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Het is 1994. Vrijdag 7 januari om precies te zijn. De officiële geboorte van 

een nieuwe onderneming: Search. ‘Zoeken naar’ is heel letterlijk wat we wil-

len doen. Onze basis ligt in specialistisch materiaalkundig onderzoek, in 

het bijzonder asbest. Begin jaren negentig blijkt dat een niche. Vanuit die 

niche willen we een markt benaderen waarin een veelheid aan interessante 

vragen ligt. Onze focus ligt vooral op de bouwwereld, bij voorkeur helpen 

we vastgoedeigenaren rechtstreeks. Dat maakt ons uniek. 

Met zijn drieën, Frans Martin Perez, Marc Schreuder en ik, werken we dag 

en nacht, 7 dagen per week, 24 uur per dag: we nemen monsters, analyseren 

de resultaten, factureren. Vakantie en vrije dagen komen niet voor in onze 

vocabulaire; we zijn erop gebrand met ons bedrijf het verschil te maken. De 

lol van opstarten, intensief samenwerken en de enthousiaste steun van eerste 

klanten als VKS en ABI asbestsanering maakt dat we op volle kracht doorgaan.

Met Search vestigen wij ons letterlijk op vertrouwde grond: in mijn zo ge-

liefde ouderlijk huis in het Brabantse Heeswijk. Van daaruit willen we heel

Nederland veroveren. De ambitie is groot! 

de
ambitie 
iS Groot

Woord vooraf
anne-Marie rakhorst
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kansen benutten

Inmiddels, meer dan twintig jaar later, zijn onze activiteiten over het hele 

land en daarbuiten verspreid. Maar het hart van ons bedrijf is nog steeds in 

datzelfde huis gevestigd. Dat is tekenend voor de manier waarop we in het 

leven staan. Groeien, ontwikkelen, maar het karakter blijft gelijk: als dienst-

verlener voor opdrachtgevers willen we steeds het onderste uit de kan halen. 

Door hen zoveel mogelijk bij de voorkant van een proces te betrekken, dáár 

waar zij de meeste winst kunnen halen.  

In het boek dat voor u ligt, nemen wij u graag mee langs al die onderdelen 

van ons bedrijf. Langs alle marktsegmenten die we door en door kennen van-

uit de langdurige relaties die we hebben opgebouwd. Met onze inhoudelijke 

kennis, maar vooral ook door te blijven luisteren, voelen en analyseren. Door 

ons te verdiepen in het primaire proces van de opdrachtgever, benutten we 

kansen en onderkennen bedreigingen in een vroeg stadium.

Waarde toevoegen

Onze dienstverlening is erop gericht om iedere euro die wordt uitgegeven 

aan veiligheid en comfort ook daadwerkelijk om te zetten in veiligheid en 

comfort. Met asbestonderzoek, legionellabeoordelingen en adviezen op het 

gebied van brandveiligheid en binnenklimaat willen we onze opdrachtgevers 

operationeel blijven bijstaan. Maar wij willen hen op deze thema’s ook steeds 

meer tactisch en strategisch gaan ondersteunen. In die toevoegde waarde, in 

het bundelen van onze disciplines, ligt onze kracht en ook de winst voor onze 

opdrachtgevers. Elke euro besteed aan onze dienstverlening moet voor de op-

drachtgever binnen een jaar 1,30 euro zijn. 
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Vandaag gaat dit proces verder. Vanzelfsprekend met en voor u. Dit boek is 

dan ook speciaal voor u gemaakt. Dankbaar voor het verleden blikken we met 

u terug. En kijken we naar de toekomst, waarin we, geïnspireerd door onze 

omgeving en de mensen om ons heen, antwoorden willen blijven geven op de 

talloze vraagstukken die op onze weg komen. De ontwikkeling van de gebouw-

de omgeving is en blijft een fascinerende uitdaging. Dat de toekomst anders is 

dan vandaag is het enige vaststaande gegeven. 

de Mensen centraal

Ten slotte: Search staat voor ‘mensen’. Mensen mét wie en vóór wie wij werken. 

Als ik kijk naar de jonge talentvolle mensen die enthousiast participeren in ons 

bedrijf en mede onze ambities vorm geven, dan vervult mij dat met vertrouwen 

voor de toekomst. Want onze medewerkers zíjn het bedrijf. Een bedrijf dat be-

staat bij de gratie van de mensen voor wie we mogen werken.

Zonder deze mensen geen Search. De interactie en samenwerking tussen 

medewerkers, opdrachtgevers, partners en alle andere stakeholders is wat ons 

drijft. Geïnspireerd door de omgeving, en in co-creatie met die omgeving, wer-

ken we aan oplossingen voor nu en voor de toekomst.  

Daarom staan in dit boek ook de mensen centraal. En daarom ook is dit 

woord vooraf een woord van dank aan u allen: relaties, opdrachtgevers, leve-

ranciers en medewerkers… onze omgeving. Dank voor uw betrokkenheid, uw 

inspiratie! 

Anne-Marie Rakhorst

algemeen directeur Search

‘ onZe mede-
werkerS ZÍjn 
het bedrijF’
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Environment inspires… al vanaf de eerste jaren van ons 

bestaan houden we dit motto voor ogen. Onze omgeving inspireert ons 

om respectvol om te gaan met de bodem waarop we leven en bouwen, 

met de mensen voor en met wie wij werken, en met de elementen ener-

gie, lucht en water. Met die denkwijze willen wij ook anderen inspireren, 

want we zijn ervan overtuigd dat besef van verantwoordelijkheid, creati-

viteit en inventiviteit, leiderschap en samenwerking dé sleutels zijn tot 

een succesvolle organisatie. 

Samen met onze opdrachtgevers maken wij de (gebouwde) omgeving 

veiliger en duurzamer. Zo is het geweest sinds het begin in 1994, toen 

Search startte als een laboratorium, tot de dag van vandaag, nu Search in 

twintig jaar is uitgegroeid tot een multidisciplinair en internationaal opere-

rende organisatie. Met vijf bedrijven, elk met een specifiek aanbod aan dien-

sten, werken we vanuit Heeswijk, Amsterdam, Rotterdam en Groningen.

De omgeving blijft ons inspireren en uitdagen. Stelt u zich eens voor: 

een stad als een bos, met gebouwen als bomen. Gebouwen die hun eigen 

energie opwekken, die schone lucht en schoon water teruggeven aan hun 

omgeving. Een stad waarin mensen zich kunnen verplaatsen zonder la-

waai en vervuiling, waar je de blauwe lucht kunt zien en waar het niet 

stinkt naar smog. Waarin voedsel en water bijdragen aan de gezondheid, 

met een leefklimaat dat mensen in staat stelt het beste van zichzelf te ge-

ven. Het is geen utopie. Het kan, het is een kwestie van durven, van anders 

denken, en vooral van anders doen. 

Zo’n omgeving inspireert, ja toch? Wat denkt u van een maatschappij 

waarin we de ons gegeven rijkdommen op waarde schatten, een wereld 

waar 
we 
voor 
Staan

20
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waarin we slim bouwen met materialen die we niet als afval beschouwen 

maar als hoogwaardige grondstoffen, die we eindeloos kunnen hergebruiken? 

Aan zo’n concept willen wij heel bewust bijdragen. Energiebesparing en duur-

zame energieopwekking vormen immers een vanzelfsprekend element in 

onze vastgoedadviezen. En waar dat maar mogelijk is leggen wij in onze acti-

viteiten de nadruk op de kansen en uitdagingen van circulair bouwen, renove-

ren en slopen. 

Geïnspireerd door de omgeving, door ontwikkelingen in de maatschap-

pij en door signalen vanuit de markt, breidden we in de twintig jaar van ons 

bestaan ons dienstenpakket steeds verder uit. Search begon als laboratorium, 

als asbestonderzoeksbureau. En na asbest in gebouwen deden we al snel on-

derzoek naar asbest in de bodem. De sterk toenemende vraag vanuit de markt 

naar asbestinventarisaties gaf ons ingenieursbureau een volgende groei-

impuls. Onze opdrachtgevers waardeerden onze no-nonsense deskundigheid 

en klantgerichte aanpak, karaktertrekken die typerend zijn voor Search. 

Onderzoekstaken verbreedden zich van asbest, naar chemische stoffen en 

bodemkwaliteit in zijn algemeenheid. Met de opgedane expertise bleken we 

bedrijven en autoriteiten bij de meest uiteenlopende calamiteiten deskundig 

en adequaat met analyse en advies van dienst te kunnen zijn. 

Precies zo deed de vraag naar kennis ons opleidingsinstituut ontstaan. 

Onze know-how over een breed scala aan aspecten van veiligheid vormde de 

basis voor een groeiend aanbod aan opleidingen en trainingen op het gebied 

van asbest, milieu, duurzaamheid, VCA en bedrijfshulpverlening.

Sloop, renovatie en inspecties van gebouwen kregen door de jaren meer en 

meer een integraal karakter en met de daarin opgedane allround kennis van 

gebouwen breidden onze diensten uit met advies en ondersteuning in brede 

zin: projectmanagement en technisch beheer.

Wát we ook ondernamen, het gebeurde altijd vanuit een klantgerichte 

attitude, dienstbaar aan de opdrachtgever. Meedenken met onze klanten 

zien wij als onze belangrijkste opdracht. Dat gaat aanzienlijk verder dan het 

wekken van vertrouwen binnen een afgebakend project. Wij beseffen dat we 

waarde moeten toevoegen aan het proces van onze opdrachtgevers. Zo’n diep-

gaande relatie als uitgangspunt voor samenwerking is uniek in de project-

georiënteerde wereld van de ingenieursbureaus. 

Kennisdeling is een vaste pijler in ons denken. Door de jaren heeft die 

pijler aan kracht gewonnen, vormgegeven in boeken, lezingen en onze be-

trokkenheid in organisaties en denktanks als Urgenda, de Amsterdamse 

Klimaatraad en de Club van Rome. Kennis is de inspiratie voor de toekomst 

en zorgt ook voor verbinding, weer met die al even inspirerende omgeving.

Met ‘Environment inspires…’ weten we ons geïnspireerd door koplopers op 

het gebied van duurzaamheid. Sinds zo’n tien jaar geleden de eerste contac-

ten met Michael Braungart en William McDonough, de bedenkers van Cradle 

to Cradle, werden gelegd, heeft duurzaamheid in zijn volle breedte en diepte 

de signatuur van Search steeds meer bepaald. Voor ons is een duurzame toe-

komst de enige toekomst en een duurzame businesscase de enige toekomst-

bestendige businesscase. 

We laten ons graag inspireren door u, in een omgeving die om ant-

woorden vraagt, maar die ons ook antwoorden geeft. We hoeven maar te 

kijken naar de natuur om te weten hoe we die duurzame toekomst moeten 

organiseren. 



Inzichten in de samenleving evolueren. Meer en meer wordt de laatste ja-

ren duidelijk dat de kracht van duurzaam veranderen niet alleen schuilt 

in energie, hardware en materialen, maar vooral ook in mensen. Duur-

zaamheid is mensenwerk. Met ons team aan gespecialiseerde medewerkers 

geven wij de identiteit van Search vorm, een bedrijf waarin jonge mensen 

kansen verdienen en krijgen om zich te ontwikkelen. Duurzaamheid is 

niet van negen tot vijf, onze medewerkers nemen de identiteit van het be-

drijf overal mee naar toe.

In dit boek nemen wij u mee langs enkele memorabele momenten in de 

ruim twintig jaar van ons bestaan en laten we u zien wat ons drijft en waar we 

met Search voor staan. 

Maar tegelijkertijd kijken we vooruit. Naar een toekomst met veel uitdagin-

gen waaraan we vanuit een brede visie onze eigen, duurzame waarde hopen 

toe te voegen. Met een beetje lef, durf en wat eigenzinnigheid. 

Wij gaan graag op weg en nemen die uitdaging aan.  

Gaat u mee? 

A s

b e

s t



Lotus, verborgen schat, opgediept, 

ontwaakt uit de aarde. 

Verlangen ongebroken in de knop.   

Wording in hoop, verwachting, 

nieuw leven.  

Terugblik in warme herinnering.  

 

Huub Kortekaas | Lotus-Bloem 

Cortenstaal, Kantoor Search Heeswijk 

Een beladen onderwerp. Witte maanmannetjes zetten de toon, aan 
het werk achter asbestlinten met niets aan de verbeelding overlaten-
de opdruk. Toch is er geen reden voor paniek. Nederland asbestvrij 
maken is weliswaar een utopie, asbestveilig is heel goed mogelijk en 
voor Search dagelijks werk. 

Asbest werd, met name in de opbouwjaren na de Tweede Wereld-
oorlog, op grote schaal toegepast als goedkoop bouwmateriaal, met als 
gevolg dat het nu in ruim tachtig procent van alle gebouwen van vóór 
1994 wordt aangetroffen, én in 3.500 producten. Maar vanaf de jaren 
zestig groeide het besef van gezondheidsrisico’s en in 1993 kondigde de 
minister een algeheel verbod af op ‘het bewerken, verwerken of in voor-
raad houden van asbest of asbesthoudende producten’. Ook al waren 
de landen om ons heen nog niet zover, onder druk van een steeds dwin-
gender wordende publieke opinie over risico’s, maakte de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een statement. 

Anne-Marie Rakhorst had op dat moment de leiding over een door 
haar opgezette Nederlandse vestiging van een Belgisch milieu- en as-
bestlaboratorium. Ze keerde terug naar haar geboorteplaats Heeswijk 
en begon daar in 1994 haar eigen bedrijf: Search Laboratorium B.V. 
Vanaf 1997 deelde ze de leiding met haar echtgenoot Eugène Janssen.

A s b e s t
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Toen in april 2003 in het Rijksmuseum as-
best werd aangetroffen, was de sluiting van 
het museum even wereldnieuws. Ondanks 
dat de Rijksgebouwendienst, als eigenaar 
van het gebouw, het woord ‘asbest’ in vrij-
wel alle talen leerde uitdragen, stonden er 
nog met regelmaat teleurgestelde toeristen 
op de stoep.  

Om een vervolg te geven aan het asbest-
verbod uit 1993 namen de ministeries van 
VROM en Defensie het voortouw met een in-
spectie van het vastgoed in eigen beheer. Zo 
werden in drie jaar tijd alle gebouwen van 
de Rijksgebouwendienst onderzocht. Search 
voerde een groot deel van die inspecties uit. 
Tussen alle kantoren, opslagplaatsen en 
zelfs fietsenstallingen was het Rijksmuseum 
een bijzondere ervaring. 

Michel Baars, bedrijfsdirecteur bij Search 
Ingenieursbureau: ‘Alleen al omdat je de 
voor een inspectie noodzakelijke bouwteke-
ningen bij het Rijksmuseum, net zoals bij de 
Nederlandsche Bank overigens, niet zomaar 
krijgt vanwege de beveiliging. En sinds de 
opening in 1885 was er aan het gebouw, 
waarin je aanvankelijk met je jas aan en je 
hoed op de collectie bekeek, natuurlijk veel 
vertimmerd. Er is bijvoorbeeld verwarming 
aangelegd. Door al die verbouwingen zie je 
vijftig jaar asbestontwikkeling.’  

case 01

Het Rijksmuseum
op slot

 
Jan Willem Sieburgh, destijds zakelijk direc-
teur van het Rijksmuseum, vreesde het ergste 
toen Search tijdens de inspectie voorstelde 
om in het weekend te mogen doorwerken. Er 
werd asbest gevonden in luchtkanalen en in 
technische ruimtes. Met het zwaarwegend 
belang van de veiligheid van personeel en 
vele duizenden bezoekers elke dag, plus een 
unieke kunstcollectie, vaak in bezit van bui-
tenlandse bruikleengevers, kon de directie 
maar één besluit nemen: het museum ging 
dicht. Sieburgh: ‘Na het aantreffen van asbest 
wórd je geleefd: er treedt een carrousel in 
werking die je zelf niet meer kunt besturen. 
Gelukkig gaf de professionele samenwerking 
met partijen als Search, TNO en de Arbeidsin-
spectie vertrouwen voor de toekomst. Al snel 
kregen we weer grip op de zaak.’ 

Heldere en snelle communicatie over asbest 
is altijd van groot belang en nadat alle me-
dewerkers van het museum door Search wa-
ren voorgelicht, was de onrust weggenomen. 
De asbestsanering werd uitgevoerd gelijk-
tijdig met de al geplande en nu vervroegde 
algehele renovatie. Daarvoor moesten een 
miljoen kunstwerken het gebouw verlaten 
en vanuit de Westvleugel werden zevendui-
zend voorwerpen onder asbestcondities ver-
huisd. Om dit veilig te kunnen doen, kregen 
twintig medewerkers van het Rijksmuseum 
een speciale opleiding bij Search.   
 
De renovatie zou een proces van de lange 
adem worden. Precies tien jaar na de sluiting 
werd het museum op 13 april 2013 feestelijk 
geopend door toenmalig koningin Beatrix en 
weer teruggegeven aan het publiek.  

‘ Door al die verbouwingen zie je vijftig 
jaar asbestontwikkeling’

2120
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RaDBOUDUMc
in 1992 begon de grootschalige renovatie van 

het Radboudumc in Nijmegen, een van de eerste 

ziekenhuizen in een lange rij waarvoor search 

werkte. De complexiteit van het project vereiste 

een integrale aanpak. search verzorgde naast 

asbestinspectie ook technisch onderzoek en sloop-

begeleiding. Gebouwen werden gesloopt dichtbij 

gebouwen die nog in bedrijf waren. installaties 

waarin asbest werd aangetroffen werden ontman-

teld, maar tegelijkertijd moesten alle voorzieningen 

op peil blijven. Dit alles moest zeer zorgvuldig 

gebeuren. een veilige omgeving is van levens-

belang en artsen zijn zeer kritisch over trillingen 

die gevoelige apparatuur kunnen ontregelen of 

stofdeeltjes die besmettingsgevaar in zich dragen. 

opmerkelijk genoeg bestond er bij de medische 

staf niet de algemeen heersende en vaak onge-

gronde paniek over asbest. ir. Franke louwers, als 

technisch bouwkundig specialist betrokken bij de 

renovatie: ‘De samenwerking met search verliep 

plezierig, omdat we met elkaar een no-nonsense 

mentaliteit deelden, helder communiceerden en 

over en weer wisten: afspraak is afspraak.’ 

UTILITeITs-
GeBOUWeN
Het Rijksmuseum is een aansprekend voorbeeld van asbest-
onderzoek in utiliteitsgebouwen. maar ook voor minder in het 
oog springend vastgoed, in de gezondheidszorg, bij gemeenten 
en bij Defensie, zet search haar expertise over asbest op vele 
manieren in. 

GeMeeNTe aMsTeRDaM
Werken met asbest is kennisintensief. sinds 1993 is er voor adviseurs en 

onderzoekers veel om bij te houden, kennis groeit en regels en wetten worden 

voortdurend aangepast. Als service aan klanten begon search al snel met 

cursussen. Aanvankelijk stond het toenmalig management – eugène janssen, 

Anne-marie Rakhorst en michel baars – vrijwel elke avond en in het week-

end zaaltjes vol slopers en schoonmakers bij te praten over het omgaan met 

asbest. later groeide dat uit tot search opleidingen, dat een breed pakket aan 

trainingen aanbiedt, zowel voor de installateur om de hoek, als voor de 3.500 

monteurs van kpN. 

ook de gemeente Amsterdam maakt gebruik van de diensten van search. 

Voor de Handhavingsacademie verzorgt search voor alle stadsdelen en afdelin-

gen de trainingen Asbestherkennen en Asbestdeskundige, toegesneden op het 

beleid van de hoofdstad. 

MINIsTeRIe VaN DeFeNsIe
Defensie bezit 18.000 gebouwen, waarvan search er in Noordoost-Nederland 2.200 heeft geïnspecteerd. 

Geen kleinigheid. objecten, variërend in omvang van een imposant legeringsgebouw tot aan het wachthokje 

bij de poort of een toilet in de bossen, werden onderzocht. ook landingsbanen werden gecheckt op asbest. 

Vervolgens werden de situaties met de hoogste gezondheidsrisico’s het eerst aangepakt. De plafondplaten in 

de keukens waar asbestvezels vrijkwamen hadden daarbij prioriteit boven het vervangen van vensterbanken 

of spouwvullingen.

toen Defensie ook de aanbesteding voor inspecties op Aruba en Curaçao aan search gunde, ervoeren de 

medewerkers dat als de kers op de taart. Wel moesten ze met het relaxte werktempo en de lange middagpau-

zes die in de tropen gebruikelijk zijn, alle zeilen bijzetten om de klus op tijd te klaren.  



2524

Zes jaar lang, van 1999 tot 2006, lag de 
Mexicaanse chemicaliëntanker Ms Otapan 
in de amsterdamse haven aan de ketting. 
er was bij de bouw, zoals gebruikelijk bij 
oudere schepen, asbest verwerkt. Naar 
beste eer en geweten, met handgereed-
schap en met een simpel masker op, had-
den medewerkers van eigenaar Basilisk, 
het asbest zelf ‘opgeruimd’.

Op het bovendek lagen stukken asbest en 
stonden zo’n 3.000 dichtgeplakte vuilniszak-
ken opgestapeld, waarin 26 ton asbesthou-
dend afval was verpakt. In totaal, zou later 
blijken, was er 77 ton asbest aan boord. De 
zaak was aan het licht gekomen na een tip 
van een oplettende schipper. 

Search heeft voor dit soort gevallen een 
calamiteitenovereenkomst met het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu (destijds 
VROM). Binnen een uur was de inspecteur 
ter plaatse, die al snel concludeerde dat een 
grootschalige sanering nodig was. Het asbest 
aan dek vormde een direct gevaar voor de 
bemanning en de omgeving van het schip.  
De mobiele eenheid werd ingeschakeld om-
dat voor escalatie werd gevreesd, maar de be-
manningsleden verlieten zonder problemen 
het schip. Ze moesten wel hun besmette 
kleding achterlaten en werden op de wal in 
veel te grote ME-pakken gehesen. 

Search kreeg van het ministerie opdracht de 
directie te voeren over de totale sanering en 
stelde een Plan van Aanpak op dat de basis 

vormde voor de uitvoering van de sanerings-
werkzaamheden. Na jarenlang juridisch 
getouwtrek werd de Otapan in 2008 uitein-
delijk naar Aliaga in Turkije gesleept, waar 
het schip op het strand werd gezet om te 
worden gesloopt.  
De Nederlandse staat heeft lang geproce-
deerd tegen de voormalige Mexicaanse eige-
naar over de kosten van de sanering, circa 
4,3 miljoen euro. In september 2012 liet de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
in een brief aan de Tweede Kamer weten 
zijn pogingen om de kosten voor de sanering 
terug te krijgen te staken. 

‘ Het asbest aan  
dek vormde een  
direct gevaar voor 
de bemanning’

case 02

Asbest AAN 
booRD
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INTeRNaTIONaaL
Het verhaal van de otapan laat zien hoe in andere delen van de wereld de risico’s van asbest 
worden gewogen. De Nederlandse, strenge norm, gebaseerd op een kans van 1 op 10 miljoen 
op een negatief effect bij een levenslange blootstelling aan asbest, is in veel landen op geen 
enkele manier denkbaar. ervaringen met calamiteiten waarbij de hulp van search vaak wordt 
ingeschakeld, zoals de aardbeving in turkije en tijdens de balkanoorlog in kosovo, geven daar-
van een indruk. De voorgenomen verkoop aan india van onderdelen uit de maascentrale van 
essent ging wegens vervuiling met asbest en radioactiviteit niet door. 

aaRDBeVING TURKIJe
De aardbeving van 17 augustus 1999 in turkije verwoestte complete dorpen en steden. Vele gebouwen, opgetrokken uit asbesthoudend materiaal, werden vernield. 

talrijke hulpacties kwamen op gang, ook vanuit Nederland. in het kader van het project ‘Gemeentelijke samenwerking Wederopbouw turkije’, een initiatief van de Ver-

eniging Nederlandse Gemeenten, vertrok eugène janssen namens search naar turkije in gezelschap van onder anderen vertegenwoordigers van de gemeente Hoorn, 

waar ervaring was opgedaan met grootschalige asbestverontreiniging. De situatie was dermate ernstig dat de hulp van search zich aanvankelijk beperkte tot het zo veilig 

mogelijk laten verlopen van het werk van de hulpverleners. later zette search voor het bezochte gebied rondom de stad Adapazari instructies en aanvullende hulppro-

gramma’s op om de autoriteiten daar te ondersteunen bij analyse en onderzoek. 

KOsOVO
een bijzondere situatie deed zich voor in kosovo. op het materieel van de Nederlandse troepen die daar in 

1999 waren gelegerd, werd asbest aangetroffen. Asbest komt in kosovo van nature voor in de bodem. in Ne-

derland een onbekend fenomeen. Het ging om een geringe restverontreiniging en de concentraties waren zo 

miniem dat er feitelijk geen aantoonbaar gevaar bestond. search fungeerde als onafhankelijk toezichthouder 

bij het in Nederland centraal verzamelen van het besmet materieel en controleerde met metingen of er asbest 

was vrijgekomen.

later dat jaar kreeg search de opdracht een contra-expertise uit te voeren. in het Nederlandse kamp van 

het Genie Hulpbataljon in prizren zou blauw asbest zijn aangetroffen. ter plekke genomen monsters werden 

met gebruikmaking van een scanning electronen microscoop in het eigen laboratorium in Heeswijk geanaly-

seerd. Zo kon worden vastgesteld dat er geen asbest in het kamp aanwezig was. een en ander was aanleiding 

tot een strafrechtelijke veroordeling van het bureau dat ten onrechte alarm sloeg.   

MaasceNTRaLe
Het verantwoord saneren en slopen van de maascentrale van essent milieu 

startte in het jaar 2000 en was een complex project. Naast grote hoeveelheden 

asbest werd ook licht radioactief slakkenwol aangetroffen, dat gebruikt werd 

bij de isolatie van leidingen en systemen in en rond de voormalige centrale. De 

aanvankelijke optie om een ketel, turbine en generator uit de centrale aan india 

te verkopen, ging mede door deze vondsten niet door. search ingenieursbureau 

werd in eerste instantie benaderd om te toetsen of een eerdere asbestinven-

tarisatie nog actueel was. Daarop volgde de opdracht om in joint venture met 

het projectteam het sanerings- en sloopbestek op te stellen en verder vorm te 

geven. marco kwak, projectmanager van essent milieu, kijkt tevreden terug op 

de samenwerking en resultaten: ‘Hoofdzaak was het veilig en milieuverantwoord 

saneren en slopen. Het ging in eerste instantie om kennis, maar een goed 

begrip van onze projectdoelstelling bleek net zo belangrijk.’ 

