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FloraHolland is goed voor 60% van de 
wereldwijde export in bloemen en planten. 
Jaarlijks passeren 12 miljard (!) stuks de 
nederlandse veilingen. wat doet de 
matchmaker in sierteelt aan duurzaamheid? 
Medewerkers Hans snoek en wim Hoogervorst 
namen het voortouw dit tot een 
meer gestructureerd onderdeel  
te maken van de onderneming. 
In gesprek met Hans snoek, 
strategisch beheerder 
klimaatinstallaties en energie bij 
FloraHolland, en search-consultant  
Gert-Jan vroege over de aanpak.

welke duurzaamheidsvraag stelde FloraHolland?
Snoek: ‘Help ons een plan van aanpak op  
te stellen voor duurzaamheid, leer ons de 
methoden hiervoor. We wilden een kort en 
bondig duurzaamheidsplan. Beginnend bij 
onze afdeling Facilitair Management en met 

uitbreidingsmogelijkheden  
naar de andere afdelingen. 
Klein, beheersbaar en concreet. 
Dat past heel goed bij ons.  
We leren graag van anderen.’
Vroege: ‘Of we ons wel zo  

snel mogelijk overbodig wilden maken.  
Dat betekende dat we naast ons advies ook 
zoveel mogelijk kennis hebben overdragen.  
Een bijzondere opdracht om te doen.’ 

‘We maken ook 
duidelijk wat nu  
 al goed gaat’

Asbest, bodemkwaliteit en energielabels 
bepalen vastgoedprijs 

Emroy checkt vastgoedfeiten  
vóór aankoop

te koop: 120.000 prachtige vierkante meters 
kantoren, productiehallen en winkels. van 
kerkrade tot Hoorn, verspreid over heel ons 
land. Afgelopen najaar zocht een beloftevolle 
vastgoedportefeuille naarstig een nieuwe 
eigenaar. een aankoopkans waar het bloed  
van menig investeerder sneller van stroomt. 
Dat gold ook voor vastgoedbelegger edwin 
van emmerik. De directeur van emroy Holding 
benaderde search in zijn zoektocht naar de 
feiten. om een definitieve keuze te maken  
én om de beste prijs te krijgen. 

Met een telefoontje peilde de verkopende 
partij vorig jaar de interesse van de 
Nederlandse vastgoedonderneming.  
Een pakket met 23 interessante panden  
stond te koop. Een eerste bezichtiging en 
analyse wezen op een kans. 

wel of geen goede investering?
En dan kan het snel gaan, blijkt uit zijn 
verhaal: ‘Na een eerste bod en een strenge 
controle van de verkopende bank, volgde een 
periode van exclusiviteit’. Transacties van dit 
formaat gaan uiteraard niet op basis van een 
goed gevoel, maar op basis van de feiten.  

De periode van een paar weken is nodig om 
bouw- en milieutechnische onderzoeken uit te 
laten voeren. 

Meer dan één onderzoek nodig
In 90% van deze portefeuille blijkt het  
totale spectrum van metingen nodig.  
Een bouwtechnisch onderzoek is standaard. 
Asbestinventarisaties bij alle panden  
gebouwd voor 1994 en onderzoek naar  
de bodemkwaliteit waar dat nodig blijkt.  
‘De kosten die eventueel achterstallig 
onderhoud of asbest- of bodemverontreiniging 
met zich meebrengen, bepalen de uiteindelijke 
prijs’, legt de belegger uit. Naast deze 
standaardmetingen wilde Emroy inzicht in de 
kosten om in de toekomst minimaal 
energielabel C of hoger te krijgen voor de 
panden. ‘Dat laatste wordt steeds belangrijker. 
Sommige huurders stellen het nu al als 
voorwaarde’, aldus Edwin van Emmerik. 

