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Het 35.000 vierkante meter grote, meerdere 
verdiepingen tellende gebouw van de 
Hogeschool van arnhem en nijmegen (Han) 
aan de kapittelweg in nijmegen had te 
kampen met binnenklimaatproblemen.  
om die in kaart te brengen, schakelde  
erwin wolf, hoofd Han-huisvesting,  
Search Ingenieursbureau in. 

De keus lag voor de hand: de afdeling Milieu 
van Search had al eerder een binnenklimaat-
onderzoek voor Wolf uitgevoerd in een andere 
hogeschoolvestiging in Arnhem. ‘Dat onderzoek 
is tot onze volle tevredenheid uitgevoerd’, 
verzekert Wolf. ‘Dus hebben we Search 
gevraagd om ook de problemen in het 
Nijmeegse gebouw in kaart te brengen en 
aanbevelingen te doen om de problemen  
snel op te kunnen lossen.’ 

aanpassingen en mutaties de oorzaak
De oorzaak van de problemen ín het gebouw 
aan de Kapittelweg bleek te liggen aan het  
feit dat er na de oplevering van de Nijmeegse 
vestiging drie jaar geleden enkele aanpassingen 
in het gebouwbeheer hadden plaatsgevonden. 
In dezelfde periode waren er mutaties aan  
de gebouwgebonden installaties uitgevoerd, 
waardoor er uiteindelijk binnenklimaat-
problemen zijn ontstaan. Wolf: ‘De problemen 
zijn voor ons in kaart gebracht en er is een 
lijst met aanbevelingen verstrekt. 

Aan de hand daarvan kunnen wij nu de 
binnenklimaatproblemen gaan aanpakken  
en voorgoed verhelpen. De rapportage was 
helder en overzichtelijk opgesteld, zoals ik 
gewend ben, want ook bij mijn vroegere 
werkgevers heb ik regelmatig met Search  
te maken gehad. Onder andere voor 
asbestonderzoeken.’ Inmiddels heeft Search 
van Wolf een vervolgopdracht gekregen om 
binnenklimaatmetingen te verrichten in een 
andere vestiging van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen waar ook problemen 
zijn gesignaleerd.

vinger nauwlettend aan de pols
De afdeling Huisvesting van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen bestaat uit een 
team van acht medewerkers dat onder  
leiding van Wolf verantwoordelijk is voor  
het onderhoud van de gebouwen en de 
gebouwgebonden installaties voor  
nieuwbouw, verbouw en renovatie.  
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  
is gehuisvest in 20 verschillende gebouwen, 
verdeeld over Arnhem en Nijmegen die 
onderdak bieden aan 30.000 studenten en 
3.000 medewerkers. In totaal beslaan de 
gebouwen 140.000 vierkante meter.  
Ook staat er nieuwbouw op het programma. 
Dat gebouw moet het duurzaamste 
schoolgebouw in Nederland worden.  
Wolf: ‘Uiteraard kunnen wij het ons als 
onderwijsinstelling niet veroorloven dat er 
zich binnenklimaatproblemen in onze 
gebouwen voordoen die onze studenten  
en medewerkers hun gezondheid kunnen 
kosten.’ Daarom houden Wolf en zijn team 
nauwlettend de vinger aan de pols. Zij laten 
direct onderzoeken en metingen uitvoeren 
zodra zij constateren of vermoeden dat het 
binnenklimaat van een van de HAN-gebouwen 
te wensen overlaat en daardoor een 
bedreiging voor de gezondheid kan vormen.

Neem voor meer informatie contact op met  

Steven Traast, tel. +31 (0)413 - 24 16 30 of per  

e-mail milieu@searchbv.nl.

Door aanpassingen in het 
gebouwbeheer en mutaties 
aan de installaties waren 
binnenklimaatproblemen 

ontstaan 
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Klimaatproblemen helder in kaart gebracht

HAN uit de brand geholpen door 
binnenklimaatonderzoek

‘als Bouwfonds real estate Investment 
management (Bouwfonds reIm) een aankoop 
doet voor triodos vastgoedfonds schakelen 
wij Search Ingenieursbureau in voor de 
diverse onderzoeken en inspecties.  
mede op grond van 
hun rapportage 
besluiten wij al dan 
niet tot aankoop.  
dit bevalt ons 
uitstekend’, stelt 
marcel mulder, 
acquisiteur van Bouwfonds reIm.