‘ Kwaliteit leveren 
begint met jezelf 
verplaatsen in de 
situatie van de 
klant’
Frans martin
perez

KO
een bijzondere situatie deed zich voor in 

1999 waren gelegerd, werd asbest aangetroffen. Asbest komt in 

derland een onbekend fenomeen. Het ging om een geringe restverontreiniging en de concentraties waren zo 

miniem dat er feitelijk geen aantoonbaar gevaar bestond. 

bij het in Nederland centraal verzamelen van het besmet materieel en controleerde met metingen of er asbest 

was vrijgekomen.

het Genie Hulpbataljon in 

met gebruikmaking van een 

seerd. Zo kon worden vastgesteld dat er geen asbest in het kamp aanwezig was. 

tot een strafrechtelijke veroordeling van het bureau dat ten onrechte alarm sloeg.   

situatie van de 
klant’
Frans martin
perez



28 29

Van der Laan, nu werkzaam als 
strategisch adviseur bij Ymere, vertelt: 
‘Het zal rond 1994 geweest zijn. 
Anne-Marie was in de opstartfase van 
haar bedrijf en ik werkte destijds bij een 
adviesbureau. Ik herinner me nog steeds 
hoe ze in vergaderingen energiek op het 
gaspedaal trapte.’ 

Later verzorgde Search voor Ymere, waar 
Pablo van der Laan inmiddels werkzaam 
was, de inventarisatie van een groot deel 
van de woningvoorraad. Van der Laan: 
‘In bouwkundige constructies hebben we 
het wel in beeld, maar in toepassingen 
die bewoners zelf hebben aangebracht, in 
zeiltjes en plantenbakken bijvoorbeeld, is 
de aanwezigheid van asbest bijzonder las-
tig onder controle te krijgen. Hoewel het 
absoluut een gevaarlijke stof is, merken 
we dat bewoners vaak neigen naar paniek. 
Daarom is snelheid voor ons van groot 
belang. Je ziet vaak onnodige escalatie in 
verband met asbestvondsten. Vervelend 
voor bewoners, maar ook jammer omdat 
de negatieve beeldvorming weer wordt 
bevestigd en er vaak onder druk kosten 
worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan 
ontruimingen, die bij alert en duidelijk 
reageren te voorkomen zijn: met com-
municatie gebaseerd op feiten kun je veel 

‘ Je ziet vaak onnodige escalatie in 
verband met asbestvondsten’

 

Communi-
Catie met 
ziel en 
zakelijk-
heid

pablo van der laan

samen met pablo van der laan ontwikkelde Anne-marie Rakhorst zo’n twintig jaar geleden de 
eerste asbestinventarisaties voor woningcorporaties. Het in kaart brengen van risico’s en 
ontwikkelen van beleid, was een nieuw fenomeen.  

onrust wegnemen. In de training van ons 
personeel is communicatie, ontwikkeld 
samen met Search, dan ook een essentieel 
element.’

asbestbeleidsplan
Search speelde een rol bij de ontwikkeling 
van het asbestbeleidsplan van Ymere, ge-
richt op de praktijk. ‘Daar waar het asbest 
geen risico vormt, laten we het zitten 
tot een volgende renovatie of tot aan de 
sloop. Waar het wél gevaar oplevert wordt 
het direct weggehaald. Zo was er vorig 

jaar een situatie in schuurtjes waar asbest-
platen tegen de wand een gevaar oplever-
den wanneer bewoners daar bijvoorbeeld 
gereedschap aan wilden ophangen. Vaak 
wonen mensen al heel lang in die huizen. 
Dan is het wel lastig om uit te leggen dat 
hun schuurtjes moeten worden afgesloten 
en dat alles moet worden gesaneerd.’ 

Ymere publiceerde een ondernemingsstra-
tegie onder de titel Met ziel en zakelijkheid. 
Van der Laan: ‘Met ziel en zakelijkheid, 
dat geldt zeker ook voor asbest. We heb-
ben een zorgplicht, ook in de sociale sec-
tor en we doen ons uiterste best om onze 
bewoners veilig en gezond te laten wonen. 
Maar het moet ook betaalbaar zijn; ik 
geef liever een euro uit aan nieuwbouw 
dan aan asbestverwijdering. Goede en 
heldere afwegingen zijn in zulke situaties 
noodzakelijk en daarbij is Search altijd 
een deskundige en betrouwbare adviseur 
geweest.’ 
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cORPORaTIes
Voor de woningcorporaties is asbest een belangrijk thema, in een heel groot deel van het woning-
bestand is asbest verwerkt. Ymere, Rochdale en de Alliantie, de drie grote corporaties in Amster-
dam en omstreken, zijn trendsetter op het gebied van asbestbeleid.

De aLLIaNTIe
De plesmanbuurt in Amsterdam maakt onderdeel uit van het vernieuwingsplan staalmanpleinbuurt. Dit project is de eerste fase van de beoogde vernieuwing van 

deze wijk. Woningcorporatie de Alliantie koos voor duurzame bouw én sloop. bijzonder was ook dat bewoners vanaf het begin zeer nadrukkelijk bij de planvorming 

werden betrokken. Waar aanvankelijk een ‘slopen, bezopen!’-gevoel bestond, wist de corporatie met een lang inspraaktraject de bewoners mee te krijgen. Rogier 

meeuwse, planeconoom van de corporatie: ‘met veel lawaai slopen was voor ons geen optie. Hergebruik van materialen is de toekomst. Dat is niet alleen respectvol 

tegenover mens en milieu, maar ook financieel aantrekkelijk.’ search bood de corporatie naast de expertise op het gebied van asbest, ook kennis over duurzaam 

slopen. meeuwse: ‘De begeleiding vanuit één aanspreekpunt was voor ons buitengewoon efficiënt. Al bij de aanbesteding van de sloop kozen we met hulp van 

search voor de meest duurzame aannemer, ook op criteria als fijnstof en Co2.’  

KeNNIs DeLeN
Het delen van kennis is al jarenlang een van de speerpunten van search. in dat kader werd voor de 

woningcorporaties een praktische tool ontwikkeld, waarmee zij zelf eenvoudig data kunnen ontsluiten en 

analyseren, zodat kostbare herkeuringen overbodig worden. ook organiseert search met de corporaties 

viermaal per jaar rondetafelbesprekingen met wederzijdse asbestdeskundigen om processen verder te 

optimaliseren. 

Daarnaast is de Nationale Asbestenquête een belangrijk instrument geworden om in gezamenlijkheid 

en vanuit kennisdeling te werken aan een asbestveilig Nederland. Communicatie en samenwerking is ook 

de gedachte achter het Nationale AsbestFeitenCongres, dat search sinds 2011 elk jaar organiseert. udo 

Waltman, bedrijfsdirecteur van search laboratorium, opleidingen en Consultancy, merkte ooit tijdens een 

congres op: ‘We grijpen de kans mét elkaar te spreken in plaats van over elkaar.’ Het jaarlijks evenement is 

inmiddels een belangrijk netwerkmoment geworden voor de branche, waar zes- à zevenhonderd – het aan-

tal deelnemers wordt elk jaar groter – betrokkenen in de asbestketen bij elkaar komen om ervaringen en 

kennis te delen. prominente sprekers, onder wie ministers en staatssecretarissen, lichten hun plannen toe. 

search helpt graag om primaire processen van opdrachtgevers te optimaliseren. 

met als doel: de praktijk enerzijds en landelijke normen en beleid anderzijds 

beter op elkaar te laten aansluiten. een goed voorbeeld is het Aedes-protocol, 

tot stand gekomen in samenwerking met drie corporaties, Ymere, Rochdale en 

de Alliantie. Het protocol is gebaseerd op feiten (onderzoeken, analyses van 

processen en validatie van alternatieve werkwijzen) en een directe wisselwerking 

met specialisten van de corporaties. Het voldoet volledig aan de wettelijke nor-

men, terwijl het tegelijkertijd sterk gericht is op de praktijk van de corporaties. Zo 

helpt het protocol maandenlange leegstand te voorkomen door vergunningster-

mijnen te verkorten en kunnen inspectietermijnen, de tijd tussen opdracht en 

rapportage, worden teruggebracht tot vijf werkdagen. inmiddels is het Aedes-

protocol in de wetgeving opgenomen en wordt het in heel Nederland toegepast.
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Mensen, elk een eigen kleur en eigen kracht. 

Ontmoeting, verbinding, tedere omhelzing, 

houvast, fundament, samen, bodem.

Pépé Grégoire | Profiel 

Brons, Kantoor Search Heeswijk    

B O D e M & M I L I e U
De bodem is letterlijk het fundament onder alles wat we ondernemen. 

Bodemkwaliteit, maar ook een gezonde leef- en werkomgeving in het alge-

meen, wordt steeds meer op waarde geschat. Ooit was bodemonderzoek een 

nice to have, de laatste jaren is het een must geworden. 

Voor eigenaren en kopers van gebouwen en gronden, voor architecten,  

projectontwikkelaars, aannemers, infraondernemers en voor de chemische  

industrie en de overheid, is het van groot belang te weten of ze met bodemver-

ontreiniging en mogelijk kostbare en tijdrovende saneringen geconfronteerd 

gaan worden. Daarvoor is onderzoek noodzakelijk naar de kwaliteit van lucht 

en water. Dat geldt ook voor het binnenmilieu; denk aan fijnstof, legionella of 

geluidsoverlast. Feiten maken helder of er risico’s zijn, en hoe die te beheersen. 

Voor een effectieve rapportage is meedenken vanuit het perspectief van de 

opdrachtgever essentieel. Search levert die extra inspanning, vanuit een brede 

visie, gebaseerd op ervaring met alle relevante aspecten die bij bodem en het 

gebruik ervan een rol spelen. In de praktijk blijkt dat deze aanpak opdrachtge-

vers veel tijd en kosten kan besparen.

In het licht van een duurzame toekomst worden bodem en milieu niet 

langer gezien als een risico, maar meer als een kans. De bodem speelt bij-

voorbeeld onder een modern, energieneutraal gebouw een belangrijke rol als 

medium voor warmte- en koudeopslag en vanouds liggen er netwerken van 

kabels en leidingen. Activiteiten ondergronds met steeds meer vitale functies, 

zoals drinkwatervoorziening en grondwaterbeheersing, hebben steeds meer 

aandacht nodig. 
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In Goor en Harderwijk produceerden twee 
grote asbestfabrieken jarenlang asbesthou-
dend bouwmateriaal. Onverkoopbare delen 
en afval uit de productie werden gratis ter 
beschikking gesteld aan omwonenden. 
Vele particulieren en bedrijven maakten 
hiervan dankbaar gebruik om erven, paden 
en wegen begaanbaar te maken. Met ern-
stige gevolgen. 

Na een Europese aanbesteding werd in 2011 
door verschillende bureaus rondom Goor 
en Harderwijk het grootste onderzoek in 
de Nederlandse geschiedenis naar asbest in 
de bodem uitgevoerd. Search nam zo’n 450 
locaties voor haar rekening. Steven Traast, 
manager van de afdeling Milieu bij Search, 
was destijds projectmanager: ‘De afvalresten 
die gebruikt werden in de wegen, bevatten 
hoge concentraties asbest. Dat noodzaakte 
tot ingrijpende maatregelen. Asbestwegen 
was in z’n soort en omvang een uniek 
probleem en een uniek project. Omdat 
gangbare onderzoeksmethoden hier niet 
toereikend bleken, heeft Search in samen-
spraak met het Projectbureau Asbestwegen 
eveneens meegedacht over de uitvoerbaar-
heid van beleid.’

Het opsporen van asbest in de bodem vereist 
een heel andere aanpak dan bijvoorbeeld 
bij olievervuiling gebruikelijk is. Bij veront-
reiniging met olie volstaat het om met een 
grondboor een kolom aarde uit de bodem 
te halen voor analyse. Omdat olie zich in de 
bodem relatief gemakkelijk en gelijkmatig 
over een groter oppervlak verspreidt, is de 
kans dat je met boringen op een paar goed 
gekozen punten de vervuiling opspoort groot. 
Bij asbestvezels of stukjes asbesthoudend 
materiaal die veelal verspreid in de grond 
worden aangetroffen, is dit niet geval. Dan 
is het noodzakelijk lange sleuven te graven 
en grotere hoeveelheden bodemmateriaal te 
analyseren. Zo zijn vrachtwagens vol met dui-
zenden kilo’s aarde onderzocht. Search deed 
in dit project ruim een jaar heel intensief 
onderzoek. Door de laboratoriumcapaciteit 
tijdelijk uit te breiden kon het werk binnen 
de afgesproken termijnen worden afgerond.

Bijzonder was ook de reactie van bewoners. 
Steven Traast: ‘Een flink aantal mensen in 
het gebied waren als voormalig werknemers 
van die fabrieken al vertrouwd geraakt 
met asbest in hun dagelijkse omgeving. De 
risico’s werden door de nuchtere Twentena-

case 03

Wegen van
asBest

ren soms als overdreven beschouwd. Maar 
gelukkig was er ook veel waardering voor de 
zorgvuldigheid waarmee de locaties werden 
onderzocht en gesaneerd.’ 

‘ Men gebruikte 
asbesthoudend 
productieafval 
voor de verhar-
ding van erven 
en wegen’
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Ad Westerhof, directeur van Troostwijk 
Groep B.V., is een vooraanstaand taxateur 
en schade-expert. Bovendien was hij als 
voormalig voorzitter van het Nederlands 
Instituut van Register-Experts nauw be-
trokken bij de kwaliteitsbewaking van het 
werk van schade-experts en risicodeskun-
digen. Hij herinnert zich die eerste kennis-
making met Eugène Janssen nog goed: 
‘We hadden beiden een grote mond en we 
werden al snel hele goede vrienden.’

Westerhof volgde de ontwikkeling van 
Search vanaf de beginjaren van nabij. 
‘Search heeft zich ontwikkeld van een 
klein laboratorium tot een landelijk toon-
aangevend bureau. Bij een grote brand 
kom je ze altijd tegen en zeg je asbest, dan 
zeg je Search. Ik herinner me veel mooie 
momenten, zoals toen Anne-Marie Rak-
horst Zakenvrouw van het jaar werd. Ook 
in Den Haag maakte het bedrijf naam. 
Dat bleek wel toen ze werden gevraagd te 
adviseren bij regelgeving en uitvoering.’

‘ er zijn in Nederland vele miljoenen uit-
gegeven aan discutabele saneringen’
 

Geen zwarte magie
Een aantal jaren fungeerde Westerhof als 
adviseur van Search en hij was ook betrok-
ken bij cursussen voor schade- en brand-
experts, opgezet in samenwerking met 
het Asbest Instituut en de Universiteit van 
Delft. ‘Ik zie nog voor me hoe Eugène voor 
die zaaltjes zin en onzin over asbest fan-
tastisch kon uitleggen. In een tijd waarin 
de wildwestsfeer rondom de gevaren van 
asbest een hoogtepunt bereikte wist hij al-
tijd de risico’s in een rationeel en feitelijk 
perspectief te presenteren. Bij waarde-
bepaling van onroerend goed speelden 
zogenaamde experts en deskundigen vaak 
handig in op de angst en onwetendheid 
van velen voor wie asbest een soort zwarte 
magie was. Lieden die via het arbeidsbu-
reau voor twintig gulden per uur werkten, 
moesten in een wit pak als asbestsaneer-
der opeens driehonderd gulden per uur 
verdienen. Er zijn in Nederland vele 
miljoenen uitgegeven aan soms discuta-
bele saneringen. Alle gebouwen daterend 
van voor 1994 zitten vol asbest. Zolang 
je het rustig laat zitten is er niets aan de 
hand en is er geen enkele reden om er zo 
overspannen mee om te gaan.’

Asbest
uit de 
wildwest-
sfeer

toen eugène Janssen in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog actief was met zijn bedrijf 
aBI asbestsanering ontmoette hij bij grote branden en calamiteiten steevast schade-expert en 
taxateur ad Westerhof. Het zou het begin worden van een jarenlange samenwerking. taxa-
teurs en experts spelen bij vastgoedtransacties en calamiteiten een sleutelrol.

ad Westerhof
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een grote brand bij chemisch bedrijf 
chemie-Pack in Moerdijk veroorzaakte 
in januari 2011 veel schade en opschud-
ding. Door de enorme rookontwikkeling 
moesten bewoners in de regio Zuid-Holland 
binnen blijven, de a16 en a17 werden in 
het getroffen gebied afgesloten, interna-
tionale treinen werden omgeleid en het 
scheepvaartverkeer op het Hollands Diep 
stilgelegd. Boeren moesten het vee bin-
nenhouden. 

Op het industrieterrein waar de brand 
woedde lagen grote partijen brandbare en 
giftige stoffen opgeslagen. Zo’n 150 brand-
weerlieden waren in touw en Shell, met 
een vestiging in de directe omgeving, stelde 
bedrijfsbrandweerwagens ter beschikking. 
Het ministerie van Defensie stuurde crash-
tenders, ook wel blusreuzen genoemd. Het 
ministerie van Veiligheid en Justitie coördi-
neerde de inzet van brandweer en hulpdien-
sten en de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
van Pieter van Vollenhoven begon een on-
derzoek naar de oorzaak en de achtergrond 
van de brand. Omroep Brabant Radio en 
RTV Rijnmond informeerden gealarmeerde 
omwonenden. 

snel en adequaat inkaderen
De brand, met veel steekvlammen en 
explosies, sloeg over naar een vestiging van 
Wärtsilä, het Finse concern dat in Moerdijk 
onderdelen voor dieselmotoren bouwt. Op 
verzoek van de verzekeraars van Wärtsilä 
onderzocht Search in hoeverre giftige PCB’s 
en dioxine op het afgebrande gebouw en op 
de daar aanwezige kostbare inventaris, zoals 
koper, staal en messing van Wärtsilä waren 
terechtgekomen.  
Toen de verontreiniging snel en adequaat 
in kaart was gebracht, bleek dat slechts een 
klein deel van de inventaris onder speciale 
condities gereinigd en afgevoerd behoefde 
te worden. De rest van het gebouw en de 
opslag kon voor normale sloop en afhande-
ling worden vrijgegeven. Door deze aanpak 
bleven de kosten aanzienlijk beperkt. 

‘ Op het industrie-
terrein lagen grote 
partijen brandbare 
en giftige stoffen 
opgeslagen’

case 04

Beperkt
verLIes
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caLaMITeITeN BRaNDeN
Bij calamiteiten en branden is search vaak ter plaatse voor het verrichten van onderzoek naar 
verschillende soorten vervuiling met asbest of chemische stoffen in bodem, lucht of water. grote 
branden in Drachten en de vuurwerkramp in enschede zijn sprekende voorbeelden.

KINDeRTeKeNING
In mei 2000 woedde bij afvalverwerkingsbedrijf 
aTF in Drachten de grootste brand die Friesland 
ooit trof. Zwarte rookpluimen waren in een 
groot deel van de provincie zichtbaar. Het was 
een milieubrand met ingrijpende gevolgen. De 
directie werd strafrechtelijk vervolgd wegens 
nalatigheid en omwonenden kregen twaalf jaar 
na dato alsnog een schadevergoeding.

aanvankelijk werd gedacht dat grote hoeveelheden 

asbest waren vrijgekomen, maar al snel bleek dat 

het ging om chemische stoffen: om pCB-houdende 

oliën, die bij bepaalde temperaturen zeer gevaarlijke 

dioxines vormen. search adviseerde de gemeente en 

toen de wind draaide bleek het niet langer noodzakelijk 

om de stad te ontruimen. Wel werd het industrieter-

rein ontruimd en moest het vee naar binnen toen de 

rookpluim over de weilanden trok. 

nauwelijks een week na de brand waren in 

Drachten de autoriteiten bijeen voor een perscon-

ferentie. Michel Baars zou daarbij als adviseur een 

toelichting geven over de situatie, maar de verzamelde 

pers vertrok al snel richting enschede, waar diezelfde 

zaterdagmiddag de vuurwerkfabriek van s.e. Fire-

works was ontploft.

search zou ook een adviserende rol spelen bij de 

ramp in enschede en uiteindelijk drie jaar intensief 

betrokken blijven bij de afwikkeling ervan: met onder-

steuning van de rampenstaf, milieukundige begelei-

ding, bodemonderzoeken, instructie van betrokke-

nen en hulpverleners, en het opstellen van een plan 

van aanpak ten behoeve van sanering en sloop. 

Het ging in enschede om zestigduizend ton met 

asbest verontreinigd puin. van de zestig mensen die 

destijds bij search werkten, waren er vijfentwintig 

dag en nacht in touw in enschede. Collega’s die 

in oorlogsgebieden in Bosnië en kosovo hadden 

gewerkt, waren zwaar aangeslagen door wat ze in 

enschede zagen. De tekening die een meisje uit het 

rampgebied stuurde als bedankje omdat de mensen 

van search haar kat hadden terugvonden, is slechts 

een van de vele, vaak emotionele herinneringen.

ROeTONDeRZOeK IN De GOFFeRT 
Bij een brand in 2012, die was ontstaan in de ont-

vangstruimte van het voetbalstadion van n.e.C. in 

nijmegen, verspreidden zich rook en roet door het 

gebouw. roet is een stof die vrijkomt bij onvolledige 

verbranding van bijvoorbeeld hout, maar ook van

vloeibare stoffen zoals olie. Omdat neergeslagen roet-

deeltjes niet altijd met het blote oog waarneembaar 

zijn, maar wel nog heel lang een vervelende geur kun-

nen veroorzaken, is een snelle schoonmaak gewenst. 

aan search werd gevraagd om kort na de brand pre-

cies te onderzoeken waar de schoonmaker aan de 

slag zou moeten. Wanneer eenmaal duidelijk is vast-

gesteld welke delen van het gebouw zijn aangetast, 

blijkt het vaak onnodig om het complete gebouw 

intensief schoon te maken.
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In de zomer van 2011 kregen in Hoorn 160 
kersverse eigenaren de sleutels van hun 
nieuwe huis in vrijetijdspark De Blauwe 
Berg, ondanks de nabijgelegen a7 een 
prettige woonomgeving met een hotel, bio-
scoop en casino plus een openbaar park 
van drie hectare. Het was even slikken 
toen één van de bewoners een jaar later 
asbest in het nieuwe woongebied aantrof.

Theo van der Salm van projectontwikkelaar 
AM: ‘Voor de bouw startte, is de grond meer-
dere malen getoetst op verontreiniging. De 
bodem bleek geschikt voor gebruik: eventu-
eel aanwezig asbest overschreed nergens de 
strenge gezondheidsnormen. Na de asbest-
vondst in 2012 is aanvullend onderzoek 
gedaan in het park en de tuinen en werden 
in totaal drie stukjes hechtgebonden asbest 
aangetroffen.’ Bij hechtgebonden asbest, 
waarbij de asbestvezels vastzitten aan ander 
materiaal, meestal cement, is het risico op 
het inademen van vezels klein. 

Zorgvuldige communicatie
De gemeente Hoorn, Milieudienst West-

Friesland, AM, GGD, woningcorporatie 
Intermaris en Search gaven naast het onder-
zoek vooral prioriteit aan een zorgvuldige 
communicatie met de bewoners. 
 
Van der Salm: ‘Search was volwaardig 
partner in de communicatie. Asbest is een 
lastig onderwerp. Het mag in een beperkte 
hoeveelheid in de grond zitten en als je een 
stukje asbest vindt, betekent dat niet per se 
dat er iets aan de hand is. Dat is moeilijk uit 
te leggen aan bewoners, maar door goed te 
communiceren slaagden we erin de rust te 
bewaren en wisten we grote koppen op de 
voorpagina’s te voorkomen.’
 
De pers werd nadrukkelijk betrokken bij de 
communicatie en vragen van bewoners en 
andere belangstellenden naar de eigenschap-
pen en risico’s van asbest werden zorgvuldig 
beantwoord. Er waren inloopavonden en alle 
onderzoeksrapporten werden gepubliceerd 
op de website van de gemeente Hoorn. 
Ook het onderzoek was gericht op het weg-
nemen van elke twijfel bij de bewoners. Na 
grondig onderzoek in het park, de groen-

voorzieningen en in het overgrote deel van 
de tuinen van bewoners, werd niets gevon-
den. Met dit onderzoek werd de hinder voor 
de bewoners zoveel mogelijk beperkt. Een 
hovenier en stratenmaker vergezelden de 
bodeminspecteurs en wisten alle sporen van 
het onderzoek meteen weer uit. Uiteindelijk 
zijn alle bewoners positief gestemd over de 
leefbaarheid in hun wijk. 

case 05

geen vOOr-
pagInanIeUWs 

‘ als je een 
stukje asbest 
vindt, betekent 
dat niet per se 
dat er iets aan 
de hand is’
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saNeRINGeN eN PROJecTeN
De ontdekking van bodemverontreiniging in woonwijken, in de directe leefomgeving, rondom eigen 
huis en tuin, is voor bewoners altijd ingrijpend en bedreigend, ongeacht of het nu asbest of een 
andere verontreiniging betreft. De ervaring leert dat veel onnodige onrust kan worden weggenomen 
door gedegen onderzoek en met goede voorlichting en communicatie.   

ONRusT weGNeMeN
In 2003 bleken in De Leest, een woonwijk in de gemeente veghel, twaalf 

percelen met asbest verontreinigd, het gevolg van de sloop van een boerderij op 

die plek in 1965. De asbestverontreiniging kwam aan het licht nadat search in 

opdracht van één van de bewoners uit de wijk een bodemonderzoek had uitge-

voerd. Omdat er geen verantwoordelijken meer konden worden aangesproken, 

nam de overheid de kosten van onderzoek en sanering op zich. namens de pro-

vincie noord-Brabant coördineerde Ine veenstra-reemers het saneringsproject: 

‘We lieten het onderzoek door search uitvoeren, niet omdat zij het goedkoopst 

VeRDeRe
MILIeuscHaDe 
VOORKOMeN
Bij een grote brand bij kunststofproducent pro-

mens in Zevenaar in september 2013, werd in de 

directe omgeving van het bedrijf asbest gevonden. 

Ook op grotere afstand van de fabriek, in een 

landbouwgebied met kleine dorpen en een re-

creatieplas tussen Zevenaar, Doesburg en Didam  

werden roetdeeltjes aangetroffen. De brandweer 

trachtte zoveel mogelijk milieuschade te voorko-

men. ‘We laten panden gecontroleerd uitbranden 

omdat we liever hebben dat [eventuele] schade-

lijke stoffen verbranden dan dat je ze met blussen 

wegspoelt en zo in het grondwater laat belanden’, 

vertelde woordvoerder gerard smit van de brand-

weer. Om elk risico uit te bannen deed search 

bodemonderzoek en onderzocht voor de zekerheid 

ook het water in de nabijgelegen sloten. 

waren, maar wel omdat ze per tuin konden aangeven of er asbest aanwezig was.’