Liever centraal houden
Van Emmerik belde met Search om de 
onderzoeken uit te voeren. ‘Het is voor ons 
prettig om de verschillende onderzoeken op 
één adres kwijt te kunnen. Niet alleen de 
jarenlange ervaring met het ingenieursbureau 
speelde een belangrijke rol, van Search weet ik 
dat zij ook na de aankoop kunnen helpen met 
het invullen van de energielabels en advies 
geven voor verduurzaming.’ 

potentiële koper af
De periode van dataverzameling is goed 
afgerond en leverde een positief resultaat  
op. Inmiddels is Emroy niet langer een 
geïnteresseerde koper, maar eigenaar van  
de panden. Op naar de volgende stap:  
het beheer van dit vastgoed. 

FloraHolland werkt aan duurzame organisatie 

Duurzaam ondernemen bij grootste 
bloemenveiling ter wereld 
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waarom eigenlijk een gestructureerde 
aanpak voor de bloemenveiling? 
Snoek: ‘Aan de ene kant biedt het 
belangrijke kansen om ons werk op lange 
termijn efficiënter te maken. Aan de 
andere kant hebben we binnen de sector 
een centrale rol. We verbinden teler en 
handelaar en hebben een grote groep 
spelers om rekening mee te houden.  
Uit die omgeving komen ook regelmatig 
vragen over duurzaamheid.’
Vroege: ‘Bij een gestructureerde aanpak  
is het belangrijk een keuze voor een  
norm te maken. Je spreekt dan één taal. 
De internationale MVO-norm ISO 26000, 
die we bij FloraHolland als basis namen, 
is een logische keuze.’ 

Dat plan van aanpak ligt er nu.  
Hoe heeft het vorm gekregen?
Snoek: ‘Duurzaam ondernemen wilden we 
niet met een paar mensen invullen voor 
de rest van de organisatie. Daarom is de 
input voor het plan zowel bij het 
management verzameld als op de 
werkvloer. Via interviews met MT-leden en 
een werksessie met medewerkers is het 
plan van aanpak gevuld. Er zijn concrete 
plannen in benoemd die we uitwerken, 
maar ook maken we duidelijk welke 
dingen nu al gebeuren.’ 
Vroege: ‘Een goede afspiegeling van de 
organisatie hoor je bij zo’n plan te 
betrekken. Dat geeft meer inzichten, meer 
creativiteit en het zorgt voor een beter 
draagvlak. En dat is hier goed gelukt.’ 

wat is kenmerkend voor de wisselwerking 
tussen organisatie en consultant?
Snoek: ‘We houden niet van wollige 
rapporten en onze cultuur is erg down  
to earth. Daarnaast streven we bij 
FloraHolland een optimaal 
kwaliteitsniveau na: we doen het goed  
of we doen het niet. Het plan voor een 
duurzame aanpak moest daar ook bij 
passen. Search heeft een realistisch 
enthousiasme en veel kennis van zaken. 
Dat past heel goed bij ons.’ 

wat waren voor jullie waardevolle lessen?
Snoek: ‘De interviewsessies waren erg 
waardevol. Zeker als je een langdurige 
relatie hebt met je klant, denk je redelijk 
te weten wat er speelt. Toch leerden wij 
de klanten van onze afdeling, de 
MT-leden, in zo’n setting echt opnieuw 
kennen. Dat leverde een aantal 
interessante eyeopeners op.’
Vroege: ‘Het thema leeft bij iedereen die 
ik sprak. De wil is er, het plan nu ook: 
niets staat FloraHolland in de weg snel 
meters te maken.’

Lees het volledige interview op  
www.duurzaamheid-search.nl. 

een vooruitblik naar 10 oktober 2012, de 
dag van de duurzaamheid. Geen betere 
dag dan deze om te starten met het 
verduurzamen van organisaties. Hoe? 
Dat toont Anne-Marie rakhorst, directeur 
van search, in haar nieuwe boek over 
duurzame organisatieverandering.  
op het podium van het DeLaMar theater 
in Amsterdam, presenteert zij die middag 
de allereerste uitgave van ‘De kracht van 
duurzaam veranderen’.

