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Kijk voor meer informatie 
en de uitzending op  

www.duurzaamheid.nl

In het kader van de jaarlijkse hercertificering 
geeft Search Opleidingen in opdracht  
van NVM Studiecentrum Opleidingen 
Makelaardij b.v. duurzaamheidstrainingen  
aan ruim 80 groepen met in totaal 2450 
makelaars die zijn aangesloten bij Stichting 
VastgoedCert. Deze stichting is het 
branchebrede platform voor registratie en 
certificatie van makelaars en taxateurs.  
NVM SOM is het opleidingsinstituut van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) 
en een belangrijke aanbieder van opleidingen. 

Meer aandacht voor duurzaamheid
Duurzaam bouwen krijgt steeds meer 
aandacht in de vastgoedwereld, omdat uit 
onderzoek blijkt dat duurzaam vastgoed 
waardevaster is en een goede belegging 
vormt. Ook in kringen van makelaars en 
taxateurs groeit de aandacht voor duurzaam 
(ver)bouwen, mede ingegeven door de vraag 
van hun klanten naar duurzaam vastgoed. 
Gezien de stijgende energieprijzen en 
schaarser wordende grondstoffen zal die vraag 
zeker nog verder toenemen. Daarom heeft 
Stichting VastgoedCert duurzaam bouwen en 

materiaalgebruik als verplichte bijscholing 
opgenomen in het hercertificeringstraject. 
NVM SOM heeft hierna Search Opleidingen 
gevraagd exclusief voor hen duurzaamheids-
trainingen ten behoeve van makelaars en 
taxateurs te ontwikkelen en te verzorgen.

Theorie en praktijk
De aanleiding voor NVM SOM om met  
Search in zee te gaan was drieledig. Ten eerste 
verzorgt Search al een aantal jaren de training 
Asbestherkennen voor NVM SOM. Daarbij 
heeft Search in bouw- en vastgoedkringen  
een goede naam voor wat betreft trainingen 
op het gebied van veiligheid, milieu en 
kwaliteit. Ten tweede heeft Search afgelopen 
september het boek De winst van duurzaam 
bouwen gepubliceerd als vervolg op Duurzaam 
ontwikkelen… een wereldkans, de eerste uitgave 
van Search over duurzaamheid die in 2007 is 
verschenen. Ten derde heeft Search in de 
afgelopen twee jaar twee duurzame, 
energieopwekkende bedrijfsvestigingen  
voor eigen gebruik ontwikkeld die qua 
duurzaamheidsniveau zeer hoog scoren. 
Search heeft bewezen in praktijk te kunnen 
brengen wat het bedrijf aan kennis over 
duurzaam ontwikkelen in huis heeft.  
Daarbij zijn de ervaren leerstofontwikkelaars 
van Search in staat alle aanwezige kennis en 
ervaring - theorie en praktijk - op het gebied 
van duurzaam bouwen tot praktische, goed 
toegankelijke trainingen te verwerken. 

Op maat
De duurzaamheidstrainingen van Search zijn 
op maat gemaakt en sluiten daarom uiteraard 
goed aan bij het dagelijkse werkveld van 
makelaars en taxateurs. Na het volgen van de 
duurzaamheidstraining zullen zij over ruim 
voldoende kennis beschikken om hun klanten 
deskundig over duurzaam vastgoed te kunnen 
adviseren. 

Neem voor meer informatie contact op met  

Udo Waltman, tel. 0413 - 24 16 80 of per  

e-mail opleidingen@searchbv.nl. 

Hercertificering voor makelaars en taxateurs

Duurzaamheidstrainingen  
voor NVM SOM
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Duurzaamheidstrainingen 
voor ruim 80 groepen.

Villa Deys, Rhenen
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De boodschap is luid en duidelijk: Nederland 
verkeert in een diepe recessie, aldus het 
Centraal Plan Bureau. Duurzaam bouwen is 
een van de oplossingen volgens Anne-Marie 
Rakhorst, directeur van Search. Search is als 
een van de koplopers in duurzaam bouwen in 
Nederland daarom 
uitgenodigd voor het 
tv-programma Pauw & 
Witteman. De oproep 
om meer te investeren 
in duurzaam bouwen 
vond een luisterend oor. Anne-Marie Rakhorst: 
“Door te investeren in duurzaam bouwen 
maakt het kabinet de keuze om niet alleen op 
korte termijn een impuls te geven aan de 
Nederlandse economie, maar ook een 

duidelijke visie op lange termijn na  
te streven: op het gebied van duurzaamheid 
kan Nederland zich ook internationaal 
onderscheiden.” Search maakt zich hier sterk 
voor door praktisch advies te geven op het 
gebied van duurzaam bouwen en tal van 

opdrachtgevers te 
ondersteunen bij 
beleidsontwikkeling  
en het opleiden van 
medewerkers. 

Anne-Marie Rakhorst in Pauw & Witteman  

Duurzaam bouwen als oplossing  
voor economische crisis

‘Nederland kan zich op het 
gebied van duurzaamheid 

internationaal onderscheiden.’
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INTERVIEW - DUURZAME ONTWIKKELING 

De gebiedsontwikkeling rond de nieuwe 
OV-terminal in het centrum van  
Rotterdam speelt in op de komst van de 
HSL, de RandstadRail en de toenemende 
stroom reizigers en bezoekers.  
Het gebied wordt een levendige entree 
van de stad met goede overstapmogelijk-
heden op diverse vervoersmodaliteiten 
en een zakelijk district in een levendige 
centrumomgeving dat de werkgelegen-
heid sterk zal verhogen.

Centrumgebied
In het centrum wordt 550.000 m2 
nieuwbouw aan bestaande bouw 
toegevoegd. ‘Kantoren, woningen en 
allerlei voorzieningen in de plinten van 
de gebouwen, waardoor een dynamisch 
woon-werkgebied ontstaat dat een 
verbinding vormt tussen het centraal 
station en het kernwinkelgebied van 
Rotterdam: de Lijnbaan’, licht programma-
manager Fons Meijer toe. ‘Gezien de 
Rotterdamse ambities voor een CO2-
neutrale stad in 2020 is op initiatief  
van het Rotterdam Climate Initiative  
(www.rotterdamclimateinitiative.nl)  
een stedelijk convenant getekend voor 
duurzame stedelijke ontwikkelingen, 
waaronder die van het Rotterdam Central 
District. 
 
