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Search en SGS  
bundelen krachten

Het jubileumjaar van Search kreeg deze zomer een bijzondere wending. 

Op 1 juli werd het bedrijf onderdeel van wereldspeler SGS. ‘Iedere 

directeur-aandeelhouder staat ooit eens voor de vraag hoe het verder 

moet in de toekomst. Een gezond bedrijf wordt tenslotte ouder dan een 

mens,’ aldus oprichter Anne-Marie Rakhorst. ‘Als je al langer interesse 

uit de markt krijgt, is er steeds de afweging of het de juiste koper op 

het juiste moment is.’ Precies 20 jaar na de oprichting van Search 

komen beide factoren samen. 
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Logische match
‘SGS is een logische match; voor onze 

opdrachtgevers, medewerkers en het bedrijf 

zelf. we hebben een vergelijkbare houding 

en vullen elkaar qua dienstverlening aan.’  

De expertise van search op asbest en 

duurzaamheid versterkt de dienstverlening 

van sGs. andersom kan search zijn rol als 

onafhankelijke en integrale dienstverlener 

nationaal en internationaal verder invullen. 

‘en dat doen we met behoud van eigenheid. 

vooral doen wat we goed deden en nóg meer 

van toegevoegde waarde zijn voor onze 

opdrachtgevers,’ vat anne-marie rakhorst 

samen.

Nieuw begin
rakhorst nam per 1 oktober afscheid van 

search. ‘Het was altijd mijn doel om mezelf 

binnen search overbodig te maken. Dat kan 

als er vakmensen klaarstaan die echt het 

verschil maken en waar opdrachtgevers op 

kunnen vertrouwen. Dat is meer dan ooit het 

geval. Daarom draag ik mijn directeurschap  

nu over aan Freddy bracke, udo waltman en 

michel baars.’ Zelf gaat ze verder als duur-

zaam ondernemer. ‘ik kan en wil niet anders; 

duurzaamheid en ondernemerschap zitten in 

mijn hart. Daarnaast ga ik de strategie van  

sGs op het gebied van duurzaamheid (inter)- 

nationaal verder uitdragen. Het begin van iets 

nieuws: ik heb er ongelofelijk veel zin in!’

Meer over de circulaire stad  
op pagina 4.
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Kracht van het lokale
sGs mag dan wel een wereldwijde speler 

zijn, kenmerkend is de netwerkorganisatie 

en het uitgaan van de kracht van het lokale. 

‘u kunt het zo zien,’ vervolgt Hellemans, 

’binnen het wereldwijde sGs-netwerk 

bestaan heel veel verschillende subcultu-

ren. Dit is wat de firma ook sterk maakt: per 

vestiging bestaat een zekere eigenheid.’ 

nodig om een sterke ondernemersgeest  

en innovatiekracht te behouden. ‘Dat kan 

perfect, zolang er daarnaast een saamhorig-

heidsgevoel bestaat en onze mensen 

allemaal dezelfde basiswaarden en 

integriteit onderschrijven.’ 

Een echte partner zijn  
voor klanten
Gevraagd naar de uitdagingen die hij ziet, 

geeft Hellemans aan: ‘De economie draait 

natuurlijk nog niet zo goed. onze klanten 

staan onder druk, de leveringsvoorwaarden 

worden strenger en zaken worden sneller 

uitgevoerd. wij moeten zorgen dat we hen 

voldoende advies geven. De uitdagingen 

die zij aan ons voorleggen, ondersteunen 

met nieuwe technologieën, met innovatie.’ 

Als deze zomer bekend wordt dat Search 

de krachten bundelt met SGS, reageren 

veel van onze opdrachtgevers nieuws-

gierig. Wie is SGS? Wat gaat het ons 

brengen? Tijd voor een eerste kennis-

making. In gesprek met Dirk Hellemans, 

Chief Operating Officer voor Noord- en 

Midden-Europa. Over de ontwikkeling 

van het bedrijf, ondernemersgeest en… 

echt samenwerken. 

 

Groeien vanuit marktvraag
wie de geschiedenis van het Zwitserse 

Société Générale de Surveillance (SGS) 

een beetje volgt, ziet er onmiskenbaar  

de parallellen met de groeiende wereld-

handel. niet vreemd, met de wereld als 

markt en de handel tussen landen als 

oorsprong van de dienstverlening.  