Zo’n zes jaar geleden richtte de Triodos Bank 
Triodos Vastgoedfonds op en ging een samen-
werkingsverband aan met Bouwfonds REIM. 

Mulder: ‘Binnen de samenwerking is Triodos 
verantwoordelijk voor het fund-management 
en wij voor de aan- en verkoop van vastgoed 
en het beheer van de vastgoedportefeuille.’

Goed beslagen ten ijs
Bouwfonds REIM en 
Triodos Vastgoed-
fonds gaan niet over 
één nacht ijs: voordat 
tot aankoop van 
vastgoed wordt 

besloten, moeten er tal van onderzoeken 
plaatsvinden. Onderdeel van deze due 
diligence is een technische inspectie om de 
bouwkundige staat van een pand vast te 
stellen, asbestonderzoek, bodemonderzoek en 

’Integrale aanpak levert tijdswinst en kostenbesparing op’

Bouwfonds REIM duurzaam sterk  
op weg  

‘Wij laten ons aan te kopen 
vastgoed checken volgens het  

4 P-model: de Triodos-toets voor 
duurzaam vastgoed’
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onderzoek volgens het 4 P-model: de 
Triodos-toets voor duurzaam vastgoed. 
‘De vier P’s staan voor People, Planet, 
Project en Profit. Het model omvat tal 
van punten om te kunnen bepalen hoe 
hoog de duurzaamheidswaarde van een 
pand is. We willen deze onderzoeken 
laten uitvoeren door een partner die 
duurzaam goed onderbouwd is.  
Daarom lieten we Search voor de 
aankoop van Villa Trompenburg in 
Rotterdam een meerjaren onderhouds-
begroting opstellen en onderzoek doen 
naar de energieprestatie om een 
energielabel vast te stellen.’ 

verhelderend
De vraag rijst uiteraard waarom 
Bouwfonds REIM Search inschakelt  
voor alle onderzoeken. ‘Dit deden we  
al eerder voor onze aankoopinspecties 
en daar waren we erg tevreden over.  
De onderzoeksdocumenten zien er zeer 
verzorgd uit en de resultaten zijn goed 
onderbouwd. Ook staan er veel foto’s  
in de rapportages, waarbij uitgebreid 
vermeld staat op welke punten we 
moeten letten of waar een gebouw 
gebreken vertoont. Dat werkt 
verhelderend. Verder wordt uitgelegd  
of gebouwgebonden installaties goed 
functioneren en wat de staat van 
onderhoud is. Bovendien vinden we het 
een meerwaarde dat onze gebouwen en 
gebouwgebonden installaties onderzocht 
worden op duuzaamheidskenmerken. 
Het fijne is verder dat we altijd te maken 

hebben met een vast contactpersoon die 
ons bedrijf goed kent. Hierdoor kunnen 
we snel en effectief schakelen.’ 

plussen en minnen
Bij inspectie van Villa Trompenburg bleek 
dat het gebouw goed scoorde op twee 
van de vier P’s. ‘Het gebouw is een 
monument, gebouwd in 1820, en heel 
prettig om in te werken. Het heeft al 
meerdere functies gehad en scoort 
daardoor goed op de P van People en 
Project. Op de P van Planet was de score 
beduidend lager, want de CV-installatie 

en andere installaties in het gebouw zijn 
verouderd en voor verbetering vatbaar  
en het pand is nog niet goed geïsoleerd. 
Het pand heeft een G-label, wat normaal 
is voor een Rijksmonument, maar onze 
ambities liggen hoger. De energie-
prestatie gaan we de komende jaren 
verbeteren. We streven naar een groen 
label en dat is A, B of C.  
We hebben met de voormalige eigenaar 
van het pand, die inmiddels onze huurder 
is geworden, afgesproken dat we gaan 
investeren in een energiezuinige 
CV-installatie en energiebesparende 
maatregelen. De investering daarin is 
binnen afzienbare tijd terugverdiend 
door een veel lagere energierekening. 
Daarmee is ook de P van Profit 
opgewaardeerd.’