Bureauselectie
Meijer: ‘Toen wij ons als programma-
organisatie beraadden hoe wij vorm 

konden geven aan een duurzame 
gebiedsontwikkeling rond het station zijn 
wij in contact gekomen met Search. 
Ontwikkelaar LSI project investment die 
het gebouw Central Post duurzaam 
herontwikkelt was voor het project 
WeenaBoulevard al in gesprek met 
partijen, waaronder Search, voor het 

vaststellen van de duurzaamheids-
ambities. Een aantal bureaus is gevraagd 
handzame voorstellen te maken voor  
een duurzame ontwikkeling van zowel  
de nieuwbouw als de bestaande bouw 
rond het station, inclusief een duidelijke 
berekening van kosten en baten.  
Search kwam als beste uit de bus bij  
de bureauselectie, omdat Search de 
voorstellen voor business cases het 
beste in de plannen had opgenomen  
en de meeste overtuigingskracht 
meebracht.’

Geen luchtfietserij
Search heeft inmiddels een eerste 
presentatie over de voorstellen voor de 
bedrijven verzorgd. ‘Daarop is gunstig 

gereageerd, want Search ziet kans om de 
plannen reëel aan de bedrijven voor te 
leggen en ze bovendien van de 
effectiviteit ervan te overtuigen.  
Tijdens eerdere presentaties van Search 
op de MIPIM in Cannes en de Exporeal 
in München had ik al de indruk gekregen 
dat de mensen bij Search weten waar ze 
het over hebben en er echt voor willen 
gaan. De voorstellen laten duidelijk zien 
welke keuzes bedrijven kunnen maken 
om hun vastgoed te verduurzamen, wat 
de kosten zijn en binnen hoeveel tijd een 
investering is terug te verdienen.’

Op gebiedsniveau
Meijer schetst hoe het project verder  
zal verlopen: Search inventariseert de 
integrale innovatie en duurzaamheids-
wensen en mogelijkheden en komt 
binnenkort met concrete voorstellen. 
‘Een aantal zaken zit al in de pijplijn.  
Het Groothandelsgebouw beschikt al 
over warmte-/koudeopslag; ProRail 
overweegt de mogelijkheden van een 
dergelijke installatie voor de OV-terminal. 
Het gaat ons om het collectief, niet om 
optimalisatie van elk individueel 
duurzaam project. Dus spreekt het  
voor zich dat we graag op gebieds- 
niveau ambities ontwikkelen en dat  
alle betrokken partijen zich daaraan 
committeren. We zijn met een 
vernieuwing bezig waar heel Nederland 
naar zal kijken en zich zal afvragen: hoe 
hebben ze dat gedaan? Het is mooi als 
we kans zien een stevige samenwerking 
tussen overheid en private partijen op 
het gebied van duurzaamheid te 
bewerkstelligen.’

Neem voor meer informatie contact op met 

Michel Baars, tel. 0413 - 24 16 60 of per  

e-mail bouwadvies@searchbv.nl. 

‘In het centrum van  
Rotterdam wordt  

550.000 m2 nieuwbouw  
aan de bestaande bouw  

toegevoegd.’

In december 2008 heeft in de gemeente 
Bergen (Noord-Holland) een bodem-
sanering plaatsgevonden. Na de sloop 
van het woonhuis dat op het terrein 
stond, is gebleken dat de bodem 
verontreinigd was met asbest en  
andere schadelijke componenten  
voor het milieu. 

Factor tijd
Op zich niets bijzonders, want zo vinden 
er zoveel bodemsaneringen plaats.  
In sommige gevallen volstaat een BUS-
melding (Besluit Uniforme Saneringen), 
een eenvoudige procedure om een 
akkoord van de provincie als bevoegd 
gezag te verkrijgen. De sanering in 
Bergen viel echter niet onder BUS en 
daarom heeft Search voor dit project  
een saneringsplan geschreven om ervoor 
te zorgen dat de sanering nog vóór het 
eind van het jaar afgerond zou zijn.  
De planning speelde namelijk een grote 
rol, want wilde de sanering nog voor  
de al toegezegde subsidiëring in 
aanmerking komen, dan moest het 
terrein vóór het eind van het jaar 
gesaneerd zijn. Dus was het zaak het 

hele saneringsproject snel en efficiënt te 
laten verlopen. Dat is gelukt, tot grote 
tevredenheid van de gemeente Bergen 
die de subsidie veilig heeft kunnen 
stellen en het terrein aan de natuur  
terug heeft kunnen geven.

Meedenken met opdrachtgever
Van belang bij projecten is dat een 
ingenieurs- en adviesbureau meedenkt 
met de opdrachtgever en constructieve 
oplossingen aandraagt. Maar al te vaak 
vinden probleemhebbers zoals 
gemeenten en projectontwikkelaars dat 
bodemdeskundigen weinig meedenken 
en vooral problemen zien in plaats van 
kansen. Search Ingenieursbureau stelt 
zich op het standpunt dat goed 
onderzoek, gedegen advies en een 
probleemoplossende aanpak een  
brug kunnen slaan tussen de 

probleemhebbers die vaak leken zijn op 
het gebied van milieu en de technisch 
adviseurs. Nu zijn dit nog te vaak twee 
verschillende werelden; het is de kunst 
beide met elkaar te verbinden. Een goed 
voorbeeld daarvan is de wijze waarop 
Search de sanering in Bergen snel en 
efficiënt heeft aangepakt en daardoor  
de subsidiëring zeker heeft gesteld.  
De Search-organisatie is ingericht om  
op deze manier opdrachtgevers te 
ondersteunen. Deskundige en 
oplossingsgerichte adviseurs, eigen 
veldwerkteams en een eigen 
laboratorium zorgen ervoor dat er  
geen kans onbenut wordt gelaten om 
snel en effectief problemen op te lossen.  

Neem voor meer informatie contact op met  

Inge Wagemakers, tel. 0413 - 24 16 30 of per 

e-mail milieu@searchbv.nl. 