‘Alleen organisaties die duurzaam zijn, 
overleven in de toekomst. Daar ben ik 
van overtuigd,’ verklaart Rakhorst. 
‘Het station van dubbelzijdig kopiëren 
zijn we al lang en breed gepasseerd. 
Duurzaamheid moet worden 
doorgevoerd in de gehele organisatie,  
dit vraagt om een nieuwe mindset 
binnen organisaties. Dwingen helpt 
daarin niet, je moet medewerkers 
verleiden!’ Het boek gaat op het  
‘hoe’ in met sprekende voorbeelden,  
best practices, praktische en beproefde 
methoden. Voor iedereen die concreet 
aan de slag wil met duurzame 
organisatieverandering.

wat zeiden de duurzame koplopers?
Om de best practices in het boek  
te illustreren, hield Anne-Marie  
Rakhorst diverse interviews en een 
rondetafelgesprek met duurzame 
koplopers in binnen- en buitenland.  

Zo werkten niet alleen toppers als Peter 
Bakker, Herman Wijffels en Ruud Sondag 
mee, maar ook voormalig Greenpeace 
directeur Paul Gilding, organisatie-icoon 
Michael Porter en Mike Berry van 
modewarenhuis Mark & Spencer.  

Hulp van het publiek
Voor het boek werd ook de hulp van het 
publiek ingeschakeld. Online nodigde 
Rakhorst haar lezers uit om mee te 
denken over bijvoorbeeld de titel, 
inspirerende voorbeelden en te 
interviewen experts. Een groot succes: 
het leidde tot heel wat bruikbare tips  
en ideeën. 

Boeklancering
Wilt u er op 10 oktober bij zijn als het 
eerste boek wordt uitgereikt? U kunt 
zich aanmelden bij Sophie Smits via 
sophie.smits@searchbv.nl. 

Nu al lezen? 
Dat kan: een deel van de verkorte 
interviews staat online. Ga naar 
www.duurzaamheid-search.nl.

‘Je moet medewerkers 
niet dwingen, je moet ze 

verleiden!’

Nieuw boek Anne-Marie Rakhorst over duurzame organisatieverandering 

‘De kracht van duurzaam veranderen’
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‘Hoe toon ik aan dat ons vastgoed 
duurzaam is? Met een energielabel  
of een duurzaamheidscertificering? 
vragen die gebouweigenaren zichzelf 
steeds vaker stellen. niet zonder reden: 
er zijn heel wat opties om te overwegen. 
een epA-label, Gpr-beoordeling of 
certificering volgens BreeAM.  
toch lijkt kiezen ingewikkelder dan  
het in werkelijkheid is. 

certificeren of labelen?
Wat is eigenlijk het verschil tussen  
een label en een certificaat? Een 
duurzaamheidslabel toetst of een 
gebouw of product voldoet aan een 
minimale kwaliteitseis. En vertelt 
daarmee hoe duurzaam het is in 
vergelijking met anderen. Certificering 
geeft vooral aan hoe het proces van 
verduurzaming verloopt. Michel Baars, 
bedrijfsdirecteur van Search 
Ingenieursbureau legt uit: ‘Een meer 
integrale aanpak die verder reikt dan  
het thema energie. En dat vraagt om 
samenwerking met de verschillende 
betrokkenen.’ 

De eerste stap 
Veel organisaties beginnen klein.  
Stap één is dan een EPA-label, dat de 
energieprestatie van het gebouw meet. 
Een vervolgstap is in dat geval een  
label als GPR. Dat geeft een bredere 

kwalificatie van het vastgoedproduct en 
gaat veel verder dan het meten van de 
energiehuishouding. Een logisch vervolg 
is een BREEAM-certificering. ‘Wie begint 
met labels, verzamelt informatie die later 
nodig is bij certificering. Wie met 
certificering begint, pakt in één keer 
door,’ legt Baars uit. ‘Klein beginnen  
kan eenvoudig en biedt het perspectief 
om groot te eindigen.’ 