In één dag rond
Bouwfonds REIM ondervindt veel voor-
deel van de integrale aanpak. Mulder: 
‘Als je meerdere partijen inschakelt voor 
de diverse onderzoeken leidt dat vaak tot 
veel overlast, omdat ze op verschillende 
dagen komen. Nu heeft de huurder 
slechts één dag de experts van Search 
over de vloer gehad en daarmee waren 
alle onderzoeken in één keer afgerond.’

Neem voor meer informatie contact op met 

Joost Hoffman, tel. +31 (0)413 - 24 16 22 of per 

e-mail bouwadvies@searchbv.nl.

dierenwelzijnscentrum limburg opent  
in 2011 haar nieuwe Cradle to Cradle-
deuren. de contouren zijn helder: het 
onderkomen gaat qua duurzaamheid 
hoge ogen gooien en biedt tegelijkertijd 
alle comfort voor de opvang van dieren. 
momenteel werken dierenwelzijns-
centrum limburg en Search intensief 
samen aan de plannen voor het prachtige 
nieuwbouwproject.

Dierenwelzijnscentrum Limburg wordt 
gehuisvest in Limbricht, gemeente 
Sittard-Geleen. De afdeling Bouwadvies 
van Search is nu bezig het Programma 
van Eisen op te stellen. Behalve de 
ruimtelijk functionele, organisatorische, 
stedenbouwkundige en esthetische eisen 
wordt ook de Cradle to Cradle-ambitie 
van de opdrachtgever in het programma 
vertaald. 

Inventarisatie van wensen en eisen
Het centrum biedt een compleet 
dienstenpakket voor dieren en eigenaren. 
Er worden zoveel mogelijk diensten en 
activiteiten gebundeld, zoals opvang  
van dieren, gezondheid en gedrag, 
maatschappelijke hulpverlening, educatie 
en lifestyle. Om de juiste invulling te 
kunnen geven aan het Programma van 
Eisen voor de bouw zijn brainstorm-
sessies gehouden. Hierin zijn de wensen 
en eisen van alle betrokken stakeholders 

meegenomen. Ook wil Dierenwelzijns-
centrum Limburg begeleiding bij de 
bestemmingsplanprocedure die 
doorlopen moet worden voor de vier 
hectare grote locatie tegenover kasteel 
Limbricht. Met de keuze voor deze 
locatie zoekt Dierenwelzijnscentrum 
Limburg aansluiting bij het project 
Landgoed Lemborgh en ziet het kansen 
voor samenwerking met kasteel 
Limbricht en andere partijen in de 
omgeving.

alles in één hand
Parallel aan de al genoemde werkzaam-
heden loopt de selectie van deskundige 
ontwerpende partijen die in een 
ontwerpteam de architect kunnen 
ondersteunen met constructie-, 
bouwfysisch en installatietechnisch 
advies. Ook die taak vertrouwde 
Dierenwelzijnscentrum Limburg aan 
Search toe. Onze adviseurs sturen niet 
alleen de geselecteerde ontwerpbureaus 
aan, maar zullen ook zelf inhoudelijk 
adviseren om de Cradle to Cradle-ambitie 

van het project op de juiste wijze in te 
vullen. Het totaalpakket van taken op  
het gebied van coördinatie, begeleiding, 
projectmanagement, organisator van 
brainstormsessies voor stakeholders en 
optreden als intermediair tussen alle 
betrokken partijen van het ontwerpteam 
is Search volledig toevertrouwd.  
De afdeling Bouwadvies zet alle kennis 
en ervaring in die zij op andere duurzame 
bouwprojecten heeft opgedaan en kan 
hierdoor de belangen van de opdracht-
gever tot in de kleinste details 
behartigen. Door één aanspreekpunt  
te kiezen voor alle contacten met het 
ontwerpteam, de gemeente, de provincie 
en de stakeholders is Dierenwelzijns-
centrum Limburg verzekerd van 
deskundige en trefzekere begeleiding, 
beheer van kwaliteit, planning en budget 
en coördinatie van de nieuwbouw.