Snelle en efficiënte sanering stelt subsidie veilig

Geslaagde bodemsanering gemeente Bergen

Als tijd en geld 
een vitale rol spelen…

Cofinanciering: nieuwe 
subsidie voor bedrijven
Bedrijven die niet in aanmerking 
komen voor de Bedrijvenregeling 
kunnen bij bodemsanering van 
hun bedrijfsterrein gebruik maken 
van een nieuwe subsidie: de 
cofinanciering. Voorwaarde is dat 
het bedrijfsterrein in gebruik moet 
zijn en blijven als bedrijfsterrein 
gedurende tenminste vijf jaar en 
dat de verontreiniging veroorzaakt 
moet zijn voor 1987. 

Search Ingenieursbureau kan  
voor u controleren of uw bedrijfs-
locaties voor cofinanciering in 
aanmerking komen. Mocht dat 
inderdaad het geval zijn, dan 
draagt de overheid tot maximaal 
35% bij in de netto saneringskosten. 
De cofinanciering kan een 
aanzienlijke besparing op de 
saneringskosten betekenen.  
Een kleine moeite om het even  
te laten controleren. 

Search als adviseur duurzaamheid betrokken bij Rotterdam Central District  

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en Rotterdam  
Climate Initiative realiseren duurzame doelen

Rotterdam Centraal

Ontwikkellocatie Schaatsbaan

Ontwikkellocatie Conradstraat

Ontwikkellocatie Weenapoint

Ontwikkellocatie SchiekadeblokCentral PostOntwikkellocatie Delftseplein

het Groothandelsgebouw

Delftsepoort Unilever gebouw de Weenatoren

© Maxwan A&U
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neutrale stad in 2020 is op initiatief  
van het Rotterdam Climate Initiative  
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Meijer: ‘Toen wij ons als programma-
organisatie beraadden hoe wij vorm 

konden geven aan een duurzame 
gebiedsontwikkeling rond het station zijn 
wij in contact gekomen met Search. 
Ontwikkelaar LSI project investment die 
het gebouw Central Post duurzaam 
herontwikkelt was voor het project 
WeenaBoulevard al in gesprek met 
partijen, waaronder Search, voor het 
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ambities. Een aantal bureaus is gevraagd 
handzame voorstellen te maken voor  
een duurzame ontwikkeling van zowel  
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Search kwam als beste uit de bus bij  
de bureauselectie, omdat Search de 
voorstellen voor business cases het 
beste in de plannen had opgenomen  
en de meeste overtuigingskracht 
meebracht.’
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presentatie over de voorstellen voor de 
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het over hebben en er echt voor willen 
gaan. De voorstellen laten duidelijk zien 
welke keuzes bedrijven kunnen maken 
om hun vastgoed te verduurzamen, wat 
de kosten zijn en binnen hoeveel tijd een 
investering is terug te verdienen.’

Op gebiedsniveau
Meijer schetst hoe het project verder  
zal verlopen: Search inventariseert de 
integrale innovatie en duurzaamheids-
wensen en mogelijkheden en komt 
binnenkort met concrete voorstellen. 
‘Een aantal zaken zit al in de pijplijn.  
Het Groothandelsgebouw beschikt al 
over warmte-/koudeopslag; ProRail 
overweegt de mogelijkheden van een 
dergelijke installatie voor de OV-terminal. 
Het gaat ons om het collectief, niet om 
optimalisatie van elk individueel 
duurzaam project. Dus spreekt het  
voor zich dat we graag op gebieds- 
niveau ambities ontwikkelen en dat  
alle betrokken partijen zich daaraan 
committeren. We zijn met een 
vernieuwing bezig waar heel Nederland 
naar zal kijken en zich zal afvragen: hoe 
hebben ze dat gedaan? Het is mooi als 
we kans zien een stevige samenwerking 
tussen overheid en private partijen op 
het gebied van duurzaamheid te 
bewerkstelligen.’

Neem voor meer informatie contact op met 

Michel Baars, tel. 0413 - 24 16 60 of per  

e-mail bouwadvies@searchbv.nl. 
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van het woonhuis dat op het terrein 
stond, is gebleken dat de bodem 
verontreinigd was met asbest en  
andere schadelijke componenten  
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een saneringsplan geschreven om ervoor 
te zorgen dat de sanering nog vóór het 
eind van het jaar afgerond zou zijn.  
De planning speelde namelijk een grote 
rol, want wilde de sanering nog voor  
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terrein vóór het eind van het jaar 
gesaneerd zijn. Dus was het zaak het 
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die de subsidie veilig heeft kunnen 
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Meedenken met opdrachtgever
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met de opdrachtgever en constructieve 
oplossingen aandraagt. Maar al te vaak 
vinden probleemhebbers zoals 
gemeenten en projectontwikkelaars dat 
bodemdeskundigen weinig meedenken 
en vooral problemen zien in plaats van 
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zich op het standpunt dat goed 
onderzoek, gedegen advies en een 
probleemoplossende aanpak een  
brug kunnen slaan tussen de 

probleemhebbers die vaak leken zijn op 
het gebied van milieu en de technisch 
adviseurs. Nu zijn dit nog te vaak twee 
verschillende werelden; het is de kunst 
beide met elkaar te verbinden. Een goed 
voorbeeld daarvan is de wijze waarop 
Search de sanering in Bergen snel en 
efficiënt heeft aangepakt en daardoor  
de subsidiëring zeker heeft gesteld.  
De Search-organisatie is ingericht om  
op deze manier opdrachtgevers te 
ondersteunen. Deskundige en 
oplossingsgerichte adviseurs, eigen 
veldwerkteams en een eigen 
laboratorium zorgen ervoor dat er  
geen kans onbenut wordt gelaten om 
snel en effectief problemen op te lossen.  
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Geslaagde bodemsanering gemeente Bergen

Als tijd en geld 
een vitale rol spelen…

Cofinanciering: nieuwe 
subsidie voor bedrijven
Bedrijven die niet in aanmerking 
komen voor de Bedrijvenregeling 
kunnen bij bodemsanering van 
hun bedrijfsterrein gebruik maken 
van een nieuwe subsidie: de 
cofinanciering. Voorwaarde is dat 
het bedrijfsterrein in gebruik moet 
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dat de verontreiniging veroorzaakt 
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draagt de overheid tot maximaal 
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De cofinanciering kan een 
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Een kleine moeite om het even  
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Search als adviseur duurzaamheid betrokken bij Rotterdam Central District  

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en Rotterdam  
Climate Initiative realiseren duurzame doelen

Rotterdam Centraal

Ontwikkellocatie Schaatsbaan

Ontwikkellocatie Conradstraat

Ontwikkellocatie Weenapoint

Ontwikkellocatie SchiekadeblokCentral PostOntwikkellocatie Delftseplein

het Groothandelsgebouw

Delftsepoort Unilever gebouw de Weenatoren

© Maxwan A&U
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TRAININGEN EN EXAMENS   
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 op het gebied van duurzaamheid, 
zoals de Training Duurzaam inkopen, Duurzaam 
bouwen en beheren en de Basistraining Duurzaam 
ontwikkelen. 

