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BIJ HET BEHEREN VAN VASTGOED IN EEN VERANDERTRAJECT KOMT VEEL KIJKEN. 

SGS SEARCH HELPT U BIJ DE TRANSITIE VAN UW VASTGOED: VAN ADVIES TOT VOLLEDIG  

PROJECTMANAGEMENT. SNEL, ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG.

TRANSITIEMANAGEMENT EN -BEHEER



Op basis van uw ambities brengen we heel gericht 

technische expertise in uw organisatie. Op het moment 

dat u bijvoorbeeld vastgoed verwerft of een nieuwe 

onderhoudsbegroting moet opstellen, beoordeelt u hoeveel 

waarde u de komende jaren aan uw vastgoed toe moet 

voegen om het optimale rendement uit de exploitatie te 

halen. Op basis van onze technische en milieukundige 

expertise bepalen we welke aanpassingen een ‘must have’ 

of ‘nice to have’ zijn om uw ambities te kunnen realiseren. 

Daarbij wordt getoetst aan de wensen van gebruikers, 

wettelijke vereisten en eventuele andere voor u relevante 

randvoorwaarden.

Zodra de ambities helder zijn, brengen we de actuele status 

van uw vastgoed in kaart. Uw meerjarenonderhoudsplan 

is leidend; dit combineren we met een feitelijke 

conditiebepaling op basis van diverse bouwtechnische 

inspecties. Zo zijn de kansen en risico’s van de transitie helder 

en voorzien we u van alle (bouw)technische informatie die 

nodig is om de juiste keuzes te maken. 

Vervolgens ondersteunen wij u tijdens de daadwerkelijke 

transitie van uw vastgoed. Als u dat wenst, nemen we tijdelijk 

het beheer van het gebouw over. Hierdoor zijn we in staat 

om snel en kostenefficiënt de verbetering van uw vastgoed 

te implementeren. Onze werkzaamheden bestaan onder 

andere uit:

¢ het opstellen van programma’s van eisen; 

¢ het aanbesteden van werkzaamheden; 

¢ het geven van gunningsadvies; 

¢ projectbegeleiding en uiteindelijk validatie van het 

resultaat door middel van een opleveringskeuring.

Indien u het technisch beheer graag zelf in de hand wilt 

houden, verzorgen wij enkel het transitiemanagement. 

Dit alles met als doel om bij te kunnen dragen aan de 

rendementsverbetering van uw vastgoed.

WAAROM TRANSITIEMANAGEMENT EN -BEHEER?

Vastgoedeigenaren en -beheerders zien in de dagelijkse praktijk uiteenlopende aanleidingen om verbeteringen door te voeren 

in een gebouw. Om u als vastgoedeigenaar of -beheerder te ondersteunen bij de technische uitvoer van verander trajecten, 

ontwikkelde SGS Search de dienst transitiemanagement en -beheer:

TRANSITIEMANAGEMENT EN -BEHEER 

SNEL, ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG
Vanuit onze ervaring met technische due 
diligence onderzoeken en uiteenlopende 
bouwtechnische inspecties in alle typen 
vastgoed, ondersteunen we u graag bij 
uw transitievraagstuk. We begrijpen dat 
het gaat om comfort voor de huurder of 
gebruiker en het beste rendement voor u. 
U kunt rekenen op een onafhankelijke 
en deskundige aanpak. Bovendien 
kijken we met een integrale blik naar uw 
vraagstuk; waar mogelijk combineren we 
onderzoeken om de investeringen in tijd 
en geld zo laag mogelijk te houden.

COMBINATIE VAN EXPERTISES
Welke concrete inspecties aan de orde 
zijn in uw verandertraject, is uiteraard 
afhankelijk van uw specifieke vraagstuk. 
Vaak vormen één of meerdere van 
onderstaande diensten de basis:
¢ Conditiemeting
¢ Bouwtechnische en 

installatietechnische inspectie
¢ Energieprestatieadvies (EPA) of 

energie-audit
¢ Brandveiligheidscan
¢ Renovatieadvies
¢ Duurzaamheidsadvies zoals  

BREEAM of WELL
¢ Asbest- of bodemonderzoek en 

saneringsbegeleiding

CONTACTGEGEVENS
Wilt u het gesprek aangaan over 
uw transitievraagstuk? Neem dan 
contact op met onze experts.

SGS Search
t +31 (0)88 - 214 66 00
e vastgoed@sgssearch.nl
www.sgssearch.nl

VOLDOEN AAN WETTELIJKE EISEN, 
BIJVOORBEELD OP GEBIED VAN 
ENERGIE -LABELING OF ASBEST 

ONDERSCHEIDEND ZIJN 
IN DE VASTGOEDMARKT 

RENDEMENT
VERHOGEN

STAP 1

STAP 3

INSTALLATIES ONDERHOUDEN 
OF VERVANGEN

EEN GEBOUW TRANSFORMEREN 
OF HERBESTEMMEN

VEILIGHEIDSPROBLEMEN OPLOSSEN 
(CONSTRUCTIEF, TECHNISCH, BRAND, LEGIONELLA)

HOE WERKT HET?

AMBITIE- 
BEPALING

STAP 2 STATUS-
BEPALING

DAADWERKELIJKE
TRANSITIE

HUURDERSTEVREDENHEID 
VERHOGEN
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Voor een optimaal rendement in uw vastgoedexploitatie is een veilig, duurzaam en aantrekkelijk gebouw 
dat is afgestemd op de wensen van de gebruiker, essentieel. Om dit te realiseren, is een gebouw tijdens de 
exploitatiefase steeds vaker in transitie. Bijvoorbeeld omdat renovatie of transformatie gewenst is, er wettelijke 
verplichtingen of gewenste aanpassingen op het gebied van verduurzaming komen, of als de behoeften van 
gebouwgebruikers veranderen. Wat uw transitievraagstuk ook is; wij adviseren en ondersteunen u hier graag bij.

mailto:vastgoed%40sgssearch.nl%20?subject=
http://www.sgssearch.nl
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