syntrus Achmea begint met label
Vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance startte onlangs met  
het labelen van alle 1.300 winkelunits. 
Bart van Dongen, technisch manager 
Winkelbeleggingen: ‘Laten we eenvoudig 

beginnen, was onze insteek. Bij bestaan-
de bouw ligt de grootste kans in het 
energiegebruik. Met zoveel locaties in 
onze portefeuille hebben we morgen nog 
geen GPR, laat staan BREEAM. Wat wel 
kon? Binnen een jaar de energielabels 
voor elkaar krijgen: de basis van alle 
andere certificeringen.’ De energielabels 
bieden concrete adviezen om te 
verduurzamen. Het duolabel vormt een 
goede basis voor het gesprek met onze 

huurders, samen met hen kunnen we 
goede stappen zetten in het 
verduurzamen van ons vastgoed. 
’Opschalen naar GPR, dat is een 
volgende stap,’ aldus Van Dongen.

Geen ‘foute’ keuze
En dat is precies waar het om draait. 
Vastgoed is niet van de ene op de andere 
dag energiebesparend, energieneutraal of 
zelfs volledig duurzaam. ‘Het lef hebben 
om het begin te maken, daar draait het 
om,’ aldus Baars. ‘Wat de eerste stap 
ook is: de verzamelde informatie blijft en 
de gemaakte investering gaat niet 
verloren.’ En met die gedachte is kiezen 
een stuk gemakkelijker geworden. 

Meer over dit onderwerp is te vinden  
op www.gebouwen-search.nl en  
www.energie-search.nl.

Syntrus Achmea: 
‘Laten we eenvoudig 

beginnen’

‘Het lef hebben om een begin te maken, daar draait het om’

In drie stappen naar duurzaam vastgoed?

praktijkgericht trainen in uw organisatie  
Als u op zoek bent naar meer kennis over…
• veiligheid (VCA)
• bedrijfshulpverlening (BHV)
• asbest
• duurzaamheid

Dan hebben wij de ideale training: leerzaam, 
praktisch en oplossingsgericht. De trainings- en 
examenplanner geeft u een handig overzicht van 
de mogelijkheden. Staat uw training er niet bij? 
Maakt u liever gebruik van e-learning of wilt u  
uw training in-company organiseren? Dat kan:  
Search levert graag maatwerk.

U kunt de trainings- en 
examenplanner bij ons 
aanvragen. Of neem een 
kijkje op onze website. 
Hier vindt u gemakkelijk en 
snel ons aanbod. U kiest een 
training naar wens en rondt 
uw inschrijving direct online af. 

Nieuwsgierig?  
Kijk snel op 
www.searchopleidingen.nl.

Gezamenlijke training Asbestdeskundige gemeenten

Brunssum kiest voor regionaal opleiden

De kracht van het collectief benutten? 
niet iets waar je direct aan denkt in 
combinatie met asbestopleidingen.  
Jack Bovens, toezichthouder Bouwen  
bij gemeente Brunssum, zag er wel  
een interessante kans in. niet alleen 
trommelde hij zijn collega’s van andere 
afdelingen op voor een asbesttraining.  
Hij polste ook buurgemeenten, 
woningcorporaties en de milieudienst.  
zo kwam het dat 21 ambtenaren in  
de regio samen hun opleiding tot 
asbestdeskundige volgden. 

‘Asbest is een hot item binnen 
gemeenten’, weet Bovens uit zijn 
dagelijkse praktijk. ‘Niet alleen de 
veranderende regelgeving vraagt  
heel wat kennis van de medewerkers.  
De gemeente en andere handhavers 

adviseren steeds vaker, in plaats van 
alleen toezicht te houden en te corrigeren 
als het fout gaat.’ 

Gemeente als asbestadviseur
Het werk vraagt steeds meer inhoudelijke 
kennis, merkt ook de toezichthouder op: 
‘Vroeger accordeerden we achter ons 
bureau meldingen van particulieren.  
Nu gaan we bij een melding kijken, 
leveren we gratis folie, tape en stickers, 
en vertellen we hoe ze het best te werk 
gaan. Om particulieren en bedrijven te 
adviseren en kritische vragen te stellen  
is kennis heel belangrijk.’