Neem voor meer informatie contact op met 

Joost Hoffman, tel. +31 (0)413 - 24 16 22 of per 

e-mail bouwadvies@searchbv.nl.

De afdeling Bouwadvies nu bezig met Programma van Eisen

Dierenwelzijnscentrum Limburg bouwt 
Cradle to Cradle 

Dierenwelzijnscentrum 
Limburg heeft behoefte  

aan een duurzaamheids-
adviseur én bouwmanager 

Vervolg van pag. 1

Visieschets
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Search heeft haar werkgebied uitgebreid 
door in Brussel een Belgische vestiging 
te openen. als locatie is daarvoor het 
IcaB-gebouw in Brussel gekozen.  
Het voormalige pakhuis is eerst volledig 
duurzaam gerenoveerd en heeft nu 
dezelfde open, ondernemende uitstraling 
als onze nederlandse kantoren in 
amsterdam en Heeswijk.

De stap om het Nederlandse 
dienstenpakket van de Search-bedrijven 
ook in België op de markt te brengen, lag 
voor de hand gezien de sterk groeiende 
vraag van onze zuiderburen naar onze 
diensten op het gebied van duurzaam-
heid, duurzaam bouwen en renoveren  
en asbestonderzoek. Met aansturing  
en begeleiding van de projecten  
vanuit België zijn we onze Belgische 
opdrachtgevers optimaal van dienst.

De keus om een vierde kantoor in 
Brussel te openen lag derhalve voor de 
hand.

Search België opereert nu in België 
vanuit Brussel in dezelfde markten als  
de kantoren in Nederland en begeleidt 
projecten op het gebied van duurzame 
gebiedsontwikkelingen, duurzaam 
renoveren en nieuwbouw. Hetzelfde  
geldt voor asbestonderzoek in de vorm 
van asbestinventarisaties, laboratorium-
onderzoeken en het begeleiden van 
asbestsaneringen. Search België biedt 
ook trainingen en bedrijfsopleidingen 
aan op het gebied van veiligheid (VCA), 
bedrijfshulpverlening (BHV), asbest en 
duurzaamheid.

Neem voor meer informatie contact op met  

Koen Smet, tel. +32 (0)2 735 85 21 of per e-mail 

search@searchbvba.be.

Search heeft een lImS-systeem 
geïmplementeerd waarmee asbest in 
grondrapportages digitaal verzonden 
kunnen worden naar de datasystemen 
van opdrachtgevers. dat bespaart tijd die 
verloren gaat als rapporten per post 
verzonden worden, verkleint de kans op 
fouten bij het overnemen van data en 
voorkomt onnodig printen en scannen 
van rapportages.

Als marktleider op het gebied van  
asbest- en asbest in grondonderzoeken  
heeft Search haar rapportageproces 
geautomatiseerd om haar opdracht-
gevers optimaal van dienst te kunnen 
zijn. Het voordeel van de automatisering 
van asbest in grondrapportages is dat 
opdrachtgevers direct over foutloze 
analyses beschikken na een asbest in 
grondonderzoek. De kans op fouten bij 
wegen bijvoorbeeld is nihil nu het hele 
laboratoriumsysteem geautomatiseerd  
is. Laboratoriumanalyses worden  
digitaal opgeslagen en via het LIMS-
automatiseringssysteem integraal en 
digitaal verstuurd naar het datasysteem 
van de opdrachtgever die er meteen mee 
aan de slag kan.

Neem voor meer informatie contact op met  

Rob van Lith, tel. +31 (0)413 - 24 16 40 of per 

e-mail laboratorium@searchbv.nl.

koplopers moeten hun positie telkens 
opnieuw waar maken. daar doen we  
ons best voor. Search laboratorium heeft 
dan ook als een van de eerste laboratoria 
in nederland het nieuwe aS 3000- 
accreditaat verworven. 