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. 

www.searchbv.nlactuele kennis

in-company cursussen

e-learning

maatwerk
opleidingsconsulent

!

Sinds het nieuwe Asbestverwijderings-
besluit 2005 van kracht is, zijn 
gemeenten meer en meer verant-
woordelijk voor de handhaving op en 
controle van werkzaamheden in de 
asbestverwijderingsketen. Gemeentelijke 
handhaving vergt kennis van zaken van 
de ambtenaren die met de handhaving 
en controle belast zijn. Dat vereist een 
gedegen training.
 
Onder één noemer
De gemeente Amsterdam wil eenduidige 
en consequente handhaving in de stad, 
ook op het gebied van asbest.  
De Handhavingsacademie van de 
gemeente is gestart om medewerkers 
hierin met opleidingen te ondersteunen. 

In dat kader verzorgt Search Opleidingen 
voor alle stadsdelen en diensten de 
trainingen Asbestherkenning en 
Asbestdeskundige, de voormalige 
training DTA-C. 

Maatwerk
Search heeft in beide asbesttrainingen 
het Amsterdamse beleid ten aanzien van 
asbesthandhaving en -controle verwerkt, 
zodat er eerder sprake is van maatwerk 
dan van standaardtrainingen. Door de 
trainingen op het Amsterdamse beleid 
toe te spitsen worden ambtenaren  
van alle stadsdelen op één en  
dezelfde manier opgeleid voor  
hun handhavingstaken.

Steeds vaker kloppen opdrachtgevers  
bij Search Ingenieursbureau aan om  
een haalbaarheidsstudie voor een 
herontwikkeling van bestaand vastgoed 
of een nieuwbouwproject door te  
rekenen op duurzaamheidsaspecten. 
Twee recente voorbeelden zijn de 
verzoeken van V&D en het gemeente-
bestuur (Raad en College) van Hardenberg. 
Het grootwarenhuis wil duurzame 
huisvesting voor haar nieuwe hoofd-
kantoor, het gemeentebestuur van 
Hardenberg vroeg Search om een  
contra-expertise op de EPC- en GPR-
berekeningen voor een nieuw te bouwen 
gemeentehuis.
 

Doorrekenen op duurzaamheid
V&D heeft Search gevraagd een 
energieprestatieonderzoek te verrichten 
om te kijken of de energieprestatie van 
het nieuwe huurpand te verbeteren valt 
door energiebesparende maatregelen en 

wat de mogelijkheden zijn om zelf 
energie op te wekken. V&D is wat dat 
betreft een uitstekend voorbeeld uit de 
groeiende groep huurders die belang 
hecht aan (het verbeteren van) 

energieprestaties en zich hierover laat 
informeren. Het gemeentebestuur van 
Hardenberg heeft Search ingeschakeld 
om te kunnen beoordelen of de in het 
ontwerp opgenomen duurzaamheids-
maatregelen nog kunnen worden 
uitgebreid op basis van de berekende 
energieprestatie-coëfficiënt (EPC) en de 
berekening volgens GPR Gebouw, een 
digitaal instrument om de duurzaamheid 
van gebouwen te bepalen. 

Bredere afwegingsmogelijkheden
Search voert energieprestatieadviezen  
en haalbaarheidsstudies uit en rekent 
duurzaamheidscriteria als de footprint 
op materialisatie, binnenklimaat, 
bouwsystematiek, uitstraling, comfort  
en installatietechnieken door. Op grond 
daarvan hebben beide opdrachtgevers 
verantwoorde keuzes kunnen maken.  
De onderzoeken die Search heeft 
uitgevoerd, gaven V&D en het 
gemeentebestuur van Hardenberg  
(na afstemming met Wiertz = bouw-
projectmanagement bv, procesmanager 
duurzaamheid namens de gemeente) 
bredere afwegingsmogelijkheden dan 
wanneer ze hun beslissing louter en 
alleen op commerciële gronden, dus  
op vierkante meter huurprijs, moeten 
baseren. 

Neem voor meer informatie contact op  

met Michel Baars, tel. 0413 - 24 16 60 of  

per e-mail bouwadvies@searchbv.nl. 

In Ermelo is Woonwijs gevestigd, een 
organisatie die als makelaar fungeert  
en trainingen voor woningcorporaties 
inkoopt. Gezien zijn ervaring in 
corporatieland weet Woonwijs-directeur 
Wouda welke trainingen woning-
corporaties op het gebied van arbo, 
veiligheid, bedrijfshulpverlening, 
duurzaamheid en asbest zoeken om hun 
personeelsleden optimaal te kunnen 
scholen en bijscholen. Als intermediair 
kent hij de opleidingsmarkt en 
contracteert hij daarvoor erkende 
opleidingsinstituten die de gewenste 
trainingen kunnen verzorgen. 

Sinds augustus 2008 heeft Woonwijs een 
raamovereenkomst gesloten met Search 

Opleidingen om diverse trainingen voor 
verschillende woningcorporaties te 
verzorgen. Wanneer een woning-
corporatie Wouda benadert met de vraag 
om een bepaalde training te verzorgen 

en zij zelf hierin niet samenwerken met 
een vaste eigen partij, schakelt hij Search 
Opleidingen daarvoor in, met name als 
het gaat om trainingen op het gebied van 
asbest, veiligheid en BHV. Search wordt 
regelmatig ingeschakeld voor asbest-
inventarisaties, eindcontroleonderzoeken 
na asbestsanering, bouwkundige 
inspecties en controle op veiligheid, 
arbeidsomstandigheden en kwaliteit.  
De kennis en praktijkervaring van onze 
specialisten vormen de basis van onze 
trainingen. 