Behoefte aan samen trainen
Binnen een gemiddelde gemeente  
werken een beperkt aantal mensen met 
asbestvragen. Hoe zorg je dan toch dat 

het kennisniveau voldoende blijft?  
Jack Bovens sprak er met Search over  
en benaderde collega’s uit de regio om 
gezamenlijk een training te volgen.  
Zij reageerden enthousiast. Voldoende 
om zelfs twee groepen te vormen. 

kennis uitgewisseld in de regio
Collectief leren garandeert nog geen 
resultaat in de praktijk. Volgens Bovens 
zorgde de docente daar wél voor.  
‘Ze stimuleert kennisuitwisseling heel 
spontaan. Zo hebben we met de groep 
speciale formulieren aangepast, zodat  
we ze zelf kunnen gebruiken,’ legt hij uit, 
‘ook na de training blijft ze actief: als ze 
iets interessants ziet, mailt ze ons.’  
Het kennisniveau binnen de gemeenten  
is inmiddels flink gegroeid. En de 
deelnemers… die weten elkaar met  
vragen gemakkelijk te vinden. 

ASBESTFEIT:
57,4% van de deelnemende 
gemeenten heeft zijn medewerkers 
specifiek opgeleid voor asbest-
gerelateerde werkzaamheden. 

Bron: Nationale AsbestEnquête 2011, 
editie gemeenten

ArtIkeL - DuurzAAMHeIDsMetHoDIeken 



pagina 6 pagina 7

IntervIew - DuurzAAM sLooptrAJect

environment inspires... environment inspires...

nIeuws

Zet 4 oktober alvast  
in uw agenda!

De staalmanpleinbuurt in Amsterdam 
ondergaat de komende jaren een 
ingrijpende metamorfose. verouderde 
woningen en winkels maken plaats voor 
een nieuw straatbeeld, waar de 
oorspronkelijke bewoners weer terug te 
vinden zijn. Afgelopen december startte 
de sloop van de gebouwen uit Fase I.  
en dat gebeurde met oog voor 
duurzaamheid.

De Amsterdamse buurt is een typische 
inbreidingslocatie: een locatie waar 
kwalitatieve stedelijke verbetering wordt 
gerealiseerd. Hier sloopt en vervangt 
woningcorporatie De Alliantie, in 
samenwerking met de gemeente, 
bestaande bouw. Ook duurzaamheid 
speelt daarin een rol. Niet alleen bij  
de bouw, maar juist al bij de sloop. 

sloopwijze goed voor mens, milieu en 
portemonnee
Rogier Meeuse, planeconoom bij De 
Alliantie, legt uit: ‘Met veel bombarie  
de oude complexen slopen is geen optie. 
Het gaat tenslotte om een omgeving 
waarin mensen nog leven of gaan leven. 
Dat betekent onder andere nadenken 
over de beperking van stof en herrie 
tijdens de sloop en het hergebruiken  

van materiaal.’ Door het hergebruik van 
materiaal is duurzaam slopen niet alleen 
interessant uit respect voor mens en 
milieu, maar ook vanuit financieel 
oogpunt. 

slopen is ook: asbest saneren
De Alliantie vroeg Search Ingenieursbureau 
hen in deze eerste fase met de sloop  
te begeleiden. Naast kennis over 
(duurzaam) slopen zocht de woning-
corporatie ook een expert op het gebied 
van asbestsaneringen. ‘Wat de doorslag 
gaf was dat de begeleiding nu via  
één aanspreekpunt kon verlopen.  
Een projectleider die echt in het 
asbestvak zit en tegelijk ervaring heeft 
met de risico’s van slopen.’ Met een 
expert staat de opdrachtgever sterker als 
het gaat om afspraken met de aannemer. 
‘Deze kennis behoedt ons ook voor 
oplossingen vanuit de aannemers die 
minder logisch of zelfs overbodig zijn. 
Dat levert kostenvoordeel op.’ 

