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Stormschade is onvermijdelijk als ons land 
door windkracht tien geteisterd wordt. Dat is 
medio januari weer gebleken: de stormschade 
werd in de eerste dagen na 
de storm al op zo’n 200 
miljoen euro geschat. De 
agrarische sector werd 
geconfronteerd met een 
herhaling van de stormschade van oktober 
2002. Toen waren door de storm veel asbest 
golfplaten van daken losgerukt. Met alle 
gevolgen van dien. Ook in januari 2007 stonden 
de telefoons bij schadeverzekeraars weer 
roodgloeiend van alle schademeldingen. 

In één keer afgehandeld
Sjak van Nieuwkuijk, teammanager van 
Achmea Schadeservice, herinnert zich nog de 

vele schademeldingen aan golfplaten daken 
die in 2002 binnenkwamen bij Interpolis, dat 
tegenwoordig deel uitmaakt van het Achmea 

concern. ‘Toen is het idee 
geboren om dat proces 
formeel te regelen voor het 
geval zich weer zo’n storm 
zou voordoen, zoals in 

oktober 2002 het geval was. De schade aan 
agrarische gebouwen waarbij asbest betrokken 
is, vraagt om een glashelder, efficiënt schade 
afwikkelingsproces. De verzekerde hoeft van 

De effi ciëntie van het Natura-traject 

Search partner bij afhandeling
stormschades Interpolis

Lees verder op pag. 2

Search handelt meer 
dan 200 schades af

Kijk voor
meer informatie op
www.searchbv.nl

Duurzaam bouwen en slopen heeft momenteel 
alle aandacht. Search publiceert dit jaar een 
boek over duurzame ontwikkeling, met daarin 
ruime aandacht voor dit onderwerp. 
Gezien onze kennis op dit vlak is Search dé 
adviseur voor duurzaam bouwen en slopen. 
Daarover leest u meer in het artikel over de 
sanering en de sloop van de Maascentrale 
op pagina 7. 

Op de bres voor duurzame ontwikkeling
Het boek verschijnt nog dit jaar. Het geeft 
praktische voorbeelden van initiatieven, 
producten en visies op duurzame 
ontwikkeling. Aan het boek hebben tal 
van experts op het gebied van duurzame 
productontwikkeling en -vormgeving, 
energievoorziening, transport en vervoer hun 
medewerking verleend. Als rode draad loopt 
door het boek onze visie op duurzame 
ontwikkeling, een onderwerp dat Search al 
lange tijd hoog op de agenda heeft staan. 
Het boek wordt ondersteund door een  

website met nog veel meer informatie, 
weblogs en links naar andere interessante 
sites. Bovendien organiseert Search in 
november een congres over duurzame 
ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Training en advies
Een goed voorbeeld van de betrokkenheid van 
Search bij duurzame ontwikkeling vormen de 
digitale en klassikale milieutrainingen waar 
steeds meer vraag naar is. Niet alleen vanuit 
de vastgoedsector, maar ook vanuit overheids-
instanties, de industrie, de aannemerij en de 
zakelijke dienstverlening. Deze trainingen zijn 
praktijkgericht en volgens de meest moderne 
lesmethoden samengesteld. De deelnemers 
kunnen de leerstof klassikaal of met behulp 
van e-learning - in eigen tijd en tempo - 
volgen. Search Ingenieursbureau, Search Legal 
en Search Opleidingen werken nauw samen 
om ons dienstenpakket in de vorm van 
training en advisering op het gebied van 
duurzame ontwikkeling voortdurend verder
uit te bouwen. In dat kader bereidt Search 
Opleidingen een nieuwe training over de 
energieprestatienormen voor.

Uitgebreid dienstenpakket 
Andere voorbeelden van onze dienstverlening 
zijn de checklist voor duurzaam bouwen.
Op grond daarvan kunnen onze adviseurs 
aangeven hoe duurzaam een gebouw is en 
welke verbeteringen mogelijk zijn op 
bijvoorbeeld het gebied van energiebesparing. 
Door de gegevens van gebouwgebonden 
installaties en gebruiksgebonden gegevens op 
het gebied van energieverbruik helder in kaart 
te brengen, tonen onze adviseurs aan welke 
besparingen te realiseren zijn. Bovendien is 
Search dé partij om duurzame aanbestedingen 
te verzorgen en te adviseren met betrekking 
tot de nieuwe energieprestatienormen.

ESCO
Search kan een belangrijke rol vervullen als 
ESCO – Energy Saving Company. Het woord 
zegt het al: energiebesparende adviezen 
leggen een solide basis voor de bouw en 
het gebruik van energiezuinige gebouwen 
en woningen. Onze adviseurs vertalen de 
wettelijke kaders in heldere rapporten en 
adviezen die garanderen dat uw projecten 
werkelijk aan de criteria voor duurzaamheid 
voldoen.

Duurzaam bouwen en slopen 
heeft de toekomst

Duurzaam bouwen en slopen

Search dé adviseur
voor duurzame ontwikkeling 
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ons eigenlijk alleen maar te horen dat wij 
de schade laten herstellen en dat hij er 
verder geen omkijken meer naar heeft. 
Wij sturen dan de bekende ‘mannetjes’ 
om het probleem volledig voor de klant 
op te lossen.’

Geen rompslomp meer
Vooral als er asbest is vrijgekomen bij 
een schade, bezorgt dat de gedupeerde 
veel rompslomp. Er moet een schade-
expert komen die de schade inspecteert. 
Die zorgt dat er een inventarisatie 
plaatsvindt en schakelt vervolgens een 
asbestsaneerder in om het asbest 
deskundig te verwijderen en het dak te 
repareren. Kortom: er komen heel wat 
partijen over de vloer voordat de schade 
hersteld is. Los nog van de papierwinkel 
die er mee gemoeid is. ‘Die zorg nemen 
we klanten nu uit handen. De klant belt 
ons dat hij schade heeft. Wij schakelen 
Search Ingenieursbureau in dat de 
schade inspecteert en inventariseert
en vervolgens een asbestsaneerder 

informeert die het asbest veilig en 
verantwoord verwijdert en het dak 
herstelt. Search Laboratorium inspecteert 
of alle asbest deskundig is verwijderd 
door een eindcontrole-inspectie uit te 
voeren en controleert of het beschadigde 
dak door de saneerder goed is hersteld. 
De saneerder laat zijn factuur door 
Search controleren, die deze dan voor 
betaling doorstuurt naar ons. De klant 
blijft formeel de opdrachtgever, maar
hij heeft verder geen omkijken naar de 
afwikkeling.’