Neem voor meer informatie contact op met  

Udo Waltman, tel. 0413 - 24 16 80 of per 

e-mail opleidingen@searchbv.nl. 

Volgens de VROM-inspectie is de 
handhaving op asbest door sommige 
gemeenten en arbeidsinspecties 
onvoldoende. Deze controlerende en 
handhavende instanties beschikken over 
onvoldoende kennis of die kennis is 
achterhaald door aanscherping van de 

asbestwetgeving. Search Opleidingen 
heeft met het oog op betere handhaving 
een vernieuwde driedaagse training 
Asbestdeskundige ontwikkeld. 
Praktijkcases verhelderen de theorie van 
de aangescherpte wetgeving en maken 
duidelijk hoe naar behoren op asbest is 

te handhaven. De training wordt op onze 
trainingslocaties of in-company gegeven 
door ervaren docenten die ruime 
ervaring met en kennis van de 
asbestproblematiek hebben.

Haalbaarheidsstudie  
op duurzaamheid voor 

betere afweging.

Maatwerktrainingen Asbestherkenning en Asbestdeskundige 

Amsterdam kiest voor één opleidingsinstituut
Duurzaamheidscriteria laten meewegen bij huisvesting

V&D en het gemeentebestuur van Hardenberg  
op zoek naar duurzame huisvesting

Raamovereenkomst met Woonwijs voor  
trainingen woningcorporaties

Training Asbestdeskundige voor betere handhaving
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Roetdeeltjes in de lucht, dampen van 
snijbranders tijdens sloopwerk-
zaamheden… En het lawaai! Vooral als  
er in een tunnel, een afgesloten ruimte  
of een ondergrondse parkeergarage 
gesloopt of gebouwd wordt, vormen 
akoestische overlast en sterke 
luchtvervuiling een wezenlijke bedreiging 
voor de arbeidsomstandigheden. 

Duidelijke parameters
De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar 
besloten strenger te gaan controleren  
en handhaven tijdens sloop- en 
bouwprojecten. Dit om te voorkomen  
dat de concentratie van roet van 
dieselmotoren en dampen die bij het 
snijbranden ontstaan en de herrie die 
alle sloop- en bouwmachines en 
apparatuur veroorzaken, een te groot 

gezondheidsrisico vormen voor  
de betrokken medewerkers. Als de 
concentratie van verontreiniging of het 
aantal decibellen te hoog is, wordt het 
werk stilgelegd. Search voert door geheel 
Nederland onderzoeken uit in opdracht 
van aannemers én opdrachtgevers en 
geeft advies bij mogelijke 
probleemsituaties.  

Eigen onderzoeksteams, ervaren 
adviseurs en natuurlijk een eigen 
laboratorium maken het mogelijk  

snel en pragmatisch te handelen. 
Hiermee worden gezondheidstechnische 
en continuïteitsrisico’s voorkomen. 
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‘Roetdeeltjes in de lucht, 
dampen van snijbranders 
tijdens sloopwerkzaam-
heden… En het lawaai!’

Van woningcorporaties wordt verwacht 
dat ze zich maximaal inspannen voor 
hun bewoners en ervoor zorgen dat die 
van een optimaal wooncomfort kunnen 
genieten. Maar dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Bij mutaties van woningen 
en klachten komt er soms zoveel aan 
onderhoudstaken op een woningcorporatie 
af dat die primaire zorgtaak in het 
gedrang kan komen. Met name als het 
vermoeden bestaat dat er asbest in een 
woning zit of als er bij onderhoudswerk-
zaamheden onverwacht asbest is 
vrijgekomen en het werk daardoor  
moet worden stilgelegd. 

Een zorg minder
Met de invoering van het 
Asbestverwijderingsbesluit in 2005 is bij 
wet geregeld dat de gebouw- of woning-
eigenaar ervoor verantwoordelijk is dat 
het hele proces van asbestinventarisatie 
tot en met de asbestsanering en de 
eindcontrolemeting volledig volgens de 
wettelijke regels verloopt. De eigenaar 
moet een deskundig bureau in de arm 
nemen dat voor een asbestinventarisatie 

kan zorgen. Hij moet een sloop- of 
saneringsvergunning aanvragen bij de 
gemeente en vervolgens een asbest-
saneerder opdracht geven tot sanering. 
Dan moet hij een erkend laboratorium 
inschakelen om de eindcontrolemeting te 
laten verrichten en tot slot het werk weer 
afmelden bij de gemeente. Dat betekent 
veel administratieve rompslomp, vergt 
veel kennis van zaken en vraagt door de 
bank genomen aardig wat tijd. Search 
heeft woningcorporatie Haagwonen 
daarom aangeboden bij klachten- en 
mutatieonderhoud de totale coördinatie 
van eventuele asbestwerkzaamheden te 
verzorgen, zoals dat al voor meerdere 
woningcorporaties wordt gedaan. 

Transparant en inzichtelijk
Asbestinventarisatie, aanvraag van  
sloop- of saneringsvergunning, 
aanbesteding van de asbestsanering,  
de eindcontrolemeting, indiening van de 
eindrapportage en afmelding van de 
sanering bij de gemeente. Het hele scala 
van werkzaamheden wordt door Search 
geregeld en begeleid. 

De woningcorporatie hoeft slechts te 
melden dat een woning onderzocht moet 
worden op asbest en Search regelt het 
totale proces en zorgt ervoor dat een 
woning zo snel mogelijk weer 
bewoonbaar is. 

Bovendien kan Haagwonen in de digitale 
Search Vastgoed Portfolio nakijken welke 
asbestwerkzaamheden op welk tijdstip 
zijn uitgevoerd. Door het proces van  
A tot Z te coördineren en te begeleiden 
stelt Search opdrachtgevers als 
woningcorporatie Haagwonen in  
staat te voldoen aan hun wettelijke 
verplichtingen zoals voorgeschreven in 
het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

Neem voor meer informatie contact op met 

Hans de Jong, tel. 0413 - 24 16 60 of per  

e-mail asbest@searchbv.nl. 