Het AS 3000-accreditaat is verplicht als 

een laboratorium (indirect) voor 
overheidsinstanties wil werken. Search 
heeft er geen gras over laten groeien en 
heeft ervoor gezorgd dat de laboratorium- 
diensten voor het asbest in grond- en 
-wateronderzoek voortaan ook aan de  
AS 3000-accreditatie voldoen.  
Dit betekent dat de laboratorium-

activiteiten conform de aangescherpte 
norm van het AS 3000-accreditaat 
worden uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met  

Rob van Lith, tel. +31 (0)413 - 24 16 40 of per 

e-mail laboratorium@searchbv.nl.

adviesbureau turner & townsend  
regelt wereldwijd alle projecten voor  
het australische departement van 
Buitenlandse zaken. dat was ook het 
geval bij de grootscheepse verbouwing 
van de woning van de australische 
ambassadeur in den Haag. 

In opdracht van Turner & Townsend 
voerde Search Ingenieursbureau een 
asbestinventarisatie type A uit binnen 
het gehele gebouw. Daaruit bleek dat op 
meerdere plaatsen in het gebouw asbest 
verwerkt was en dat leidingen in de 
wanden en de vloeren met losgebonden 
asbest waren geïsoleerd. 

monumentale status
Om het asbestprobleem te verhelpen, 
riep Turner & Townsend hulp in voor een 
saneringsbestek en een saneringsplan. 

Vooral de prachtige sierplafonds en 
houten lambrisering op de begane  
grond bleken een hindernis voor de 
asbestsanering. De plafonds en 
lambrisering in het gebouw hebben 
namelijk een monumentale status en 
mogen dus niet beschadigd worden.  
Ook de aanbesteding van de asbest-
sanering tussen meerdere aannemers  
en het verzorgen van de vergunnings-
procedure - het aanvragen van een 
asbestsloopvergunning en de 
toestemming verkrijgen van 
Monumentenzorg - werden aan  
Search toevertrouwd. 

Samenwerkende afdelingen
In het kader van de sanering was 
aanvullend destructief onderzoek 
onvermijdelijk om alle asbest in kaart  
te brengen. Omdat dat pas op het  
laatste moment kon plaatsvinden, was 
snel schakelen vereist om vertraging  
in de renovatie te voorkomen.  
Gelukkig beschikt Search over meerdere 
afdelingen die een dergelijk probleem in 
samenspraak met elkaar snel kunnen 
verhelpen. Daarom is meteen aanvullend 
destructief onderzoek uitgevoerd om 
geen tijd verloren te laten gaan. 
Bovendien is samen met de 

asbestsaneerder overlegd wat de meest 
optimale saneringsmethodiek was om 
verder tijdverlies zoveel als mogelijk te 
beperken. In een dergelijke situatie is  
het een groot voordeel dat Search 
beschikt over verschillende disciplines. 
De projectleider coördineert snel alle 
werkzaamheden: van inventarisatie tot 
eindmetingen.

als klap op de vuurpijl: asbest in grond
Maar daarmee waren alle problemen op 
dit project nog niet uit de wereld: tijdens 
de renovatie van de kelderverdieping 
bleek dat er mogelijk een asbestveront-
reiniging onder de keldervloer aanwezig 
was, omdat het losgebonden asbest ook 
in de grond was terechtgekomen.  
Nadat het vermoeden ontstond, zijn er 
onmiddellijk grondmonsters genomen.  
Deze zijn in het eigen laboratorium 
geanalyseerd. Daaruit bleek dat  
er inderdaad sprake was van een 
bodemverontreiniging. Search heeft 
daarop direct de benodigde BUS-melding 
(Besluit uniforme saneringen) verzorgd, 
zodat de saneerder snel kon beginnen 
met de saneringswerkzaamheden.

Neem voor meer informatie contact op met 

Rudy Hellings, tel. +31 (0)413 - 24 16 20 of per 

e-mail projecten@searchbv.nl.