Alle zorg uit handen
In de 22 jaar dat Sjak van Nieuwkuijk
in het schadevak werkt, is hij Search 
meerdere malen tegengekomen.
‘In Enschede bijvoorbeeld, bij de schade-
afhandeling van de vuurwerkramp. 
Daarnaast wordt Search al velen jaren 
door ons ingezet bij brandschades 
waarbij zich een asbestprobleem of 
bodemverontreiniging heeft voorgedaan. 
Search heeft ook presentaties gehouden 

over asbestregelgeving voor onze 
schade-experts. Daarom hebben we 
samen met Search gekeken hoe we 
dit nieuwe proces zo efficiënt mogelijk 
konden inrichten om de klant alle zorg 
uit handen te nemen. Search heeft de 
expertise in huis die de garantie vormt 
dat de asbestsanering volledig aan de 
wettelijke normen voldoet. Wij werken 
op basis van vertrouwen met onze 
partners in business: Search en de 
regionale asbestsaneerders. Ook na de 

laatste storm zijn zij meteen voortvarend 
aan de slag gegaan om de schades te 
inspecteren en te laten herstellen.’ 

Simpeler en sneller 
De expertise van Search op het gebied 
van asbest en de landelijke dekking 
van het ingenieursbureau en het 
laboratorium heeft volgens Van 
Nieuwkuijk grote voordelen. 
‘Asbestinventarisaties en eindcontrole-
inspecties moeten overal in Nederland 
op een eenduidige manier worden 
uitgevoerd. Dat werkt voor onze 
procesvoering het beste. Per regio 
schakelen wij deskundige asbest-
saneerders in die ook de schade 
herstellen. Daardoor hebben we de 
afhandeling van schades sterk 
gerationaliseerd. Het Natura-traject 
werkt veel simpeler en sneller voor onze 
klant, omdat dit is aangepast aan ons 
interne proces. Voor ons is maatgevend 
dat Search flexibel inspeelt op onze 
procesafhandeling. Bovendien kunnen 
wij Search 24 uur per dag, zeven dagen 
per week inschakelen bij calamiteiten. 
Dat hebben ze ook in januari weer 
overtuigend bewezen door meteen actie 
te ondernemen op alle schademeldingen 
die bij ons binnenstroomden.’ 

De klik tussen NewCon Vastgoed en Search

Search verzorgt ruimtelijke
onderbouwing voor NewCon Vastgoed
Volgens Peter van den Boogaard, 
directeur van NewCon Vastgoed, moet 
het klikken als je zaken in vertrouwen 
aan een ander wilt overlaten. ‘Tijdens de 
eerste Provada in 2005 ben ik tegen de 
stand van Search aangelopen. Leuke 
club! Toen ik met een binnenstedelijke 
ontwikkeling in Breda startte, dacht ik: 
laat Search Ingenieursbureau het 
milieukundig onderzoek maar doen.’

Voortvarende start
Na een lange carrière in advisering, 
directievoering en vastgoedontwikkeling 
waagde Peter van den Boogaard in 2004 
de stap om zijn eigen bedrijf te starten: 
NewCon Vastgoed. Zijn focus is van 
meet af aan gericht op binnenstedelijke 
ontwikkeling en herontwikkeling, omdat 
hij zich daar goed thuisvoelt gezien zijn 
opgebouwde ervaring. Zijn eerste project 
betrof een binnenstedelijke ontwikkeling 
in Breda, al snel gevolgd door een zelfde 
ontwikkeling in Emmen. ‘Een woontoren 
met winkels en parkeergarages.’ Daarop 
volgden meer projecten, waaronder de 
ontwikkeling van een appartementen-
gebouw in Amersfoort. Met uitzondering 
van het project in Breda zijn dit 
projecten die NewCon voor derden 
ontwikkelt.

Proef op de som
Toen Van den Boogaard voor het project 
in Breda milieukundig onderzoek nodig 
had voor de ruimtelijke onderbouwing, 
herinnerde hij zich de ontmoeting met 
Search tijdens de Provada. ‘Ik vond 
Search een leuke en deskundige club, 
dus besloot ik hen daarvoor in te 
schakelen.’ Het luchtkwaliteitonderzoek 
dat Search in opdracht van NewCon 
heeft uitgevoerd, viel in goede aarde.
Van den Boogaard besloot Search ook 
voor het project in Emmen in te 
schakelen en vertrouwde Search 
vervolgens de coördinatie en 
milieukundige onderdelen van de 
ruimtelijke onderbouwing van beide 
projecten toe. ‘Ook voor het project
in Amersfoort heeft Search de lucht-
kwaliteit- en bodemonderzoeken 
verzorgd. De kwaliteit van het werk en de 
samenwerking bevallen goed. Maar voor 
mij is het allerbelangrijkste dat het klikt. 
Dan kun je in vertrouwen zaken aan een 
ander toevertrouwen. En het klikt goed 
met Search.’

Eén aanspreekpunt
Search heeft voor NewCon lucht-
onderzoek, akoestisch onderzoek, 
externe veiligheid, economische 
uitvoerbaarheid, watertoets, bodem-
onderzoek, flora- en faunaonderzoek en 
archeologisch onderzoek voor Breda en 
Emmen vervat in eenduidige, heldere 
ruimtelijke onderbouwingen. Van den 
Boogaard is goed te spreken over de 
samenwerking. ‘Ik werk het liefste samen 
met mensen die zelf dingen oppakken en 
niet wachten tot ik ze daarom vraag. 
Search heeft alle benodigde onderzoeken 
voor de ruimtelijke onderbouwing 
gecoördineerd en de onderzoekresultaten 
keurig netjes in een map gepresenteerd. 
Daar hoef je niet om te vragen. Dat doen 
ze uit zichzelf. Voor de milieuparagraaf 
uit de ruimtelijke onderbouwing hoef ik 
niet meerdere bureaus in te schakelen; ik 
heb daarvoor één aanspreekpunt binnen 
Search. Dat is een groot voordeel als je 
snel en efficiënt wilt werken.’ 

