
• Een vaste projectmanager als persoonlijk
adviseur gedurende het gehele traject

• Ondersteuning in elke fase op elk gewenst 
niveau: van strategie tot uitvoering

• Meer dan 20 jaar ervaring met specialistische 
onderzoeken, advies en projectmanagement 

• Focus op financiële risicobeheersing, grip op 
de planning en het budget

• Met oog voor duurzaamheid

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met één van onze adviseurs.
t +31 (0)88 214 66 00
e nl.search.projecten@sgs.com
w www.sgssearch.nl

• Budgetraming
• Risico- en kansenanalyse
• Plan van aanpak projectbeheersing
• Voorbereidingsplanning
• Vergunningsmanagement
• Ambitieverkenning en -bepaling 

duurzaam slopen en BREEAM
• BREEAM-ondersteuning ontwerpfase
• Veiligheidscoördinatie in ontwerpfase
• VGM-logistiek plan
• Voorlopige VGM-evaluatie van 

aannemers/potentiële aannemers
• Documentatie/ondersteuning 

bij VGM-procedures 

ONTWERP

• Asbestinventarisatie
• Bodem- en grondonderzoek
• Bouwstoffeninventarisatie
• Flora- en fauna onderzoek
• Geluid- en trillingsprognose
• Constructief advies en onderzoek
• Uitbreiding naar uitgebreide bouwstoffeninventarisatie
• Risico-inventarisatie en VGM-maatregelen

ONDERZOEKPLANVORMING

• Bestek inclusief bijlagen
• Selectieleidraad
• Directiebegroting
• Aannemersselectie
• Aanwijzing op locatie
• Nota van inlichtingen
• Beoordelen inschrijvingen en gunningsadvies
• Administratie aanbestedingsprocedure
• Aannemingsovereenkomst
• Schrijven STABU bestekken
• Paragraaf over duurzaamheid in bestek
• VGM-aanbestedingsdocumentatie

PRIJSVORMING

• Bouwkundige vooropname belendingen
• Directievoering
• Projecttoezicht
• Trillings- en geluidsmetingen
• Werkplekinspecties kwaliteit en veiligheid
• Controle ambities duurzaamheidsparagraaf 
• BREEAM-ondersteuning realisatiefase en 

oplevering/certificering

• Veiligheidscoördinatie in uitvoeringsfase
• VGM-toezicht en coördinatie
• VGM-introductie van aannemers 
• VGM-documentbeheer
• VGM-audit voor aannemers
• Explosiviteit/ademend vermogenstest
• Hulp bij noodsituaties (werk op grote hoogte/

beperkte ruimte)

UITVOERING

• Wijziging in het bestemmingsplan
• Overleggen met gemeenten of 

ander bevoegd gezag
• Strategisch (scenario)onderzoek 

en advies slopen, renoveren, 
nieuwbouw

VOORBEREIDING

EEN SLOPEND PROJECT?
Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken; vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsproce-
dures, projectmanagement. Om weloverwogen keuzes te maken, is inzicht in de risico’s en kansen 
van een project van groot belang. SGS Search staat aan uw zijde bij sloop- en renovatieprojecten. 
Voor strategisch advies, specialistisch onderzoek en de dagelijkse aansturing van alle betrokken 
partijen in het proces.  Met alle benodigde kennis en ervaring in huis, houden we samen met u grip 
op het project. Zo zorgen we ervoor dat uw sloopproject geen slopend project wordt. 

• Oplevering
• Asbestbeheersplan
• VGM-document van de bouw/constructie

NAZORG

• Groot- en kleinschalig renovatie- 
of sloopproject (VGM)

• (Complexe) en reguliere asbestsanering
• Vraagstuk duurzaam/circulair slopen
• U wilt graag ontzorgd worden

UW VRAAGSTUK ONZE AANPAK

• Ondersteuning in het aanvragen 
van de omgevingsvergunning

• V&G plan ontwerpfase
• Sloop en saneringsplan
• Bodemsaneringsplan
• BLVC plan/sloopveiligheidsplan
• Kwartsstofemissiebeperking
• Kostenraming
• Advies hergebruik bouwmaterialen 

in nieuwbouw