De veghelse wijk was wel even in rep en roer, maar tijdens een informatie-

avond wisten search en een milieuarts van de ggD veel onrust weg te nemen. 

veenstra-reemers: ‘De uitkomsten van het bodemonderzoek werden snel 

gecommuniceerd. Bij twaalf verontreinigde percelen bleek sanering noodzake-

lijk. De bewoners werden op de hoogte gebracht van alle nog uit te voeren werk-

zaamheden. Hun toestemming was noodzakelijk, maar geen enkele bewoner 

tekende bezwaar aan. alles kon snel en in goed overleg worden afgehandeld.’ 

‘ Dienstver- 
lening, het 
mooiste vak 
van de  
wereld’
anita rolffs
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 ‘Alleen met 
een winnend 

teAm mAAk
je dAAd-

werkelijk
het verschil’

UDO WaLtMan
bedrijfsdirecteur Search Laboratorium,

Opleidingen, Consultancy 

prOFIeL
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L
oop nooit met lege han-
den.’ Een wijsheid die me 
vroeg is aangeleerd en al-
tijd is bijgebleven. Proac-
tief, dóen en geen tijd ver-
spillen. Die mentaliteit 
kwam goed van pas in de 

horeca, een wereld waar ik me al op jonge leef-
tijd thuis voelde. Mijn ouders hadden een ho-
tel, een bejaardenhuis en een zwembad. Op-
groeien in die omgeving maakte mij heel 
duidelijk wat het betekent om er echt altijd te 
zijn voor klanten. Gastvrijheid en onderne-
merschap spelen nog steeds een grote rol in 
mijn leven,  beide zijn bepalend voor de ma-
nier waarop ik nu zelf onderneem en leiding 
geef. 

In het voorjaar van 2005 ben ik bij Search 
begonnen. Enthousiasmeren en kennisdelen 
is wel de essentie van de manier waarop ik een 
succes probeer te maken van het laboratori-
um, opleidingsinstituut en adviesbureau. Dat 
geldt zowel intern als naar klanten toe. Klan-
ten zijn bij ons altijd welkom en kunnen 24 
uur per dag en 7 dagen per week op ons reke-
nen, als het nodig is. Wat dat betreft zijn de 
geleerde lessen uit de horeca altijd waardevol 
gebleven. 

Alleen met een winnend team kun je als 
onderneming daadwerkelijk het verschil ma-

ken voor klanten. Werken moet ook inspire-
rend en leuk zijn. Dat houd ik altijd voor aan 
nieuwe medewerkers. Het lijkt me vreselijk 
iets te moeten doen waar je niet beter van 
thuiskomt dan je erheen ging. Niets is mooier 
dan hard werken binnen  een organisatie waar 
je voor je inzet ook iets terugkrijgt en waar je 
het verschil kunt maken. 

SteedS breder
Search begon aanvankelijk heel specialis-
tisch, als laboratorium, en ontwikkelde door 
de jaren een steeds breder advies- en dien-
stenpakket. Hoe de drie bedrijfsonderdelen 
waar ik leiding aan mag geven zich hebben 
ontwikkeld, is typerend voor het Search. Met 
het ‘lab’ begonnen we vanuit de techniek de 
wereld een beetje beter te maken. Langzaam 
maar zeker deden we meer dan een gebouw 
(asbest-)veilig maken. De ervaring die we in 
de eerste jaren opbouwden, deelden we later 
via trainingen in het opleidingsinstituut. 
Vanuit de traditionele onderdelen groeiden 
we door; nu helpen we grote en kleine  
organisaties in de volle breedte veiliger en  
duurzamer te werken. En delen we de kennis  
op veel grotere schaal via bijeenkomsten,  
congressen en boeken. 

In de titel van ons boek Asbestfeiten; plei-
dooi voor een hernieuwde samenwerking zit een 

Gastvrijheid en 
ondernemerschap 

>

 ‘
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‘samen met 
onze klanten 

is search
GeGroeid’

Hans de Jong
manager Search

Ingenieursbureau

PRoFIeL

typische Search-houding verborgen. Het is hoe 
we de soms roerige asbestmarkt benaderen: 
feitelijk, positief en gericht op oplossingen. En 
precies op diezelfde manier werken we aan de 
uitdagingen van onze klanten op thema’s als 
duurzaamheid en veiligheid. Geen oneindige 
probleemanalyses, maar laten zien wat kan, 
wat je kunt bereiken door samen te werken, 
kennis en ervaring te delen. 

PoSitiviteit
Ik kijk met veel voldoening terug op de afgelo-
pen jaren. Bedrijfsmatig hebben we een  flinke 
groei doorgemaakt. Maar ook op persoonlijk 
vlak is Search meer dan werk, er zit veel per-
soonlijkheid en drive in de samenwerking en 
de manier waarop we samen hebben besloten 
om te ondernemen. Daarin zie ik ook duide-
lijk de hand van Eugène. Ik heb hem altijd er-
varen als inspirerend, kordaat, we hebben on-
gelooflijk veel van hem geleerd. Rond zijn 
overlijden is er veel gebeurd in het bedrijf, er 
zijn hechte vriendschappen ontstaan en dat 
heeft ook veel betekend voor onze visie en aan-
pak. Het heeft ook veel positiviteit gebracht. 

Als bedrijf hebben we ons in de breedte 
ontwikkeld op verschillende thema’s. Door de 
onderlinge samenhang kunnen we onze klan-
ten nu aanzienlijk meer bieden dan in het ver-
leden. Voor de komende jaren verwacht ik een 
verdere verdieping van die toegevoegde waar-
de. De integrale benadering, die samenhang, 
dat gaat nog meer een rol spelen.  

StaPPen vooruit 
Ik ben trots op de ontwikkeling die veel van 
onze eigen mensen doormaken. De groep men-
sen waar ik leiding aan mag geven heeft zake-
lijk enorme stappen vooruit gezet. En dat ver-
taalt zich ook in hun privéleven. Ze zijn 
gegroeid en ze hebben de mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen met beide handen aange-
grepen. Collega’s die bij ons zijn gestart en die 
door heel hard werken nu op een mooie positie 
zitten. Mensen die excelleren binnen de groei 
van de onderneming, maken echt het verschil 
voor klanten. Dat is waar het elke dag om gaat. 

Udo Waltman is bedrijfsdirecteur van Search 

Laboratorium, Opleidingen en Consultancy. Als 

expert op de gebieden veiligheid, duurzaamheid en 

asbest is hij niet alleen betrokken bij klanten, maar 

ook bij diverse commissies, brancheverenigingen 

en initiatieven in zijn vakgebied. Zo is hij betrok-

ken bij landelijke wet- en regelgeving, initieert hij 

nieuwe initiatieven en ontwikkelt hij opleidingen, 

cursussen en congressen. Hij is veelvuldig spreker 

en voorzitter tijdens debatten en rondetafelbijeen-

komsten. Udo Waltman is onder meer lid van het 

CCvD, de branchevereniging voor laboratoria 

Fenelab en van de stuurgroep duurzaamheid bij 

Rabobank Amerstreek.
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V
oor mij is Search een ge-
voel. Het zit bij alle men-
sen die bij Search wer-
ken in de genen. Ze 
werken bevlogen voor 
de klant, ze gaan voor 
het resultaat. Die men-

taliteit karakteriseert Search wel. 
Ik ben tien jaar geleden bij Search be-

gonnen. Daarvoor was ik mede-eigenaar van 
een ander asbestinventarisatiebureau en -la-
boratorium, waar ik lang daarvoor samen 
met Anne-Marie Rakhorst begon. Toen ik hier 
kwam, waren er twaalf medewerkers op de 
afdeling asbest en nu zijn het er 91. 

Er is in die tien jaar veel gebeurd. Het is 
vaak alle hens aan dek. Je kunt moeilijk een 
waterdichte planning opstellen, want we heb-
ben vaak met calamiteiten te maken en die 
komen niet volgens de kalender. Zo herinner 
ik me hoe we in 2007 net met een grote verze-
keraar een contract hadden afgesloten om bij 
storm de schade op te nemen. Prompt kwam 
er twee weken later een grote februaristorm 
en kregen we tweehonderd meldingen op één 
dag binnen. Door er met z’n allen de schou-
ders onder te zetten, konden we in een paar 
dagen alle gedupeerden bereiken en helpen. 

Het gaat over flexibiliteit, over het oplos-
sen van een probleem voor de klant. We zijn 

24/7 bereikbaar, dus kan het gebeuren dat ik 
uit mijn bed gebeld word omdat er bij een 
grote brand ook tactische en strategische on-
dersteuning nodig is. Dan is het gewoon met 
z’n allen erop af, en de klant op alle niveaus 
ondersteunen. Voor je het weet zit je op zater-
dagochtend bij een burgemeester thuis om 
samen de problemen op te lossen, zoals bij de 
calamiteit in het Energiegebouw te Dordrecht 
het geval was.

 
Meedenken
Alle klanten zijn even belangrijk voor ons. 
Elke opdracht verdient en krijgt de volle aan-
dacht. Soms krijg je een monster opgestuurd 
met de vraag om het met spoed te analyseren. 
Een klusje van 35 euro, dat we niet op een sta-
pel leggen, maar meteen onder de micro-
scoop. Zo’n monster bleek ooit afkomstig van 
de SS Rotterdam, en dat werd een van onze 
grootste opdrachten. Zo kan ik nog veel meer 
voorbeelden noemen. 

We zijn vooral bekend door het doen van 
analyses en inventarisaties. Maar naast dat 
operationele werk, is het onze ambitie om ook 
meer tactisch en strategisch mee te denken 
met onze klanten. Wat hoger in de boom zie je 
eerder kansen en mogelijkheden voor beleid, 
energieprestatie of  verduurzaming. Dat levert 
onze relaties winst op vele fronten en het 

teamwork! 

>
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geeft ons als bedrijf mogelijkheden om over 
een langere periode duurzame ambities te 
helpen realiseren. Ik zie het ook als een uitda-
ging om in een breder kader en voor de toe-
komst,  een bijdrage te leveren aan betere nor-
men en een betere wetgeving.

Pijler
Samen met onze klanten is Search gegroeid. 
Asbest is nog steeds een belangrijke pijler van 
Search; we zijn ermee groot geworden en het 
is ons visitekaartje. Klanten weten ons ook 
heel gemakkelijk te vinden en daarom groei-
en we nu nog steeds in een moeilijke markt.  

We werken binnen onze afdeling Asbest 
nu met 45 medewerkers alleen al voor de  
woningcorporaties. De eerste gesprekken bij 
woningcorporatie Ymere staan me nog duide-
lijk voor ogen. Het ging over mutatiewoningen 
en planmatig onderhoud. Ik had van die  
begrippen nog nooit gehoord, maar in goed 
overleg hebben we onderzoeken gedaan en  
beleidsplannen en procedures ontwikkeld. 
Ymere heeft ons de kans gegeven om hierin te 
groeien en wij hebben die uitdaging aangegre-
pen. Samen kom je er wel. 

‘Wij regelen dat’
Zo ging het ook toen ik samen met Eugène 
Janssen bij het Havenbedrijf zat. Daar moest 
op heel korte termijn een groot aantal inspec-
ties gedaan worden en Eugène zei gewoon: 
‘Wij regelen dat’. Hij was heel gedreven, hij 
had zijn principes en daar stond hij voor. In de 
auto keken we elkaar aan met een blik van 
‘Wat nu’. Maar hij mobiliseerde gewoon het 
hele bedrijf en de klus werd geklaard. Het op-
lossen van het probleem stond bij hem boven 
alles. Dat is een stukje discipline waar we, 
denk ik, trots op mogen zijn. Bij dit soort din-
gen staan de medewerkers natuurlijk niet elke 
dag stil. Ze werken vaak aan een onderdeel 
van het proces, een rapport, een analyse, en 
dan kun je het geheel minder goed overzien. 
Maar wat ze stuk voor stuk wél weten is dat ze 
bijdragen aan een beter en gezonder milieu, 
een veilige woon- en werkomgeving. 

Hans de Jong MRICS is sinds 2003 manager van de 

afdeling Asbest bij Search Ingenieursbureau. In 

deze periode heeft hij een grote bijdrage geleverd 

aan de ontwikkeling van Search tot marktleider op 

het gebied van asbestinventarisaties en procesbe-

geleiding in de woningbouwsector. Hij beschikt 

over een zeer breed netwerk en is onder meer 

vertegenwoordiger binnen de brancheoverleggen 

(VOAM-VKBA, NLingenieurs) m.b.t. veiligheid, 

kwaliteit, Arbo en duurzaamheid en expertise op 

het gebied van het opstellen van wet- en normstel-

lende documenten (NEN). Van 1997 tot 2009 was 

hij bestuurslid van het VOAM en hij is medeoprich-

ter en bestuurslid van het VKBA. Hans de Jong 

wordt vaak gevraagd om advies bij projecten en 

heeft zijn medewerking bij een groot aantal calami-

teiten verleend, waaronder de brand in Venlo en de 

gasexplosie bij een flatgebouw in Amsterdam in 

2011. Zijn kennis van product en markt, grondige 

analyses van problemen en weloverwogen beslissin-

gen maken hem een waardevol expert.
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Woef! Jonge hondenclub, luis in de pels?  

Waf! Wat? Rebelse knipoog? 

‘Geef me nog een koekje!’  

Dan zal ik waken: 

trouw, luisterend, behulpzaam.  

Hier is het veilig. 

Peter Keizer | Mag ik een koekje? 

Hout, Kantoor Search Heeswijk 

Een spreekwoord uit de achttiende eeuw zegt: ‘Men moet een ongeluk  

geen bode zenden.’ Met andere woorden: breng jezelf en je omgeving niet  

in gevaarlijke situaties, waarin een ongeluk ‘ongeroepen’ komt. 

Een veilige leef- en werkomgeving creëren is prima mogelijk en daarbij 

spelen veel factoren een rol: de bouwkundige staat van gebouwen, het binnen-

klimaat, brandveiligheid, aanwezigheid van legionella, asbest, gevaarlijke stof-

fen, bodemvervuiling. En dan hebben we het nog niet eens over veilig werken 

op hoogte of langs de weg. Met een integrale blik op al die factoren, met een 

combinatie van disciplines, ontstaan kansen en kennis om incidenten te voor-

komen en beheersbaar te maken. 

Ook bij calamiteiten, wanneer emoties vaak de leiding nemen, is het be-

langrijk te handelen vanuit overzicht en kennis. Vanuit bewustzijn van risico’s 

en handelend vanuit vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Calami-

teiten blijven voor eigenaren van gebouwen, aannemers en dienstverleners 

meestal beperkt tot een onvoorzien, maar gelukkig eenmalig, incident. Search 

daarentegen wordt bijna dagelijks bij de meest uiteenlopende calamiteiten in-

geschakeld, heeft die ervaringen geanalyseerd en er lessen uit getrokken. Die 

kennis vormt de basis voor tal van cursussen en trainingen waarmee organisa-

ties en bedrijven zich kunnen wapenen tegen gevaren, zowel in de dagelijkse 

bedrijfsvoering als bij calamiteiten. Wie voorbereid is op onveilige omstandig-

heden, weet risico’s beheersbaar te maken en hoeft de bode niet uit te zenden.
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Hoe zeer emoties de regie kunnen nemen 
bij calamiteiten werd in de zomer van 
2012 nog eens duidelijk in de Utrechtse 
wijk Kanaleneiland, toen na een asbest-
vondst bijna tweehonderd gezinnen hals 
over kop hun huis verlieten. Vrijwel meteen 
bleek dat het risico op besmetting/bloot-
stelling aan asbest kleiner was dan één op 
tien miljoen. Desondanks escaleerde de 
situatie volledig.  

Search begon twintig jaar geleden met 
onderzoek naar asbest. Vanaf het begin 
stond daarbij een no-nonsense aanpak 
centraal. Want wanneer de risico’s geba-
seerd zijn op feiten (asbestfeiten) blijken ze 
vaak beperkt en beheersbaar. Middelen 
kunnen dan beter worden besteed aan het 
creëren van een gezonde en veilige omge-
ving, dan ze te investeren in paniek of onno-
dige bureaucratie.  
Brandpunt maakte over Kanaleneiland een 
reportage onder de veelzeggende titel  
Asbesthysterie. Ook Michel Baars kwam in die 
reportage aan het woord: ‘Ik wilde alleen 
meewerken aan een uitzending als die erop 
zou zijn gericht om de risicoperceptie van 
asbest tot normale proporties terug te bren-
gen.’ De redactie van Brandpunt maakte met 
een aantal deskundigen een duidelijk state-
ment: ‘Kanaleneiland is bepaald geen uit-
zondering. De angst voor asbest verlamt 
bestuurders en jaagt de maatschappij op 
hoge kosten. Onnodig, omdat de gezond-
heidsrisico’s in veel gevallen heel klein zijn.’

Risicoperceptie
In de uitzending waren beelden te zien van 
het Martinuscollege in de Noord-Hollandse 
gemeente Stede Broec. Na de vondst van een 
paar asbestplaten in het plafond werd de 
school met 2.200 leerlingen gedurende een 
half jaar gesloten. Er werd 4,5 miljoen euro 
uitgegeven aan onderzoek, noodhuisvesting, 
schoonmaken, sanering en herstel. Search 
werd gevraagd voor een second opinion en 
deed onderzoek. Asbestonderzoeker Marc 
Schreuder verklaarde dat er geen enkel 
risico op besmetting met asbest heeft be-
staan op de school. Een algemeen beeld: 

‘Besluiten worden genomen op basis van  
een onjuiste risicoperceptie van asbest. Zo 
worden honderdduizenden, soms miljoenen 
euro’s uitgegeven die niet te herleiden zijn 
naar de feitelijke situatie.’   
Het risico op ernstige ziekten bij asbest 
speelt pas een rol na jarenlange blootstelling 
aan het materiaal, verklaarden de vooraan-
staande longartsen Henk Sinnige Damsté en 
Paul Baas in de Brandpunt-reportage. De 
beroepsziekte asbestose is symbool gewor-
den voor onveiligheid in brede zin. Hoog-
leraren veiligheidskunde onderschrijven die 
bevindingen vanuit hun eigen perspectief. 
Ira Helsloot is van mening dat de overheid is 
doorgeschoten in het beleid rondom asbest 
en Ben Ale concludeert: ‘Gezond verstand 
zegt dat bepaalde risico’s zo klein zijn dat je 
die ook net zo goed kunt nemen.’ Brandpunt 
sloot af met de conclusie dat de overheid 
duidelijk moet maken dat de risico’s van 
asbest heel klein zijn, ‘anders is het wachten 
op een volgend asbestdrama.’

‘ Wanneer risico’s 
gebaseerd zijn op 
feiten blijken ze 
vaak beperkt en 
beheersbaar’

case 06

Asbesthysterie
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calamiteiten
Asbestincidenten laten zie hoe delicaat de communicatie bij calamiteiten kan zijn. het maatschap-
pelijk belang van een gezonde en veilige leefomgeving zorgt er, in combinatie met een gebrek aan 
informatie en regie, voor dat incidenten in de publieke opinie en in de media snel kunnen escale-
ren. Met onnodige onderzoeken, kosten, onrust en imagoschade als bittere nasmaak. 

RamPen 
VooRKomen
Met de rampen van volendam, enschede en New 

york nog levendig op het netvlies, moesten alle 

Nederlandse gemeenten en bedrijven in 2002 

hun rampenplan en bedrijfsnoodplan op orde 

hebben. search organiseerde in samenwerking 

met het instituut voor educatie (ive) een interna-

tionaal congres over calamiteiten in het Amster-

damse hilton hotel, rond de centrale vraag hoe 

bedrijfsleven en overheden dergelijke rampen 

kunnen voorkomen. 

‘ Bij alle focus op technische en 
praktische aspecten mag vooral de 
mensenkant niet worden vergeten’

commUnicatie Bij VeiligHeiDscRisis
een prachtig draaiboek op de plank is geen waterdicht middel om een crisis te voorkomen. remco de boer schreef naar  

aanleiding van het asbestincident op Kanaleneiland het boek Verloren vertrouwen, lessen uit de Utrechtse asbestzaak.  

een van zijn voornaamste conclusies is dat bij alle focus op technische en praktische aspecten, vooral de mensenkant niet mag 

worden vergeten. Wanneer huurders zich serieus genomen voelen, wanneer er een band bestaat met de bestuurders en mede-

werkers van de corporatie bijvoorbeeld, dan zal het eenvoudiger zijn om scheuren in een gebouw of de aanwezigheid van een 

asbestplaatje in de schuur in de juiste proporties te zien.

hetzelfde geldt voor de pers. een goede verstandhouding met vooral lokale media, gebaseerd op regelmatig contact, schept 

een relatie waarbij je in noodsituaties snel informatie kunt delen. vooral wanneer de daadwerkelijke oorzaak voor burgers onzicht-

baar en oncontroleerbaar is, zoals asbest, legionella en verzakkingen van huizen. Omdat bij zulke calamiteiten de risicoperceptie 

van betrokkenen meestal niet op feiten gebaseerd is, werkt het bagatelliseren of ontkennen van risico’s meestal averechts. remco 

de boer: ‘Mensen zijn vooral bang voor dingen waar ze geen controle over hebben. door mensen keuzes te geven, bijvoorbeeld in 

situaties waarin je ze uit huis moet plaatsen, geef je dat gevoel van controle weer terug.’ 

Kinderen spelen in de krater die ontstond na de ontploffing 

op het voormalige terrein van se Fireworks.
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in het voorjaar van 2013 volgden twintig 
communicatieadviseurs, beleidsmedewer-
kers en bestuursleden van de vijf leidse 
woningcorporaties bij search een training 
communicatie, asbest en calamiteiten. 
gerda van den Berg, directeur van woning-
corporatie de sleutels, nam het initiatief. 

Het asbestincident in de Utrechtse wijk 
Kanaleneiland werkte voor Gerda van den 
Berg en haar collega’s als een eyeopener: een 
les om na te denken over hoe gemeenten, 
brandweer, corporaties en andere partijen 
goed afgestemd kunnen samenwerken bij 
een dergelijke calamiteit. Omdat de Sleutels 
al langer zaken deed met Search, klopte de 
woningcorporatie ook met deze vraag bij 
hen aan. In overleg met de andere Leidse 
corporaties werd een programma op maat 
gemaakt. Gerda van den Berg: ‘We wilden 
niet alleen nog eens goed nadenken over 
hoe te handelen bij calamiteiten, maar ook 
met de gemeente de rolverdeling bespreken. 

Gemeente en brandweer hebben draaiboe-
ken voor calamiteiten klaarliggen, maar 
daarin zijn maatschappelijke partijen zoals 
corporaties geen actor. De brandweer heeft 
bijvoorbeeld niet altijd op het netvlies dat ze 
de woningcorporatie er meteen bij moeten 
betrekken als er een complex in brand staat. 
Politie en brandweer zouden meer gebruik 
kunnen maken van de specifieke kennis van 
bijvoorbeeld gebouwen waarover corporaties 
en specialisten zoals Search beschikken. Of 
het nu gaat om chemicaliën, asbest of om 
een bewoner die munitie verzamelt, je kunt 
niet zonder specialisten.’

Rustiger opereren in crisissituaties
Asbest blijft een bijzonder geval. Van den 
Berg: ‘Bij het zien van een brand maken 
mensen haast vanzelf een inschatting over 
hoe gevaarlijk iets is. Maar omdat de aan-
wezigheid van asbest niet direct zichtbaar 
is, roept het veel meer onrust op. Dat vraagt 
een grotere inspanning op het gebied van 

crisisbeheersing. Je moet voorkomen dat 
mensen zich onnodig zorgen maken of dat 
ze zich in gevaarlijke situaties begeven.’ In 
de training werd gewerkt met een groot 
aantal praktijkvoorbeelden. ‘Dat helpt om 
situaties snel te duiden. Ook in de commu-
nicatie is dat wezenlijk: hoe en wat moet je 
vertellen, welk type taalgebruik past daarbij; 
dat was voor mij wel verhelderend.’

Gerda van den Berg verwacht dat de hech-
tere samenwerking tussen crisisorganisaties 
van de gemeente en andere partijen in de 
toekomst veel zal opleveren. ‘We weten nu 
beter van elkaar hoe er gewerkt wordt. Het 
was voor ons als corporaties ook heel zinvol 
om kennis te maken met de Gecoördineerde 
Regionale Incidentbestrijdings Procedure 
(GRIP), een systeem waarmee lokale overhe-
den werken. Door dit systeem begrijpen we 
beter waar we aan toe zijn en kunnen we, 
hoe tegenstrijdig dat wellicht ook klinkt, in 
een crisissituatie rustiger opereren.’

‘ asbest vraagt een 
grotere inspanning 
op het gebied van 
crisisbeheersing’

case 07

FeiteN eN
eMOties

gerda van den berg
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Constructie- en onderhoudswerkzaamhe-
den op bouwterreinen, bij installaties en 
in fabrieken en werkplaatsen kennen een 
verhoogd risico. Daarvoor is sinds 1994 
de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) 
in gebruik. Voor dit veelzijdige toetsings-
programma namen petrochemische be-
drijven en aannemers het initiatief. Door 
de jaren heen is het steeds aangepast aan 
de eisen van de tijd. De doelstelling bleef 
ongewijzigd: veiliger werken en het aantal 
ongelukken verminderen. Steeds meer 
opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat 
verplicht.
Karin van Casteren is een van de medewer-
kers van Search die in de beginjaren van 
het bedrijf veiligheidstraining gaven: ‘Dat 
waren algemene trainingen om de risico’s 
van bijvoorbeeld werken op een steiger, 
met gevaarlijke stoffen of met bepaalde 
gereedschappen te beperken. Door het 
hele land werden cursussen gegeven. We 
gingen naar bedrijfskantines, loodsen en 
partycentra en in de oude kantoorvilla in 
Heeswijk hadden we op zolder onder het 
schuine dak een cursuszaaltje voor tien 
mensen. Je stootte er altijd je hoofd. Het 
was een leuke tijd. Het was pionieren; we 
deden alles zelf, van het maken van de 
cursusboeken tot aan het beleggen van de 
broodjes voor de cursisten.’

‘ met bedrijfstrainingen op maat 
levert search specifieke kennis, 
inspiratie en motivatie’

Cursus
op
hoogte

het delen van kennis is voor search essentieel. Ook in de beginjaren, toen de focus van het 
bedrijf nog volledig op asbest was gericht. het cursuspakket rondom asbest breidde destijds 
al snel uit met meer algemene veiligheidstrainingen.  

Search Opleidingen heeft in de loop van 
jaren trainingen ontwikkeld voor alle 
asbestvraagstukken. ‘Deelnemers aan de 
asbesttrainingen schrikken soms wel als je 
alle ziektes die je van asbest kunt krijgen 
de revue laat passeren, maar ze blijven 
zakelijk en professioneel’, zegt Karin van 
Casteren. ‘Ze weten dat ze er zelf voor 
hebben gekozen om bij een saneerder te 
gaan werken. Als je kunt uitleggen dat de 
risico’s beheersbaar zijn wanneer de vei-
ligheidsprocedures in acht worden geno-
men, dan valt het met de onrust wel mee.’ 