Belgische divisie opgericht

Als marktleider 
op het gebied van 

asbestonderzoeken blijft 
Search voorop lopen

Als er asbest in het spel 
is, is het zaak om snel en 

deskundig te handelen om 
gevaar voor de gezondheid 

te voorkomen

Search België opent kantoor in Brussel

LIMS-systeem voor snelle en foutloze 
digitale asbestrapportages

Koploper met AS 3000-accreditaat

Vertraging in renovatie voorkomen

Ingewikkelde asbestsanering snel en succesvol 
afgerond voor Turner & Townsend

artIkel - aSBeStonderzoek



IntervIew - maatwerktraInInGen artIkel - duurzaamHeId

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

Inspelen op de vraag van de opdrachtgever, 
kwaliteit en maatwerk. dat waren drie 
belangrijke criteria die Gasunie hanteerde 
bij de selectie van een opleidingsinstituut 
voor haar vca vol-opleiding en de 
maatwerktraining Gasmeten. 

‘Onze afdeling Vaktechnische opleidingen 
wilde bovendien de hele organisatie en 
uitvoering van de trainingen met een 
gerust hart aan de opleider kunnen 
overlaten’, stelt opleidingsadviseur  
René Reurink.    
 
Specifieke trainingseisen
Veilig werken is voor Gasunie natuurlijk 
een absolute prioriteit. De 1500 mede-
werkers van het bedrijf zijn verplicht  
een VCA-certificaat te behalen en  
moeten het na tien jaar verlengen.  

De 600 technici moeten veilig kunnen 
werken aan gasvoerende leidingen 
conform de richtlijnen van de Arbo-wet. 
Reurink: ‘Als afdeling Vaktechnische 
opleidingen zochten wij een opleidings-
instituut dat qua prijs en kwaliteit, maar 
ook qua maatwerk aan onze wensen  
kon voldoen. We wilden zelf zo weinig 
mogelijk bemoeienis met de trainingen 
hebben, dus moest de opleider ons alle 
werk uit handen kunnen nemen.  
We zochten eigenlijk een opleidings-
intermediair die alle taken voor de  
VCA-opleiding kon regelen. Voor de 
eendaagse training Gasmeten voor onze 
technici moest het opleidingsinstituut 
bovendien kunnen inspelen op de 
specifieke eisen van Gasunie en moesten 
de docenten ‘onze taal’ spreken.  
Training en docent moesten de theorie 

kunnen vertalen naar de praktijk van 
Gasunie en ervoor zorgen dat onze 
technici direct in de praktijk kunnen 
toepassen wat ze tijdens de training 
Gasmeten hebben geleerd.’

maatwerk in dienstverlening
De keus viel op Search Opleidingen dat 
de intermediërende rol naar wens kon 
vervullen en voldeed aan de trainings-
specificaties, de kwaliteit, de prijsstelling 
en het maatwerk waar Gasunie naar op 
zoek was. Reurink: ‘De account manager 
van Search zag kans snel en slagvaardig 
in te spelen op onze wensen. Zo was er 
vraag naar een Engelse versie van VCA 
en dat was geen probleem. Bovendien 
had een van onze mensen last van 
examenvrees. Ook daarbij werd voor een 
passende oplossing gezorgd, zodat de 
medewerker zonder problemen het VCA- 
examen heeft afgelegd en geslaagd is.’     

Neem voor meer informatie contact op met 

Astrid van Heeswijk, tel. +31 (0)413 - 24 16 80  

of per e-mail opleidingen@searchbv.nl.

duurzaam bouwen en renoveren winnen 
steeds meer veld. Het internationaal 
opererende mourik uit Groot ammers 
heeft daarom de diensten van Search 
consultancy ingeroepen om het bedrijf 
naar een duurzame bedrijfsvoering te 
begeleiden.