Dirk Hellemans legt uit: ‘De wereldwijde 

groei van sGs is min of meer organisch 

verlopen; aansluitend op de vragen en 

kansen die zich in de markt voordoen.  

ook in dit opzicht is onze historiek 

vergelijkbaar met die van search. 

Daarnaast versterken we onze positie  

op bestaande activiteiten door goed 

draaiende ondernemingen met een sterk 

management toe te voegen aan de groep. 

Het gaat daarbij altijd om een versterking 

van een marktpositie en het toevoegen 

van vakkennis op lange termijn.’ 

Elkaar versterken 
Hoe zit dat dan met search en sGs? 

‘search is een goed voorbeeld. we kijken 

altijd of we additionele dienstverlening 

kunnen bieden aan klanten. asbest is een 

markt waarin we in zekere mate actief 

waren, en waar we een toenemende vraag 

verwachten. search is hierin marktleider 

in nederland. nu zijn we samen de 

nummer 1 in asbest in de benelux.’

‘search is ook stevig geworteld in de 

vastgoedwereld, waar sGs meer gekend  

is in de industrie. op die manier zijn we 

dus complementair. Zo kunnen we onze 

klanten beter bedienen in de benelux; 

samen hebben we een grotere concen-

tratie aan knowhow, een betere spreiding 

over de regio. opdrachtgevers biedt dat 

vele voordelen, bijvoorbeeld enkel al de 

extra capaciteit voor asbestonderzoeken 

en een verbreding van het dienstenpakket 

voor hun vraagstukken.’ 

Kennismaken met SGS
interview coo Dirk Hellemans
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Wilt u verder kennismaken met SGS? Neem dan een kijkje op www.sgs.com  

of scan de QR code voor een filmpje.

SGS is wereldwijd marktleider in inspectie, controle, analyse en certificering.

Werkgebieden: milieu, gezondheid & veiligheid, risicomanagement, duurzaamheid en handel.

Terug naar 1878

sGs is in de 19e eeuw opgericht, toen 

handelaren tekorten vaststelden bij 

graanverschepingen. onderweg bleek  

er graan te verdwijnen en importeurs 

betaalden slechts voor het graan dat zijn 

eindbestemming bereikte. Door dit voor 

handelaars te controleren, ontstond het 

eerste inspectienetwerk in noord-Frankrijk 

en belgië. 

na de eerste wereldoorlog verhuisde het 

hoofdkantoor naar Zwitserland, letterlijk op 

neutraal terrein. anno 2014 werken er meer 

dan 80.000 medewerkers, verspreid over de 

hele wereld. De laatste 14 jaar maakt sGs 

opnieuw flinke ontwikkeling door, met 

doorgaans 10% groei op jaarbasis. 

• Ruim 80.000 medewerkers

• 1.650 kantoren en laboratoria

• 450 landen

• Beursgenoteerd sinds 1985

• Motto: When you need to be sure

SGS in cijfers
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Wie is Dirk Hellemans?

Dirk Hellemans (1958, belgië) is sinds 2002 chief operating officer, noord-  

en midden-europa. Daarnaast is hij managing Director voor sGs nederland  

en belgië. begin jaren ’80 rondt Hellemans zijn studieloopbaan af met twee 

universitaire titels: in management en chemical engineering. in 1988 begint  

hij bij sGs, waar hij vervolgens diverse functies in verschillende  

bedrijfsactiviteiten vervult. 



Een stad waar (bouw)afval grondstof is 

voor nieuwe gebouwen en producten? 

Het kan in een circulaire stad. Helemaal 

zonder ‘afval’: zo ver zijn we nog niet. 

Maar zeker in Nederland doen we steeds 

meer ervaring op met het sluiten van de 

kringloop. Het vraagt om anders samen-

werken in de keten. Een uitdaging in de 

bouw- en sloopwereld die bij uitstek 

lineair georganiseerd is. In Rotterdam  

is het begin gemaakt en andere steden 

volgen op de voet. 

 

Initiatief uit de markt
in 2005 starten vier bedrijven met 

rotterdam cirkelstad: woningcorporatie 

woonbron, betonproducent Holcim, 

amoveerbedrijf oranje en robedrijf,  

de detacheringsorganisatie van de 

gemeente rotterdam. De sloop en bouw 

van woningen aan de rondolaan in de 

havenstad is een van de eerste projecten. 