‘Vanaf het theaterseizoen 2011 heeft 
Assen een eigen Cultureel Kwartier.  
Het wordt dé plek voor theater, film, dans, 
boeken, muziek, kunst, lekker eten en 
drinken. Bovendien komen er woningen, 
horeca en een ondergrondse parkeer-
garage.’ Zo staat te lezen op de website 
van het nieuwe culturele centrum, dat  
zal verrijzen op de plaats waar het oude 
gesloopt wordt. Ná de winterslaap van  
de vleermuizen. 

Snelheid geboden
Volgens Erica Heeres, Werkvoorbereider 
Vastgoed, heeft de gemeente Assen eind 
vorig jaar alles op alles moeten zetten 
om de sloop tijdig aan te besteden.  
‘Een openbare aanbesteding volgens de 
ARW 2005 moet 36 kalenderdagen op 
internet staan. Toen eind november 2008 
de aanbesteding voor de nieuwbouw 
rond was, hebben we berekend dat we 
nog vóór de kerst de sloop moesten 
aanbesteden wilden we op 2 maart met 
slopen kunnen starten. In verband met 
de aanwezige vleermuizen hadden we de 
keus tussen slopen in maart en april of 

september en oktober. In het najaar 
slopen is te laat voor de aannemer om 
de nieuwbouw op tijd te kunnen 
opleveren.’ 

‘Oude’ bekende
Assen kende Search van diverse 
projecten waarbij asbest gemoeid was. 
Heeres: ‘Search verzorgt al jaren 
asbestinventarisaties voor onze 
gemeente. Nu hadden we op heel korte 
termijn een adviseur nodig die goed was 
in sloop. Onze inschatting was dat 
Search dat zou kunnen.’ En inderdaad, 
Search zorgde ervoor dat vóór het eind 
van het jaar de sloopbestekken 
geschreven waren en dat geïnteresseerde 
aannemers de aanbestedingsmappen 
kregen. Heeres: ‘Wij zijn tevreden over 
de manier waarop Search de openbare 

aanbesteding voor ons heeft uitgezet en 
haar ondersteuning bij de selectie van de 
aannemer. Vanuit het verleden hebben 
we goede ervaringen met Search op 
asbestprojecten binnen onze gemeente. 
Search heeft nu ook de begeleiding van 
de sloop gegund gekregen, want ook de 
uitvoeringsfase moet natuurlijk 
probleemloos gaan verlopen.’   

Neem voor meer informatie contact op met 

Michel Baars, tel. 0413 - 24 16 60 of per e-mail 

asbest@searchbv.nl. 

Search neemt alle asbestzorgen uit handen

Woningcorporatie Haagwonen kiest voor  
full service dienstenpakket

Search verzorgt aanbesteding sloop

Sloopbestekken voor gemeente Assen

Strenger toezicht op akoestische problemen en  
luchtvervuiling tijdens sloop en bouw

Ontwikkeling ‘leef’protocol voor Arbeidsinspectie
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Search regelt en begeleidt 
het hele scala van  

asbestwerkzaamheden.

‘Onze inschatting was  
dat Search ons zou  

kunnen helpen.’

Na aankoop van een nieuw Chinees 
schip wilde een Nederlandse reder nog 
wat installatietechnische veranderingen 
aanbrengen. Er waren in het kader van 
die werkzaamheden ook extra rollen 
pakkingsmateriaal aan boord. Tijdens 
het werk ontstond echter twijfel over het 
materiaal en besloot men het te laten 
onderzoeken op asbest door Search. 

Door de inzet van een mobiel 
laboratorium zijn de verdachte 
materialen op locatie onderzocht  
en kon snel worden gehandeld. 

Het pakkingsmateriaal bleek inderdaad 
asbesthoudend te zijn. Het nieuwe 
pakkingsmateriaal, dat afkomstig is  
uit China, is als asbestvrij verkocht. 

Gelukkig bleek nog niet veel van  
het materiaal gebruikt te zijn.  
De machinekamer bleek na een 
uitgebreid onderzoek wel gedeeltelijk 
verontreinigd met asbestvezels. 
Door de oplettendheid van een 
installateur en het snel handelen van 
Search is verdere schade voorkomen. 

Asbesthoudende pakkingen aangetroffen  
in nieuw Chinees schip 

Entree Search H
eesw

ijk
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Roetdeeltjes in de lucht, dampen van 
snijbranders tijdens sloopwerk-
zaamheden… En het lawaai! Vooral als  
er in een tunnel, een afgesloten ruimte  
of een ondergrondse parkeergarage 
gesloopt of gebouwd wordt, vormen 
akoestische overlast en sterke 
luchtvervuiling een wezenlijke bedreiging 
voor de arbeidsomstandigheden. 

Duidelijke parameters
De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar 
besloten strenger te gaan controleren  
en handhaven tijdens sloop- en 
bouwprojecten. Dit om te voorkomen  
dat de concentratie van roet van 
dieselmotoren en dampen die bij het 
snijbranden ontstaan en de herrie die 
alle sloop- en bouwmachines en 
apparatuur veroorzaken, een te groot 

gezondheidsrisico vormen voor  
de betrokken medewerkers. Als de 
concentratie van verontreiniging of het 
aantal decibellen te hoog is, wordt het 
werk stilgelegd. Search voert door geheel 
Nederland onderzoeken uit in opdracht 
van aannemers én opdrachtgevers en 
geeft advies bij mogelijke 
probleemsituaties.  

Eigen onderzoeksteams, ervaren 
adviseurs en natuurlijk een eigen 
laboratorium maken het mogelijk  

snel en pragmatisch te handelen. 
Hiermee worden gezondheidstechnische 
en continuïteitsrisico’s voorkomen. 
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‘Roetdeeltjes in de lucht, 
dampen van snijbranders 
tijdens sloopwerkzaam-
heden… En het lawaai!’

Van woningcorporaties wordt verwacht 
dat ze zich maximaal inspannen voor 
hun bewoners en ervoor zorgen dat die 
van een optimaal wooncomfort kunnen 
genieten. Maar dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Bij mutaties van woningen 
en klachten komt er soms zoveel aan 
onderhoudstaken op een woningcorporatie 
af dat die primaire zorgtaak in het 
gedrang kan komen. Met name als het 
vermoeden bestaat dat er asbest in een 
woning zit of als er bij onderhoudswerk-
zaamheden onverwacht asbest is 
vrijgekomen en het werk daardoor  
moet worden stilgelegd. 

