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Keurmerk 

maandag 12 maart 2012 74x gelezen

Het afgelopen jaar heb ik mij samen met allerlei mensen 
gebogen over hoe je nu iets ongrijpbaars als duurzaamheid 
of flexibiliteit kunt meten. De vraag is of dat wel kan. We 
vinden het wel fijn om met een puntensysteempje ergens 
een waarde aan toe te kennen, maar het probleem is dat voor 
je het weet het middel doel is geworden. Als je een 
GreenCalc-score 400 wilt halen kan dat zonder dat het 
gebouw echt duurzamer wordt. 

Het is niet verwijtbaar 
overigens. In de jaren negentig 
waren er promoties die als 
output een waardering 
toekenden aan een milieumaat 
of een andere diffuse 
eigenschap zoals 
levensduurbestendigheid van 
woningen. Op dat moment, en 
dat hebben promoties van 
nature wel in zich, liep de 
kennis voor de muziek uit. Het 
praktiseren was aan een elite 
voorbehouden. En dan opeens 
stort de markt zich erop. 
Duurzaamheid werd ontdekt 
als noodzaak, maar ook als 
commercieel instrument. Op dat moment werden de 
puntensysteempjes een beetje opgepoetst en vervolgens grootschalig 
verspreid. 

Ik ben onder andere voorzitter van de commissie die op het gebied 
van duurzaamheid nu wat orde en synchronisatie moet scheppen in 
de instrumenten, en ook in de basisinformatie waarvan gebruik wordt 
gemaakt. Harmonisatie heet dat. Op een congres vorig jaar waarop 
de commissie verslag deed van hetgeen was bereikt en waar we 
naartoe gaan, heb ik gezegd dat ik op de lange termijn niet geloof in 
de puntensysteempjes. Ik geloof er nu wel in omdat we niets beters 
hebben en de markt die houvast vraagt, maar op termijn zullen ze 
worden achterhaald. De wereld is niet meer die van 1+1=2. De 
wereld zit meer fuzzy in elkaar en de logica is niet meer haarscherp, 
maar eerder wollig. De kans dat iemand een strak systeem vindt is 
niet nul, maar wel zeer klein.

Bij Slimbouwen hebben we daarop voorgesorteerd. Het aantal 
projecten en producten nam toe en steeds weer kregen we de vraag 
of het nu wel of niet slim was, en of de bouwwijze aansloot bij het 
Slimbouwen-gedachtengoed. Eerst werd de discussie in eigen kring Deze website maakt gebruik van cookies. Akkoord
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gevoerd en vervolgens met een commissie bestaande uit 
flexibiliteitexperts, zoals dr.ir. Elma Durmišević, verbonden aan de TU 
Twente en 4D Architects, en dr.ir. Haico van Nunen, verbonden aan 
de BouwhulpGroep als adviseur duurzaam voorraadbeheer. We zijn in 
dialoog gegaan en hebben een bijzonder keurmerk ontwikkeld. Niet 
gebaseerd op een puntensysteem, maar op basis van discussie en 
benchmarking. Het nadeel is dat het beoordelen tijd kost – hopelijk 
steeds minder – maar het voordeel is dat er naast een oordeel ook 
een genuanceerde afweging bij komt. Dat is leerzaam voor de 
aanvrager, de markt en de commissie, die daardoor steeds handiger 
worden in de benchmark en wellicht ook steeds beter de keuzes kan 
motiveren en rationaliseren. Je zou ook kunnen zeggen dat het 
keurmerk nog moet worden ontwikkeld. Het is dus fuzzy as such en 
het vraagt iets van het abstract denkvermogen van de assessoren, 
maar het werkt. De eerste keurmerken zijn overigens verleend aan de 
Reactieve Gevel en de Enovatie Gevel, waar in bouwIQ ook aandacht 
aan besteedt wordt.

Jos Lichtenberg
hoofdredacteur bouwIQ

Bekijk meer over: GreenCalc, Slimbouwen

Renda, kennisnetwerk bestaande bouw is een uitgave van Aeneas.
© 2014 www.renda.nl - alle rechten voorbehouden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Akkoord

Page 2 of 2Puntensystemen in de bouw - Renda, kennisnetwerk bestaande bouw

2-6-2014http://www.renda.nl/artikelen/blog-jos-lichtenberg/keurmerk.244093.lynkx


