
Presentaties – 6x7 minuten

- Innax (Martijn Geurts): ‘verduurzamen utiliteitsbouw’

- Enerpro (Eric van Doorn): ‘verduurzamen woningbouw’

- Adams Adviesbureau (Erwin van Toor): ‘transformatie gebouwen vanuit 

duurzame gedachte’
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- Admicom (Bram Theunisse): ‘ketenintegratie en praktijkvoorbeelden’

- Bibliotheek Veenendaal (Mieke van Dijk): ‘impact van omgeving op mens,

organisatie en beleving’
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Transformatie gebouwen 
vanuit een duurzame gedachte

• Waar zit je kennis• Waar zit je kennis

• Twee voorbeeldprojecten



Waar zit je kennis

• Kennis van een organisatie

• Ontwikkeling concept: bottom up, vanuit die kennis

• Aansluiten aan behoefte uit de markt: top down• Aansluiten aan behoefte uit de markt: top down



Project 1 – herbestemming school

Vraag: Quickscan constructie

(visuele inspectie – bestudering 
archiefstukken – rapportje)



Project 1 – herbestemming school

3D gemodelleerd, nagemeten, as-built, uitwerking voorstel 
opdrachtgever + alternatieve indeling en IFC met calculatiegegevens 



Project 2 – Transformatie kantoor

Vraag: zo min mogelijk wanden 
in de kelder

(visuele inspectie – bestudering (visuele inspectie – bestudering 
archiefstukken – rapportje)



Project 2 – Transformatie kantoor

Voorstel installatieconcept, schachten, brandwerendheid en –
scheiding, beoordelen mogelijkheden binnen bouwbesluit, voorstel 
indeling kelder en woningen.



Project 2 – Transformatie kantoor
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Samengevat

Bied aan wat je kunt, niet alleen wat wordt gevraagd 

Je moet het werk wèl gaan ophalen!

Ontwikkel concepten vanuit je kennis
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Jan van Beek

Duurzame producten

Duurzame samenwerking



Duurzaamheid door de gehele organisatie



Waar gaan we naartoe?



Hoogwaardige producten



FSC hout in 2011 85% 

FSC hout in 2013 100%



3D COMBI kozijn

• Doordacht

• Duurzaam 

• Doornenbal

• 100% FSC hout

• Het juiste hout op de juiste plaats



Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit



1950 woningen Capelle aan den IJssel



Duurzame samenwerking





Een gezamenlijk doel!



Hoe gaan we met elkaar om in de keten?

• Vertrouwen

• Open en eerlijk

• Transparant• Transparant

• Versterken van elkaar

• Afspraak is afspraak

• Klant / Bewoner staan centraal 



Productniveau

• Hout

• Verf

• Glas

• Kit

• Afdichtingen

• Hang- en sluitwerk

• Onderhouder

• Certificering



In het bouwproces



Onze manier van samenwerken 
is heel bijzonder in de bouw

• Het is gericht op efficiency, kwaliteit en service

• We werken volgens de principes van ketenintegratie

• De partners voelen zich samen verantwoordelijk voor een zo goed en • De partners voelen zich samen verantwoordelijk voor een zo goed en 

vlot mogelijk verloop van het bouwproces

• Ieders vakmanschap staat voorop

• Alle voorbereidingen doen we samen 



Wat u daarvan merkt?

• Het team is razendsnel  

• Dat u trotse en servicegerichte vaklui over de vloer krijgt

• Sneller antwoord op uw vragen

• Dat teamleden elkaar graag een helpend handje toesteken• Dat teamleden elkaar graag een helpend handje toesteken

• Met ketenintegratie leveren we betere kwaliteit

Dat is winst voor ons allemaal.



DENKT U HIER MAAR EENS OVER NA!