Dienstgericht
Een ander punt dat Van den Boogaard 
bevalt in de samenwerking, is dat Search 
over een eigen laboratorium beschikt. 
‘Als je een laboratorium moet inschakelen, 
kan dat erg veel tijd kosten. Bovendien 
beschikt Search over mobiele laboratoria 
die overal in het land inzetbaar zijn.’
Ook de reactiesnelheid is volgens Van 

den Boogaard een pluspunt. ‘Als ik bel 
en ik laat een boodschap achter, dan 
weet ik zeker dat die aankomt.
Vergeet ik een keer een afspraak om zelf 
te bellen voor overleg, dan bellen ze mij. 
Het feit dat ze zelf actie ondernemen, is 
heel prettig.’ 

‘Leuke club! Daar kun je 
in vertrouwen zaken aan 

overlaten!’

‘Wij sturen dan de bekende ‘mannetjes’ om het 
probleem volledig voor de klant op te lossen’

‘Maatgevend is dat
Search fl exibel inspeelt op 
onze schadeafhandeling.’

onderbouwing voor NewCon Vastgoed

Ruimtelijke
onderbouwing
alles in één hand
Bodemkwaliteitsonderzoek
Flora- en fauna-onderzoek
Externe beveiliging
Luchtkwaliteitonderzoek
Watertoets
Risicobeoordeling
Coördinatie van onderzoeken en rapportages
Integrale oplevering ruimtelijke onderbouwing

INGENIEURSBUREAU,  LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT

environment
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Het dienstenaanbod van Search Milieu 
is inmiddels zo uitgebreid dat de 
huidige naam de lading niet meer dekt. 
Voortaan voeren wij de naam Search 
Ingenieursbureau B.V., met als tweede 
handelsnaam Search Milieu. 

Nieuw logo
Uiteraard blijft ‘Environment inspires...’ 
als slogan gehandhaafd. Search is trots 
op haar activiteiten op milieugebied, 

maar de dienstverlening van ons 
ingenieurs- en adviesbureau omvat veel 
meer activiteiten. Denk aan bouwkundige 
en technische inspecties, bouw- en 
sloopmanagement en bouwstand-
opnamen. Behalve de naam is ook het 
logo aangepast. Naast onze activiteiten 
voor de industrie wordt Search 
Ingenieursbureau steeds vaker ingezet 
voor tal van activiteiten in de 
vastgoedsector. Dat is terug te
vinden in het nieuwe logo. 

Nieuwe huisstijl
Ook onze huisstijl is veranderd. 
Bovendien zijn al onze uitingen gedrukt 
op milieuvriendelijk papier, omdat het 
milieu ons uiteraard nog steeds na aan 
het hart ligt. We zijn trots op het 

resultaat: de eigentijdse vormgeving doet 
volledig recht aan het beeld dat wij als 
ingenieurs- en adviesbureau in de markt 
willen uitdragen.
Dat is het beeld van een betrouwbare, 
kundige organisatie die zich vooral 
kenmerkt door haar praktische aanpak. 
Search Ingenieursbureau staat garant 
voor de juiste oplossing voor de 
vastgoedsector, de industrie, de overheid 
en de zakelijke dienstverlening.
Als vanouds. Alleen de naam is 
veranderd, onze serviceverlening niet. 

In eigen tijd en tempo leren, in een 
omgeving waar de cursist zich het 
prettigst voelt. Die afweging heeft voor 
Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. in 
Dongen centraal gestaan bij de keuze 
van een trainingspakket voor VCA-Basis 
en VCA-VOL. Learning & Development 
Manager Operations Frank van Loon 
voegt daaraan toe dat de mogelijkheid 
van blended learning de doorslag 
heeft gegeven bij de keuze voor de 
VCA-trainingspakketten van Search 
Opleidingen. 

Veilig
Veiligheid staat hoog in het vaandel
bij Coca-Cola Enterprises Nederland.
‘Vanuit onze corporate visie hechten
wij eraan dat onze mensen goed 
doordrongen zijn van het belang van 
veiligheid. Dit onderwerp staat dan ook 

als onderwerp bovenaan bij elk 
werkoverleg. Verder kent ons bedrijf een 
persoonlijke veiligheidsraad. Dit is een 
platform waarin medewerkers zitting 
hebben. Ze overleggen welke 
verbeteringen in het veiligheidsbeleid 
aangebracht kunnen worden en hoe wij 
dat kunnen handhaven. Op zich zijn de 

verschillende werkplekken veilig: alle 
vereiste machinebeveiligingen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
aanwezig. Dat wil niet zeggen dat 
iedereen doordrongen is van het besef 
wat veilig werken en het belang hiervan 
is. Weet een ieder wat hij of zij in een 
bepaalde situatie moet doen bijvoorbeeld? 
Mede daarom is besloten om mede-
werkers uit de productie-, technische en 
logistieke omgeving de trainingen VCA-
Basis en VCA-VOL te laten volgen.’

Blended learning
Als productie- en logistieke organisatie
is Coca-Cola Enterprises Nederland in 
Dongen verantwoordelijk voor de 
productie en distributie van frisdranken 
naar alle kanalen die de bottelaar in 
Nederland levert. Frank van Loon stelt 
samen met het lijnmanagement de 
trainings- en ontwikkelingsplannen voor 
alle medewerkers en leidinggevenden 
vast. ‘In het kader van veiligheids-
management heb ik me georiënteerd
op aanbieders van digitale VCA-trainings-
pakketten. Wij willen onze mensen de 
mogelijkheid bieden dat zij zich door 
zelfstudie de leerstof eigen maken. 
Daarbij hebben wij een voorkeur voor 
blended learning: inloggen op de server 
van Search, digitaal werken met de cd-
rom of met het handboek voor degenen 
die liever niet met de pc werken. Ik ben 
van mening dat je met blended learning 
veel meer effect bereikt, omdat iedereen 
naar eigen voorkeur en tempo kan werken.’

Functiegericht trainingsbeleid
In januari 2007 zijn 62 medewerkers
met VCA-Basis gestart en volgen
22 leidinggevenden de training VCA-VOL. 
‘We hebben de standaardpakketten 
gekozen, omdat die geheel aan onze 
wensen voldoen. De groepen zijn net 
gestart en ik heb het idee dat de 
trainingen onze mensen aanspreken.
De pakketten zijn heel illustratief en 
daardoor heel toegankelijk.
Coca-Cola Enterprises Nederland heeft 
een functiegericht trainingsbeleid, met 
maatwerktrainingen welke leiden tot 
Crebo-erkende voedingsmiddelendiploma’s. 
Het trainingsbeleid wordt vormgegeven 
rondom het functioneren van de 
medewerker, ervan uitgaande dat beter 
functioneren groei brengt voor de 
medewerkers én voor de organisatie.
Het zijn functiegerichte trainingen om 
alle medewerkers tenminste tot MBO-
niveau op te leiden. In verschillende 
trainingen ligt de nadruk op 
(veiligheids)bewustzijn, goed met
elkaar communiceren en het voeren van 
effectief werkoverleg en functionerings- 
en beoordelingsgesprekken.
Alle trainingen zijn erop gericht onze 
mensen te leren hoe zij effectief kunnen 
functioneren en de juiste veiligheids- en 
vaardigheidsaspecten kunnen ontwikkelen 
en handhaven. De trainingen worden 
mede mogelijk gemaakt door subsidiëring 
vanuit het Europees Sociaal Fonds.’

