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Voldoet uw gebouw niet meer aan de gebruikseisen of -wensen? Of heeft u circulaire 
ambities en wilt u materialen hergebruiken? Gelukkig is totaalsloop dan niet altijd 
nodig. Met vakkundige renovatiesloop kunt u specifieke aanpassingen laten doen aan 
het gebouw en veel materialen opnieuw gebruiken. Zo geeft u het pand een duurzaam 
tweede leven. Met deze tips zorgt u ervoor dat uw renovatiesloopproject geen slopend 
project wordt.

1. CIRCULAIR BOUWEN: KEN DE INGREDIËNTENLIJST 
  Ook bij renovatiesloop loont het om te weten uit welke bouwmaterialen 

het gebouw bestaat. Met een bouwstoffeninventarisatie krijgt u inzicht 
in wat er vrijkomt. Deze materialen kunt u direct opnieuw gebruiken in 
het gebouw, of toepassen op een andere bouwlocatie. Hoogwaardig 
hergebruik dus, en een mooi voorbeeld van circulair bouwen. 

2. ZORG VOOR EEN VEILIGE WERKVLOER
  Aandacht voor veiligheid tijdens de renovatiesloop: het klinkt als 

vanzelfsprekend. Toch komt er juist dan veel kijken bij het waarborgen 
van de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en van derden. 
Laat u goed adviseren over V&G-coördinatie en kies zo nodig voor een 
veiligheidsexpert op locatie.

3. COMMUNICATIE IS KEY
  Goede communicatie is onmisbaar tijdens het gedeeltelijk slopen 

van een pand. Met alle betrokken uitvoerende partijen, maar ook 
met bewoners of gebruikers die tijdens de werkzaamheden gebruik 
maken van het gebouw. De investering in communicatie verdient u 
gegarandeerd terug.

4. HET HALVE WERK…
  Een goede voorbereiding bestaat niet alleen uit het selecteren van de 

juiste aannemer. Heeft u bijvoorbeeld ook gedacht aan:
 -  Of er asbest, lood, chroom-6 of andere gevaarlijke stoffen in het 

gebouw zitten?
 - Of u overlast gaat veroorzaken voor de omgeving?
 - Bij wie u het dagelijks toezicht neerlegt?
  Zomaar wat vragen waar u antwoord op wil, vóórdat de  

renovatiesloop start.

5. RISICO’S EN KANSEN
  Zijn alle kansen en risico’s van de renovatiesloop in kaart gebracht? 

Hoe beter u deze in beeld heeft, hoe concreter de uitvraag naar de 
verschillende uitvoerende partijen.

BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING?
Staat u voor een renovatiesloop opgave 
en heeft u behoefte aan ondersteuning? 
SGS Search staat aan uw zijde: voor 
strategisch advies, specialistisch 
onderzoek, veiligheidskundige 
begeleiding of een vakkundige 
bouwstoffeninventarisatie. Neem 
vrijblijvend contact met ons op. 

MEER INFORMATIE? 
www.sgssearch.nl
nl.search.projecten@sgs.com


