dmjop.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/vastgoed/onderhoudsplannen-en-dmjop.html 


Onze diensten

16

PROJECTMANAGEMENT BIJ 
CIRCULAIRE SLOOP, RENOVATIE EN 
TRANSITIE  

SDG’S AFHANKELIJK VAN PROJECTINHOUD: 

Wat doen we?

We ondersteunen u als 
gebouweigenaar of -beheerder bij 
de uitvoer van een (grootschalige) 
ingreep in uw vastgoed. Dat kan 
een (renovatie)sloop, transitie of 
verbouwing zijn.

Wat is het resultaat?

Onze projectmanagers treden 
op als een verlengstuk van uw 
organisatie en nemen de regie over 
het project. Zij borgen en adviseren 
op het gewenste eindresultaat 
managen projectrisico’s, betrokken 
aannemers en het budget.

EHS COMPLIANCE AUDIT 

SDG’s:

Wat doen we?

Aan de hand van deskresearch en een locatiebezoek maken we inzichtelijk 
welke milieu(vergunnings)eisen zijn vastgesteld voor uw bedrijf.

Wat is het resultaat?

Een overzichtelijk rapport voor eigenaar of ondernemer, met daarin 
aandachtspunten, risico’s en praktische aanbevelingen op het gebied  
van milieueisen.  

LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA) 
VOOR (BOUW)MATERIALEN  

SDG’s:

Wat doen we?

We voeren een levenscyclusanalyse uit volgens de Bepalingsmethode.  
De milieueffecten van het product worden in elke fase van de 
levenscyclus inzichtelijk gemaakt.

Wat is het resultaat?

Voor uw product wordt een milieuprofiel gemaakt dat de basis vormt 
voor een milieuproductverklaring, een EPD of opname in de Nationale 
Milieudatabase.

We voeren een levenscyclusanalyse  
uit met de SBK-bepalingsmethode.”
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https://www.sgssearch.nl/diensten/projectmanagement-bij-sloop-renovatie-en-asbestsanering/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/projectmanagement-bij-sloop-renovatie-en-asbestsanering/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/projectmanagement-bij-sloop-renovatie-en-asbestsanering/ 
https://www.sgssearch.nl/diensten/milieu/ehs-compliance-audit.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/lca-levenscyclusanalyse-van-product-en-dienst.html 
https://www.sgssearch.nl/diensten/duurzaamheid/lca-levenscyclusanalyse-van-product-en-dienst.html 
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Bent u klaar voor verandering?

18 Duurzaam vastgoed in alle levensfasen

Neem contact op met onze experts

Arjan Bertelink 
Energie Expert

arjan.bertelink@sgs.com 
088 – 214 71 08

Bas Glaudemans  
TDD/ESG Expert

bas.glaudemans@sgs.com  
088 – 214 66 27

Ben Temming   
Transitiemanagement Expert

ben.temming@sgs.com  
088 – 214 70 92 

Jeroen Kanselaar   
C2C/LCA/circulariteit Expert

jeroen.kanselaar@sgs.com  
088 – 214 69 58

mailto:arjan.bertelink%40sgs.com?subject=
mailto:arjan.bertelink%40sgs.com?subject=
mailto:bas.glaudemans%40sgs.com?subject=
mailto:bas.glaudemans%40sgs.com?subject=
mailto:ben.temming%40sgs.com?subject=
mailto:ben.temming%40sgs.com?subject=
mailto:jeroen.kanselaar%40sgs.com?subject=
mailto:jeroen.kanselaar%40sgs.com?subject=
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WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN  
CONTACT OP MET EEN VAN ONZE EXPERTS

088 - 214 66 00
vastgoed@sgssearch.nl
www.sgssearch.nl

http://www.sgssearch.nl
https://www.linkedin.com/company/sgs/mycompany/verification/
https://twitter.com/SGS_SA
https://www.instagram.com/sgsglobal/
https://www.facebook.com/SGS/
https://www.youtube.com/user/sgseditor
mailto:vastgoed%40sgssearch.nl?subject=