In eigen tijd en tempo

Blended learning voor VCA-trainingen
dé ideale oplossing voor Coca-Cola

De naam Search
Ingenieursbureau dekt

ons dienstenaanbod beter.

‘Veiligheid is prioriteit
nr. 1 bij Coca-Cola 

Enterprises Nederland B.V. 
in Dongen.’

Naamswijziging binnen de Search-bedrijven

Search Milieu B.V. wordt Search Ingenieursbureau B.V.

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

INGENIEURSBUREAU,  LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT

environment

Trainings- en examenplannertweede helft 2007

Milieu
Veiligheid (VCA)Bedrijfshulpverlening (BHV)Asbest

VoedselveiligheidHoog-/laagspanning Kwaliteit

Als gecertificeerd opleidingsinstituut verzorgt 
Search Opleidingen klassikale en e-learning 
trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening 
(BHV), veiligheid (VCA), milieu, asbest en 
arbeidsomstandigheden (Arbo). Nieuw zijn de 
trainingen Hoog- en laagspanning, die vooral 
voor energiebedrijven en bedrijven die met 
krachtstroom werken van belang zijn. Tevens is 
ook de training Deskundig Asbestverwijderaar 
(DAV) opgenomen in ons aanbod.

De handige trainings- en examenplanner van 
Search Opleidingen verschijnt twee keer per jaar. 
Deze bevat een overzicht van alle beschikbare 

trainingen en examens. Voor in-company 
trainingen en examens kunt u altijd vrijblijvend 
contact met ons opnemen. Search Opleidingen 
verzorgt uiteraard ook maatwerktrainingen.
Vraag onze brochures en de trainings- en 
examenplanner aan of neem een kijkje op
onze site: www.searchbv.nl. 

�������������������
����

���
���

�����
���

����
����

����

�����
�����

�����
���

������������
�������

�

������
����������������



pagina 4 pagina 5

NIEUWS - SEARCH INGENIEURSBUREAU SEARCH INTERVIEW - VCA-TRAININGEN

environment inspires... environment inspires...

Het dienstenaanbod van Search Milieu 
is inmiddels zo uitgebreid dat de 
huidige naam de lading niet meer dekt. 
Voortaan voeren wij de naam Search 
Ingenieursbureau B.V., met als tweede 
handelsnaam Search Milieu. 

Nieuw logo
Uiteraard blijft ‘Environment inspires...’ 
als slogan gehandhaafd. Search is trots 
op haar activiteiten op milieugebied, 

maar de dienstverlening van ons 
ingenieurs- en adviesbureau omvat veel 
meer activiteiten. Denk aan bouwkundige 
en technische inspecties, bouw- en 
sloopmanagement en bouwstand-
opnamen. Behalve de naam is ook het 
logo aangepast. Naast onze activiteiten 
voor de industrie wordt Search 
Ingenieursbureau steeds vaker ingezet 
voor tal van activiteiten in de 
vastgoedsector. Dat is terug te
vinden in het nieuwe logo. 

Nieuwe huisstijl
Ook onze huisstijl is veranderd. 
Bovendien zijn al onze uitingen gedrukt 
op milieuvriendelijk papier, omdat het 
milieu ons uiteraard nog steeds na aan 
het hart ligt. We zijn trots op het 

resultaat: de eigentijdse vormgeving doet 
volledig recht aan het beeld dat wij als 
ingenieurs- en adviesbureau in de markt 
willen uitdragen.
Dat is het beeld van een betrouwbare, 
kundige organisatie die zich vooral 
kenmerkt door haar praktische aanpak. 
Search Ingenieursbureau staat garant 
voor de juiste oplossing voor de 
vastgoedsector, de industrie, de overheid 
en de zakelijke dienstverlening.
Als vanouds. Alleen de naam is 
veranderd, onze serviceverlening niet. 

In eigen tijd en tempo leren, in een 
omgeving waar de cursist zich het 
prettigst voelt. Die afweging heeft voor 
Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. in 
Dongen centraal gestaan bij de keuze 
van een trainingspakket voor VCA-Basis 
en VCA-VOL. Learning & Development 
Manager Operations Frank van Loon 
voegt daaraan toe dat de mogelijkheid 
van blended learning de doorslag 
heeft gegeven bij de keuze voor de 
VCA-trainingspakketten van Search 
Opleidingen. 

Veilig
Veiligheid staat hoog in het vaandel
bij Coca-Cola Enterprises Nederland.
‘Vanuit onze corporate visie hechten
wij eraan dat onze mensen goed 
doordrongen zijn van het belang van 
veiligheid. Dit onderwerp staat dan ook 

als onderwerp bovenaan bij elk 
werkoverleg. Verder kent ons bedrijf een 
persoonlijke veiligheidsraad. Dit is een 
platform waarin medewerkers zitting 
hebben. Ze overleggen welke 
verbeteringen in het veiligheidsbeleid 
aangebracht kunnen worden en hoe wij 
dat kunnen handhaven. Op zich zijn de 

verschillende werkplekken veilig: alle 
vereiste machinebeveiligingen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
aanwezig. Dat wil niet zeggen dat 
iedereen doordrongen is van het besef 
wat veilig werken en het belang hiervan 
is. Weet een ieder wat hij of zij in een 
bepaalde situatie moet doen bijvoorbeeld? 
Mede daarom is besloten om mede-
werkers uit de productie-, technische en 
logistieke omgeving de trainingen VCA-
Basis en VCA-VOL te laten volgen.’