Duurzaamheid telt al in aanbesteding
Vanaf het moment van aanbesteding is al 
rekening gehouden met duurzaamheid. 
Het woog als factor even zwaar mee als 
de aanneemsom. Het ingenieursbureau 
vroeg de aannemers namens De Alliantie 

een beoordelingslijst duurzaam slopen in 
te vullen. Daarop geven de aannemers 
bijvoorbeeld aan welke maatregelen ze 
nemen om fijnstof en CO2-uitstoot terug 
te dringen. Zo kan de opdrachtgever al in 
de aanbesteding kiezen voor de meest 
duurzame partner voor een aantrekkelijke 
prijs. 

uitvoering loopt
De uitvoering van het slooptraject is  
nog in volle gang. Rond juni verwacht  
De Alliantie de locatie klaar te hebben 
voor de volgende (bouw)fase.

Tip: Op het kennisplatform gebouwen  
staat een filmpje over asbest bij een sloop, 
www.gebouwen-search.nl.

Woningcorporatie De Alliantie vervangt bestaande bouw

Duurzame sloop creëert ruimte voor nieuwe  
Staalmanpleinbuurt

De rots van search: zo denken we graag 
terug aan eugène Janssen. op 25 maart 
was het precies een jaar geleden dat 
onze directeur en medegrondlegger  
van de search-bedrijven overleed.  
ter nagedachtenis aan hem onthulde  
zijn familie deze dag een prachtige 
lotusbloem in de vijver van ons 
hoofdkantoor in Heeswijk. een bijzonder 
kunstwerk van Huub kortekaas. 

De bloem, gemaakt van cortenstaal,  
staat symbool voor nieuw leven en 
herinnert aan de krachtige man die 
Eugène was. De lotusbloem kwam  
vaak terug in zijn uitingen, evenals  
zijn voorliefde voor kunst. 

Dit gedenkbeeld in de vorm van zijn 
lievelingsbloem, is een blijvende 

herinnering aan hem en aan de wijsheid 
die hij ons meegaf. 

Onthulling gedenkbeeld Eugène Janssen 

In één middag uw asbestkennis opfrissen 
en vakgenoten ontmoeten? na het 
overweldigende succes van vorig jaar, 
krijgt u ook dit jaar die gelegenheid 
tijdens het nationale AsbestFeitencongres. 

In 2011 gaven toonaangevende sprekers 
als staatssecretaris Atsma het congres 
kleur, ook dit jaar presenteren we u 
inspirerende sprekers om u vanuit 
verschillende invalshoeken bij te praten. 
Op donderdagmiddag 4 oktober kunt u 
alles over de laatste asbestontwik-
kelingen horen en collega’s uit de 
branche ontmoeten. Ook maken we  
de resultaten van de Nationale 

AsbestEnquête bekend. Omdat 
kennisdelen met elkaar voorop staat,  
is de toegang tot dit congres gratis. 

Wilt u alvast verzekerd zijn van  
een plaats? Aanmelden kan op  
www.asbestfeitencongres.nl. 

of ondernemingen aan de slag moeten 
met duurzaamheid is inmiddels geen 
onderwerp van discussie meer. Hoe zij 
duurzaamheid concreet en vooral 
aantoonbaar maken wel. en dat is 
precies waarom organisaties steeds 
vaker een levenscyclusanalyse (LcA) 
uitvoeren voor hun producten of 
diensten. 

Een LCA onderzoekt de impact van een 
product of dienst op het milieu in alle 
levensfasen: van het winnen van 
grondstof tot (her)gebruik. En dat geeft 
goed weer waar verbeteringen in de 
productieketen mogelijk zijn. Zo kunnen 
organisaties inzicht krijgen in de 
belangrijkste veroorzakers van CO2-
uitstoot, nagaan welke milieu-impact 

het gebruikte materiaal heeft of 
bijvoorbeeld een vergelijking maken met 
concurrerende producten. Op deze 
manier krijgt MVO invulling: voor de 
onderneming én voor haar klanten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.duurzaamheid-search.nl.

Zorg dat u er bij bent:  
Nationale AsbestFeitenCongres 2012 

Levenscyclusanalyse toont duurzaamheid  
aan bij groeiend aantal producten 

4 oktober

Jaarbeurs

utrecht