Op de website van Mourik staat: ‘Als je 
met beide benen op de grond blijft staan, 
kom je geen stap verder.’ De koers is dus 
gericht op vooruitgang en duurzaam 
ontwikkelen biedt kansen waarmee het 
familiebedrijf haar toekomst zeker kan 
stellen. In dat kader heeft de bedrijfs-
leiding Search ingeschakeld om de 
bedrijfsprocessen op duurzamer leest  
te schoeien. 

op de toekomst voorbereid 
De eerste opdracht die Mourik neerlegde 
was: hoe kan het bedrijf focussen op 
duurzaamheid zodat bedrijfsvoering en 
bedrijfsprocessen duurzaam worden 
ingericht? En hoe kan Mourik haar 
medewerkers daarvoor opleiden?  
Want het spreekt voor zich dat duurzaam 
denken en handelen alleen mogelijk is 
als de organisatie daarvoor over 
voldoende kennis beschikt. Om dat 
proces op gang te brengen, heeft Search 
Consultancy vier inspiratiesessies 
georganiseerd waaraan ruim 60 
directieleden, leidinggevenden, 
beleidsmedewerkers, afdelingshoofden 
en operationeel medewerkers van  
Mourik hebben deelgenomen.  
De sessies zijn gehouden in de 
duurzaam gebouwde kantoren van 

Search waar de deelnemers een eerste 
kennismaking wachtten met de basis-
principes van duurzaam ondernemen.  
De sessies dienden als inspiratie om de 
deelnemers uit te dagen zelf te gaan 
nadenken hoe zij invulling konden geven 
aan de duurzame bedrijfsorganisatie.  
Als vervolg daarop is voor de bedrijfs-
leiding en beleidsmedewerkers een 
workshop georganiseerd hoe duurzaam 
ondernemen te implementeren is in de 
organisatie. Daarbij stond centraal dat 
de deelnemers zelf een lange termijnvisie 
en strategie ontwikkelden waarmee de 
organisatie zich nog beter kon 
positioneren in de markt.

regeren is vooruitzien
Mourik weet dat ‘regeren’, ofwel een 
goede marktpositie behouden, een 
kwestie is van vooruitzien. Nu een 
belangrijke opdrachtgever als ProRail 
haar aannemers voorschrijft dat zij zich 
moeten laten certificeren conform de 
ProRail CO

2
-prestatieladder, heeft Mourik 

als vervolg op de inspiratiesessies  

en workshop opdracht gegeven de 
organisatie te begeleiden in het 
certificatieproces. Mourik moet daarvoor 
haar CO

2
-uitstoot in kaart brengen van 

de bedrijfsgebouwen, de bedrijfs-
processen, alle transport en de gebruikte 
materialen. In dat kader heeft Search  
met Mourik onderzoek verricht om  
alle CO

2
-uitstoot te meten en samen  

met de bedrijfsleiding van Mourik de 
doelstellingen en actieplannen 
geformuleerd om de certificatie voor te 
bereiden. Daarbij is eveneens in kaart 
gebracht hoe Mourik in de komende 
jaren haar certificatieschema qua niveau 
wil aanscherpen om conform de hoogste 
eisen van ProRail te kunnen werken.  

Met inzet van alle middelen en  
menskracht van Mourik verwacht de 
organisatie binnen afzienbare tijd over 
haar certificatie conform de ProRail CO

2
-

prestatieladder te kunnen beschikken  
en daarmee te voldoen aan het vereiste 
certificatieniveau 3. 

Neem voor meer informatie contact op met 

Gert-Jan Vroege, tel. +31 (0)20 - 506 16 16 of 

per e-mail consultancy@searchbv.nl.

René Reurink van Gasunie legt keuze uit: 

‘We zochten een opleider die onze taal spreekt  
en begrijpt’

Nu aan de slag met certificering conform ProRail CO2-prestatieladder

Mourik zet duurzame koers voor de toekomst uit 

Search Consultancy 
begeleidt organisaties 

naar duurzame 
bedrijfsvoering 

‘Gasunie wilde zelf  
zo weinig mogelijk  
bemoeienis met de  

trainingen’

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). zeer succesvol 
zijn ook de inspiratiesessies en trainingen op 
het gebied van duurzaamheid, zoals de training 
duurzaam inkopen, duurzaam bouwen en beheren 
en de Basistraining duurzaamheid. 

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.searchopleidingen.nl. 

www.searchopleidingen.nl
actuele kennis 

in-company cursussen 

e-learning 

maatwerk 
opleidingsconsulent 

! 