Blended learning
Als productie- en logistieke organisatie
is Coca-Cola Enterprises Nederland in 
Dongen verantwoordelijk voor de 
productie en distributie van frisdranken 
naar alle kanalen die de bottelaar in 
Nederland levert. Frank van Loon stelt 
samen met het lijnmanagement de 
trainings- en ontwikkelingsplannen voor 
alle medewerkers en leidinggevenden 
vast. ‘In het kader van veiligheids-
management heb ik me georiënteerd
op aanbieders van digitale VCA-trainings-
pakketten. Wij willen onze mensen de 
mogelijkheid bieden dat zij zich door 
zelfstudie de leerstof eigen maken. 
Daarbij hebben wij een voorkeur voor 
blended learning: inloggen op de server 
van Search, digitaal werken met de cd-
rom of met het handboek voor degenen 
die liever niet met de pc werken. Ik ben 
van mening dat je met blended learning 
veel meer effect bereikt, omdat iedereen 
naar eigen voorkeur en tempo kan werken.’

Functiegericht trainingsbeleid
In januari 2007 zijn 62 medewerkers
met VCA-Basis gestart en volgen
22 leidinggevenden de training VCA-VOL. 
‘We hebben de standaardpakketten 
gekozen, omdat die geheel aan onze 
wensen voldoen. De groepen zijn net 
gestart en ik heb het idee dat de 
trainingen onze mensen aanspreken.
De pakketten zijn heel illustratief en 
daardoor heel toegankelijk.
Coca-Cola Enterprises Nederland heeft 
een functiegericht trainingsbeleid, met 
maatwerktrainingen welke leiden tot 
Crebo-erkende voedingsmiddelendiploma’s. 
Het trainingsbeleid wordt vormgegeven 
rondom het functioneren van de 
medewerker, ervan uitgaande dat beter 
functioneren groei brengt voor de 
medewerkers én voor de organisatie.
Het zijn functiegerichte trainingen om 
alle medewerkers tenminste tot MBO-
niveau op te leiden. In verschillende 
trainingen ligt de nadruk op 
(veiligheids)bewustzijn, goed met
elkaar communiceren en het voeren van 
effectief werkoverleg en functionerings- 
en beoordelingsgesprekken.
Alle trainingen zijn erop gericht onze 
mensen te leren hoe zij effectief kunnen 
functioneren en de juiste veiligheids- en 
vaardigheidsaspecten kunnen ontwikkelen 
en handhaven. De trainingen worden 
mede mogelijk gemaakt door subsidiëring 
vanuit het Europees Sociaal Fonds.’

In eigen tijd en tempo

Blended learning voor VCA-trainingen
dé ideale oplossing voor Coca-Cola

De naam Search
Ingenieursbureau dekt

ons dienstenaanbod beter.

‘Veiligheid is prioriteit
nr. 1 bij Coca-Cola 

Enterprises Nederland B.V. 
in Dongen.’

Naamswijziging binnen de Search-bedrijven

Search Milieu B.V. wordt Search Ingenieursbureau B.V.

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

INGENIEURSBUREAU,  LABORATORIUM EN OPLEIDINGSINSTITUUT

environment

Trainings- en examenplannertweede helft 2007

Milieu
Veiligheid (VCA)Bedrijfshulpverlening (BHV)Asbest

VoedselveiligheidHoog-/laagspanning Kwaliteit

Als gecertificeerd opleidingsinstituut verzorgt 
Search Opleidingen klassikale en e-learning 
trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening 
(BHV), veiligheid (VCA), milieu, asbest en 
arbeidsomstandigheden (Arbo). Nieuw zijn de 
trainingen Hoog- en laagspanning, die vooral 
voor energiebedrijven en bedrijven die met 
krachtstroom werken van belang zijn. Tevens is 
ook de training Deskundig Asbestverwijderaar 
(DAV) opgenomen in ons aanbod.

De handige trainings- en examenplanner van 
Search Opleidingen verschijnt twee keer per jaar. 
Deze bevat een overzicht van alle beschikbare 

trainingen en examens. Voor in-company 
trainingen en examens kunt u altijd vrijblijvend 
contact met ons opnemen. Search Opleidingen 
verzorgt uiteraard ook maatwerktrainingen.
Vraag onze brochures en de trainings- en 
examenplanner aan of neem een kijkje op
onze site: www.searchbv.nl. 

�������������������
����

���
���

�����
���

����
����

����

�����
�����

�����
���

������������
�������

�

������
����������������



SEARCH INTERVIEW - SLOOPMANAGEMENT SEARCH INTERVIEW - ASBESTONDERZOEK

pagina 6 pagina 7environment inspires... environment inspires...

Essent Milieu verwerkt en bewerkt 
jaarlijks 2,5 miljoen ton afvalstoffen op 
haar locaties in Zuid- en Noord-
Nederland. Daarvoor heeft deze divisie 
van Essent in 2000 de 18 hectare grote 
locatie van de Maascentrale aangekocht 
in de gemeente Haelen, ten noorden van 
Roermond. Eén ding was duidelijk: 
voordat Essent Milieu het terrein en de 
opstallen kon inzetten voor nieuwe 
initiatieven, was sanering noodzakelijk.

Asbest en licht radioactief materiaal
Bij aankoop van de kolencentrale staan 
alle installaties en appendages nog in de 
hallen. Het buitenterrein is ingericht met 
tanks en leidingen voor opslag en 
transport van brandstoffen. Er staan nog 
drie hoge schoorstenen en een groot 
aantal bijgebouwen. Acht meter onder de 
grond liggen installaties voor opslag en 
transport van kolen van de kolenparken 
naar de centrale, met bovengronds 
lopende transportbanden. Onder de 
centrale bevindt zich nog een atoom-
bunker. Bij nader onderzoek blijkt dat er 

grote hoeveelheden asbest zijn 
toegepast. Vervolgonderzoek in 2003 
toont aan dat er ook meldings- en 
vergunningsplichtige, licht radioactieve 
slakkenwol is gebruikt bij de isolatie van 
leidingen en systemen in en rond de 
voormalige centrale. 

Eerst saneren
Marco Kwak, projectmanager van Essent 
Milieu, schetst in vogelvlucht wat zijn 
projectteam voorbereidend heeft 
ondernomen om het complex geschikt te 
maken voor eigen gebruik of voor 
verkoop aan derden. ‘Toen uit het 
onderzoek in 2003 bleek dat er ook licht 
radioactief materiaal aanwezig was, 
hadden we twee problemen: asbest én 
slakkenwol, een materiaal dat van nature 
een verhoogde straling heeft. Essent 

Milieu was op dat moment bezig een 
lijn, bestaande uit een ketel, turbine en 
generator, aan India te verkopen. 
Daar hebben we meteen van afgezien, 
omdat we dit soort problemen heel 
serieus nemen en niet willen exporteren. 
In mei 2005 is besloten de sanering in 
eigen beheer uit te voeren, voordat we 
verdere plannen zouden ontwikkelen.’