Karin van Casteren
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e-leaRning PoPUlaiR in cHina
e-learning heeft de toekomst. dat merkte search al toen eugène Janssen in 2005 deelnam aan een Nederlandse handelsmissie naar China onder leiding van staatsse-

cretaris van economische Zaken Karien van gennip. in China, een land met nog altijd hoge aantallen ongevallen op met name bouwlocaties, bestond grote belangstel-

ling voor de veiligheidsopleidingen van search. vooral voor de e-learning-variant, omdat die flexibel inzetbaar is en daardoor niet ten koste gaat van de productiviteit. 

steeDs meeR 
maatWeRK
Met het oog op de toenemende tendens van 

docentgestuurd trainen naar zelfverantwoordelijk 

leren, werken Corus en search al langere tijd 

intensief samen op het gebied van e-learning. Wim 

van den brink, destijds manager bij het Corus 

training Centre, constateert: ‘de cursist bepaalt 

zelf wat hij wil leren, op welk tijdstip en op welke 

plaats. het is plezierig te zien dat er op de werk-

vloer duidelijk behoefte bestaat aan e-learning. 

trainingen kunnen bovendien steeds specifieker 

worden toegesneden op een bepaalde doelgroep 

of ontwikkeling; we vragen steeds meer maatwerk.’ 

in samenwerking met Corus ontwikkelde search 

de basiscursus Milieu. Wim van den brink: ‘geza-

menlijk bereikten we een ideale mix van educatie, 

kennis en ervaring. daarmee kunnen namens 

Corus naar verwachting minimaal tweeduizend 

cursisten hun actuele kennis over diverse milieu-

items vergroten. het cursusmateriaal komt ook 

beschikbaar voor derden.’

in-comPany tRaining
bij KlM bestaan specifieke wensen op het gebied van veiligheidstrainingen. Cees hollenberg, beleids-

medewerker arbeidsomstandigheden van KlM: ‘gezien de grote werkdruk om alle binnenkomende vlieg-

tuigen op tijd weer te laten vertrekken is er grote behoefte aan de juiste training om ons personeel veilig en 

gezond te laten werken. Op zoek naar maatwerk, trainingen die qua inhoud en didactiek voldoen aan onze 

eisen, kwamen we uit bij vCA-basis en vCA-vOl van search. de ervaringen met deze in-company training 

waren zo positief dat ook voor topmanagers een training is gestart.’

voor de training aan de duizend bedrijfshulpverleners die binnen de KlM-organisatie actief zijn, koos 

KlM voor e-learning. daarmee kan doeltreffend worden ingespeeld op de constante behoefte aan training, 

onder andere ten gevolge van mutaties in het personeelsbestand.

‘ afspraken 
nakomen 
en goed 
luisteren: 
moeilijker 
is het niet’

Astrid van 
heeswijk 

oPleiDingen
veranderingen in bedrijfsorganisaties en -processen volgen elkaar steeds sneller op. er is boven-
dien een groeiende behoefte om voor steeds meer heterogene groepen cursisten kennis en vaar-
digheden up-to-date te houden. Maatwerk en e-learning bieden uitkomst. 
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BeDRijfsHUlPVeRlening
sinds 1994 is bedrijfshulpverlening (bhv) in organisaties wettelijk verplicht. een inventarisatie en eva-
luatie van risico’s hoort daarbij, net als een Plan van Aanpak. bedrijfshulpverleners worden ingescha-
keld bij eerste hulp bij ongevallen, ontruimingen en het beperken van de gevolgen van brand.

RealistiscHe ontRUiming
een zorginstelling of een ziekenhuis ontruimen met mensen die aan bed gekluisterd zijn en zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen, vraagt van de bedrijfshulpverlening 

een speciale aanpak. het sint Jans gasthuis in Weert oefent hier jaarlijks op aan de hand van levensechte scenario’s, die in samenwerking met search worden uitgewerkt.

tijdens oefeningen zijn zo’n tweehonderd bhv’ers aan de slag met een realistische ontruiming en ook het bestrijden van een brand. Willy Peeters, hoofd bhv van het 

ziekenhuis: ‘veiligheid maakt in ons ziekenhuis deel uit van het meerjarenplan en blijft in ontwikkeling. Al onze bedrijfshulpverleners zijn als verpleegkundigen standaard 

opgeleid om eerste hulp te verlenen. Ze zijn enthousiast over de training brand, communicatie en ontruiming, die aansluit bij hun medische kennis en vaardigheden.’

Operatiekamers en intensive Care hebben bijzondere aandacht, compleet met specifiek ontruimingsplan. ‘een calamiteit kan zich ook voordoen tijdens een operatie 

in de OK-ruimte. Onze OK-medewerkers oefenen daar ook voor tijdens de landelijke Chirurgendagen.’

Defensie en KoninKlijKe
lUcHtmacHt
Ook voor de Koninklijke luchtmacht werden tal van veiligheidstrainingen verzorgd, met name bhv en 

ehbO. gerrit dijkhuis van search Opleidingen vertelt: ‘dat begon in 2007. We waren door ons werk voor 

defensie al bekend als asbestspecialisten en vervolgens hebben we door het hele land op locatie, van 

volkel tot aan leeuwarden, in eerste instantie ehbO-cursussen verzorgd. defensie zocht een flexibele 

opleider, die ook de organisatie en de coördinatie van de cursussen voor hen kon uitvoeren. er is bij 

defensie al veel waardevolle kennis en veldervaring en die kon in de trainingen worden ingebracht. de 

trainingen boden bovendien een mooi contactmoment voor de personeelsleden van defensie, die normaal 

op verschillende bases werken en elkaar niet zo snel zien.’

bij de luchtmacht verzorgde search ook bhv-opleidingen voor kantoormedewerkers en asbesttrainingen, 

die het eigen personeel voldoende kennis bijbrachten om bij saneringen zelf een oogje in het zeil te houden. 

gerrit dijkhuis: ‘Onze opleidingen zijn feitelijk een verlengde van onze andere diensten. Onze klanten zijn heel 

divers, van grote organisaties zoals de KlM tot aan de slager en het bouwbedrijf om de hoek.’ 
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Was duurzaamheid in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog iets voor

pioniers en idealistische wereldverbeteraars, inmiddels is sprake van een

dynamisch proces waaraan meer en meer bedrijven en organisaties overtuigd 

deelnemen met een rijkdom aan initiatieven en ideeën.

‘De interesse in duurzaamheid groeit als kool. Eerst waren er enkele tiental-

len, toen duizenden, nu honderdduizenden. En daar stopt het niet’, constateerde 

professor Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en voorzitter van Urgenda, in 

het najaar van 2012. Die groei was goed af te lezen aan de overweldigende respons 

[van bijna 900 bedrijven] op de Nationale Duurzaamheidsmonitor, die Search sa-

men met onderzoeksbureau Blauw voor het eerst in 2013 organiseerde. 

  Dat bedrijfsleven heeft een belangrijke sleutel in handen. Duurzaam on-

dernemen heeft immers oog (en hart) voor het belang van de samenleving als 

geheel, het behoud van een leefbare planeet én een succesvolle businesscase. 

Met principes als groene innovatie, Cradle to Cradle en circulaire economie is 

er bovendien aandacht gekomen voor het hergebruik van grondstoffen. 

Over één ding is er een groeiende consensus: duurzaam zakendoen is de 

enige optie om ook in de toekomst te blijven bestaan. Dat vraagt nu vooral 

lef, drive en wat eigenwijsheid. Richtte het denken over verduurzaming zich 

aanvankelijk vooral op technologie en efficiency, nu groeit het besef dat de 

menselijke factor minstens zo belangrijk is. Organisaties ontdekken de kracht 

van verandering, van (keten)samenwerking en van co-creatie. Geen slechte 

ontwikkeling, want geïnspireerd en betrokken de goede dingen doen, voor de 

toekomst van onze kinderen, wie wil dat nou niet? 

Vrouw van de zee, baarde zij de elementen?  

Vissersvrouw op de dijk,

stil gevangen in plaats en tijd. 

 

Haar lichaam open naar de wereld,  

krachtig, uitziend, wakend,  

het universum beschermend,

verbonden en standvastig, duurzaam.

Antoinette LeRoy | Donna di Mare 

Beeld van duurzaam microfiber,

Kantoor Search Amsterdam

d u u r z a a m h e i d
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Gedurfd ondernemerschap. Daarmee heeft 
Lesley Bamberger, eigenaar/directeur 
van Kroonenberg Groep en winnaar van 
de Vastgoedmarkt Award 2012/2013, 
naam gemaakt. Eerder won hij al de 
FGH Vastgoedprijs met de herontwikke-
ling van The Bank aan het Amsterdamse 
Rembrandtplein en de NRW Jaarprijs voor 
het nieuwe winkelcentrum de Markthof in 
Hoofddorp. 

‘Duurzaam hergebruik is de grote opgave 
voor de komende jaren’, weet Lesley Bamber-
ger. ‘In ons streven naar balans in ontwikke-
ling, kwalitatief beheer en rendement in 
onze portefeuille is het optimaliseren van 
gebouwen een prioriteit. Herbestemmen is 
een directe investering in de leefomgeving. 
Denk aan winkelcentra: de huurders werken 
in een omgeving van hoge kwaliteit, de 
gemeenschap profiteert daarvan. Maar wij 
als eigenaar profiteren ook, omdat ons 
vastgoed in goede staat blijft.’

Aantoonbaar voordeel
Duurzaam herbestemmen draait om ener-
gie. ‘Als we een bestaand gebouw door 
herontwikkeling of verbouwing duurzaam 
kunnen maken dan is dat voor mij prioriteit 
nummer één. Met The Bank laten we zien 
hoe dat kan. Het energieverbruik is nu 
uitermate laag, dat is voor iedereen gunstig. 
Dat geldt ook voor veel andere projecten, 
zoals het oude kantoor van Van Lanschot op 
het Concertgebouwplein in Amsterdam.  
Het huidige klimaat is helemaal richting 
duurzaamheid, we zijn het verplicht om het 
maximale te doen. Het is de eis van de dag. 
Een paar jaar geleden was duurzaamheid 
misschien nog vooral een verkoopargument, 
nu levert het aantoonbaar voordeel op.’
Bamberger doet graag een beroep op Search. 
‘Onze samenwerking is begonnen met 
asbestonderzoek. Later is er verduurzaming 
bijgekomen. Dat zijn wijde begrippen waar-
voor je specialisten nodig hebt die het on-
derwerp kunnen benaderen vanuit een 
ruime ervaring. Meerwaarde creëer je geza-
menlijk met het verzamelen en delen van 
kennis.’ 

Appartementen in Manhattan
Hoe ziet het vastgoed in Nederland er over  
twintig jaar uit? ‘Er is behoefte aan grotere  
winkels, verduurzaming van kantoren, 
vernieuwing van concepten.’ Kroonenberg 
Groep bouwt aan 404 Park Avenue South in 
Manhattan een statig kantoorpand om naar 
56 luxe appartementen. Door samenwerking 
met Piet Boon, die tekende voor het exterieur- 
en interieurontwerp, en Piet Oudolf, die de 
tuin op het dakterras ontwierp, moet het 
project een afspiegeling zijn van Nederlandse 
luxe en verfijning. Het kreeg dan ook niet 
voor niks de naam ‘Huys’ mee. Hoe is het in 
New York gesteld met duurzaam hergebruik? 
‘Vooral vanuit de gebruikers is er belangstel-
ling voor energiebesparing. Wij hanteren 
dezelfde filosofie als in Nederland. Maar we 
zijn hier net een stap vooruit; Nederland 
opereert met z’n ingenieurs nog altijd in de 
voorhoede.’

Prioriteit 
nummer één

‘ We zijn hier 
met duurzaam-
heid net een 
stap vooruit’

cAsE 08
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DUURZAME GEBOUWEN
anne-marie rakhorst zei ooit bij Pauw & Witteman: ‘door te investeren in duurzaam bouwen 
geven we niet alleen een impuls aan de nederlandse economie, maar kan nederland zich ook 
internationaal onderscheiden met een visie op duurzaamheid.’ 
‘nederland begint vol te raken, de druk op de ruimte neemt toe,’ schreef elco Brinkman, in zijn functie 
als voorzitter Bouwend nederland, in zijn voorwoord bij De Winst van Duurzaam Bouwen (2008).  
een jaar later zei eugène Janssen over het probleem van groeiende leegstand: ’ten onrechte 
wordt gedacht dat nieuwbouw mooier, sexier en goedkoper is. Juist in het aanpakken van 
bestaande gebouwen valt nog veel winst te behalen.’ twee icoonprojecten in rotterdam en 
amsterdam laten zien hoe het kan. 

DUURZAME BLiKVANGER
nog zo’n ‘grand old landmark’ is the Bank in amsterdam, gebouwd in 

1926. het is een van de duurzame monumentale objecten van amster-

dam, herontwikkeld tot een modern multifunctioneel gebouw met een 

eigen parkeervoorziening. in the Bank zijn tal van duurzame materialen 

en installaties toegepast: hoog-rendement isolatieglas, daglichtafhanke-

lijke verlichting, automatische zonwering en nog veel meer duurzame 

snufjes. het gebouw wordt verwarmd en gekoeld met behulp van een 

eigen warmte-/koudeopslag. de ePa-u score van the Bank is 0,69 (a+ 

label). Search ingenieursbureau tekende voor de duurzaamheidsverkla-

ring en had de leiding over de asbestsanering.  

het voormalige bankgebouw tussen de herengracht en het rem-

brandtplein is sinds de opening van 2010 weer een blikvanger in de 

stad. inmiddels is the Bank met 25.000 m2 kantoorruimte en 7000 m2 

winkelruimte en voorzieningen voor honderd procent verhuurd met 

aansprekende bedrijven zoals bioretailer marqt, gameproducent Guer-

rilla Games, Booking.com, Starbucks, Wagamama, het ajax experience 

Centre en het hoofdkantoor van BnP Paribas. Kroonenberg Groep,  

eigenaar van the Bank, won met dit succesvolle herontwikkelingspro-

ject de FGh Vastgoedprijs 2012. 

KVANGER
msterdam, gebouwd in 
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‘ continu  
verbeteren, 
met oog 
voor detail’
Karin droomers

TWEEDE JEUGD VOOR HAKA
het markante hakagebouw in rotterdam opende in 1932 zijn deuren als hoofdkantoor van de coöperatieve 

groothandelsvereniging ‘de handelskamer’, een vereniging die de belangen van arbeiders behartigde. Bij de 

bouw was het 100 meter lange complex al een toonbeeld van innovatie. het is het eerste gebouw in neder-

land waarvan skelet en buitenmuren met behulp van een betonpomp zijn gestort. oorspronkelijk huisvestte 

de handelskamer kantoren, silo’s en andere opslagruimten, fabrieksruimten, werkplaatsen en een woning.

na het vertrek van haka in de jaren zestig is het gebouw gebruikt als fabrieksgebouw, archiefopslag en 

huisvesting van kleinere bedrijvigheid. met de honderdste verjaardag langzaam in het zicht, kreeg het een 

tweede jeugd. Wederom in het teken van innovatie en ondernemerschap. het hakagebouw is nu een plaats 

om te werken en te ontmoeten. Kringloopcampus en nieuw Sociaal Werk zetten een duurzame toon. 

Search was betrokken bij de renovatie van het energetisch concept. huibert Spoorenberg deed de 

berekeningen. ‘het meest interessant is dat de warmte die vrijkomt van het datacentrum, dat in de oude silo’s 

is ondergebracht, gebruikt wordt voor de verwarming van de rest van het gebouw. het is vrij gemakkelijk om 

die warmte op te vangen en op deze manier te benutten. Gekoeld wordt er met buitenlucht; hooguit een paar 

dagen per jaar is de buitenlucht daarvoor te warm.’ 
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V&D streeft naar integrale verduurzaming. 
Nadat de installaties en gebouwen van 
de warenhuizen en de horecaformule La 
Place zijn verduurzaamd, heeft V&D de 
vervolgstappen gezet met de verduurza-
ming van de gehele organisatie en het 
productaanbod. 

Search kwam in aanraking met V&D in 
verband met de renovatie van de winkelpan-
den. Theo Heemskerk, destijds directeur 
Operations en momenteel directeur Logis-
tiek bij V&D: ‘De manier waarop zij ons in 
dat traject hebben geholpen was een belang-
rijke reden om hen in 2011 uit te roepen tot 
onze Most Sustainable Partner. De communi-
catie met ministeries en de Arbeidsinspectie 

verliep dermate positief dat onze casus zelfs 
door de Arbeidsinspectie als een voorbeeld 
werd aangemerkt. De ervaringen, een aantal 
winkels moest tijdelijk worden gesloten, 
waren zo ingrijpend dat wij hebben gekozen 
voor een integrale aanpak van duurzaamheid.’ 

Veel stappen in korte tijd
V&D ontwikkelde een groene agenda, waar-
voor Search bouwstenen heeft geleverd. Theo 
Heemskerk: ‘Dat gaat over twee belangrijke 
sporen. Ten eerste heeft Search ons geholpen 
met concretisering op het gebied van energie-
besparing en duurzaam materiaalgebruik. 
Daar hebben we in korte tijd veel stappen 
kunnen zetten. Ons nieuwe distributiecen-
trum in Nieuwegein is daar met duurzame 

verwarming, koeling en zonne-energie een 
sprekend voorbeeld van.’

Een tweede spoor gaat over de organisa-
tie, communicatie en bedrijfscultuur. ‘Aan 
de hand van adviezen bouwen we aan een 
Corporate Social Responsibility-plan. Wij wil-
len duurzaamheid inbrengen in onze gehele 
bedrijfscultuur, want we beseffen dat duur-
zaam denken en doen begint bij onszelf.’

La Place, de horecaformule van V&D, 
werd in 2013 door Rank a Brand uitgeroepen 
tot de meest duurzame restaurantketen in 
Nederland. Heemskerk: ‘Bij La Place is het 
product de handtekening van het bedrijf. 
Dagverse, 100% natuurlijke, huisgemaakte, 
duurzame en biologische producten zijn een 
trend en dat wordt duidelijk gewaardeerd. 
De kennis die we bij La Place opdoen zetten 
we in om ook onze winkels te verduurza-
men. We zitten in een concurrerende markt 
waarin de prijs belangrijk is, maar we kijken 
verder. Samen met Search hebben we een 
stip aan de horizon gezet en een aantal 
duidelijke stappen gedefinieerd hoe we ons 
doel willen bereiken. We doen dat in een 
geïntegreerde aanpak, waarbij inkoopbeleid 
en communicatie ook worden afgestemd op 
onze duurzame ambities.’ 

StiP aan de  
horizon 

‘      Wij hebben gekozen voor een integrale 
aanpak van duurzaamheid’

cAsE 09

La Place benut koffiedik als voedings-

bodem voor oesterzwammen.
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PRAKTiscHE iNVULLiNG
duurzaamheid speelt binnen organisaties meer en meer een rol. maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kent zeven kernthema’s: van bestuur en arbeidsomstandigheden tot en met milieu 
en eerlijk zakendoen, van consumentenaangelegenheden tot en met maatschappelijke relevan-
tie. iSo 26000, een internationale richtlijn voor het implementeren van mVo in een organisatie, 
geeft een bedrijf snel de nodige handvatten om verduurzaming te realiseren. 
 

VERVOLGsTAPPEN VOOR RENDEMENT
hoewel dierenwelzijn, natuurbehoud en educatie al tot de kerntaken van het harderwijkse dolfinarium 

behoren, vroeg het zeedierenpark Search een mVo-organisatiescan voor hen uit te voeren. ‘aan de basis 

van zo’n scan staat het internationale iSo 26000: het wiel is in die zin al uitgevonden, maar waar het om 

gaat is de praktische en resultaatgerichte invulling’, zegt Gert-Jan Vroege, senior consultant bij Search. 

‘Voor het dolfinarium bleek er nog veel winst te halen in de transparantie waarmee zij kunnen com-

municeren met bijvoorbeeld het publiek. daarnaast hebben we het dolfinarium voorzien van concrete 

handvatten om kosten te verminderen door onder andere de reductie van energie, afval, inkoop en 

milieukosten.’

na de mVo-organisatiescan leveren vervolgstappen vaak nog meer rendement op. Gert-Jan Vroege: 

‘Je kunt denken aan certificeringen of productinnovatie. de scan is in feite de opmaat en het handvat 

om verder te komen met duurzaamheid.’ 

DUURZAAM 
VERDiENMODEL
deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op 

het gebied van water, ondergrond en infrastruc-

tuur dat wereldwijd werkt aan slimme innova-

ties, oplossingen en toepassingen voor mens, 

milieu en maatschappij. het instituut benaderde 

Search met een specifieke vraag: hoe kunnen 

wij een aantrekkelijk financieel verdienmodel

realiseren voor duurzaam beheer van de  

nederlandse rivieren? deltares koos voor Search 

vanwege haar uitgebreide duurzame netwerk 

en de expertise met betrekking tot duurzame 

gebiedsontwikkeling. ook de kennis over Cradle 

to Cradle speelde een belangrijke rol. uitgangs-

punt was het zoeken naar een nieuw natuurlijk 

evenwicht, waarbij knelpunten of problemen 

zichzelf oplossen met behulp van natuurkracht. 

met als uitdaging de mismatch tussen de dyna-

miek van de natuur en het statische van beheer 

en onderhoud. 

Search ontwikkelde voor deltares een road-

map Self Supporting rivier Systeem (SSrS) met 

als concreet resultaat een aantrekkelijk financieel 

verdienmodel voor het toekomstige nederlandse 

rivierbeheer. het model toonde aan dat met 

sedimentatie, biomassa, recreatie, energie uit 

water en waterlandbouw samen met Staatsbosbe-

heer, gemeenten, waterschappen en boeren veel 

winst te behalen valt. rijkswaterstaat voorziet een 

kostenreductie van veertig procent in 2021 voor 

beheer en onderhoud van rivieren. 
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Een duurzaam gebouw is een doordacht 
gebouw. search bewijst het met twee op en 
top duurzame kantoren: het hoofdkantoor 
achter de oude kantoorvilla in Heeswijk en 
het kantoor in Amsterdam. 

‘Door de groei van ons bedrijf kregen we huis-
vestingsproblemen’, vertelde Eugène Janssen in 
2009 aan het Weekblad Facilitair. ‘Zowel in 
Amsterdam als in Heeswijk moest het gebouw 
worden uitgebreid. In Heeswijk wilde ik dat de 
oude kantoorvilla, het pand waarin Search is 
begonnen, niet alleen zou worden ingepast in 
de nieuwbouw maar ook zou harmoniëren met 
de landelijke omgeving.’ 

Het bleek een hele uitdaging. ‘In Amster-
dam hebben we een gebouw neergezet dat 

niet alleen energie opwekt, maar waar de 
lucht het gebouw schoner verlaat dan ze er 
in komt. We waren ook het eerste bedrijf dat 
warmte-/koudeopslag heeft toegepast in 
heipalen, een uitvinding van de TU Delft en 
Betonson. Het warme water dat van het 
energiedak komt, wordt opgeslagen in de 
heipalen. Beide panden zijn uitgerust met 
een grijswatercircuit, waarbij regenwater 
wordt gebruikt om de toiletten te spoelen en 
voor de koude bron.’ 

Zonne- en windenergie
Ondanks de perfecte isolatie zijn beide 
gebouwen heel transparant met veel glas. 
‘Dankzij de isolatie met drielaags glas en de 
koude bron is de temperatuur in het ge-

bouw, en ook in de oude villa, altijd 19,6 
graden. Het mooie is dat we dankzij de 
zonnepanelen in het dak onze eigen energie 
kunnen opwekken. Je bent gek als je geen 
gebruik maakt van zonne- en windenergie 
en warmte-/koudeopslag. Voor ons pand in 
Heeswijk had ik jaarlijks een energiereke-
ning van meer dan 100.000 euro. Nu ben ik 
nog geen 10.000 euro kwijt. Over acht jaar 
zijn alle installaties afgeschreven, dan gaat 
het nog harder. En dan hebben we het nog 
niet gehad over de subsidiemogelijkheden.’ 

‘Dat er nog niet veel meer gebruik wordt 
gemaakt van alternatieve energie is vooral 
een kwestie van onwetendheid en onbekend-
heid. Mensen horen negatieve verhalen, 
bijvoorbeeld over storingen in de warmte-/
koudeopslagtechniek. Daar klopt niets van. 
Wij kunnen het weten. Techniek is ons vak. 
Wij vertalen duurzame techniek naar de 
praktijk en zoeken uit wat er mogelijk is. Er 
zijn altijd mooie alternatieven te bedenken. 
Dat kunnen we inmiddels aantonen op 
talloze locaties, waaronder onze eigen 
kantoren. Hier kunnen we laten zien dat de 
toepassingen echt werken.’ 

een GeBouW aLS 
een Boom

‘ Je bent gek als je geen  
gebruik maakt van  
zonne- en windenergie en  
warmte-/koudeopslag’

cAsE 10
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Anne-Marie Rakhorst: ‘Het is onze ambitie 
ook onze eigen organisatie voor honderd 
procent duurzaam te laten zijn. Dat kan 
door onze ideeën in de praktijk te bren-
gen en opdrachtgevers en toeleveranciers, 
dus de hele keten, te overtuigen. Geïnspi-
reerd door alle initiatieven om ons heen, 
zijn we bijvoorbeeld ook anders gaan 
kijken naar onze eigen inspecties, met 
verrassend resultaat. In een bundeling 
van verschillende soorten inspecties 
vonden we een nieuwe optimalisering. 
Dat leverde een grote besparing op.’

Een dergelijke optimalisering werkt 
alleen wanneer ze wordt gedragen door de 
medewerkers en is verankerd in de bedrijfs-
cultuur: ‘Ik geloof in mensen, in ontmoe-
ting en inspiratie. Hoe we de inzichten en 
de kracht van upcycling vertalen en ook ‘ We willen mensen 

overtuigen van  
de winst van 
duurzaamheid’

Verdwijn-
truc 
of impact?

duurzaamheid is in een stroomversnelling geraakt. ook al heeft nog niemand het ultieme ant-
woord gevonden, de dynamiek van het speelveld met zoveel koplopers die op hun eigen wijze 
invulling geven aan verduurzaming is voor anne-marie rakhorst een constante bron van inspiratie. 
 

beschikbaar maken voor onze eigen mede-
werkers. Mensen willen graag de goede 
dingen doen. Dat werkt door in je dage-
lijkse dienstverlening, waardoor ook 
klanten en relaties geïnspireerd raken.’ 

