
Onder leiding van TNO helpt het projectinitiatief Building 

Brains u en zo de maatschappij met de vele facetten die 

komen kijken bij energiereductie van energieleverende ge-

bouwen en wijken in Nederland. In dit informatieblad vindt 

u informatie over Building Brains, onze visie en werkwijze. 

Hebt u na het lezen vragen, dan nodigen wij u uit om onze 

website www.buildingbrains.eu te bezoeken of contact met 

ons op te nemen.

Wie zijn wij?

Building Brains is de verkorte naam van het ambitieuze 

onderzoeksprogramma waaraan wij werken: ‘Building Brains 

- Smart Building and District: Energy Neutral’. Onder het 

begrip ‘smart’ verstaan wij energieleverend, innovatief, toe-

komstgericht en de zorg voor een koppeling tussen gebouw, 

wijk en energie. In Building Brains participeren meer dan 

27 partijen uit de bouwketen en ruim 170 kenniswerkers; 

een unieke samenwerking van MKB tot multinational, van 

architect tot toeleverancier en aannemer. Samen werken wij 

aan innovatieopgaven om te komen tot een energieneutrale 

gebouwde omgeving. 

Wij werken met bestaande bouw- en energiecases uit de prak-

tijk om de kennis op te doen of te toetsen. Enerzijds kunnen 

wij op deze manier de landelijke overheid voorzien van de 

state of art op het gebied van energie en duurzaam bouwen 

op basis waarvan zij belangrijke maatschappelijke beslissin-

gen kan nemen. Anderzijds kunnen wij provincies, gemeen-

ten en woningcorporaties helpen met hun praktijkvragen.

Onze uitdagingen

Onze kenniswerkers zijn ervaringsdeskundig en 

kennis professional op vele vakgebieden. Zij werken 

gestroomlijnd en op basis van vaste thema’s. De 

kennis uit de thema’s samen vormen de sleutel om te 

komen tot een gefun deerde oplossing. 

De thema’s zijn kortweg:

- Slim bouwen - het bouwinformatiemodel (BIM):

 Komen tot een generieke blauwdruk en realiseren van 

(ict) hulpmiddelen voor het optimaal en duurzaam 

ontwerpen van gebouwen.

- Slim energiegebruik

 Komen tot nieuwe kennis op het gebied van energie-

besparing in de bouw. Hoe kan bijvoorbeeld een ‘smart 

energy systeem’ worden ontwikkeld dat vraag en aan-

bod op elkaar afstemt met als doel slim energiegebruik?

- Slim innoveren en evalueren in de bouw

 Sluiten van de cyclus ‘evalueren-leren-innoveren in de 

bouw’, waaronder vragen als: hoe krijgen wij de innova-

tiemotor draaiend en hoe leren wij van lopende initiatie-

ven op het gebied van energiebesparing in de 

 gebouwde omgeving?

- Slimme productconcepten

 Ontwikkelen van innovatieve productconcepten,  

bijvoorbeeld het ontwerpen van een ‘smart district’  

op het niveau van een wijk, die boven alles energie-

leverend, toekomstgericht en van een hoog - 

waardige kwaliteit is. 
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Nederland staat voor de uit daging om de 

gebouwde om geving meer energie neutraal te 

maken in een tijd waarin de kredietcrisis een 

hoofdrol speelt. Politieke partijen, gemeenten, 

woning corporaties en toeleverende partijen 

uit de hele bouwketen moeten de handen 

ineen slaan en versneld invulling geven aan 

de kabinetdoelstelling om het totale energie-

verbruik in 2030 te halveren ten opzichte van 

1990. Slimme oplossingen en innovatie op 

het gebied van energie en duurzaam bouwen 

zijn nodig. Welke maatregelen kunnen u 

helpen bij te dragen aan een energie neutrale 

gebouwde omgeving?

Building Brains
Samenwerken aan een energieneutrale gebouwde omgeving
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Samenwerken met Building Brains?

Uw praktijkvraag kan onze innovatieopgave 

worden. Stel uw vraag en vervolgens gaan wij 

samen klankborden en maken wij de vraag 

concreet. Daarna bepalen wij of uw vraag 

in onze thema’s past. Nadere uitleg over de 

thema’s vindt u elders in dit informatieblad 

en op onze website. Met uw praktijkvraag 

helpt u ons en daarmee de maatschappij aan 

kennisopbouw op het gebied van energie en 

duurzaam bouwen. Daarbij kunt u uw kennis 

vergroten en zo op een meer gefundeerde 

manier aan uw praktijkvraag werken.

Onze diensten

Wij werken voortdurend aan kennisopbouw en 

vinden het belangrijk de kennis met u te delen 

en met u hierover van gedachten te wisselen. 

Hiervoor zetten wij een aantal middelen in, 

waarbij u kunt denken aan publicaties, forum, 

links, round tables en communities of practice. 

Daarnaast ontwikkelen wij opleidingen en or-

ganiseren wij conferenties en symposia. Houd 

voor actuele informatie hierover onze website 

in de gaten. De opgedane kennis presenteren 

wij in de vorm van bijvoorbeeld een quick 

scan, quick win, shareware, databank, bench-

mark, model of een handleiding.

 

Contact 

Roland van der Klauw

General manager

E roland.vanderklauw@tno.nl 

M 06 518 408 58

John Kraus

Kennismanager

E john.kraus@dhv.com

M 06 532 186 01

Werklocaties

Utrecht,  Delft en Eindhoven

Participanten

In Building Brains participeren veel par-

tijen uit de gehele bouwketen. Wie dit zijn, 

kunt u vinden op onze website.

www.buildingbrains.eu

Colofon

Building Brains is een projectinitiatief ontstaan vanuit de ‘Kenniswerkersregeling 

voor de bouwsector’, een crisismaatregel van het ministerie van Economische Zaken 

om ervoor te zorgen dat belangrijke kennisopbouw en kennisdeling op het gebied 

van energie en duurzaam bouwen behouden blijft. Het project is eind september 2009 

gestart en loopt tot 31 december 2010.
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