Gefaseerde aanpak
Search Ingenieursbureau had indertijd 
een asbestinventarisatie uitgevoerd en in 
verband met de ontmanteling van de lijn 
voor de verkoop aan India aanvullend 
een asbestrapportage samengesteld. 
Het projectteam van Essent Milieu gaf 
Search opdracht te toetsen of de 
rapportages nog actueel waren. Toen dat 
inderdaad het geval was, kreeg Search de 
opdracht in joint venture met het 
projectteam het sanerings- en sloop-
bestek op te stellen en samen met de 
afdeling Inkoop de aanbesteding van het 
sanerings- en sloopproject vorm te 
geven. ‘We hebben het project in vier 
fasen verdeeld. Eerst zijn asbest- en 
slakkenwoltoepassingen in het 
buitengebied vastgesteld voor sanering. 
Er staan onder andere schoorstenen, 
lopende banden en opstallen die een 
veiligheidsrisico vormen en waarin 
asbest is verwerkt. Fase twee betreft de 
sanering en sloop van installaties in de 
turbinehal en het ketelhuis. In fase drie 
kijken we of de opstallen die dan leeg en 

gesaneerd zijn zich lenen voor eigen 
ontwikkeling of hergebruik door derden. 
Anders worden ze gesloopt. Dan rest 
nog de eventuele sanering van de 
ondergrondse infrastructuur en 
bodemverontreiniging waarvoor al 
een bodembeschikking is afgegeven.’

Meedenken
Fase één is al vergevorderd; de schoor-
stenen worden gesloopt. Naar verwachting 
zal het totale project in 2010 zijn 
afgerond. ‘Hoofdzaak is dat het absoluut 
veilig en milieuverantwoord saneren en 
slopen centraal staan voor Essent Milieu. 
Search heeft de vereiste specifieke kennis 
op het gebied van asbestregelgeving en 
is een partij die met de opdrachtgever 
meedenkt. Dat is wat je zoekt in een 
partij: niet alleen de vereiste kennis, 
maar ook goed begrip voor onze 
doelstelling.’

Veilig en verantwoord saneren en slopen centraal

Fase één sanering en sloop 
Maascentrale Essent vergevorderd

‘Wij zoeken een partij 
die meedenkt met 
de opdrachtgever.’

In Schiedam staan dertien flats die onder 
de sloophamer gaan om plaats te maken 
voor herontwikkeling in de vorm van 
sociale woningbouw, appartementen en 
een flatgebouw. De flats zijn indertijd 
gebouwd met MUWI-systeembouw en 
dit betekent dat tussen alle betonblokken 
van de dragende wanden asbest-
houdende stelplaatjes zijn toegepast. 
Verder heeft asbestinventarisatie door 
Search Ingenieursbureau aangetoond 
dat in de woningen zo’n 22 asbest-
toepassingen verwerkt zijn in onder 
andere vensterbanken, sandwichpanelen, 
kitvoegen, kanalen en leidingen.

Stelplaatjes handmatig verwijderen
Voordat de flats gesloopt worden, 
moet woning voor woning op reguliere 
asbesttoepassingen gesaneerd worden. 
Vervolgens worden de gebouwen van 
boven naar beneden ‘gepeld’. 
De puinresten worden daarna op het 
maaiveld van de stelplaatjes ontdaan 
door ze er handmatig uit te breken. 
‘Dat gaat veel tijd vergen’, vertelt Martin 
Stok. Hij is Managing Director van 
projectmanagementbureau Invision 
International Real Estate & Facilities uit 
Druten en voert het management over 
het Schiedamse sloopproject in opdracht 
van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam 
(ONS Groep). ‘ONS is samen met 
Invision International verantwoordelijk 
voor het complete stedelijk beheer van 
de gemeente Schiedam.’

150 dagen
De looptijd van de asbestsanering en 
de sloop is gesteld op 150 werkdagen. 

De opdracht voor sanering en sloop is in 
januari gegund en medio februari is het 
project van start gegaan. Martin Stok 
heeft een projectteam samengesteld, 
waarbij Search aangetrokken is voor de 
asbestinventarisatie en als toezicht-
houder van de asbestsanering fungeert. 
Het sloopbestek is in opdracht van 
Martin Stok door Search gecontroleerd 
en vervolgens in samenwerking met 
Arcadis afgerond en gereed gemaakt 
voor de aanbesteding. 

Teamspel
Medio september moet de sloop 
gerealiseerd zijn, inclusief de 
asbestsanering. ‘Dat betekent dat 
we eerst woning voor woning de 
asbesttoepassingen gaan saneren. 
Als dat klaar is, worden de flats van 
bovenaf gesloopt en moeten de 
duizenden stelplaatjes tussen de 
betonblokken verwijderd worden. 
Search speelt daarbij een belangrijke rol, 
want uiteraard moet de sanering uiterst 
zorgvuldig en volgens de wettelijke 
regels worden uitgevoerd. We hebben 
Search geselecteerd vanwege hun 
expertise op het gebied van asbest en 
hun prijs/kwaliteit. Daarbij functioneert 
Search als een goede teamspeler in het 
projectteam.’  

Altijd opnieuw waarmaken
Het project is aanbesteed onder 
adviesbureaus, waarmee Invision in 
de loop der tijd goede ervaringen heeft 
opgedaan. ‘Maar alle aangetrokken 
partijen die het projectteam vormen, 
moeten het op elk project opnieuw 
waarmaken. Net zo goed als Invision 
het tegenover ONS telkens weer moet 
waarmaken, ook al hebben we al een 
groot aantal projecten voor ze tot een 
goed einde gebracht. Een project als dit, 
waarbij de flats van de grond tot aan de 
nok vol zitten met asbest, bemoeilijkt het 
slopen. Search is ervoor verantwoordelijk 
dat het asbest op verantwoorde wijze 
gesaneerd wordt en heeft de nood-
zakelijke stukken voor de vergunning-
aanvragen verzorgd. Het is voor alle 
betrokken partijen een groot project dat 
we tot een goed einde moeten brengen 
om weer toekomstige opdrachten 
gegund te krijgen.’