Nieuwe rolverdeling
Er is durf en lef nodig om buiten bestaande 
kaders te treden. ‘We zien al een grote 
verschuiving richting verduurzaming van 
bestaande diensten en producten. Er komt 
een nieuwe rolverdeling, machtsrelaties 
worden doorbroken. Ik zie die kracht bij 
ondernemers, vooral ook bij MKB’ers die 
voor een bescheiden inkomen met passie 
en verantwoordelijkheid willen werken. 
Duurzaamheidsvisionair Gunter Pauli zegt 
het prachtig: “We hebben ondernemers 
nodig die lokaal risico nemen.”’
Dat duurzaamheid leeft, toonde de  
Nationale Duurzaamheidsmonitor 2013 
overtuigend aan. ‘Daarmee onderzochten 
we voor het eerst de stand van zaken met 
betrekking tot duurzaamheid van het 
Nederlands bedrijfsleven. We brachten 
tegelijkertijd middelen, methodes en 
certificering in kaart.’ 

Footprint
Duurzaamheid is een dynamisch proces 
en daarin bewijst de CO2-Prestatieladder 
als kritisch meetinstrument goede dien-
sten. ‘Onze organisatie zit op het hoogste 
niveau op de CO2-Prestatieladder: niveau 
vijf. We verkleinen onze uitstoot met 

onder meer elektrische auto’s, duurzame 
kantoorpanden, duurzame inkoop en een 
antiprintbeleid. Dat is de negatieve foot-
print, maar nog belangrijker is de verdub-
beling van onze positieve footprint. Het is 
belangrijker de maatschappij te verande-
ren dan voor jezelf de grote verdwijntruc 
met je eigen footprint te doen. Voorop 
staat dat we mensen willen overtuigen 
van de winst van duurzaamheid. Als we 
naar een klant moeten reizen en als die 
klant door onze adviezen z’n footprint 
verkleint, dan is het de reis waard ge-
weest.’
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Het fossiele tijdperk loopt ten einde en maakt plaats voor groene en  

circulaire innovatie. Binnen vijfentwintig jaar kunnen we met hernieuw-

bare energie volledig aan onze energievraag voldoen en onafhankelijk zijn 

van fossiele brandstoffen. We staan op de drempel van een nieuwe tijd. 

Het is een niet te stuiten beweging. Steeds meer particulieren leggen hun 

daken vol met zonnepanelen en bedrijven blijven niet achter. Een aanspre-

kend voorbeeld is ProRail dat de daken van stations als energiecentrale inzet. 

Het nieuwe Rotterdam Centraal Station heeft met 10.000 m2 het grootste sta-

tionsdak met zonnepanelen van Europa. Omdat het technisch kan en omdat 

energie naast een ecologisch, vooral ook een financieel en economisch vraag-

stuk is geworden. 

Terugverdientijden worden korter en met hernieuwbare energie kunnen we 

volledig aan onze energievraag voldoen, van een energieleverend gebouw kijkt 

niemand nog op. Panden van een eeuw oud krijgen een energetische facelift, 

klaar voor de toekomst. In moderne bedrijfsvoering bewijst schone energie zich 

als een majeure kans, in plaats van als een molensteen op de balans. Bovendien 

is het goed wonen en werken in een milieuvriendelijk gebouw. 

Denkend vanuit de gebruiker, in een integrale visie, is het de kunst om 

niet alleen in gebouwen, maar vooral ook in gebieden de energie-efficiëntie te 

optimaliseren. Dat kan door onnodige energievraag te voorkomen, vraag en 

aanbod goed op elkaar af te stemmen en alle kansen van beschikbare bronnen 

en technieken ten volle te benutten. 

e n e r g i e

Hout van overzee dat vier eeuwen aanschouwde. 

Materiaal van Moeder Aarde, ruw en robuust.  

Een stille getuige vertelt een eigen verhaal 

van gestolde, tijdloze natuurkracht, pure energie. 

Ton Kalle | The Holy Grail 

Beeld van sloophout, 

Kantoor Search Amsterdam
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Met een portefeuille ter waarde van 2,5 
miljard euro is Syntrus Achmea Real Estate 
& Finance een van de grootste winkelbe-
leggers in Nederland. Duurzaamheid is een 
serieuze zaak voor de organisatie. Search 
levert de bouwstenen waarmee die enorme 
portefeuille stap voor stap wordt verduur-
zaamd.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
beheert namens veertig pensioenfondsen 
winkelpanden en winkelcentra. René Vier-
kant is verantwoordelijk voor deze beleg-
gingsportefeuille. Vierkant: ‘In 2009 zijn we 
met advies van Search gaan kijken hoe we 
het thema verduurzaming van ons vastgoed 
handen en voeten konden geven. Er was niet 
veel over bekend, maar Search stelde een 
pilot voor met enkele winkelcentra en in de 
discussie daarover kwamen concrete stap-
pen naar voren. De basis voor het Duolabel, 
waarmee zowel eigenaar als huurder inzicht 
krijgt in wat een duurzaam pand op korte 
en lange termijn oplevert, was gelegd.’

‘ Het Duolabel is een 
goed middel om 
stappen te zetten  
naar een balans 
tussen rendement 
en duurzaamheid’

Via jullie klant Syntrus Achmea beelden 
van projecten die het goed doen volgens 
hun Duolabel
(balans tussen rendement, de goede bel-
egging en duurzaamheid.’

cASE 11

geen duurzaam-
heidsshow

Beleggen en duurzaamheid in balans
Pensioenfondsen leggen de focus op rende-
ment en gegarandeerde pensioenen voor de 
deelnemers, tekent Vierkant aan: ‘Als het 
onderaan de streep geld kost, hoef je van 
pensioenfondsen geen duurzaamheidsshow 
te verwachten waarmee ze in de krant 
kunnen komen. Duurzaamheid is voor een 
pensioenfonds geen doel op zich. Vooral bij 
retail is de locatie altijd nog met stip het 
belangrijkste. Voor een kleine retailer in de 
Kalverstraat is de energieprestatie toch van 
ondergeschikt belang, hij kijkt meer naar 
hoeveel klanten hij trekt. Desondanks vin-
den we wel dat we ook met winkelpanden 
moeten verduurzamen. Het Duolabel is een 
prima middel om de stand van zaken over 
duurzaamheid in beeld te brengen en daar-
mee stappen te zetten op weg naar een 
balans tussen rendement, de goede beleg-
ging en duurzaamheid.’

In de gesprekken met Search kwam het 
denken over duurzaamheid in een stroom-
versnelling terecht. Vierkant: ‘Wat ik in 
Search ook zo waardeer, en dat zit verankerd 
in hun bedrijfsmodel, is dat ze de via deze 
opdracht opgedane kennis vrij ter beschik-
king stellen aan de maatschappij, zodat er 
een versnelling in de markt optreedt, in dit 
geval op het gebied van verduurzaming van 
winkelvastgoed.’
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DuolABEl AlS 
MARKETiNg-
iNSTRuMENT
de ontwikkelingen op het gebied van duur-

zaamheid bij Corio raakten de laatste tijd in een 

stroomversnelling met de verduurzaming van win-

kelcentra die als ‘Favourite meeting Places’ ook 

voor het publiek een belangrijke functie vervullen. 

Klaas Voet, hoofd Technisch management bij 

Corio: ‘een van de onderliggende doelstellingen 

is dat de winkelcentra in 2020 energieneutraal 

moeten zijn. Consumenten vragen er ook om. 

een paar jaar geleden wilde iedereen nog een 

hummer, nu is dat heel anders. maar we zijn nog 

niet zo goed in het vermarkten van de voordelen 

voor huurders en consumenten. daar ligt een 

kans en daarom zijn we actief met het duolabel. 

we willen het goede voorbeeld geven. samen 

met search kijken we hoe we de duurzaamheids-

drempel voor andere stakeholders kunnen ver-

lagen. duurzaamheid is niet zozeer een energie-

issue, maar meer een marketingissue.’

ENERgiEPRESTATiES 
energie is meer en meer een thema voor vastgoedeigenaren. 
energielabels helpen om prestaties meetbaar en concreet te 
maken. de focus ligt daarbij vooral op het gebouwgebonden 
deel, de schil, de isolatie en de installaties. als je het verbruik 
van de huurder erbij betrekt, bij winkels is dat wel zeventig tot 
tachtig procent van het totale energieverbruik, dan geeft dat 
een aanzienlijk completer beeld van de energieprestaties van 
gebouwen, en van de kansen op verbetering.  

WAARDEcREATiE MET
DuolABEl
samen met Bouwinvest ontwikkelde search het duolabel voor kantoren. Ber-

nardo Korenberg, Csr-manager bij Bouwinvest: ‘het duolabel is voor huurder 

en eigenaar een instrument om met elkaar in gesprek te gaan. in dat gesprek 

stellen wij onszelf de vraag: wat kunnen wij als eigenaar doen zodat de 

huurder zijn bedrijf het beste kan runnen?’ uit die gedachtewisseling komen 

concrete punten die je in een businesscase kunt uitwerken. dat is voor ons de 

waardecreatie, duurzaamheid is geen doel op zich.’

‘ Met het Duolabel hopen wij 
voor huurders een lagere 
last te creëren’

lAgERE lASTEN VooR HuuRDERS
ook een kleinere vastgoedbelegger, zoals Velo Beheer, met een portefeuille van 122 winkels en woningen 

in totaal, kiest voor het duolabel. Velo streeft naar een duurzame vastgoedportefeuille, met gemiddeld 

energielabel a. search bracht de energieprestatie van het vastgoed in kaart, met een concreet advies voor 

zowel huurder als verhuurder. Jan-willem van hellemond, directeur van Velo Beheer: ‘met deze labels 

kunnen wij het gesprek met kleine én grote retailers aangaan. zo kunnen we samen met onze huurder 

werken aan het energiezuinig maken van zijn winkelpand. de kosten voor de aanpassingen brengen wij 

zorgvuldig in kaart. de behaalde winst (voor verhuurder een energiezuinig winkelpand en voor huurder een 

lagere energienota) wordt op een evenredige en transparante manier verrekend. met als doel dat beiden er 

beter van worden.’ 

HEiNEKEN VERgRoENT
heineken nederland heeft de ambitie om de groenste brouwerij van de wereld 

te zijn. om die duurzame missie te concretiseren werd search aanvankelijk 

geraadpleegd als consultant. al snel bleek er ook qua energie veel winst te 

halen. door processen anders in te richten kon de warmte die vrijkomt bij 

de pasteurisatie worden gebruikt om kantoren te verwarmen. dat levert niet 

alleen milieuwinst op, maar ook een prettiger werkklimaat.
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Het verduurzamen van gebouwen is met 
legio mogelijkheden een opgave van 
formaat. Maar ook op gebiedsniveau is er 
de komende jaren veel te halen. Wie niet 
de deur uitgaat en nooit eens bij de buren 
kijkt, laat belangrijke kansen liggen. 

Fons Meijer was als programmamanager 
betrokken bij Rotterdam Central District. 
Hij coördineerde de gehele gebiedsontwik-
keling rondom de nieuwe OV-terminal en 
voerde namens de gemeente Rotterdam de 
regie. Meijer vroeg Search voor onderzoek 
op alle aspecten van duurzaamheid in het 
gebied. ‘Ik had Anne-Marie Rakhorst horen 
spreken tijdens de MIPIM in Cannes. Ze hield 
een ongelooflijk enthousiast en inspirerend 
verhaal over duurzaamheid voor een zaal vol 
mannen in grijze pakken. Je zag gewoon dat 
er iets gebeurde met die zaal. Dat was een 
van de redenen om Search in te huren voor 
advies in Rotterdam; ik had in dat vastgoed-
paradijs ook behoefte aan een frisse wind.’ 

Verduurzamen is onontkoombaar
Vooral op gebiedsniveau is visie en coördina-
tie van belang ervaart Meijer: ‘Samen bereik 
je meer dan individueel. Eenvoudig gezegd: 
de een heeft warmte over, de buurman kan 
het gebruiken. Er zijn goede redenen om 
elkaar op te zoeken.’ Verduurzaming van 
vastgoed ziet Meijer als een noodzaak. ‘Het 
is een maatschappelijke ontwikkeling waar 
je niet meer omheen kan. Het zou heel raar 
zijn om nu nog gebouwen met conventionele 
oplossingen neer te zetten. De maatschappij 
en de markt vragen om slimme energiesys-
temen en verduurzaming. Corporaties en 
andere partijen staan open voor deze ontwik-
kelingen, ze moeten alleen uitgenodigd en 
uitgedaagd worden. Dat de ervaringen met 
warmte-/koudeopslag niet altijd positief zijn, 
ligt niet aan de techniek. Het systeem werkt 
technisch prima, het ontbreekt alleen vaak 
aan transparante afspraken over de finan-
ciën en de administratie. Dat is toch net iets 
ingewikkelder dan een gasketel op het dak 

‘  De huur gaat  
omhoog, de  
energierekening 
omlaag’

cASE 12

de maaTsChaPPiJ 
VraagT erom

zetten. Een ander obstakel is dat de kosten in 
de huurprijs verdisconteerd worden. De huur 
gaat omhoog, de energierekening omlaag. 
Daar moeten velen ook nog aan wennen.’ 
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oVERKoEPElENDE ViSiE
de kracht van een energetische gebiedsontwikkeling schuilt in het verbinden van vraag en aanbod. 
Buren, van wie het energieverbruik op verschillende momenten van de dag sterk uiteenloopt, zoals 
een hotel en een kantorenpand of woningen en winkels, kunnen veel profijt hebben van elkaar. 
daarvoor is de aanleg van infrastructuur nodig en een regisseur die het gesprek aangaat.

REgiE BoVEN EN oNDER DE gRoND
Bij de bouw van het nieuwe amstelstation speelde search een vergelijkbare rol. in beide gevallen werden 

markt en overheid bij elkaar gebracht. de gemeente amsterdam schakelde search in om een overkoepelen-

de duurzaamheidsvisie te ontwikkelen. de doelstelling was het gebied te verduurzamen. omdat search ook 

de technische kennis in huis heeft, kon het effect van verschillende opties concreet worden voorgerekend.

net zoals in rotterdam was ook hier de ondergrond weer een belangrijke factor. het ene bedrijf 

wil energie opwekken met warmte-/koudeopslag, maar heeft geen ruimte en een ander bedrijf of de            

gemeente beschikt wel over die ruimte. Bij uitstek een thema waar regie nodig is.

RoTTERDAM cENTRAl DiSTRicT
search heeft bij rotterdam Central district, de ontwikkeling van het centrumgebied waar 550.000 m2 nieuwbouw, kantoren, woningen werd toegevoegd aan de 

bestaande bouw, een onderzoekende rol gespeeld op alle terreinen van duurzaamheid. dat gebeurde door een brede scan naar alle mogelijkheden om het gebied 

duurzaam te ontwikkelen, zoals energie, materiaalgebruik, groene daken of het gebruik van regenwater. er werd gekozen voor warmte-/koudeopslag, omdat het 

groothandelsgebouw al zo’n installatie had. ook Prorail haakte daar met de nieuwe stationshal op aan. de gemeente nam de regie in het maken van afspraken. in 

een gebied zoals rond het weena, met de grootste gebouwendichtheid van nederland, is dat heel cruciaal, zodat zoveel mogelijk partijen optimaal gebruik kunnen 

maken van de ondergrond. 

Fons meijer zette duurzaamheid bij rotterdam Central disctrict hoog op de agenda: ‘de al in het gebied gevestigde bedrijven waren er ook wel voor te por-

ren, maar hun motieven kwamen wel vanuit de markt. huurders stellen aan de eigenaren van gebouwen eisen over duurzaamheid. dat is natuurlijk helemaal niet 

verkeerd omdat duurzame initiatieven vaak dreigen te verzanden in mooie woorden. hier werd dat voorkomen door de vraag van de huurders.’

al met al is het weena nu wel een duurzamer gebied geworden. meijer: ‘alle partijen kunnen nu en in de toekomst een warmte-/koude opslag aanleggen. het 

plan voor de ondergrond ligt bij de provincie die een coördinerende en bewakende rol heeft.’

‘ Tevreden 
klanten,  
daar gaan 
we voor’ 
nicole gevers

DE gRoND
in beide gevallen werden 

earch in om een overkoepelen-

e doelstelling was het gebied te verduurzamen. omdat search ook 

de technische kennis in huis heeft, kon het effect van verschillende opties concreet worden voorgerekend.

otterdam was ook hier de ondergrond weer een belangrijke factor. het ene bedrijf 

wil energie opwekken met warmte-/koudeopslag, maar heeft geen ruimte en een ander bedrijf of de            

gemeente beschikt wel over die ruimte. Bij uitstek een thema waar regie nodig is.
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‘Het is geen doel van de provincie om 
woonwijken te verduurzamen, dat is een 
taak van gemeenten en van corporaties. 
We wilden wel heel graag een aantal 
voorbeelden stellen en het project in Hel-
mond was er daar een van’, zegt Martin 
Eijkelhof, programmamanager namens 
de provincie. ‘We wilden graag laten zien 
hoe je een woonwijk kunt verduurzamen 
in de hoop dat het idee uitwaaiert over 
de provincie.’
Was die opzet geslaagd? ‘Kijkend naar de 
participatie van bewoners - Helmond-
West is een echte volkswijk - was het ze-
ker een groot succes’, stelt Eijkelhof. 
‘Nulwoningen of energieleverende wo-
ningen, dat was in die wijk nog een brug 
te ver. Dat is niet erg, we hebben maat-
werk geleverd en er is veel geconcreti-
seerd op het gebied van koude-/warmte-
opslag, zonnepanelen en het gebruik van 

duurzame materialen, allemaal duurza-
me en door de bevolking gedragen keu-
zes.’

uitdaging
Search bleek een onmisbare schakel als in-
termediair tussen WoCom, de gemeente 
en de provincie, aldus Eijkelhof. ‘Search 
heeft ook WoCom heel duidelijk meegeno-
men in het zetten van de juiste stappen op 
weg naar een gedragen concept van duur-
zaamheid in woningen. WoCom was in die 
tijd in moeilijk vaarwater terechtgeko-
men. De crisis sloeg fors toe en de plan-
ning was op de helling beland. Men is dan 
geneigd om “franje”, zoals verduurzaming 
nogal eens wordt gezien, maar als eerste te 
schrappen. Search heeft belangrijk werk 
gedaan door toch het streven naar duur-
zaamheid overeind te houden. Ook kon-
den we laten zien dat het uitdagend is om 
op deze manier aan het woningbestand te 
werken en dat je daar als corporatie ook 
best trots op mag zijn, want uiteindelijk is 
iedereen beter af.’

Ziet Eijkelhof bij corporaties een algemene 
trend richting verduurzaming? ‘Ja, die ge-
dachte is er al enige jaren. Het is wel woe-
keren met schaarse middelen en met orga-
nisatieveranderingen in corporatieland 

‘ Search heeft belangrijk werk gedaan 
door het streven naar duurzaamheid 
overeind te houden’

blijft het voorlopig nog vechten voor aan-
dacht voor verduurzaming van de be-
staande woningen. Maar als je op strategi-
sche momenten, bijvoorbeeld bij groot 
onderhoud of renovatie, verduurzaming 
meeneemt dan kun je tegen heel geringe 
meerkosten veel extra’s realiseren. Dat is 
belangrijke winst en in dat opzicht is bij 
de corporaties absoluut het licht gaan 
schijnen.’ 

martin eijkelhofHet
licHt
is aan

het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is nog altijd een belangrijk speerpunt om te 
komen tot energiebesparing. de provincie noord-Brabant, gemeente helmond en woningcorpora-
tie woCom sloegen in proeftuinproject helmond-west de handen ineen. 
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WiNST uiT DuuRzAME RENoVATiE
onderzoek wijst uit dat de bouwsector veel winst kan behalen door duurzame renovatie van 
bestaande woningen en gebouwen. zo kwamen nils Kok van de universiteit maastricht en 
maarten Jenner van de erasmus universiteit (2011) met de conclusie dat duurzame gebouwen 
6,5 procent meer huur opleveren dan niet-duurzame gebouwen. Bovendien vermindert bij een 
energiezuinig pand de uitstoot van Co2 met acht tot tien procent.    

EigEN HAARD zET iN oP 
DuuRzAAMHEiD
woningstichting eigen haard uit amsterdam zet hoog in op duurzame renovatie. 

woningen in de amsterdamse Czaar Peterbuurt worden voorzien van dubbel 

glas, nieuwe daken, geïsoleerde vloeren, gevels en daken. ook hangt er een 

energiezuinige, milieuvriendelijke hoogrendementsketel en wordt er gebruikge-

maakt van duurzame materialen als FsC-hout.

search en eigen haard werken al enige jaren samen. dirk Jan Kroon van 

eigen haard: ‘dat heeft alles te maken met een alles-in-één-pakket: bouwfysica, 

asbest en bodem/milieu.’ alle gerenoveerde woningen voldoen aan het ePa-

label, waarbij search tekent voor kwaliteitscontroles achteraf. daarnaast zijn ze 

partner van eigen haard voor sloopmanagement, bewonersgedrag ten aanzien 

van energieverbruik en Cradle to Cradle. met energieprestatieadvies en ePC-

berekeningen is het servicepakket voor eigen haard compleet.

SEcToRBREDE 
STEuN VooR 
DuuRzAAM 
gEBRuiK 
het nationaal renovatie Platform (nrP) stimu-

leert het duurzaam gebruik van de bestaande 

bebouwde omgeving door middel van renovatie en 

transformatie. deze maatschappelijke doelstelling 

wordt sectorbreed gesteund door 45 partners, van 

woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven 

en toeleveranciers tot aan adviseurs, architecten, 

banken, beleggers, een energiebedrijf en een advo-

catenkantoor. ook search is partner van het nrP. 

het nrP organiseert activiteiten op gebied van 

kennisbevordering, het uitwisselen van ervaringen 

en het verbeteren van de randvoorwaarden voor 

renovatie en transformatie. er is in werkgroepen 

aandacht voor nieuwe verdienmodellen, flexibilise-

ring en het opzetten van een leergang.

met het nationaal renovatie Platform deelt 

search de visie dat duurzaam renoveren en herbe-

stemmen de hoogste prioriteit verdient.  

gRoENE 
gRAcHTEN
de bebouwde omgeving van amsterdam is 

verantwoordelijk voor liefst zeventig procent van 

de Co2-uitstoot. reden voor de hoofdstad om de 

schouders te zetten onder een scherpe klimaat-

doelstelling: de emissie moet in 2025 gehalveerd 

zijn. wubbo ockels sluit op die doelstelling aan. 

met de groene grachten nam hij het initiatief om 

de historische amsterdamse grachtengordel duur-

zamer te maken. search is founding partner van 

de groene grachten en inspecteerde een aantal 

grachtenpanden om zo een beeld te schetsen van 

de huidige situatie. zo kon worden aangegeven 

hoe groot de uitdaging precies is en welke duur-

zaamheidsmaatregelen het beste ingezet kunnen 

worden.

msterdam is 

verantwoordelijk voor liefst zeventig procent van 

eden voor de hoofdstad om de 

schouders te zetten onder een scherpe klimaat-

doelstelling: de emissie moet in 2025 gehalveerd 

ckels sluit op die doelstelling aan. 

rachten nam hij het initiatief om 

msterdamse grachtengordel duur-msterdamse grachtengordel duur-msterdamse grachtengordel duur

earch is founding partner van 

rachten en inspecteerde een aantal 

grachtenpanden om zo een beeld te schetsen van 

o kon worden aangegeven 

hoe groot de uitdaging precies is en welke duur-hoe groot de uitdaging precies is en welke duur-hoe groot de uitdaging precies is en welke duur

zaamheidsmaatregelen het beste ingezet kunnen 

‘ Problemen ombuigen  
naar uitdagingen’
Johan Torn



105

en

er

gi

e

‘De uitDaging 
zit voor mij 

in Het zien en 
benutten van 

kansen’

anne-marie raKhorsT
algemeen directeur Search

ProFieL
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Niet je 
schouders 
ophaleN

>

H
et ondernemen is mij 
met de paplepel ingego-
ten, mijn grootouders, 
ouders en broer kozen 
voor het ondernemer-
schap. Mijn ouders zijn 
echte natuurliefheb-

bers, we brachten toen ik klein was veel tijd door 
in de natuur, ik ging ’s nachts met mijn vader 
uilen spotten. Ik groeide op in een tijd waarin 
met de rapporten van de Club van Rome, voor 
wie het wilde zien, veel duidelijk werd. 

Maar ik zag ook dat het ondernemerschap 
van mijn ouders niet per definitie bedreigend 
voor de planeet was. Dat plantte een zaadje van 
nieuwsgierigheid over hoe ondernemingen 
konden bijdragen aan een betere wereld. Uit-
eindelijk heeft dat geleid tot de oprichting van 
Search. 

Ondernemerschap draait voor mij om 
het creëren van toegevoegde waarde. Ik ervaar 
dat als een onuitputtelijke bron van inspira-
tie. Een instinct ook: ik wil graag waarde cre-
eren voor en waarde delen met mensen die 
direct of indirect bij mijn organisatie betrok-
ken zijn. Vanaf de bron, de winning van grond-
stoffen tot op de stoep van de afnemer. 

Mijn bewustwordingsproces loopt eigen-
lijk parallel met de ontwikkeling van mijn be-

drijf Search. Het is nooit mijn doel geweest om 
een ambassadrice van duurzaamheid te wor-
den. Ik vind het wel belangrijk om ook binnen 
mijn eigen bedrijf de doelstelling waar ik voor 
sta te bereiken. Ik vind het prettig om zelfstan-
dig verantwoordelijkheid te dragen. De vrijheid 
in handelen en het nemen van beslissingen 
spreekt mij aan. Anders denken, durven en 
vooral doen. Daarnaast inspireert het mij 
enorm om het beste uit mijzelf en anderen te 
halen. Deze tijd is ongelooflijk leuk en span-
nend. De uitdaging zit voor mij in het zien en 
benutten van kansen. Het beste advies is om in 
het land actief te zijn. Dan weet je wat er speelt, 
aan vraagstukken, kansen en innovaties. Je 
hoeft geen dingen te verzinnen van achter je 
bureau, je hoeft alleen maar te luisteren.

Wezenlijk verschil
De thema’s waar we met Search aan werken – 
veiligheid, milieu en duurzaamheid – inspire-
ren me zeer. Je kan er een wezenlijk verschil 
mee maken. Mijn grote uitdaging is om samen 
met onze experts en partners zo goed moge-
lijk mee te denken over een oplossing van de 
grote vraagstukken. Dat kan een ramp of cala-
miteit zijn, maar ook een onderwerp zoals 
Cradle to Cradle, waarmee je wezenlijke stap-
pen zet richting een duurzame toekomst. Dat 
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Anne-Marie Rakhorst richtte in 1994, vanuit haar 

ouderlijk huis in het Brabantse Heeswijk, Search op. 

Rakhorst is een ondernemer in hart en nieren. 

Ondernemen betekent voor haar kansen benutten 

die zich voordoen en daarbij als ondernemer maat-

schappelijke verantwoordelijkheid nemen. Voor de 

mensen die in het bedrijf werken, voor de omgeving 

en voor het milieu. Samen met haar man Eugène 

Janssen († 2011), wist zij Search uit te laten 

groeien tot een stabiele en duurzame onderneming.