Een zorg minder
Met de invoering van het 
Asbestverwijderingsbesluit in 2005 is bij 
wet geregeld dat de gebouw- of woning-
eigenaar ervoor verantwoordelijk is dat 
het hele proces van asbestinventarisatie 
tot en met de asbestsanering en de 
eindcontrolemeting volledig volgens de 
wettelijke regels verloopt. De eigenaar 
moet een deskundig bureau in de arm 
nemen dat voor een asbestinventarisatie 

kan zorgen. Hij moet een sloop- of 
saneringsvergunning aanvragen bij de 
gemeente en vervolgens een asbest-
saneerder opdracht geven tot sanering. 
Dan moet hij een erkend laboratorium 
inschakelen om de eindcontrolemeting te 
laten verrichten en tot slot het werk weer 
afmelden bij de gemeente. Dat betekent 
veel administratieve rompslomp, vergt 
veel kennis van zaken en vraagt door de 
bank genomen aardig wat tijd. Search 
heeft woningcorporatie Haagwonen 
daarom aangeboden bij klachten- en 
mutatieonderhoud de totale coördinatie 
van eventuele asbestwerkzaamheden te 
verzorgen, zoals dat al voor meerdere 
woningcorporaties wordt gedaan. 

Transparant en inzichtelijk
Asbestinventarisatie, aanvraag van  
sloop- of saneringsvergunning, 
aanbesteding van de asbestsanering,  
de eindcontrolemeting, indiening van de 
eindrapportage en afmelding van de 
sanering bij de gemeente. Het hele scala 
van werkzaamheden wordt door Search 
geregeld en begeleid. 

De woningcorporatie hoeft slechts te 
melden dat een woning onderzocht moet 
worden op asbest en Search regelt het 
totale proces en zorgt ervoor dat een 
woning zo snel mogelijk weer 
bewoonbaar is. 

Bovendien kan Haagwonen in de digitale 
Search Vastgoed Portfolio nakijken welke 
asbestwerkzaamheden op welk tijdstip 
zijn uitgevoerd. Door het proces van  
A tot Z te coördineren en te begeleiden 
stelt Search opdrachtgevers als 
woningcorporatie Haagwonen in  
staat te voldoen aan hun wettelijke 
verplichtingen zoals voorgeschreven in 
het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

Neem voor meer informatie contact op met 

Hans de Jong, tel. 0413 - 24 16 60 of per  

e-mail asbest@searchbv.nl. 

‘Vanaf het theaterseizoen 2011 heeft 
Assen een eigen Cultureel Kwartier.  
Het wordt dé plek voor theater, film, dans, 
boeken, muziek, kunst, lekker eten en 
drinken. Bovendien komen er woningen, 
horeca en een ondergrondse parkeer-
garage.’ Zo staat te lezen op de website 
van het nieuwe culturele centrum, dat  
zal verrijzen op de plaats waar het oude 
gesloopt wordt. Ná de winterslaap van  
de vleermuizen. 

Snelheid geboden
Volgens Erica Heeres, Werkvoorbereider 
Vastgoed, heeft de gemeente Assen eind 
vorig jaar alles op alles moeten zetten 
om de sloop tijdig aan te besteden.  
‘Een openbare aanbesteding volgens de 
ARW 2005 moet 36 kalenderdagen op 
internet staan. Toen eind november 2008 
de aanbesteding voor de nieuwbouw 
rond was, hebben we berekend dat we 
nog vóór de kerst de sloop moesten 
aanbesteden wilden we op 2 maart met 
slopen kunnen starten. In verband met 
de aanwezige vleermuizen hadden we de 
keus tussen slopen in maart en april of 

september en oktober. In het najaar 
slopen is te laat voor de aannemer om 
de nieuwbouw op tijd te kunnen 
opleveren.’ 

‘Oude’ bekende
Assen kende Search van diverse 
projecten waarbij asbest gemoeid was. 
Heeres: ‘Search verzorgt al jaren 
asbestinventarisaties voor onze 
gemeente. Nu hadden we op heel korte 
termijn een adviseur nodig die goed was 
in sloop. Onze inschatting was dat 
Search dat zou kunnen.’ En inderdaad, 
Search zorgde ervoor dat vóór het eind 
van het jaar de sloopbestekken 
geschreven waren en dat geïnteresseerde 
aannemers de aanbestedingsmappen 
kregen. Heeres: ‘Wij zijn tevreden over 
de manier waarop Search de openbare 

aanbesteding voor ons heeft uitgezet en 
haar ondersteuning bij de selectie van de 
aannemer. Vanuit het verleden hebben 
we goede ervaringen met Search op 
asbestprojecten binnen onze gemeente. 
Search heeft nu ook de begeleiding van 
de sloop gegund gekregen, want ook de 
uitvoeringsfase moet natuurlijk 
probleemloos gaan verlopen.’   

Neem voor meer informatie contact op met 

Michel Baars, tel. 0413 - 24 16 60 of per e-mail 

asbest@searchbv.nl. 

Search neemt alle asbestzorgen uit handen

Woningcorporatie Haagwonen kiest voor  
full service dienstenpakket

Search verzorgt aanbesteding sloop

Sloopbestekken voor gemeente Assen

Strenger toezicht op akoestische problemen en  
luchtvervuiling tijdens sloop en bouw

Ontwikkeling ‘leef’protocol voor Arbeidsinspectie
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Search regelt en begeleidt 
het hele scala van  

asbestwerkzaamheden.

‘Onze inschatting was  
dat Search ons zou  

kunnen helpen.’

Na aankoop van een nieuw Chinees 
schip wilde een Nederlandse reder nog 
wat installatietechnische veranderingen 
aanbrengen. Er waren in het kader van 
die werkzaamheden ook extra rollen 
pakkingsmateriaal aan boord. Tijdens 
het werk ontstond echter twijfel over het 
materiaal en besloot men het te laten 
onderzoeken op asbest door Search. 

Door de inzet van een mobiel 
laboratorium zijn de verdachte 
materialen op locatie onderzocht  
en kon snel worden gehandeld. 

Het pakkingsmateriaal bleek inderdaad 
asbesthoudend te zijn. Het nieuwe 
pakkingsmateriaal, dat afkomstig is  
uit China, is als asbestvrij verkocht. 