Tot en met het laatste stelplaatje

Coördinatie asbestsanering van flatwoningen 
in opdracht van de Gemeente Schiedam

‘Iedereen moet het altijd 
weer waarmaken op een 

nieuw project.’
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transport van kolen van de kolenparken 
naar de centrale, met bovengronds 
lopende transportbanden. Onder de 
centrale bevindt zich nog een atoom-
bunker. Bij nader onderzoek blijkt dat er 

grote hoeveelheden asbest zijn 
toegepast. Vervolgonderzoek in 2003 
toont aan dat er ook meldings- en 
vergunningsplichtige, licht radioactieve 
slakkenwol is gebruikt bij de isolatie van 
leidingen en systemen in en rond de 
voormalige centrale. 

Eerst saneren
Marco Kwak, projectmanager van Essent 
Milieu, schetst in vogelvlucht wat zijn 
projectteam voorbereidend heeft 
ondernomen om het complex geschikt te 
maken voor eigen gebruik of voor 
verkoop aan derden. ‘Toen uit het 
onderzoek in 2003 bleek dat er ook licht 
radioactief materiaal aanwezig was, 
hadden we twee problemen: asbest én 
slakkenwol, een materiaal dat van nature 
een verhoogde straling heeft. Essent 

Milieu was op dat moment bezig een 
lijn, bestaande uit een ketel, turbine en 
generator, aan India te verkopen. 
Daar hebben we meteen van afgezien, 
omdat we dit soort problemen heel 
serieus nemen en niet willen exporteren. 
In mei 2005 is besloten de sanering in 
eigen beheer uit te voeren, voordat we 
verdere plannen zouden ontwikkelen.’

Gefaseerde aanpak
Search Ingenieursbureau had indertijd 
een asbestinventarisatie uitgevoerd en in 
verband met de ontmanteling van de lijn 
voor de verkoop aan India aanvullend 
een asbestrapportage samengesteld. 
Het projectteam van Essent Milieu gaf 
Search opdracht te toetsen of de 
rapportages nog actueel waren. Toen dat 
inderdaad het geval was, kreeg Search de 
opdracht in joint venture met het 
projectteam het sanerings- en sloop-
bestek op te stellen en samen met de 
afdeling Inkoop de aanbesteding van het 
sanerings- en sloopproject vorm te 
geven. ‘We hebben het project in vier 
fasen verdeeld. Eerst zijn asbest- en 
slakkenwoltoepassingen in het 
buitengebied vastgesteld voor sanering. 
Er staan onder andere schoorstenen, 
lopende banden en opstallen die een 
veiligheidsrisico vormen en waarin 
asbest is verwerkt. Fase twee betreft de 
sanering en sloop van installaties in de 
turbinehal en het ketelhuis. In fase drie 
kijken we of de opstallen die dan leeg en 

gesaneerd zijn zich lenen voor eigen 
ontwikkeling of hergebruik door derden. 
Anders worden ze gesloopt. Dan rest 
nog de eventuele sanering van de 
ondergrondse infrastructuur en 
bodemverontreiniging waarvoor al 
een bodembeschikking is afgegeven.’

Meedenken
Fase één is al vergevorderd; de schoor-
stenen worden gesloopt. Naar verwachting 
zal het totale project in 2010 zijn 
afgerond. ‘Hoofdzaak is dat het absoluut 
veilig en milieuverantwoord saneren en 
slopen centraal staan voor Essent Milieu. 
Search heeft de vereiste specifieke kennis 
op het gebied van asbestregelgeving en 
is een partij die met de opdrachtgever 
meedenkt. Dat is wat je zoekt in een 
partij: niet alleen de vereiste kennis, 
maar ook goed begrip voor onze 
doelstelling.’

Veilig en verantwoord saneren en slopen centraal

Fase één sanering en sloop 
Maascentrale Essent vergevorderd

‘Wij zoeken een partij 
die meedenkt met 
de opdrachtgever.’

In Schiedam staan dertien flats die onder 
de sloophamer gaan om plaats te maken 
voor herontwikkeling in de vorm van 
sociale woningbouw, appartementen en 
een flatgebouw. De flats zijn indertijd 
gebouwd met MUWI-systeembouw en 
dit betekent dat tussen alle betonblokken 
van de dragende wanden asbest-
houdende stelplaatjes zijn toegepast. 
Verder heeft asbestinventarisatie door 
Search Ingenieursbureau aangetoond 
dat in de woningen zo’n 22 asbest-
toepassingen verwerkt zijn in onder 
andere vensterbanken, sandwichpanelen, 
kitvoegen, kanalen en leidingen.

Stelplaatjes handmatig verwijderen
Voordat de flats gesloopt worden, 
moet woning voor woning op reguliere 
asbesttoepassingen gesaneerd worden. 
Vervolgens worden de gebouwen van 
boven naar beneden ‘gepeld’. 
De puinresten worden daarna op het 
maaiveld van de stelplaatjes ontdaan 
door ze er handmatig uit te breken. 
‘Dat gaat veel tijd vergen’, vertelt Martin 
Stok. Hij is Managing Director van 
projectmanagementbureau Invision 
International Real Estate & Facilities uit 
Druten en voert het management over 
het Schiedamse sloopproject in opdracht 
van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam 
(ONS Groep). ‘ONS is samen met 
Invision International verantwoordelijk 
voor het complete stedelijk beheer van 
de gemeente Schiedam.’

150 dagen
De looptijd van de asbestsanering en 
de sloop is gesteld op 150 werkdagen. 

De opdracht voor sanering en sloop is in 
januari gegund en medio februari is het 
project van start gegaan. Martin Stok 
heeft een projectteam samengesteld, 
waarbij Search aangetrokken is voor de 
asbestinventarisatie en als toezicht-
houder van de asbestsanering fungeert. 
Het sloopbestek is in opdracht van 
Martin Stok door Search gecontroleerd 
en vervolgens in samenwerking met 
Arcadis afgerond en gereed gemaakt 
voor de aanbesteding. 

Teamspel
Medio september moet de sloop 
gerealiseerd zijn, inclusief de 
asbestsanering. ‘Dat betekent dat 
we eerst woning voor woning de 
asbesttoepassingen gaan saneren. 
Als dat klaar is, worden de flats van 
bovenaf gesloopt en moeten de 
duizenden stelplaatjes tussen de 
betonblokken verwijderd worden. 
Search speelt daarbij een belangrijke rol, 
want uiteraard moet de sanering uiterst 
zorgvuldig en volgens de wettelijke 
regels worden uitgevoerd. We hebben 
Search geselecteerd vanwege hun 
expertise op het gebied van asbest en 
hun prijs/kwaliteit. Daarbij functioneert 
Search als een goede teamspeler in het 
projectteam.’  