In 2000 werd Anne-Marie Rakhorst uitgeroe-

pen tot Zakenvrouw van het jaar. Al jaren is zij een 

veelgevraagd spreker voor congressen en evene-

menten waarbij de thema’s maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en duurzame ontwikke-

ling centraal staan. Daarin laat zij vol overtuiging 

zien dat duurzaamheid, schoonheid en winstge-

vendheid perfect te combineren zijn. Ze schreef de 

boeken De kracht van duurzaam veranderen, 

Nieuwe Energie - Nederland na het fossiele tijd-

perk, De winst van duurzaam bouwen en Duurzaam 

ontwikkelen… een wereldkans. Ook bracht ze de 

Nederlandse vertaling van Michael Braungarts en 

William McDonoughs internationale bestsellers 

Cradle to Cradle  en De Upcycle op de markt. 

Rakhorst is actief in diverse commissies, waaron-

der Urgenda, de Amsterdamse Klimaatraad, 

Rotterdam Cirkelstad en de Club van Rome. 

besefte ik toen ik Michael Braungart daarover 
voor het eerst tijdens een workshop in Londen 
hoorde praten. Ik raakte zo enthousiast over 
zijn verhaal dat ik dit inspirerende gedachte-
goed zo snel mogelijk met de rest van ons land 
wilde delen. Uiteraard is het Cradle to Cradle-
concept ook binnen Search in de praktijk ge-
bracht. De opvolger van Cradle to Cradle, het 
manifest De Upcycle, is al even inspirerend. Met 
de uitgave van beide boeken verspreiden we 
die kennis en dat is fantastisch. Tegelijkertijd 
wil ik met Search ook graag in de praktijk la-
ten zien wat er op het gebied van duurzaam 
ondernemen, bouwen en renoveren, duurza-
me energie en het hergebruik van grondstof-
fen mogelijk is. En dat is heel veel. 

De circulaire economie is een overweldi-
gend antwoord op de recessie. Dat nieuwe eco-
nomische model, gebaseerd op delen, herge-
bruiken en waarde toevoegen, kan ons helpen 
de crisis te overwinnen. Daar draait het om. 
Voor Nederland ligt er een gouden kans: we 
kunnen de duurzame poort naar Europa wor-
den. Het is nu de hoogste tijd om het verduur-
zamen van onze economie en samenleving 
voorrang te geven. Het is geen droom, het ge-
beurt al en ik geloof echt dat ondernemers de 
sleutel in handen hebben voor het realiseren 
van een duurzame wereld. Sterker nog: er is 
geen andere mogelijkheid. Ik was bij Marks & 
Spencer en daar werd het mooi verwoord: ‘Er 
is maar één haalbare weg. Plan A, because 
there is no plan B.’ 

DuurzaamheiD verankeren
Duurzaamheid is synoniem voor toekomst. 
Ondernemers die begrijpen wat er maatschap-
pelijk om hen heen gebeurt, die de problemen 
onderkennen maar met name ook de kansen 
zien, richten hun bedrijven zorgvuldiger en 
beter in op de toekomst. Ondernemen doe je 
niet achter gesloten deuren en ramen.

En ook in het MKB kan het, ik zie een golf 
van prachtige kansen voor verduurzaming. La-
ten we kijken naar de koplopers, ik wil weten 

wat er wél kan. Laten we stoppen met in hok-
jes te denken, laten we kijken naar wat ons 
verbindt. En van elkaar leren. 

Overal om me heen zie ik dat bedrijven 
met al hun werknemers, met hun aandeel-
houders en ook met hun gezamenlijke part-
ners – van leverancier tot afnemer – meer aan-
dacht besteden aan het verduurzamen van 
hun producten en processen. Dat blijkt ook 
uit de Nationale Duurzaamheidsmonitor die 
we met Search hebben opgezet. Deze bedrij-
ven begrijpen dat het gaat om shared value. 
Voor hen is duurzaamheid dan ook onlosma-
kelijk verbonden met het businessmodel van 
de onderneming. Tien jaar geleden was de 
vraag: Moet ik als ondernemer iets met duur-
zaamheid of niet? Nu luidt de centrale vraag: 
Hoe veranker ik duurzaamheid in mijn pri-
maire proces? Dat is het ondernemerschap 
van de toekomst. 

De belangstelling voor duurzaamheid 
groeit sterk, ook de kennis erover. Ik heb veel 
vertrouwen in de jonge generatie. De tendens 
van bezit naar gebruik is hoopgevend. Delen 
en huren is het nieuwe hebben. Ik geniet van 
voorbeelden zoals Rotterdam Cirkelstad, 
waarvan ik ambassadeur ben en dat Search als 
actieve partner mee helpt vormgeven. Hier zie 
je hoe je in de circulaire economie naast de 
materialen, de grondstoffen, ook de mens cen-
traal kunt stellen. We streven naar landelijke 
navolging, van Cirkelstad naar Cirkelland. De 
eerste signalen daarvan zijn al waarneembaar.

Ik heb Search samen met mijn man Eu-
gène uitgebouwd. Hij is nog altijd dicht bij 
me. Hij ligt begraven op het kerkhof naast ons 
huis. Eerst dacht hij dat ik dat te belastend zou 
vinden, maar ik blijk het juist fijn te vinden. 
Zijn graf bestaat uit kiemplanten, zijn sym-
bool. Als een grote sterke boom wegvalt, sluit 
de aarde zich weer en groeien er kiemplanten 
uit. Er zal altijd iets van die oude boom in de 
bestaande en nieuwe bomen verder groeien. 
Zo voelt dat. Ik zet ons volle, rijke leven voort, 
ook met Search. Daar ben ik dankbaar voor. 

‘Waarde toe-
voegeN is méér 
doeN daN Waar 

eeN klaNt om 
vraagt’

Michel Baars
bedrijfsdirecteur

Search Ingenieursbureau

PrOFiel
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D
ienstverlening is een 
fantastisch vak! Dienst-
baarheid levert weder-
zijds respect op, de beste 
basis voor langdurige 
relaties. Dat leerde ik al 
vroeg in mijn jeugd van 

mijn ouders, die een bioscoopbedrijf hadden. En 
later door samen te werken met Eugène, dé ul-
tieme dienstverlener. Als je dit goed doet, wordt 
een klant daar echt beter van. En het is dan wel 
heel handig als je weet hoe zijn businesscase in 
elkaar zit. Waar het uiteindelijk om draait is dat 
je niet sec de vraag beantwoordt die je gesteld 
wordt. Waarde toevoegen is méér doen dan waar 
een klant om vraagt. De verwachtingen steeds 
overtreffen. Dat is wat mij drijft. 

 Ik hou van verstrekkende en gedurfde 
visies, ik wil graag mensen inspireren. Maar 
dan wel met twee benen op de grond. Daarom 
probeer ik continu verbindingen te leggen. 
Tussen mensen, tussen organisaties, tussen 
beproefde en innovatieve oplossingen. En 
vooral die toekomstvisies vertalen naar wat 
ermee te doen, naar de businesscase. Door bij-
voorbeeld de ontwikkeling naar een circulaire 
economie bedrijfsmatig te benaderen. Zo laat 
je zien dat het verduurzamen van de bestaan-
de gebouwde omgeving juist heel rendabel is. 
Van visie en emotie naar feiten. 

no-nonsense
In 1997 ben ik bij Search begonnen. Het was 
toen al een jonge club gemotiveerde mensen. 
De no-nonsense mentaliteit en de ambitie om 
ondernemerschap en professionaliteit maxi-
maal te benutten, hebben me altijd aange-
sproken. Neem de aan- en verkoopinspecties 
om de risico’s van een gebouw in kaart te 
brengen. Opdrachten die altijd last-minute ko-
men en snelle doorlooptijd kennen. Ook toen 
we kleiner waren, kregen we dat voor elkaar. 
Hoe dan ook. Destijds betekende het dat we 
simpelweg allemaal altijd aan het werk wa-
ren. Nu we gegroeid zijn, werken we nog 
steeds 7 dagen per week voor opdrachtgevers, 
maar is het werk beter te verdelen over het 
team. 

Zoveel jaar later zijn we in staat om de 
grootste vastgoedtransactie van de afgelopen 
5 jaar te ondersteunen; 205 gebouwen ver-
spreid over heel Nederland integraal en bin-
nen 5 weken geïnspecteerd. Voor mij bewijst 
dit dat je als onderneming dezelfde overtui-
ging en cultuur kunt behouden. Of je nu met 
15 man bent of met 300. Groei verandert de 
aanpak door de jaren heen, de basis blijft het-
zelfde. Rebels, wars van interne politiek en 
‘overorganisatie’ van processen. En we kennen 
al onze klanten en hun uitdagingen. Groot of 
klein, de basishouding blijft: als dienstverle-

idealeN
eN busiNess 

>



112

ner ben je er voor de opdrachtgever op het mo-
ment dat het nodig is!

risicoperceptie
Terugkijkend op de markt van de afgelopen 20 
jaar, vallen mij een aantal dingen op. Veilig-
heidsrisico’s zijn in onze maatschappij steeds 
groter geworden. Ook dat hoort blijkbaar bij 
toenemende welvaart. We zijn er alerter op en 
ze worden steeds vaker vertaald in extreme 
normen en wetten, die risico’s moeten uitslui-
ten. Natuurlijk zijn de gevaren nu niet per de-
finitie groter dan ze destijds waren. Het is 
vooral de perceptie van de risico’s die veran-
derd is. Ik geloof dat onze opdrachtgevers voor 
de uitdaging staan om – los van dreigingen – 
juist kansen te bepalen. Dat geldt voor asbest-
normen en -wetten, maar ook voor gebouwen 
en gebieden in brede zin. Als het gaat om de 
kwaliteit van een gebouw, stel je dan vast wat 
het potentieel van het gebouw is, hoe het 
waarde kan toevoegen.  

Vanuit bedrijfsmatig perspectief gezien 
is schaarste van onder andere grondstoffen en 
fossiele brandstoffen een grote kans voor de 
toekomst. Ook hier kunnen we met een posi-
tieve businesscase het antwoord formuleren 
op dat schaarsteprobleem. Niet alleen de be-
sparing op grondstoffen, juist ook het financi-
eel en kwalitatief gewin. 

kennis Delen
Hoe je deze transitie maakt? Stap één is en 
blijft het delen van kennis. Dat doen we bij 
Search al lange tijd met boeken, congressen 
en lezingen. Maar ook op een praktisch ni-

Michel Baars MRICS is als bedrijfsdirecteur binnen 

Search eindverantwoordelijk voor de conceptont-

wikkeling, advisering en realisatie van duurzame 

(her)ontwikkeling en bouw-, sloop- en renovatiepro-

jecten. Positief, pragmatisch en vooral daadkrach-

tig. Dat zijn de woorden die Michel Baars kenmer-

ken. Vanuit zijn jarenlange ervaring heeft hij alle 

bestaande zienswijzen en visies op het gebied van 

duurzaamheid en bouwen voorbij zien komen en 

ermee gewerkt. Bovendien kan hij er op een 

aanstekelijke wijze over vertellen en weet hij de 

abstracte visies aan de hand van meerdere prak-

tijkvoorbeelden voor ieder begrijpelijk over het 

voetlicht te brengen.

veau. In onze service aan gebouweigenaren 
kunnen we door het combineren van inspec-
ties en door ons, met het slim inzetten van die 
kennis, op lange termijn te verbinden aan een 
gebouw een grote meerwaarde bieden. Daar 
zie ik ook voor de toekomst nog vele kansen. 

De klant staat wat mij betreft nog altijd 
centraal en dat blijft ook in de toekomst zo. Ik 
zie het oplossen van de vragen van de klant als 
een ultieme dienstverlening en daar gaat alles 
voor aan de kant. Het pragmatisch en doelge-
richt oppakken van dienstverlening bij cala-
miteiten, mensen helpen, is voor mij een 
mooie taak waar we ook als bedrijf meer uit-
halen dan rendement in euro’s.  Meedenken 
met de klant vanuit de overtuiging dat er veel 
te winnen valt. In die zin willen we groeien in 
toegevoegde waarde. Niet méér, maar beter.  
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Tot voor kort waren de meeste producten niet veel meer dan het eindstation 

van grondstoffen in een lineair proces. In de nieuwe, circulaire economie 

maakt de lineaire take-make-waste-levenscyclus van producten plaats voor een 

circulair concept van kringlopen. 

Producten worden doelbewust ontworpen met het oog op een oneindig 

leven van de grondstoffen. Zo worden ze in feite een tijdelijke compositie van 

grondstoffen op weg naar een volgende bestemming. 

Deze ideeën resulteren in nieuwe businessmodellen die veel meer uitgaan 

van het gebruiken van producten dan van het bezitten ervan. De grondstoffen 

blijven eigendom van de producent en kunnen telkens weer in kringlopen 

worden teruggebracht voor optimaal, hoogwaardig hergebruik. De eerste voor-

beelden zien we al om ons heen: succesvolle bedrijfsmodellen in de economie 

van morgen, gebaseerd op circulair denken en waardecreatie.

Rotterdam Cirkelstad laat zien hoe het kan. Met partners uit de hele keten 

zet de Maasstedelijke bouwwereld in op hoogwaardig hergebruik van grond-

stoffen. Met urban mining komen selectief en zorgvuldig gedemonteerde bouw-

materialen in een grondstoffenbank. Wat vroeger als afval werd bestempeld is 

nu het kapitaal voor de toekomst geworden. Dat levert zowel milieu- als eco-

nomisch voordeel op. Ook waar het gaat om de participatie van mensen blijkt 

er veel te winst te halen.  

Oneindige cirkels van nieuwe en oude loten. 

Takjes gevonden in het bos, 

de omgeving in schijnbaar voltooid verleden tijd, 

perpetuum mobile, rijkdom en rust, grondstof. 

Hans Bartelet | Way out 

Hout, brons, Kantoor Search Heeswijk  

g r o n d s t o f f e n
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Een ‘virtuele’ stad, gebaseerd op een vol-
ledig transparante manier van samenwer-
ken tussen partners over de gehele keten. 
Grondstoffen die opnieuw op waarde worden 
geschat met circulair en complementair 
slopen en bouwen. Plus aandacht voor de 
sociale component: het creëren van kansen 
voor werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Geen afval en geen uitval. 

‘ De clou is dat Cir-
kelstad makkelijk 
te kopiëren valt’

CasE 13

Mens en Materiaal

Hogeschool Rotterdam en Search Ingenieurs-
bureau aan. 
Cirkelstad zou geen ‘stad’ zijn zonder be-
stuur. Jacqueline Cramer is burgemeester, 
bijgestaan door wethouders Anke van Hal, 
Jan Willem Croon, Alexandra van Huffelen, 
Aad van Nes en Anne-Marie Rakhorst. Het 
college draagt de principes uit, de leden 
fungeren als ambassadeurs van het concept. 
Ze sturen het proces en laten zien hoe het 
concept werkt ‘naar een samenleving met 
duurzame inzet van materialen en talenten’. 

Onvoorwaardelijke kennisdeling
Cirkelstad geeft een praktische invulling 
aan de principes van de circulaire economie, 
met hoogwaardig hergebruik van grond-
stoffen in een nog weinig toegepaste vorm 
van samenwerking en onvoorwaardelijke 
kennisdeling in de keten. Search heeft zich 
op twee niveaus aan Cirkelstad verbonden. 
Enerzijds als partner die binnen de keten 
verantwoordelijk is voor het inventariseren 
van de grondstoffen van gebouwen en objec-
ten, het vaststellen van de mogelijkheden 
van hergebruik, voor het opstellen van be-
stekken en het maken van een plan van aan-
pak. Anderzijds zoekt Search naar de meest 
kostenefficiënte en duurzame oplossingen 
voor de sloop- en renovatiewerkzaamheden, 
en houdt toezicht op een juiste uitvoering 
daarvan. 

Rotterdam Cirkelstad, de optelsom van dat 
alles, werd in 2005 opgericht op initiatief 
van woningcorporatie Woonbron, betonpro-
ducent Holcim, amoveerbedrijf Oranje en 
Robedrijf, de detacheringsorganisatie van 
de gemeente Rotterdam. Later haakten BAM 
Woningbouw Rotterdam, hoveniersbedrijf 
Van der Tol, Doepel Strijkers, het kennis-
centrum Sustainable Solutions RDM van de 

Duurzaam slopen en hoogwaardig hergebruik 
draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen.  

Duurzaam slopen levert meetbaar meer 
herbruikbare grondsto en op dan regulier 
slopen zonder extra sloopkosten.

Duurzaam slopen levert BREEAM punten 
op die meegenomen kunnen worden bij 
nieuwbouw. 

 ONDERZOEK

REGULIERE 
STAPPEN

DUURZAME
TOEVOEGING

VOORDELEN 
DUURZAME SLOOP

• Asbestinventarisatie
• Bodemonderzoek
• Globale bouwsto en-

inventarisatie
• Flora -en fauna 

onderzoek

• Kostenraming
• Sloopveiligheidsplan
• Vergunningen
• V&G plan ontwerpfase
• Sloopbestek
• Monitoringsplan geluid, 

trillingen en 
deformatie

• Verzorgen 
aanbesteding

• Advies hergebruik 
bouwmaterialen in 
nieuwbouw

• Duurzaamheidspara-
graaf opnemen in 
bestek

• Directievoering
• Projecttoezicht
• Eindcontroles na 

asbestsanering
• Deformatiemetingen
• Geluidsmetingen
• Trillingsmetingen

• Uitbreiding naar 
uitgebreide bouw-
sto eninventarisatie

• Controle op in de 
duurzaamheids-
paragraaf gestelde 
ambities

 VOORBEREIDING

UITVOERING

SLOOPMANAGEMENT
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Doepel is Zuid-Afrikaan van geboorte en 
woont en werkt al 18 jaar in Nederland. Hij 
ziet grote verschillen. ‘In Nederland groei-
den in de jaren negentig, voor de crisis, 
de bomen tot in de hemel. Architecten 
waren verwend, alle materialen waren in 
overvloed beschikbaar. In de architectuur 
draaide alles om het concept, de ingeni-
eurs losten met de techniek het wooncom-
fort wel op.’  
Dat is in Zuid-Afrika heel anders. Grondstof-
fen zijn er schaars, het klimaat is extreem 
en er is weinig geld. ‘Mijn opvattingen over 
architectuur en ontwerp werden daar ge-
vormd: werken met lokaal aanwezig  
materiaal, denkend vanuit de basisprincipes 
van klimaat, context en cultuur. In warme 
streken bouw je bijvoorbeeld met dikke 
wanden en kleine ramen, en smalle straten, 
inspelend op een oriëntatie op de zon en 
de windrichting. Zo creëer je comfort met 
eenvoudige middelen.’ 

Lokaal aanwezige materialen
Voor een van de prototypen op Heijplaat 
combineert Doepel met consortiumpart-
ners de principes van het Active House 
met die van Cirkelstad in het Active ReUse 
House. Active House gaat uit van drie ba-
siselementen: comfort, energie en materi-
alen. ‘In Nederland is het concept van het 
passiefhuis het meest bekend: eigenlijk een 
gebouw als een dichte envelop, met een 
dikke jas om energetisch goed te scoren. 
Bij het Active House, een Scandinavisch 
concept, komt echter niet energie, maar 
comfort en gezondheid op de eerste plaats. 
Dat principe probeer ik in te vullen in de 

‘ Grondstoffen en energie gaan een 
nieuwe en groene economie aanjagen’

Rotterdamse context, met het grondstof-
fenprincipe van Cirkelstad. We bouwen, 
net als in Afrika, met lokaal aanwezige ma-
terialen; de stad is onze grondstoffenbank.’
 
In Rotterdam is er beton in overvloed, 
hoogwaardig gesloopt door Oranje en ver-
werkt tot opnieuw bruikbaar beton door 
Holcim. ‘Het gangbare duurzame huis is 
licht en demontabel. Ons vertrekpunt is 
bouwen met de grondstoffen die vrijkomen 
uit de sloop, grotendeels beton dus. Hier 
onderzoeken we samen met Search en 
Holcim in hoeverre we het beton kunnen 
hergebruiken voor de draagconstructie, in 
combinatie met betonkernactivering. Door 
waterleidingen in het beton te gieten wor-
den de wanden vanuit de spouw zodanig 
verwarmd dat een aangenaam binnenkli-
maat ontstaat. Zo verlengen we de zomer 
en reduceren het energiegebruik. Het is 
een experiment.’ 
‘Deze transitie vind ik fascinerend. Van 
vastgoedrealisatie gaan we naar langeter-
mijnexploitatie. We anticiperen op nieuwe 
modellen, nieuwe samenwerkingsvormen, 
gebaseerd op slim gebruiken van wat je 
lokaal voor handen hebt.’ 

duzan doepel

Op ’n slimme 
manier de  
circulaire  
ecOnOmie
realiseren 

ook duzan doepel (sustainable solutions rdM en doepel strijkers) is partner in Cirkelstad. 
Hij is betrokken bij Concept House Village, een ‘test site’ op Heijplaat waar een tiental 
innovatieve prototypen van duurzame woningen worden ontwikkeld.  
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Het sluiten van kringlopen is een proces, 
een dynamiek tussen de regio en opdracht-
gever. Hoe goed zo’n uitdaging werkt, 
bewijst de ingrijpende metamorfose van 
de staalmanpleinbuurt in amsterdam. In 
samenwerking met de gemeente sloopt 
en vervangt woningcorporatie de alliantie 
verouderde woningen en winkels. Op een 
duurzame manier. 

Rogier Meeuse, planeconoom bij de Allian-
tie: ‘Duurzaamheid speelt een belangrijke 
rol. Niet alleen bij de bouw, juist ook bij de 
sloop. Met veel bombarie oude complexen 
slopen is niet meer van deze tijd. We willen 
de woonomgeving tijdens de sloop voor de 
nog aanwezige bewoners zo min mogelijk 
verstoren, dus met zo min mogelijk stof 
en lawaai. Daarnaast houden we met grote 
nadruk het hergebruik van materialen in 
het oog. Er komen steeds betere technieken 
om bouwmaterialen zo uit oude gebouwen 
te halen dat ze beter hergebruikt kunnen 
worden. Dat is niet alleen interessant voor 
het milieu, maar ook financieel interessant. 
Grondstoffen worden schaars en wat voor-
handen is kun je beter hergebruiken.’

Expertise
Met het vizier gericht op duurzaamheid 
schakelde de Alliantie Search Ingenieurs-
bureau in voor advies en support bij het 

selecteren van de aannemer. Al bij de 
aanbesteding werd nadrukkelijk rekening 
gehouden met het milieu, onder meer met 
een vragenlijst over welke maatregelen de 
aannemer neemt ten aanzien van fijnstof en 
CO2-uitstoot. Ook voor asbestvraagstukken 
en voor duurzame sloop deed de woning-
corporatie een beroep op de expertise van 
Search. Rogier Meeuse: ‘Omdat asbest altijd 
aan de orde is bij grootschalige sloop, vin-
den wij het praktisch om bij grote projecten 
met een projectleider te werken die op beide 
terreinen ervaring heeft.’

‘ We houden met grote na-
druk het hergebruik van 
materialen in het oog’ 

CasE 14

oneindige
KringloPen

rogier Meeuse
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METEN = WETEN 
Cijfers spreken boekdelen. gemiddeld zijn prijzen van grondstoffen tussen 1998 en 2011 met 
driehonderd procent gestegen. de europese commissaris Janez Potocnik becijferde in maart 
2013 bij de jaarlijkse europese grondstoffen Conferentie dat in de afvalsector nog heel veel 
economisch voordeel ligt te wachten. Het verbieden van afvalstorten en alleen nog toestaan van 
verbranding van niet meer herbruikbare stoffen, levert 520.000 banen en 55 miljard euro op. 
tno kwam in het onderzoeksrapport Kansen voor de circulaire economie in Nederland tot 
vergelijkbare cijfers. 

DuurzaaM NETWErkEN
Zoals de ellen Macarthur foundation zijn er veel organisaties actief. in de 

wereld van duurzame bouw en vastgoed is dat in nederland de dutch green 

Building Council (dgBC). opgericht in 2008, telt de dgBC inmiddels 360 

deelnemende partijen, van multinationals tot kleine organisaties op het gebied 

van vastgoed en bouwen, maar ook overheids- en non-profit organisaties. net 

zoals bij de ellen Macarthur foundation is kennisdeling een belangrijke pijler, 

en worden er onder andere excursies, lezingen, workshops en congressen geor-

ganiseerd. om goed te kunnen samenwerken, is het spreken van dezelfde taal 

een voorwaarde. daarom heeft dgBC sinds zijn oprichting veel effort gestoken 

in één nationaal geaccepteerd beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen: 

BreeaM-nl. dit certificeringssysteem, op internationale leest geschoeid en 

ontwikkeld als antwoord op vragen uit de markt, geeft lokale overheden, ontwik-

kelaars, eindgebruikers en aannemers een eenduidige definitie. een en ander 

kan onafhankelijk worden getoetst bij het beoordelen en certificeren van nieuw-

bouw, bestaande bouw, gebieden, infra en sloop. daarbij is het keurmerk zelf 

ook een instrument in de verduurzaming van de bebouwde omgeving omdat het 

een momentum genereert en een zekere mate van competitie en benchmarking 

stimuleert: ‘Wie is het meest duurzaam?’ 

‘ steeds meer bedrijven  
zien in dat circulair  
ondernemen voor hen      
de enige optie is’

tapijtfabrikant desso is een van de koplopers in 

de circulaire economie.

ellen Macarthur 

PLEITBEzOrGsTEr vaN DE CIrCuLaIrE ECONOMIE
in 2005 zeilde ellen Macarthur nog als snelste rond de wereld. na haar professionele zeilcarrière is zij zich gaan inzetten voor een duurzame wereld. de ellen  

Macarthur foundation, die in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven de overgang naar een circulaire economie probeert te versnellen, kwam als eerste 

in januari 2012 met overtuigende berekeningen. inmiddels zijn onder de titel Towards the Circular Economy twee onderzoeken verschenen die beide laten zien dat de 

circulaire economie veel geld kan opleveren. de foundation werkt op een aantal fronten: met gezaghebbende experts en denkers worden nieuwe lijnen voor duurzaam 

leiderschap uitgetekend. ook op onderwijsgebied en in de uitwerking van nieuwe businessmodellen zet de foundation stappen. Zo is een driejarig project gestart met 

honderd bedrijven – waaronder het nederlandse desso – die hun bevindingen delen en laten zien dat de circulaire economie echt werkt.

Marc schreuder

‘ Opdrachtgevers 
zien ons als
 creatieve
 partner in het  
 proces’  
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De Weg van de Toekomst, een showcase 
van duurzaamheid, voorzien van talloze 
inventieve snufjes. zo werd de N329 bij 
Oss omschreven, een van de zeven proef-
tuinen van de Provincie Noord-Brabant en 
geopend in september 2013. 