Het is de eerste stap naar het sluiten van 

de kringloop in de stad. bij het markt-

initiatief sluiten later meer partijen aan, 

van ingenieursbureaus en producenten  

tot woningcorporaties. Het eigen college 

van burgemeesters en wethouders 

draagt de principes uit en stuurt het 

proces.

Tien jaar Heijplaat
anno 2014 kijken de cirkelstadpartners in 

Praktijkboek Heijplaat terug op tien jaar 

gebiedsontwikkeling in de karakteristieke 

wijk Heijplaat. van een arbeiderswijk die 

eerder op het punt van verdwijnen stond, 

is een leefbaar gebied gemaakt. niet 

alleen door duurzaam te slopen, bouwen 

en renoveren, maar door mensen uit de 

regio actief te betrekken.

Circulaire metropool
Het concept waar rotterdam ervaring mee 

opdoet, is relatief gemakkelijk te kopiëren 

naar een andere regio. en dat is precies 

wat nu gebeurt. onlangs tekenden de 

partners van rotterdam cirkelstad samen 

met drie ministeries een Green Deal. met 

als doel om in minimaal vijf andere neder-

landse steden een vergelijkbare aanpak  

te realiseren. waarbij elke stad zijn eigen 

partners heeft; een circulaire stad werkt 

tenslotte vooral binnen een eigen regio 

waar de kringloop beter te sluiten is. in 

amsterdam komen de eerste initiatieven 

voor een circulaire aanpak van projecten 

al van de grond.

Samen doen
Zoals cirkelstad-burgemeester en 

hoogleraar jacqueline cramer in 

Praktijkboek Heijplaat schrijft: ‘De 

praktijkervaringen laten zien dat het 

concept werkt. Het is betaalbaar,  

verbetert het milieu en heeft positieve 

sociale effecten. in principe kúnnen we 

het dus. Het is vooral een kwestie van 

samen doen!’

Meer over circulair bouwen en slopen  

leest u op www.duurzaamslopen-search.nl.

De circulaire stad
een kwestie van doen?
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Search voert grondstofinventarisaties uit, begeleidt het duurzaam slopen van gebouwen, neemt initiatief 

tot regionale samenwerking en leidt mensen op in het werken met circulaire principes. Door de aanslui-

ting bij SGS is er direct toegang tot een geavanceerd laboratorium voor bouwmaterialen en secundaire 

grondstoffen binnen de groep. SGS INTRON onderzoekt bouwstoffen uitvoerig op samenstelling, kwaliteit 

en herbruikbaarheid. 

environment insPires. . . .

‘oranje wil graag een andere kijk op bouwen, amoveren, omgangsvormen en vooral 

doelgerichte samenwerking in de bouwbranche. cirkelstad is daartoe een perfecte 

opmaat. elke geïnvesteerde euro levert € 1,69 op, heeft een onafhankelijk accoun-

tantskantoor berekend. ook aan maatschappelijke en ecologische waarde.’ 

Dinro Hobbel, directeur van oranje 

Inspiratie op het gebied van circulair ondernemen? Lees dan zeker eens De Upcycle,  

het nieuwste boek van Cradle to Cradle-grondleggers Braungart en McDonough.  

U vindt het op www.search-shop.nl. 

‘Zowel vanuit sociale als technische duurzaamheid zijn er ongelofelijk veel 

argumenten om het concept cirkelstad in de toekomst voort te zetten.  

we hebben bewezen dat het kan.’  

Karin schrederhof, vestigingsdirecteur woonbron 

‘om tot duurzame oplossingen te komen, gaat vaak veel tijd verloren in het 

zoeken naar de juiste partners. een platform als cirkelstad brengt ons lokaal  

in contact met deze partijen. Het aanvliegen van het onderwerp vanuit 

verschillende invalshoeken levert hopelijk verrassende nieuwe inzichten op, 

juist op onderdelen waarop onze focus misschien niet direct is gericht. 

inspireren en proberen moet wat ons betreft dan ook het motto zijn.’

allard van spaandonk, directeur bouwinvest
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Geen asbest achter het lint?
asbestbrand in venray

Het leek een alledaagse brand, die 26e 

maart in Venray. Toen de wind draaide, 

sloeg de brand over van het zwembad-

bedrijf naar een aanliggend pand waarin 

asbest verwerkt was. Even later blijkt  

dat asbeststof is neergedwarreld in een 

woonwijk en wordt de omgeving afgezet. 