Altijd opnieuw waarmaken
Het project is aanbesteed onder 
adviesbureaus, waarmee Invision in 
de loop der tijd goede ervaringen heeft 
opgedaan. ‘Maar alle aangetrokken 
partijen die het projectteam vormen, 
moeten het op elk project opnieuw 
waarmaken. Net zo goed als Invision 
het tegenover ONS telkens weer moet 
waarmaken, ook al hebben we al een 
groot aantal projecten voor ze tot een 
goed einde gebracht. Een project als dit, 
waarbij de flats van de grond tot aan de 
nok vol zitten met asbest, bemoeilijkt het 
slopen. Search is ervoor verantwoordelijk 
dat het asbest op verantwoorde wijze 
gesaneerd wordt en heeft de nood-
zakelijke stukken voor de vergunning-
aanvragen verzorgd. Het is voor alle 
betrokken partijen een groot project dat 
we tot een goed einde moeten brengen 
om weer toekomstige opdrachten 
gegund te krijgen.’

Tot en met het laatste stelplaatje

Coördinatie asbestsanering van flatwoningen 
in opdracht van de Gemeente Schiedam

‘Iedereen moet het altijd 
weer waarmaken op een 

nieuw project.’
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Stormschade is onvermijdelijk als ons land 
door windkracht tien geteisterd wordt. Dat is 
medio januari weer gebleken: de stormschade 
werd in de eerste dagen na 
de storm al op zo’n 200 
miljoen euro geschat. De 
agrarische sector werd 
geconfronteerd met een 
herhaling van de stormschade van oktober 
2002. Toen waren door de storm veel asbest 
golfplaten van daken losgerukt. Met alle 
gevolgen van dien. Ook in januari 2007 stonden 
de telefoons bij schadeverzekeraars weer 
roodgloeiend van alle schademeldingen. 

In één keer afgehandeld
Sjak van Nieuwkuijk, teammanager van 
Achmea Schadeservice, herinnert zich nog de 

vele schademeldingen aan golfplaten daken 
die in 2002 binnenkwamen bij Interpolis, dat 
tegenwoordig deel uitmaakt van het Achmea 

concern. ‘Toen is het idee 
geboren om dat proces 
formeel te regelen voor het 
geval zich weer zo’n storm 
zou voordoen, zoals in 

oktober 2002 het geval was. De schade aan 
agrarische gebouwen waarbij asbest betrokken 
is, vraagt om een glashelder, efficiënt schade 
afwikkelingsproces. De verzekerde hoeft van 

De effi ciëntie van het Natura-traject 

Search partner bij afhandeling
stormschades Interpolis

Lees verder op pag. 2

Search handelt meer 
dan 200 schades af
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www.searchbv.nl

Duurzaam bouwen en slopen heeft momenteel 
alle aandacht. Search publiceert dit jaar een 
boek over duurzame ontwikkeling, met daarin 
ruime aandacht voor dit onderwerp. 
Gezien onze kennis op dit vlak is Search dé 
adviseur voor duurzaam bouwen en slopen. 
Daarover leest u meer in het artikel over de 
sanering en de sloop van de Maascentrale 
op pagina 7. 

Op de bres voor duurzame ontwikkeling
Het boek verschijnt nog dit jaar. Het geeft 
praktische voorbeelden van initiatieven, 
producten en visies op duurzame 
ontwikkeling. Aan het boek hebben tal 
van experts op het gebied van duurzame 
productontwikkeling en -vormgeving, 
energievoorziening, transport en vervoer hun 
medewerking verleend. Als rode draad loopt 
door het boek onze visie op duurzame 
ontwikkeling, een onderwerp dat Search al 
lange tijd hoog op de agenda heeft staan. 
Het boek wordt ondersteund door een  

website met nog veel meer informatie, 
weblogs en links naar andere interessante 
sites. Bovendien organiseert Search in 
november een congres over duurzame 
ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Training en advies
Een goed voorbeeld van de betrokkenheid van 
Search bij duurzame ontwikkeling vormen de 
digitale en klassikale milieutrainingen waar 
steeds meer vraag naar is. Niet alleen vanuit 
de vastgoedsector, maar ook vanuit overheids-
instanties, de industrie, de aannemerij en de 
zakelijke dienstverlening. Deze trainingen zijn 
praktijkgericht en volgens de meest moderne 
lesmethoden samengesteld. De deelnemers 
kunnen de leerstof klassikaal of met behulp 
van e-learning - in eigen tijd en tempo - 
volgen. Search Ingenieursbureau, Search Legal 
en Search Opleidingen werken nauw samen 
om ons dienstenpakket in de vorm van 
training en advisering op het gebied van 
duurzame ontwikkeling voortdurend verder
uit te bouwen. In dat kader bereidt Search 
Opleidingen een nieuwe training over de 
energieprestatienormen voor.

Uitgebreid dienstenpakket 
Andere voorbeelden van onze dienstverlening 
zijn de checklist voor duurzaam bouwen.
Op grond daarvan kunnen onze adviseurs 
aangeven hoe duurzaam een gebouw is en 
welke verbeteringen mogelijk zijn op 
bijvoorbeeld het gebied van energiebesparing. 
Door de gegevens van gebouwgebonden 
installaties en gebruiksgebonden gegevens op 
het gebied van energieverbruik helder in kaart 
te brengen, tonen onze adviseurs aan welke 
besparingen te realiseren zijn. Bovendien is 
Search dé partij om duurzame aanbestedingen 
te verzorgen en te adviseren met betrekking 
tot de nieuwe energieprestatienormen.

ESCO
Search kan een belangrijke rol vervullen als 
ESCO – Energy Saving Company. Het woord 
zegt het al: energiebesparende adviezen 
leggen een solide basis voor de bouw en 
het gebruik van energiezuinige gebouwen 
en woningen. Onze adviseurs vertalen de 
wettelijke kaders in heldere rapporten en 
adviezen die garanderen dat uw projecten 
werkelijk aan de criteria voor duurzaamheid 
voldoen.

Duurzaam bouwen en slopen 
heeft de toekomst

Duurzaam bouwen en slopen

Search dé adviseur
voor duurzame ontwikkeling 
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