Kaal Masten BV verzorgde de verlichting 
voor de snelweg. Om te bepalen wat het 
meest duurzame materiaal voor de lichtmas-
ten zou zijn, staal of aluminium, schakelde 
de gemeente Oss Search in. Met een levens-
cyclusanalyse (LCA) van beide varianten, 
maakte Search de milieuprestatie van de 
lichtmasten inzichtelijk. Opdrachtgevers 
en klanten hechten steeds meer belang aan 
LCA’s; ze bewijzen vaak hun waarde als start-
punt voor innovatie en verduurzaming van 
producten, maar ook om dit communicatief 
uit te dragen. 

aluminium of staal
Voor Jos van de Hurk, directeur van Kaal 
Masten, was het van meet af aan duidelijk 
dat staal de beste keuze was. ‘Gelukkig be-
vestigde de rapportage van Search mijn idee-
en. Het is goed om een objectief en onafhan-
kelijk rapport daarover te hebben, want over 
materiaalkeuze bestaat veel onduidelijkheid. 
In Frankrijk gaan nu bijvoorbeeld weer stem-
men op vóór het gebruik van aluminium, 
terwijl in Duitsland het aluminium juist in 
de ban is gedaan en nu alle masten in staal 
worden uitgevoerd. Aluminium is een prima 
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‘ LCa’s bewijzen steeds vaker 
hun waarde als startpunt voor 
verduurzaming van producten’

product voor gebruik in bewegende delen. 
Vanwege het lage gewicht vraagt het minder 
energie om die delen in beweging te bren-
gen, maar voor een statische constructie zo-
als een lichtmast is staal milieuvriendelijker. 
Aluminium vergt bij de productie een factor 
zeven meer energie dan staal.’

Pragmatisme en deskundigheid
Kaal Masten is op vele terreinen actief met 
het verduurzamen van producten. Zo is een 
nieuwe fundering zonder beton ontwikkeld 
en worden duurzame coatings van Baril 
toegepast, die veel minder energie vergen 

CasE 15

leVensCyClusanalyse 
startPunt Voor  
VerduurZaMing

dan de veelgebruikte poedercoatings. De 
laatste innovatie betreft stand alone-masten 
met in de mast geïntegreerde zonnepanelen. 
Jos van de Hurk: ‘We blijven onderzoeken, 
ook over het gebruik van gerecycled alumi-
nium. Voor een LCA is het misschien voor al 
die producten nog te vroeg, je hebt er heel 
veel data voor nodig. De zorgvuldigheid 
waarmee een LCA gemaakt wordt, van welke 
aannames je uitgaat, het literatuuronder-
zoek over producten, eerdere onderzoeken, 
alles bij elkaar blijft dat een zeer complexe 
zaak. Er is veel pragmatisme en deskundig-
heid voor nodig.’

 Jos van de Hurk

Zonneboom langs de n329 bij oss. ontwerp 

wurck architectuur stedenbouw landschap, 

rotterdam.
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Dat schreef Anne-Marie Rakhorst in het 
voorwoord van Cradle to Cradle – Afval 
= voedsel, de Nederlandse vertaling van 
Cradle to Cradle - Remaking the Way We Make 
Things, het baanbrekende boek van Michael 
Braungart en William McDonough.  
Die middag, in november 2006, was ze 
in Londen bij een workshop van Michael 
Braungart en het bekende citaat van 
Albert Einstein ‘De wereld zal zich niet 
voorbij zijn huidige crisistoestand kunnen 
ontwikkelen als we van de denkwijzen 
blijven uitgaan die de crisis juist hebben 
veroorzaakt,’ vooraan in het boek vatte 
het gevoel van toen heel goed samen. 
Cradle to Cradle is een nieuwe manier van 
denken. Architect William McDonough 
en chemicus Michael Braungart gooiden 
met provocerende uitspraken als ‘We moe-
ten niet minder consumeren, maar juist 
meer,’ een steen in de versoberingsvijver.

Meer dingen goed doen
Twee jaar later opende het Environmen-
tal Protection Encouragement Agency 
(EPEA), het Hamburgse onderzoeksinsti-

‘ We hebben geen energieprobleem. We hebben een 
grondstoffen-op-de-verkeerde-plaats-probleem’

tuut van Michael Braungart dat Cradle 
to Cradle-productoplossingen ontwikkelt 
en beoordeelt, een kantoor in Nederland. 
Met Imsa, Beco en Search werd een sa-
menwerkingsovereenkomst beklonken om 
Cradle to Cradle verder in Nederland te 
implementeren. 
Als één van de eersten in Nederland kreeg 
Search van het Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute de kwalificatie Ge-
neral Assessor toegekend. Waarmee een 
nieuw specialisme aan het dienstenpakket 
kon worden toegevoegd: het begeleiden 
in het testen, analyseren en evalueren van 
circulaire producten op weg naar Cradle to 
Cradle-certificering. 

In 2013 werd een derde, belangrijke stap 
gezet. Braungart en McDonough kwamen 
met een nieuw manifest: De Upcycle, Voorbij 
duurzaamheid – Ontwerpen voor overvloed. 
Ook dit boek is door Search Knowledge 
in vertaling uitgegeven. Nu klinkt het 
pleidooi: ‘We moeten niet minder din-
gen slecht doen, maar méér dingen goed 
doen.’ 
Eerder al pleitten de auteurs voor een intel-
ligenter ontwerp van productieprocessen 
en zetten ze vraagtekens bij ‘beperken, 
hergebruiken en recyclen’. ‘Upcyclen’ gaat 
een stap verder, het gaat niet alleen over 
het herontwerpen van producten, maar 
over de gehele leefomgeving. Met de Cradle 
to Cradle-principes als raamwerk: een 

nieuwe strategie voor het ontwerp van de 
maatschappij als geheel. Niet alleen door 
het delen van kennis, maar ook door het 
begeleiden van Cradle to Cradle-projecten, 
waarvoor Search is gecertificeerd, probeert 
Search het gedachtegoed van Cradle to 
Cradle te ondersteunen. 

praktisch 
utOpisme 

‘in één middag zag ik de nieuwe, duurzame wereld ontstaan die hem voor ogen staat. een 
wereld van dynamiek, van positivisme, van energie, van respect voor onze planeet en van 
grenzeloze kansen.’  



gr

nd

to

fe

o

s

f

n

g e

B o

u W

e n



131

Gemeenten, ontwikkelaars en eigenaren van vastgoed zien steeds meer  

het belang van het duurzaam ontwikkelen van gebouwen en gebieden. De 

praktijk wijst inmiddels uit dat investeren in hoogwaardige materialen en  

duurzame energie, kortom in kwaliteit en waarde, voor beheer, exploitatie 

en onderhoud op de langere termijn waarde creëert en winstgevend is. 

Dat gaat uit van een andere manier van exploitatiedenken. Een ander  

economisch model, waarbij al in de planfase aandacht is voor de herbruik-

baarheid van materialen en voor de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde 

omgeving. Technische due diligence van gebouwen blijkt vaak een eerste  

aanzet tot verduurzaming.    

Met opdrachtgevers brengt Search nieuwe mogelijkheden in kaart om een  

invulling te geven aan de ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en 

gebieden. Mogelijkheden die uitdagen tot een nieuwe manier van denken, ont-

werpen en handelen. Vanuit die visie is elke aanpassing van een gebouw of gebied 

slechts een stap in een grotere ontwikkeling, een nieuw verhaal dat bijdraagt aan 

de menselijke, ruimtelijke en economische waarde van plaatsen waarin mensen 

willen wonen, werken of recreëren. Duurzaamheid in de volle breedte.  

g e b o u w e n

Luister, hoor het onpeilbaar ijkpunt, 

dat krachtig kadert ons geluk. 

Boven het aards tumult spreekt de hemel, 

als stille spiegel tot ons gebied. 

 

Ton Kalle | Rond middernacht 

Zwart basalt, Kantoor Search Heeswijk
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De High Tech Campus in Eindhoven, ‘de 
slimste vierkante kilometer van Europa’, 
ligt ingesloten tussen de A2 en de Dommel 
en maakt deel uit van Eindhoven Brain-
port. Het Amerikaanse tijdschrift Fortune 
noemde het gebied ‘een van de zeven 
beste plekken ter wereld om een innovatief 
bedrijf te starten’. 

Het voormalige ‘NatLab’, Philips Natuurkun-
dig Laboratorium, is met het technologiecen-
trum High Tech Campus Eindhoven een 
broedplaats voor nieuwe technologieën. Ruim 
10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en onder-
nemers, van meer dan 125 bedrijven en insti-
tuten, werken er aan producten en diensten 
van morgen op het gebied van Health, Energy 
en Smart Environments. Open Innovatie is 
hun credo. De bedrijven op de campus delen 
kennis, kunde en faciliteiten om sneller te 
kunnen innoveren en zo een bijdrage te leve-
ren aan een meer duurzame wereld.

Geen doorsnee bedrijventerrein
Toen Chalet Group de campus voor 425 mil-
joen kocht van Philips, begeleidde Jan Wil-
lem Neggers van Chalet Group die aankoop. 
‘Door de diversiteit aan gebouwen is High 
Tech Campus Eindhoven bepaald geen door-
snee bedrijventerrein. Daarom heb ik Search 
gevraagd om de due diligence te doen en alle 
vastgoedtechnische aspecten voor ons in 
kaart te brengen’, aldus Neggers, die milieu, 
bodem, maar bijvoorbeeld ook bouwkundige 
staat en installaties liet inspecteren. Dat le-
verde een compleet beeld op. ‘Daarmee had-
den we om te beginnen een basis om een 
groot aantal punten aan te wijzen die niet in 
orde waren. Die zijn bij de onderhandelingen 
over de aankoop meegenomen en in goed 
overleg met de verkoper opgelost.‘ Neggers 
onderstreept het belang van een gedegen rap-
port. ‘Het ging om een aankoop ter waarde 

van vele miljoenen en het is heel belangrijk 
om een zo precies mogelijke inschatting te 
maken van de verwachte onderhoudskosten 
voor de korte en langere termijn. Dat is voor 
een belegger, die toch in rendement denkt, 
cruciaal.’

Met alle verzamelde gegevens presenteerde 
Search een meerjarenonderhoudsplan. Dat 
was een separaat traject. Jan Willem Neggers: 
‘Wij willen graag voorop lopen in het groen 
zijn. Isolatie en energie zijn zaken waarmee 
we onze efficiency kunnen verbeteren en 
daar hebben we gezamenlijk naar gekeken. 
Het past in het innovatieve karakter van wat 
er op High Tech Campus Eindhoven wordt 
uitgedacht en het levert grote voordelen op, 
economisch én qua leefbaarheid.’ 

‘ Het ging  
om een  
aankoop  
van vele  
miljoenen’ 

gebied met 
potentie

CAsE 16
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Steven Traast is sinds 2009 als project-
manager en manager binnen de afdeling 
Milieu van Search Ingenieursbureau 
verantwoordelijk voor alle activiteiten 
die zich op het gebied van bodem en 
milieu afspelen. Centraal daarin staat 
het aansturen en bedenken van creatieve 
en praktische oplossingen voor de klant. 
Traast: ‘De technische due diligence is 
eenvoudig gezegd een uitgebreide aan-
koop- of verkoopinspectie. Zo essentieel 
als het is om te checken of alles klopt in 
de boeken, of het object commercieel 
exploitabel is en of het juridisch allemaal 
goed in elkaar zit, zo essentieel is het 
ook om te kijken welke risico’s de koper 
eventueel loopt in technische of milieu-
hygiënische zin.’

strategische kant
Steven Traast: ‘We kunnen inspecteren op 
criteria als energieprestatie of de moge-
lijke aanwezigheid van legionella, maar in 
de praktijk komt het toch meestal uit op 
bodem, de technische staat van gebouwen 
en installaties en de eventuele aanwezig-

‘ Op eigen 
kracht 
vooruit!’

Geen
kat in
de zak

met de aankoop van vastgoedobjecten of hele vastgoedportefeuilles zijn vaak vele miljoenen 
gemoeid. Koper en verkoper gaan dan ook nooit over één nacht ijs, maar houden de transac-
tie financieel, juridisch en technisch goed tegen het licht. op het laatste punt speelt Search 
vaak een belangrijke rol, omdat vrijwel alle technische inspecties bij hen kunnen worden 
ondergebracht en in een kort tijdbestek kunnen worden uitgevoerd. 

heid van asbest. Wanneer er bijvoorbeeld 
op een van de te onderzoeken locaties 
sprake is van een bodemverontreiniging, 
of zich ernstige gebreken voordoen, dan 
kan dit voor de koper of verkoper grote 
financiële gevolgen hebben, maar soms 
ook kansen bieden. Er zit namelijk ook een 
strategische kant aan een technische due 
diligence: met een gedegen inschatting van 
de kosten van bijvoorbeeld een sanering 
kan de koper in de onderhandelingen 
zijn voordeel doen. We bieden de koper 
of verkoper bij de transactie dus feitelijke 
resultaten, strategisch advies en zekerheid 
op de onderdelen die hij wenst.’    

Steven traast

heid van asbest. Wanneer er bijvoorbeeld 
op een van de te onderzoeken locaties 
sprake is van een bodemverontreiniging, 
of zich ernstige gebreken voordoen, dan 
kan dit voor de koper of verkoper grote 
financiële gevolgen hebben, maar soms 
ook kansen bieden. Er zit namelijk ook een 
strategische kant aan een technische due 
diligence: met een gedegen inschatting van 
de kosten van bijvoorbeeld een sanering 
kan de koper in de onderhandelingen 
zijn voordeel doen. We bieden de koper 
of verkoper bij de transactie dus feitelijke 
resultaten, strategisch advies en zekerheid 
op de onderdelen die hij wenst.’    

Steven traast
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megadeal  

In 2012 begeleidde search Ingenieursbu-
reau met technische en milieukundige due 
diligence naast de verkoop van de High 
Tech Campus Eindhoven, ook belangrijke 
vastgoedtransacties van Emroy Orange. En 
de volledige Uni-Invest portefeuille, een 
uniek project. 

Met name de verkoop van de kantoren van 
Uni-Invest trok de aandacht. Enerzijds door 
de omvang van de portefeuille, met 205 
kantoorgebouwen de grootste vastgoed-
transactie van het jaar. Anderzijds door het 
feit dat deze portefeuille werd gekocht door 
Amerikaanse en Engelse investeerders, 
Patron Capital Partners en TPG Capital. 
De kantoren werden met een korting van 
veertig procent onder de laatste taxatie-
waarde van een jaar eerder verkocht. Die 
gebouwen, ooit getaxeerd op 1,2 miljard 
euro waarde, gingen uiteindelijk voor 600 
miljoen naar de nieuwe eigenaar. Steven 
Traast: ‘Er zat een heel grote afwaardering 
op, die ook verband hield met een vrij hoog 
leegstandspercentage. Omdat de huurprijs 
gekoppeld is aan de waarde op papier, is die 
huurprijs nu een stuk lager waardoor de 
leegstand is teruggedrongen.’

Ruim 200 gebouwen
Voor Search was dit een grote opdracht. 
Negentig procent van de 205 gebouwen is 
ouder dan twintig jaar. Dat maakt zowel een 
gedegen bouwtechnische en installatietechni-
sche inspectie als een onderzoek op asbest, 
brandveiligheid en bodem noodzakelijk. Er 

‘ Uni-Invest  
was met 205  
kantoorgebouwen 
de grootste  
vastgoedtransactie 
van 2012’

werd een dataroom ingericht en zes weken 
later was de rapportage gereed. In die periode 
onderzocht Search de ruim 200 gebouwen, 
verspreid over heel Nederland. Op basis van 
een nauwkeurige beoordeling van alle stuk-
ken in de dataroom bezochten inspectie-
teams van het ingenieursbureau het over-
grote deel van de gebouwen. Met die 
rapportage in de hand konden de vastgoed-
investeerders een gefundeerd bod doen op 
deze veelbesproken vastgoedportefeuille.

Zoektocht naar de feiten
De derde grote transactie dat jaar betrof de 
aankoop door Emroy van 120.000 vierkante 
meters verdeeld over 23 panden: kantoren, 
productiehallen en winkels. Van Kerkrade tot 
Hoorn, verspreid over heel Nederland. Vast-
goedbelegger Edwin van Emmerik, directeur 
van Emroy Holding, benaderde Search in zijn 
zoektocht naar de feiten. Om een definitieve 
keuze te maken én om de beste prijs te krij-
gen. Ook hij liet bouw- en milieutechnische 
onderzoeken uitvoeren. In negentig procent 
van deze portefeuille bleek het totale spec-
trum van metingen nodig. Een bouwtech-
nisch onderzoek is standaard. Daarnaast 
werden asbestinventarisaties uitgevoerd bij 
alle panden gebouwd vóór 1994 en werd 
onderzoek naar de bodemkwaliteit gedaan 
waar dat nodig bleek. Naast deze standaard-
metingen wilde Emroy inzicht in de kosten 
om in de toekomst minimaal energielabel C 
of hoger te krijgen voor de panden. Dat 
laatste wordt steeds belangrijker. Sommige 
huurders stellen het al als voorwaarde. 
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1 2 3

Duurzaamheidsscan
Aandeelhouders en huurders 
vragen steeds vaker om 
aantoonbaar duurzaam vastgoed

Feiten verzamelen
Een toekomstige vastgoedeigenaar heeft behoefte aan feitelijk inzicht 
in de kansen en risico’s van een vastgoedobject. Op basis van deze 
informatie kan de potentiële eigenaar een duurzame toekomstvisie en 
ambitie voor het vastgoed bepalen. 

Demontage van  herbruikbare reststoffen bij sloop

Gebruik van herbruikbare materialen bij (op)bouw

Demontabele inbouw aan te passen aan de bestemming

Duurzame meerjaren onderhoudsplan

Continue verbetering

Aantoonbaar duurzaam maken 

Duurzaam beheer
In deze fase beheert de gebouweigenaar zijn vastgoed duurzaam. 
Er volgt een duurzaam meerjaren onderhoudsplan, de verbeteringen 
worden uitgevoerd en het feitelijke resultaat gemeten. Op basis daarvan 
blijft de eigenaar zijn duurzame ambities doorontwikkelen en behoudt 
en verbetert het vastgoed zijn waarde.  

Ontwikkeling
Op basis van het feitenonderzoek maakt de eigenaar een keuze voor 
sloop/nieuwbouw, renovatie en/of herbestemming. Met als doel een 
verbeterde markt- en toekomstwaarde, verhoogd comfort en een minimale 
milieubelasting. Waardevolle grondstoffen worden hierbij hergebruikt, de 
nieuwe bouwmaterialen zijn geschikt voor hergebruik in de toekomst. 

Van aankoop...

Risico’s Kansen

naar (her)ontwikkeling... en duurzaam beheer.

Binnenklimaat
Een kwart van de werkplekken 

heeft een ongezond binnenklimaat

Brandveiligheid
Van alle binnenbranden ontstaat 

bijna de helft door defecte apparatuur 
of het verkeerd gebruik ervan

Bodemverontreiniging
Bodemverontreiniging kan tot 

een vermindering van 40% 
van de WOZ-waarde leiden

Bouwtechnische staat 
(constructie, installaties, 

brandveiligheid)
Duurzaam onderhoud levert besparingen 

op en een waardevaster gebouw

Energielabel
Ongeveer 4% van alle utiliteitsgebouwen 
heeft een energielabel. Een energielabel 
is nu alleen verplicht bij aan-/verkoop en 

voor overheidsgebouwen

Asbest
80% van de gebouwen van 

vóór 1994 bevat asbest

Energieprestatie
Ook met een relatief goed energielabel 
zijn nog veel besparingen mogelijk

Herbruikbare  grondstoffen
Een gebouw telt doorgaans zo’n 
42 grondstofstromen

Herbestemmings-
mogelijkheden
Er zijn genoeg gebouwen 
om iedereen tot 2025 een 
dak boven het hoofd en 
een werkplek te geven

✓

✓

✓

Wat bepaalt de waarde van vastgoed? Inzicht in de (technische) staat van het gebouw 
laat zien welke risico’s een aankoop oplevert. En welke kansen het in de toekomst biedt 
voor ontwikkeling en duurzaam beheer. Een overzicht in drie stappen.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

copyright

De waarde van vastgoed
Van feitenonderzoek naar duurzaam beheer
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de waarde leveren. Dat is een dienst die 
nu in de kantorensector vorm begint te 
krijgen. Voor ons is het interessant omdat 
we daarmee op strategische momenten 
verduurzamingsvoorstellen kunnen doen. 
We kijken aanzienlijk verder dan kortcy-
clisch. Om een gebouw in optimale condi-
tie te krijgen, te houden en te verduurza-
men, moet je je er voor lange tijd aan 
verbinden.’ 

Hans de Jong, sinds 2003 manager van 
de afdeling Asbestonderzoek en -advies 
bij Search Ingenieursbureau, richt zich 
ook op de woningcorporaties. Hij vertelt 
over een nieuwe dienst waarbij bestaand 
onderzoek van de bouwkundige staat, ge-
combineerd met een asbestinventarisatie, 
onderzoek naar branddoorslag, thermo-
grafisch onderzoek, onderzoek naar het 
binnenklimaat, een quickscan legionella 
en een energieprestatieadvies, uiteindelijk 
één compleet beeld geeft. 
De Jong verwacht er veel van: ‘In de kanto-
renmarkt hebben we al ervaring opgedaan 
met dit totaalpakket van inventarisaties. 
Een eerste pilot met deze nieuwe dienst-
verlening voor woningcorporatie de 
Alliantie is goed verlopen. Het werkt sterk 
kostenbesparend vanwege de overlap 
tussen de verschillende onderzoeken. Zo 
kun je een asbestinventarisatie prima 
combineren met onderzoek naar brand-
doorslag. Asbest is vaak te vinden op plaat-
sen waar brandgevaar kan ontstaan. Is er 
asbest aanwezig, dan weet je zeker dat het 
met brandveiligheid goed zit. Zit het er 
niet dan kun je gemakkelijk zien wat er 
nog ontbreekt. Het is in wezen hetzelfde 
onderzoek, je zet alleen even een andere 
bril op.’

‘ We kijken aanzienlijk verder dan kortcyclisch’

een
andere 
bril  
opzetten

Het onderbrengen van verschillende inspecties bij één partij blijkt voor veel eigenaren van 
vastgoed een grote meerwaarde. ook woningcorporaties ontdekken de voordelen van deze 
nieuwe, integrale dienstverlening van Search. 

Informatie met één druk op de knop
Het resultaat is dat op één A4’tje alle 
aspecten van het vastgoed in kaart kun-
nen worden gebracht. De Jong: ‘Voor 
asbest hebben we een dashboard ontwik-
keld waarmee woningbouwcorporaties  
gemakkelijk toegang hebben tot alle data. 
Dat biedt grote voordelen. Zo hebben we 
de afgelopen jaren voor Haagwonen 
honderden onderzoeken gedaan. Ze 
wilden op een gegeven moment weten 
hoeveel asbesthoudende golfplaten er nog 
in het totale woningbestand aanwezig 
waren. Om daar antwoord op te kunnen 
geven hebben ze honderden rapporten 
moeten doorspitten. Wanneer we nu die 
data digitaal aanbieden, met ons nieuwe 
Asbest Dashboard, kan die informatie met 
één druk op de knop naar boven worden 
gehaald.’

Beheer voor de toekomst 
Een logische vervolgstap is het ontzorgen 
van eigenaren van gebouwen met inte-
graal technisch beheer. Marcel Smulders, 
bij Search teamleider afdeling Bouw-
advies: ‘Dat past in een markt waarin de 
huurder meer centraal staat en de eige-
naar zich meer dienstverlenend naar de 
huurder wil opstellen. Het uitbesteden 
van technisch onderhoud sluit daar goed 
op aan.’
Search streeft naar een langjarige verbin-
tenis met een gebouw. Smulders: ‘Niet 
zozeer met koper of de verkoper, op-
drachtgever of de huurder, maar met het 
gebouw op zich. Met de door ons verza-
melde feitenkennis kunnen we toegevoeg-
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KanSen voor  
vaStgoed
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Op verschillende locaties in Nederland 
wordt hard gewerkt aan het verbeteren en 
revitaliseren van de bestaande woon- en 
werkomgeving. Nu nieuwbouw nagenoeg 
stil ligt, wegen investeerders en eigenaren 
bewuster de toekomstmogelijkheden af van 
bestaand vastgoed. search ziet belangrijke 
kansen. 

Vastgoed dat de omgeving dient
Alleen al onze hoofdstad telt 1,5 miljoen 
vierkante meter leegstaand vastgoed. De 
afgelopen jaren verschoof de focus van vraag 
naar aanbod. De huurder is aan zet en het 
antwoord voor eigenaren schuilt in vastgoed 
dat de omgeving dient. Koplopers hebben dat 
begrepen. Zij ontwikkelen vraaggestuurd 
vastgoed, dat flexibel is, veranderbaar qua 
functie en comfortabel. 
Vastgoedinvesteerders en -eigenaren zoeken 
daarom vaak de samenwerking op met huur-
ders en andere betrokkenen. Zoals Bouwin-
vest, dat in gesprek gaat met de huurder om 
onder andere de energieprestatie te optimali-
seren. Of vastgoedbedrijf Corio dat zich in 
samenwerking met lokale overheden, bedrij-
ven en onderwijsinstellingen op een werkge-
legenheidsproject richtte in één van de 
Spaanse winkelcentra die zij bezitten en zo 
het winkelgebied nieuw leven inblies. Een 
dergelijke meerwaarde voor de omgeving 
maakt gebouwen toekomstbestendig.

Bestaand vastgoed beter benutten
Door aansluiting te zoeken bij de omgeving 
kunnen meer kansen voor vastgoed worden 
benut. Bijvoorbeeld door het interieur, de 
installaties en de buitenste schil van een 
gebouw zo te maken dat de bouwmaterialen 
na de gebruiksduur opnieuw gebruikt 
kunnen worden. Bestaande gebouwen zijn 
zo niet alleen gemakkelijker aan te passen 
voor toekomstige functies, op termijn leve-
ren ze ook kostbare grondstoffen. Voorzich-

tig wordt dit principe nu ook in wet- en 
regelgeving toegepast. Sinds het nieuwe 
Bouwbesluit is het voorafgaand aan een 
sloop verplicht een grondstoffeninventarisa-
tie uit te voeren. Over een aantal jaren zal 
het normaal zijn om bewuster met waarde-
volle grondstoffen in de bouw om te gaan.
 
Open samenwerking aangaan
Het oplossingsgericht vermogen op het 
gebied van duurzaamheid is het grootst in 
steden. De stad is een bron van innovatie, 
vaak door kleinschalige initiatieven. Bijvoor-
beeld voor decentrale energieopwekking of 
het hergebruiken en herwaarderen van 
grondstoffen. Vastgoed moet daarom vooral 
faciliterend zijn, en eigenaren en projectont-
wikkelaars moeten flexibeler omgaan met 
het vastleggen van bestemmingen. 
Door wereldwijde bewegingen veranderen 
ketens. Daarvoor is sociale interactie, open 
samenwerking en communicatie in de 
breedte nodig. De bouw- en vastgoedwereld 
moet het denkraam opentrekken en de 
samenwerking aangaan met andere vakge-
bieden. Zo ontstaan onverwachte toepassin-
gen en mogelijkheden voor co-creatie. 