Gelukkig bleek nog niet veel van  
het materiaal gebruikt te zijn.  
De machinekamer bleek na een 
uitgebreid onderzoek wel gedeeltelijk 
verontreinigd met asbestvezels. 
Door de oplettendheid van een 
installateur en het snel handelen van 
Search is verdere schade voorkomen. 

Asbesthoudende pakkingen aangetroffen  
in nieuw Chinees schip 

Entree Search H
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ijk
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verder in 
dit nummer:
Geslaagde bodemsanering 
gemeente Bergen

Amsterdam kiest voor één 
opleidingsinstituut

Raamovereenkomst met 
Woonwijs voor trainingen 
woningcorporaties

Training Asbestdeskundige 
voor betere handhaving

V&D en het gemeente-
bestuur van Hardenberg 
op zoek naar duurzame 
huisvesting

Woningcorporatie  
Haagwonen kiest voor 
full service diensten- 
pakket

Asbesthoudende  
pakkingen aangetroffen 
in nieuw Chinees schip

Sloopbestekken voor 
gemeente Assen

Ontwikkeling ‘leef’-  
protocol voor  
Arbeidsinspectie

Duurzaamheids- 
trainingen 
voor NVM SOMpagina 8
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Kijk voor meer informatie 
en de uitzending op  

www.duurzaamheid.nl

In het kader van de jaarlijkse hercertificering 
geeft Search Opleidingen in opdracht  
van NVM Studiecentrum Opleidingen 
Makelaardij b.v. duurzaamheidstrainingen  
aan ruim 80 groepen met in totaal 2450 
makelaars die zijn aangesloten bij Stichting 
VastgoedCert. Deze stichting is het 
branchebrede platform voor registratie en 
certificatie van makelaars en taxateurs.  
NVM SOM is het opleidingsinstituut van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) 
en een belangrijke aanbieder van opleidingen. 

Meer aandacht voor duurzaamheid
Duurzaam bouwen krijgt steeds meer 
aandacht in de vastgoedwereld, omdat uit 
onderzoek blijkt dat duurzaam vastgoed 
waardevaster is en een goede belegging 
vormt. Ook in kringen van makelaars en 
taxateurs groeit de aandacht voor duurzaam 
(ver)bouwen, mede ingegeven door de vraag 
van hun klanten naar duurzaam vastgoed. 
Gezien de stijgende energieprijzen en 
schaarser wordende grondstoffen zal die vraag 
zeker nog verder toenemen. Daarom heeft 
Stichting VastgoedCert duurzaam bouwen en 

materiaalgebruik als verplichte bijscholing 
opgenomen in het hercertificeringstraject. 
NVM SOM heeft hierna Search Opleidingen 
gevraagd exclusief voor hen duurzaamheids-
trainingen ten behoeve van makelaars en 
taxateurs te ontwikkelen en te verzorgen.

Theorie en praktijk
De aanleiding voor NVM SOM om met  
Search in zee te gaan was drieledig. Ten eerste 
verzorgt Search al een aantal jaren de training 
Asbestherkennen voor NVM SOM. Daarbij 
heeft Search in bouw- en vastgoedkringen  
een goede naam voor wat betreft trainingen 
op het gebied van veiligheid, milieu en 
kwaliteit. Ten tweede heeft Search afgelopen 
september het boek De winst van duurzaam 
bouwen gepubliceerd als vervolg op Duurzaam 
ontwikkelen… een wereldkans, de eerste uitgave 
van Search over duurzaamheid die in 2007 is 
verschenen. Ten derde heeft Search in de 
afgelopen twee jaar twee duurzame, 
energieopwekkende bedrijfsvestigingen  
voor eigen gebruik ontwikkeld die qua 
duurzaamheidsniveau zeer hoog scoren. 
Search heeft bewezen in praktijk te kunnen 
brengen wat het bedrijf aan kennis over 
duurzaam ontwikkelen in huis heeft.  
Daarbij zijn de ervaren leerstofontwikkelaars 
van Search in staat alle aanwezige kennis en 
ervaring - theorie en praktijk - op het gebied 
van duurzaam bouwen tot praktische, goed 
toegankelijke trainingen te verwerken. 

Op maat
De duurzaamheidstrainingen van Search zijn 
op maat gemaakt en sluiten daarom uiteraard 
goed aan bij het dagelijkse werkveld van 
makelaars en taxateurs. Na het volgen van de 
duurzaamheidstraining zullen zij over ruim 
voldoende kennis beschikken om hun klanten 
deskundig over duurzaam vastgoed te kunnen 
adviseren. 

Neem voor meer informatie contact op met  

Udo Waltman, tel. 0413 - 24 16 80 of per  

e-mail opleidingen@searchbv.nl. 

Hercertificering voor makelaars en taxateurs

Duurzaamheidstrainingen  
voor NVM SOM
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Duurzaamheidstrainingen 
voor ruim 80 groepen.

Villa Deys, Rhenen
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De boodschap is luid en duidelijk: Nederland 
verkeert in een diepe recessie, aldus het 
Centraal Plan Bureau. Duurzaam bouwen is 
een van de oplossingen volgens Anne-Marie 
Rakhorst, directeur van Search. Search is als 
een van de koplopers in duurzaam bouwen in 
Nederland daarom 
uitgenodigd voor het 
tv-programma Pauw & 
Witteman. De oproep 
om meer te investeren 
in duurzaam bouwen 
vond een luisterend oor. Anne-Marie Rakhorst: 
“Door te investeren in duurzaam bouwen 
maakt het kabinet de keuze om niet alleen op 
korte termijn een impuls te geven aan de 
Nederlandse economie, maar ook een 

duidelijke visie op lange termijn na  
te streven: op het gebied van duurzaamheid 
kan Nederland zich ook internationaal 
onderscheiden.” Search maakt zich hier sterk 
voor door praktisch advies te geven op het 
gebied van duurzaam bouwen en tal van 

opdrachtgevers te 
ondersteunen bij 
beleidsontwikkeling  
en het opleiden van 
medewerkers. 

Anne-Marie Rakhorst in Pauw & Witteman  

Duurzaam bouwen als oplossing  
voor economische crisis

‘Nederland kan zich op het 
gebied van duurzaamheid 

internationaal onderscheiden.’