Hoe wist de gemeente de rust te bewaren 

en de klus snel te klaren? Henk Loonen 

(afdelingsmanager Wonen en Werken)  

en gemeentesecretaris Karel Joosten 

vertellen erover. 

van de veiligheidsregio kreeg Gemeente 

venray het sein dat er een grote brand 

was. als er later ook asbest vrijkomt, slaat 

de dienst alarm. ‘Dan verander je ineens 

van organisatie, zet je een andere pet op,’ 

aldus Karel joosten. als gemeentesecreta-

ris zit hij het crisisteam voor. ‘ons doel is 

te zorgen dat de burger zo snel mogelijk 

gerust kan zijn over zijn veiligheid.’

Gestructureerde aanpak
twee experts van search, eerder door  

de brandweer ingeschakeld bij het 

asbestonderzoek, schoven aan in het 

crisisteam. Het team besluit stap voor  

stap het afgezette gebied schoon te 

maken, legt loonen uit. ‘te beginnen bij 

de belangrijke verbindingsweg, zodat we 

in ieder geval de verkeersstroom in het 

gebied op gang konden brengen. met  

onze stapsgewijze aanpak zijn we erin 

geslaagd een behoorlijk omvangrijk 

gebied van 70 huizen toch in twee dagen 

en twee nachten schoon te krijgen.’

In gesprek met bewoners
‘binnen het afgezette gebied waren 

mensen erg tevreden over het verloop, 

maar er zat nog veel onrust bij de 

bewoners die daar net buiten vielen.  

we hebben de volgende dag een  

informatieavond gehouden, waar ook 

search bij aanwezig was. Zij hebben 

toelichting gegeven en vragen  

beantwoord.’ 

Zorgen weg
Karel joosten vertelt over het rondje dat 

hij na het weekend door de wijk maakte: 

‘bewoners spraken me aan, gaven 

complimenten over het verloop van en  

de communicatie over het opruimen van 

de asbestbrand.’ collega Henk loonen 

besluit: ‘tussen de oren zit toch: asbest is 

gevaarlijk. Dan moet je aan de hand van 

de feiten die zorgen zoveel mogelijk 

wegnemen. Goed controleren, vrijgeven 

en informeren. search bracht deze 

expertise mee. Het is mooi wat we  

daarin voor elkaar konden betekenen.’ 

Lees het volledige verhaal mét tips van 

Karel en Henk op www.milieu-search.nl

bij calamiteiten en branden is search er vaak bij voor onderzoek naar vervuiling 

met asbest of chemische stoffen in bodem, lucht of water. via andere sGs-

bedrijfsonderdelen hebben we nu ook direct toegang tot metingen voor hele 

specifieke chemische stoffen.  
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Beroep op flexibiliteit
“Focus op flexibiliteit” is het thema van het 

marktrapport 2014 dat FGH bank eerder dit 

jaar publiceerde. een van de belangrijkste 

kenmerken van duurzaam en toekomst-

bestendig vastgoed volgens het rapport, is 

dat het in staat is om - eventueel met kleine 

tussentijdse aanpassingen - gemakkelijk 

opeenvolgende gebruikers aan te trekken. 

‘toekomstbestendig vastgoed heeft een 

hoog aanpassingsvermogen en geeft 

antwoord op de veranderende vraag van  

de maatschappij en steeds wisselende 

huurders.’ 

Nieuwe realiteit
Pieter Zwart schetst hoe de nieuwe realiteit 

er volgens hem uitziet: ‘als bank moet je 

anticiperen op de megatrends. transformatie 

is één van de grootste opgaven, ingegeven 

door demografische ontwikkelingen als 

vergrijzing, de invoering van het nieuwe 

werken en de trek naar de stad. maar ook de 

oplopende leegstand; nu gaat het al om 15 

procent van het commerciële vastgoed, als 

we daar niets aan doen gaan we in nederland 

zo richting de 20 procent.’ 

Niet huurderspecifiek
De vastgoedfinancier richt zich daarom 

vooral op de bestaande gebouwvoorraad en 

is selectief met nieuwbouw. ‘we kijken niet 

alleen naar het gebouw, maar ook naar de 

functie en de locatie. met de huidige 

ontwikkelingen in het achterhoofd mag  

je nooit té huurderspecifiek bouwen of 

Lees verder op pagina 2.