‘ Alle ketenpartijen 
werken samen in 
circulaire sloop- en 
renovatieprojecten’
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‘iedereen 
heeft recht op 

een duurzaam 
toekomst-

perspectief’

eugène JanSSen
directeur Search

1997-2011

proFiel
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D
e rots van Search: zo 
denken wij graag terug 
aan Eugène Janssen. 
Op 25 maart 2011 over-
leed onze directeur en 
medegrondlegger van 
de Search-bedrijven. 

Ter nagedachtenis aan hem plaatste zijn fami-
lie een prachtige lotusbloem in de vijver van 
ons hoofdkantoor in Heeswijk. Een lotus-
bloem, gemaakt van cortenstaal, als symbool 
voor nieuw leven en als herinnering aan de 
krachtige man die Eugène was. Plantmotieven 
kwamen vaak terug in zijn uitingen, evenals 
in zijn voorliefde voor kunst. Het gedenkbeeld 
in de vorm van zijn lievelingsbloem, is een 
blijvende herinnering aan hem en aan de wijs-
heid die hij ons meegaf.

Eugène Janssen werd op 11 oktober 1954 
geboren als jongste zoon in een hecht gezin in 
het Brabantse Heesch. Vanuit zijn onaantast-
bare gevoel voor rechtvaardigheid, zijn zorg-
zame karakter en de absolute wil iets van het 
leven te maken, groeide hij uit tot een krach-
tig ondernemer. Het grootste deel van zijn car-
rière was Eugène als zelfstandig ondernemer 
werkzaam. Hij bouwde en verkocht dienstver-
lener ABI. Vanaf 1997 bouwde hij zeer succes-
vol aan Search, het bedrijf van zijn levenspart-
ner Anne-Marie Rakhorst.

Dienstverlener
Eugène was en maakte ons ‘trots’. Hij overtuig-
de en onderhandelde met kracht. Met mede-
werkers en opdrachtgevers bouwde hij inten-
sieve banden op. Zijn ‘kracht’ en ‘discipline’ 
leven voort in de cultuur van Search en de har-
ten van onze mensen.

Bewonderenswaardig was zijn rol als 
dienstverlener bij calamiteiten. Een brand in 
Deventer, de vuurwerkramp in Enschede, een 
asbest-in-grond-probleem in Groningen, een 
asbestincident in een belastingkantoor. Hij 
reisde door het hele land. Bij nacht en ontij. 
En altijd was hij er als eerste. Eugène was dag 
en nacht bereikbaar, kenmerkend voor zijn 
houding als dienstverlener. Een houding die 
door een groot deel van ons team is overgeno-
men. 

Crisismanager
Door opdrachtgevers werd hij geprezen voor 
zijn rol als crisismanager. Het scheiden van 
‘zin en onzin’ was een belangrijke waarde in 
de (advies)projecten waaraan hij leiding gaf. 
Op die manier verkortte hij steevast de door-
looptijden en werden projecten kosteneffici-
ent uitgevoerd; een methode waarmee we nog 
steeds het verschil maken.

‘Daadkracht creëert snel overzicht en 
rust’, was dan ook zonder twijfel zijn (onuitge-

DaaDkracht en 
verbonDenheiD

>
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sproken) credo wanneer het ging om projec-
ten en de eigen organisatie. Met dat motto 
bouwde en verbouwde hij alle vestigingen 
van Search. Eugène was expert en pionier op 
het gebied van duurzaam bouwen. Samen 
met Anne-Marie leverde hij twee energieop-
wekkende bedrijfspanden op, die binnen Ne-
derland als inspirerend voorbeeld te boek 
staan. 

Over duurzaamheid was hij heel duide-
lijk. Het moest gaan over concrete zaken en 
echte actie. Hij merkte op dat er mensen zijn 
die hun leven zouden geven om de wereld te 
redden. Hij wilde er liever voor leven.

Eugène bekleedde een aantal bestuurs-
functies en was onder andere één van de eer-
ste leden van het Centraal College van Des-
kundigen Asbest, de Commissie Plan van 
Aanpak Asbestbrand, de Commissie Nieuwe 
Technieken (saneringen) en de Commissie 
BRL5050 (regelgeving asbestsaneringen). De 
overheid en het bedrijfsleven vroegen hem 
vaak om advies bij milieukundige problemen 
en asbestcalamiteiten. 

Naast zijn zakelijke carrière was Eugène 
vanuit zijn sterke gevoel voor rechtvaardigheid 
zijn hele leven betrokken bij en begaan met 
vele maatschappelijke doelen en projecten. 
Vele jaren geleden besloot hij om de sponsorbij-
dragen vanuit Search te schenken aan projecten 
in de meest (kans)arme gebieden ter wereld. Zo 
was hij medeoprichter van de Stichting Vrien-
den van Bambanani, een zelfstandige stichting 
die al vele jaren fantastisch werk doet in Zuid-
Afrika. 

De mens als zaailing
‘Samen zorgen we voor meer levenskwaliteit 
op die plekken in de wereld waar we echt het 
verschil kunnen maken’, dat was zijn wens, 
ook na zijn dood, en daarmee ook het doel van 
de Eugène Janssen Foundation. ‘Mijn afscheid 
is de start van iets nieuws: de oprichting van 
een mooie, goede en transparante foundation. 

Dat die mijn naam draagt, is een eer.’
‘Iedereen heeft recht op een menswaardig 

bestaan en een duurzaam toekomstperspectief. 
Zonder armoede, honger of ziekte’, vond Eugè-
ne. De foundation onderneemt dan ook heel 
gericht acties. Soms zelfstandig. Soms in sa-
menwerking met bestaande hulporganisaties. 
Met speciale aandacht voor onderwijs en on-
dernemerschap in ontwikkelingslanden. Denk 
bijvoorbeeld aan het verstrekken van microkre-
dieten. 

Het herkenbare symbool van de Eugène 
Janssen Foundation is een kiemplant, sym-
bool voor het verlangen van de mens om zich 
te ontplooien en te worden tot wie hij uitein-
delijk is: de mens als unieke universele kiem-
plant van de aarde. Eugène voelde zich sterk 
aangetrokken tot het symbool van de kiem-
plant. Hij zag de mens als zaailing. Teer, klein 
en in de eerste fase alleen. Daarna groter 
groeiend en samen met andere zaailingen om 
hem heen een familie vormend. Verbonden 
met en zorgend voor elkaar. Een symbool dat 
illustreert hoe Eugène in het leven stond en 
waar hij in geloofde.  

‘ Mijn afscheiD 
is De start van 
iets nieuws: 
De oprichting 
van een Mooie, 
goeDe en 
transparante 
founDation. 
Dat Die Mijn 
naaM Draagt, 
is een eer’

Verbonden met en zorgend voor elkaar. In een wereld 

die inspireert en geen grenzen kent. Eugène Jans-

sen maakte zich tijdens zijn leven sterk voor meer 

levenskwaliteit in die landen in de wereld waar we het 

verschil kunnen maken. De Eugène Janssen Founda-

tion is een afspiegeling van zijn idealen: kansen voor 

elk mens om zich te ontplooien en zorg voor elkaar. 

Op plekken waar hulp het hardst nodig is, werkt de 

foundation aan blijvende oplossingen voor bijzondere 

projecten in ontwikkelingslanden. Waar armoede, 

honger en ziekte om een acuut antwoord vragen. Om 

zorg te dragen voor een structurele verbetering van 

de kwaliteit van leven verbindt de Eugène Janssen 

Foundation zich langdurig aan een project. Bij voor-

keur langer dan vijf jaar. Vooral dan is het mogelijk 

oplossingen te realiseren die de lokale bevolking in 

staat stellen in de eigen, primaire levensbehoeften te 

voorzien. Daarom kiest de foundation de projecten 

heel bewust uit. Met speciale aandacht voor onderwijs 

en ondernemerschap en vaak in samenwerking met 

bestaande hulporganisaties. 

Zoals de stichting Vrienden van Bambanani, die actief 

is in de regio Phalaborwa (Limpopo, Zuid-Afrika). In 

de loop van jaren konden hier verschillende school-

tjes worden gebouwd, waar mogelijk met een eigen 

schoolvoedselprogramma. Hoog op de verlanglijst 

staat de aanleg van een watervoorziening. 

De Stichting Steun Luangwa Vallei (Tanzania) kreeg 

steun voor het opzetten van een economisch levens-

vatbare op- en overslag van maïs. Was het vroeger 

regel: slechte oogst betekent een half jaar later 

hongersnood, nu is er op vijf plaatsen in de Luangwa 

Vallei een strategische en stabiele voedselvoorraad. 

Bovendien krijgt het lokaal ondernemerschap zo een 

impuls.

En samen met de stichting Medisch Werk Mumbai, 

actief op meerdere locaties in India, helpt de Eugène 

Janssen Foundation de meest kansarme vrouwen en 

kinderen met kleinschalige medische projecten. 

De wereld inspireert, mensen inspireren, verbonden 

met en zorgend voor elkaar. Steun de Eugène Janssen 

Foundation en maak een levensgroot verschil in het 

leven van mensen op plekken in de wereld waar dit 

het hardst nodig is.

Zorgend voor 
elkaar…

www.eugenejanssenfoundation.nl
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Hoe beHouden 
we de omge-
ving die ons
inspireert?
Hoe de toekomst er exact uitziet, laat zich niet 

zomaar voorspellen. Wel zien we de uitdagingen 

waar onze opdrachtgevers nu voor staan. De 

kernvraag voor de toekomst is natuurlijk: Hoe 

behouden we onze omgeving die ons zo inspireert? 

Hoe behouden we in algemene zin onze welvaart, 

vrijheid en gezondheid. Hoe behouden we meer 

specifiek biodiversiteit, de beschikbaarheid van 

grondstoffen en een winstgevend economisch 

model. Wij vinden het antwoord in Michael 

Braungarts woorden: ‘Laten we de goede dingen 

doen, en niet de dingen minder slecht.’     

waarde
toevoegen
De wereld verandert en ons land heeft een unieke 

kans om zich te onderscheiden in de nieuwe eco-

nomie die ontstaat. Sturen op winstmaximalisatie 

op de korte termijn maakt plaats voor een ander 

principe. Winst is niet langer het saldo van omzet 

min kosten. Winst heeft ook andere waardevolle 

componenten. Denk aan het sociale en ecologi-

sche rendement, naast het verdienen van geld. 

Het komt neer op gedeelde waarde, shared value 

zoals Harvard-professor Michael Porter dit principe 

een naam gaf. Waarbij gedeelde waarde niet gaat 

om het delen van de taart met meer mensen, 

maar om het maken van een grotere taart. 

In de circulaire economie van morgen draait het 

om delen, hergebruiken en waarde toevoegen. 

Ondernemingen die voorop lopen en uitblinken 

op dit gebied hebben de toekomst. Het geeft 

meer merkwaarde, ze hebben een belangrijke rol 

in de distributie- en kennisketens, trekken meer 

klanten, zijn aantrekkelijk voor de meest talentvolle 

medewerkers en leveren hun aandeelhouders 

meer kennis op. 

bestaans-
recHt voor
de toekomst
Vertaald naar de thema’s van dit boek gaat 

vastgoed niet langer enkel om stenen; het zijn de 

mensen die er werken en wonen en het tot leven 

wekken. Het zijn mensen die de omgeving samen 

opbouwen, veranderen en verbeteren. In speci-

fieke vraagstukken als veiligheid gaat het niet om 

de gevaarlijke stof of situatie, of het voldoen aan de 

wettelijke normen hiervoor; het gaat om veilig wo-

nen en werken. En ook duurzaamheid is nooit een 

doel op zich, maar een manier om bestaansrecht 

voor de toekomst vorm te geven. Niet voor niets 

richt het denken over verduurzaming zich meer en 

meer op de menselijke factor, naast technologie en 

efficiëntie, op social entrepreneurship. 

van risico’s 
naar kansen
De ontwikkeling die in ons land is ingezet, zien we 

terug bij onze opdrachtgevers. Gebouweigenaren, 

ketenpartners en andere betrokkenen kijken niet 

alleen naar risico’s, maar stellen vaker vragen over 

de kansen van een gebouw, van een omgeving, 

van specifieke vraagstukken als asbest en energie. 

Op basis van feitelijke informatie over de bouw-

kundige staat, het binnenklimaat, brandveiligheid, 

de aanwezigheid van legionella, asbest, gevaarlijke 

stoffen, bodemvervuiling. Met een integrale blik op 

al die factoren, ontstaan mogelijkheden om risico’s 

beheersbaar te maken en om waarde voor de 

toekomst te bepalen. 

niet meer 
maar beter

Onze (gebouwde) omgeving 
is inspirerend. Dat is bovenal 
wat we aan de hand van 
interviews en cases in dit 
boek laten zien. Het resultaat 
van ruim twee decennia 
luisteren naar opdrachtge-
vers, zien wat we kunnen 
leren en hoe we hen verder 
kunnen helpen. Oplossingen 
komen er niet door ze achter 
ons bureau te verzinnen; wel 
door te luisteren, gebruik te 
maken van wat er al is en 
kansen te benutten. 
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samenwerken 
en kennis
delen als 
voorwaarde
Buiten kijf staat dat we de toekomst vooral samen 

met u bepalen. Gezamenlijk maken we stappen, 

kleine en soms grote. Met elkaar doorlopen we een 

proces waarin we uitdagingen aangaan en kansen 

benutten. Soms lopen we wat voorop om de 

kansen eerst goed te kunnen identificeren. Soms 

houden we een beetje in om opdrachtgevers te 

behoeden voor te snelle besluiten en vooral de rust 

te zoeken in beproefde systemen die we praktisch 

kunnen combineren en omvormen tot iets nieuws. 

Kennis is daarvoor een voorwaarde en onvoor-

waardelijke kennisdeling is en blijft een van de 

belangrijkste kernwaarden in ons bedrijf. Dat 

doen we met trainingen, boeken, congressen en 

lezingen. Maar ook op praktisch niveau. In onze 

service aan gebouweigenaren kunnen we door het 

combineren van inspecties en door kennis slim in 

te zetten, ons op lange termijn verbinden aan een 

gebouw en zo een grote meerwaarde bieden.  

gebundelde 
disciplines
Onze dienstverlening is erop gericht om iedere 

euro die wordt uitgegeven aan veiligheid, duur-

zaamheid en comfort daar ook daadwerkelijk in 

om te zetten. Met asbestonderzoek, legionella-

beoordelingen en adviezen op het gebied van 

brandveiligheid en binnenklimaat willen we onze 

opdrachtgevers operationeel blijven bijstaan, 

maar in de toekomst ook steeds meer tactisch 

en strategisch op deze thema’s ondersteunen. 

In die toevoegde waarde, in het bundelen van 

onze disciplines, ligt onze kracht en ook de winst 

voor onze opdrachtgevers.

teamwork
Om de kansen en uitdagingen voor onze opdracht-

gevers optimaal te benutten moeten zij op de 

best mogelijke manier worden ondersteund door 

specialisten. Vakmensen die niet alleen weten hoe 

het inhoudelijk in elkaar zit, maar zich vooral mét 

de opdrachtgever verdiepen in de inpassing in het 

primaire proces van de opdrachtgever. 

diversiteit
Daarom blijven we de diversiteit opzoeken in wat 

we voor u doen. Die ene woning onderzoeken 

op de aanwezigheid van asbest. Daarnaast ook 

een gebied onderwerpen aan een grondstoffen-

inventarisatie, een schoolgebouw verduurzamen 

om een lagere energierekening te krijgen. Of het 

technisch beheer voeren over een verzameling 

van gebouwen om zo op de natuurlijke mo-

menten slimme duurzame besluiten te kunnen 

nemen. Samen met de opdrachtgever én de 

gebruiker. 

langdurige
relatie
Vanaf dag één is de langdurige verbondenheid 

met onze opdrachtgevers het fundament onder 

Search geweest. We zouden het niet anders willen. 

En het is ook de enige manier waarop we onze 

onderneming voortzetten. Begonnen bij specia-

listisch materiaalkundig onderzoek en dan met 

name asbestonderzoek, konden we zo in de loop 

der jaren vanuit die samenwerking onze dienstver-

lening verbreden naar Duurzaamheid, Veiligheid, 

Bodem, Energie, Milieu en Gebouwen. 

Onze toekomst ligt in de samenhang tussen deze 

thema’s en de dienstverlening daarbinnen. Met als 

doel de toegevoegde waarde van Search voor haar 

opdrachtgevers te waarborgen. We zijn dus niet op 

zoek naar meer. Dat zijn we nooit geweest. We zijn 

op zoek naar beter. Dat doen we voor u. 



missie
Wij zijn ondernemers met lef. Search ziet de uitda-

gingen waar haar (toekomstige) klanten voor staan 

en treedt deze realistisch, positief, met praktische 

oplossingen en creativiteit tegemoet. Samen met 

onze opdrachtgevers maken wij de (gebouwde)  

omgeving veiliger en duurzamer. Met onze drive 

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

inspireren en helpen wij organisaties bovendien 

duurzaam te denken en te doen.

Opdrachtgevers schakelen Search in voor onder-

zoek, advies, projectmanagement en opleiding. 

We ontzorgen hen 24 uur per dag, 7 dagen per 

week op het vlak van gebouwen, gebieden, duur-

zaamheid, veiligheid, energie, asbest, bodem en 

milieu. Of het nu gaat om de publieke, private of 

non-profit sector, om binnen- of buitenland.

 Search
 EnvironmEnt
Search
EnvironmEnt



157156

Geïnspireerd door de omgeving, en in samenwerking met u, werken we 
aan oplossingen voor nu en voor de toekomst. Deze publicatie vormt dan 
ook geen eindpunt, maar een nieuw begin. Daarom kunt u ook online 
terecht voor inspiratie, informatie en het delen van kennis over de ge-
bouwde omgeving. Of het nu gaat om asbest, bodemonderzoek, milieu, 
(brand)veiligheid, duurzaamheid, energieprestatie of (ge)bouwkwaliteit. 
Zien we u terug op één van onze kennisplatformen? 

welkom in de 
omgeving die 
ons inspireert

Corporate website
www.searchbv.nl 
Hét vertrekpunt bij vragen over en oplossingen voor de gebouwde omgeving. 

Van onderzoek, advies en projectmanagement tot trainingen en het delen van 

actuele kennis. Onderzoeken, meten, analyseren: omdat u de feiten wilt weten. 

Adviseren, projectbegeleiding, trainen: omdat u praktische en snelle oplossin-

gen zoekt. 

Kennisplatform asbest
www.asbest-search.nl 
Op het kennisplatform asbest vindt u feitelijke informatie, achtergronden bij het 

nieuws en inhoudelijke discussies met experts.   

Kennisplatform bodem
www.bodem-search.nl 
Dit kennisplatform biedt inzicht in de laatste bodemfeiten: van onderzoek tot 

sanering. Achtergronden bij het nieuws, recente wet- en regelgeving en inhou-

delijke discussies met experts.  

Kennisplatform milieu
www.milieu-search.nl 
Op zoek naar antwoorden op al uw milieuvraagstukken? Hier kunt u recht-

streeks in gesprek met diverse experts en ervaringsdeskundigen over alles wat 

met milieu te maken heeft. Prikkelende opinies, relevante achtergrondinforma-

tie, ambitieuze visies en pragmatische tips.

Kennisplatform veiligheid
www.veiligheid-search.nl 
Het kennisplatform veiligheid biedt de laatste feiten, de achtergronden bij het 

nieuws over een veilige werkvloer en inhoudelijke discussies met experts. Op 

het moment dat elke seconde telt én om crisissituaties voor te zijn.

Webshop opleidingen
www.searchopleidingen.nl 
Een certificaat behalen of verlengen? In het trainingscentrum staan de mogelijk-

heden op een rij: van asbest, veiligheid (VCA), bedrijfshulpverlening (BHV) tot 

milieu en duurzaamheid. Zowel klassikaal als via e-learning. Direct aanmelden 

en afrekenen. 

Kennisplatform duurzaamheid
www.duurzaamheid-search.nl en
www.duurzaamheid.nl 
Eén kennisplatform over duurzaam bouwen, maatschappelijk verantwoord en 

duurzaam ondernemen, energie en herbestemmen. Bundelt de laatste ontwik-

kelingen, boeiende achtergronden, prikkelende visies, inspirerende voorbeelden 

en discussies met experts.  

Kennisplatform energie
www.energie-search.nl 
Het kennisplatform energie zorgt voor overzicht. Voortaan kunt u op één plaats 

terecht voor de laatste ontwikkelingen, renderende voorbeelden en een gesprek 

met experts over (duurzame) energie. Of het nu gaat om de energieprestatie van 

een gebouw of de omgeving. 

Kennisplatform duurzaam slopen,
hoogwaardig hergebruik
www.duurzaamslopen-search.nl
Op zoek naar antwoorden op al uw sloopvraagstukken? Hier kunt u rechtstreeks 

in gesprek met diverse experts en ervaringsdeskundigen over alles wat met 

(duurzame) sloop en hoogwaardig hergebruik te maken heeft. Prikkelende 

opinies, ambitieuze visies en pragmatische tips.

Kennisplatform gebouwen
www.gebouwen-search.nl
Het kennisplatform gebouwen biedt het laatste nieuws, achtergrondinformatie 

en gesprekken met inhoudelijke experts rond gebouwinspecties. Van bouwkwa-

liteit, (brand)veiligheid, onderhoudsstatus en energieprestatie tot asbest. Praat 

mee en ontdek de feiten.

Website Eugène Janssen Foundation
www.eugenejanssenfoundation.nl
Ook de Eugène Janssen Foundation laat zich inspireren door de omgeving. Op 

die plekken waar we het verschil kunnen maken, zorgen we voor meer levens-

kwaliteit. Op de website leest u meer over de stichting en de projecten, en kunt 

u online doneren. 



159

beeldverantwoording

6: Jeroen Musch; 8: Linelle Deunk; 10: Jeroen 

Musch; 12: Shutterstock; 16: Shutterstock; 18: 

Luuk Kramer; 20: Rijksmuseum; 21: Rijksmuseum; 

22: Shutterstock; 23: Shutterstock; 24: Bram 

Budel fotografie; 25: Taco Ekkel l, Chris Bonis 

Photography r; 26: Shutterstock; 27: Chris Bonis 

Photography l, David r.boven, Shutterstock r.onder; 

29: Ymere; 30: archief Search; 31: Dirk Kreijkamp; 

34: Luuk Kramer; 36: archief Search; 37: archief 

Search l, RTV Oost r; 39: Troostwijk Groep B.V.; 

40: Hollandse Hoogte; 41: Shutterstock l, archief 

Search r; 42: Hollandse Hoogte; 43: Broer van den 

Boom Fotografie; 44: Projectontwikkelaar AM; 45: 

archief Search l, Shutterstock r; 46: Shutterstock; 

47: Shutterstock l, Chris Bonis Photography r; 51: 

Linelle Deunk; 52: Linelle Deunk; 55: Linelle Deunk; 

56: Linelle Deunk; 58: Chris Bonis Photography; 

60: Hollandse Hoogte; 61: Peter de Been l, Arie 

de Leeuw r; 62: Arie de Leeuw l, Remco de Boer 

r; 63: Shutterstock; 64: Hollandse Hoogte; 65: de 

Sleutels; 67: archief Search; 68: Shutterstock; 69: 

Chris Bonis Photography l, Shutterstock r.boven, 

Shutterstock r.onder; 70: Shutterstock; 71: Sjoerd 

Hilckmann l, Shutterstock r; 74: Jeroen Musch; 

76: Kees Hummel; 77: Kroonenberg Groep 

l.boven, Barako l.onder, Kroonenberg Groep r; 

78: Ralph Kämena; 79: Kroonenberg Groep l, 

Chris Bonis Photography r; 80: V&D; 81: V&D; 82: 

Shutterstock; 83: Dolfinarium; 84: Luuk Kramer; 85: 

Jeroen Musch; 87: Linelle Deunk; 90: Chris Bonis 

Photography; 92: Shutterstock; 93: Shutterstock; 

94: stockbeeld Search l, Corio r; 95: Dirk Kreijkamp 

Photography l, Shutterstock r; 96: Gemeente 

Rotterdam; 97: Gemeente Rotterdam; 98: Eppo 

Notenboom; 99: Provast l.boven, ProjectManagement 

Bureau Amsterdam l.onder, Chris Bonis Photography 

r; 101: Melchert Meijer zu Schlochtern Fotografie; 102: 

Eigen Haard; 103: Huib van Wersch l, Shutterstock 

r.boven, Chris Bonis Photography r.onder; 107: Linelle 

Deunk; 108: Linelle Deunk; 111: Linelle Deunk; 112: 

Linelle Deunk; 114: Chris Bonis Photography; 116: 

iStock; 117: Studio Mosgroen l, iStock r; 119: Lukas 

Göbel; 120: David; 121: Shutterstock l, Shutterstock 

r.boven, De Alliantie r.onder; 122: Thierry Martinez l, 

Desso r; 123: WNF/Hans Lebbe l, WNF/Hans Lebbe 

r.boven, Chris Bonis Photography r.onder; 124: 

wUrck architectuur stedenbouw landschap; 125: Kaal 

Masten; 127: Huib van Wersch; 130: Chris Bonis 

Photography; 132: High Tech Campus Eindhoven; 

133: High Tech Campus Eindhoven; 135: Chris Bonis 

Photography; 136: Erica Melgert; 137: archief Search; 

138-139: Studio Mosgroen; 141: Linelle Deunk; 142: 

Shutterstock; 143:Boudewijn Bollmann; 147: Huib 

van Wersch; 148: Huib van Wersch; 149: archief 

Search, Stichting Vrienden van Bambanani; 150-

151: Shutterstock; 152-153: Shutterstock; 154-155: 

Shutterstock achtergrond, Chris Bonis Photography 

voorgrond.

de uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op 

copyright van illustratiemateriaal te achterhalen. Zij die 

desondanks menen aanspraak te kunnen maken op de 

rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.



copyright © search, Heeswijk

All rights reserved. No part of this book may be 

reproduced or transmitted in any form or by any 

other means, electronical or mechanical, including 

photocopying, recording or by any other information 

storage and retrieval system, without permission 

from the publishers.

tekst

Eric Schoones, Boxtel

eindredactie en projectcoördinatie

de Connecting Link, Bilthoven

visueel concept en vormgeving

Juliette Carchedi & Naïm Niebuur, Amsterdam

druk- en bindwerk

Wilco, Amersfoort

papier

170 grams Cocoon Silk (100% gerecycled 

papier, chloorvrij geproduceerd onder ISO 14001 

certificering)

ISBN 978 94 90398 00 2

  

160