Een financier van commercieel vastgoed zoekt naar kansrijke 

investeringen. Maar wat bepaalt de waarde van vastgoed voor de 

toekomst eigenlijk? Een interview met Pieter Zwart, adjunct-directeur 

Structured Real Estate Finance bij FGH Bank. ‘Een gebouw moet ook een 

hoge maatschappelijke waarde hebben.’ 

inGenieurs- en aDviesbureau,  laboratorium en oPleiDinGsinstituut

Voor gebouweigenaren is een overzichtelijk 
en compleet inzicht in hun gebouwen van 
groot belang. Het gebouw is hun kapitaal. 
Door risico’s te beheersen en kansen te 
benutten, blijft de waarde van vastgoed 
behouden. Bovendien kan inzicht in de feiten 
een opstart zijn naar een gebouw met nog 
meer comfort. En een comfortabele huurder 
is een tevreden huurder. In het ‘gebouwen-
paspoort’ worden de vitale gegevens van een 
gebouw verzameld. Een plek waar alle data 
over vastgoed overzichtelijk wordt gearchi-
veerd. En waar gebouweigenaren op elk 
gewenst moment toegang tot kunnen krijgen.  
Om het paspoort zo efficiënt mogelijk te 
vullen, loont het om verschillende onderzoe-
ken gelijktijdig uit te laten voeren.

Het beheren van een gebouw brengt zowel risico’s als kansen met zich mee. Voor 
vastgoedeigenaren is het zaak om de risico’s zoveel mogelijk in te dammen en de 
kansen optimaal te benutten. Het resultaat? Vastgoed dat zijn waarde nu en in de 
toekomst behoudt. 

Alle gegevens uit het gebouwenpaspoort worden samen-
gebracht in één digitale database. Deze database is 24/7 
toegankelijk voor alle personen voor wie de informatie 
relevant is. Binnen de database kan men specifieke rappor-
ten opzoeken en andere informatie filteren. Dit alles om op 
alle  mogelijke  momenten snel en slim inzicht te krijgen in 
de data van een gebouw.

Aankoop/nieuwbouw

Ontwikkeling, 

herbestemming 

en mutatie

Asbest 
Is het gebouw asbestveilig?

Legionella
Is het drink- en proceswater veilig voor de gebruikers?

Bouwtechnische staat
Hoe is de conditie van de installaties en constructies 
van het gebouw?

Energielabel
Draagt het gebouw een energielabel?

Brandveiligheid
Hoe veilig is het gebouw in het geval van brand 
of een andere calamiteit?

Binnenklimaat
Heeft het gebouw een prettig binnenklimaat voor 
de gebruikers?

Bodemverontreiniging
Staat het gebouw op schone grond?

Duurzaamheidsscan
Zijn alle middelen ingezet om het gebouw zo 
duurzaam mogelijk te maken?

Energieprestatie
Presteert het gebouw optimaal op het gebied 
van energie?

Herbruikbare grondstoffen
Welke grondstoffen bevat het gebouw?

Herbestemmingsmogelijkheden
Voor welke andere doeleinden is het gebouw
eventueel geschikt?

Risico’s beheren en kansen benutten Wanneer komt deze data van pas?

Hoeveel kantoor- en bedrijfs-
ruimte telt Nederland?

Waar wordt de data bewaard?

52,2 miljoen ha bedrijfsruimte 
 

gemiddelde huurprijs van 

€ 147,- per m2/jaar

49,2 miljoen m2 kantoorruimte gemiddelde huurprijs van € 137,- per m2/jaar
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Bekijk de infographic op pagina 4.

‘toekomstbestendig 
vastgoed leeft’ 
visie op de gebouwde omgeving



transformeren. Daarom kijken we bij een 

aanvraag in hoeverre het ontwerp al 

rekening houdt met de wensen van de 

eerste én de latere gebruikers. Dat vraagt 

wel om een pro-actieve houding van 

banken; vaak zit je als financier nog 

achteraan in de keten.’ 

Multifunctioneel gebruik
meer dan ooit draait het om een mix van 

functies binnen een gebouw. wonen, 

werken, winkelen en recreëren moeten 

interacteren. Gebruiksfuncties kunnen 

eventueel worden aangepast, afhankelijk 

van de vraag, aldus Zwart. een project 

waar hij erg enthousiast van wordt, is het 

volkshotel: ‘Het oude volkskrantgebouw 

in amsterdam heeft een nieuwe, 

multifunctionele bestemming. na de 

renovatie wordt het gebruikt als 

discotheek, restaurant, hotel, oefen-

lokalen voor muziek, werkplaats. een 

creatieve hotspot. natuurlijk speelt de 

locatie hierbij een belangrijke rol en in 

combinatie met de vele gebruiksfuncties 

gaat het echt leven. eigenlijk creëer je in 

zo’n gebouw een nieuwe gemeenschap, 

een biotoop.’ 

Toekomstbestendig is  
duurzaam?
Duurzaamheid speelt vanzelfsprekend  

een rol in een transformatieproject. ‘een 

gebouw moet niet alleen functioneel goed 

zijn, maar ook een hoge maatschappelijke 

waarde hebben,’ aldus Zwart. Het typeert 

zijn visie op duurzaamheid, die uitgaat van 

het geheel. ‘Duurzaamheid wordt snel 

afgemeten aan bijvoorbeeld de energie-

efficiency van een gebouw.  maar 

energiereductie is geen doel op zich. 

belangrijker is dat het gebouw staat waar 

mensen moeten werken, dat het prettig 

leven is en dat je flexibel kunt omgaan  

met de bestaande voorraad. Ziekteverzuim 

is altijd een objectieve graadmeter.’

De rol van de financier
Hoe toetst de bank of vastgoed-

portefeuilles voldoende toekomst-

bestendig zijn? ‘Daarvoor gebruiken we 

sinds kort een duurzaamheidsmodule.  

aan de hand van factoren als energie-

prestatie, courantheid, locatie, 

verhuurbaarheid en multifunctionaliteit 

geven we de portefeuille een ranking.  

Dat geeft dan een indicatie van het risico. 

verder kunnen we dan eventuele nodige 

duurzame investeringen meenemen in  

de financiering. als bank hebben we  

een belangrijke functie in de markt en  

de zorgplicht om het onderwerp 

duurzaamheid op tafel te leggen,  

vinden wij. Daarmee kun je als bank 

maatschappelijk echt het verschil maken.’ 

Antwoord op wisselende vraag naar gebouwen
integraal vastgoedmanagement reimerswaal

tHemanummer GebouwDe omGevinG2

Gemeente Reimerswaal bezit ruim 

honderd gemeentelijke gebouwen en 

objecten. Van elk gebouw in de Zeeuwse 

gemeente is van kozijn tot dakpan 

duidelijk wanneer ze aan vervanging toe 

zijn. Met de technische basis op orde, 

kijkt vastgoedbeheerder Mart van Loon 

uit naar de volgende stap. Hoe geeft de 

gemeente daarmee antwoord op de 

wisselende vraag naar gebouwen en  

kan zij tegelijk effectief omgaan met 

kleinere budgetten?  

“integraal vastgoedmanagement” noemt 

van loon die volgende stap. ‘op dit 

moment is het technische beheer van het 

vastgoed gescheiden van het contractuele 

gedeelte. De techniek staat los van de 

afspraken met de aannemers en installa-

teurs en aan de andere kant met de 

betrokkenen, de gebruikers van een 

gebouw. Dit is bij de overheid op dit 

moment vaak verwaaid over veel 

afdelingen. Het is heel interessant om  

dit samen te brengen in een integraal 

systeem.’

Geen doel op zich
natuurlijk is het combineren van twee 

werelden geen doel op zich. waar het om 

gaat? mart van loon noemt een aantal 

zaken, waaronder de wisselende vraag 

naar maatschappelijk vastgoed. ‘wij 

moeten met ons vastgoed anticiperen op 

de vraag uit de maatschappij. Denk aan 

groei en krimp van bijvoorbeeld peuter-

speelzalen en scholen.’ tegelijk heeft de 

vastgoedbeheerder te maken met de 

bezuinigingen. ‘De vraag hoe efficiënt om 

te gaan met de bestaande portefeuille is 

steeds belangrijker.’ 

Gebouw en functie los
volgens van loon moeten we ons daarbij 

niet meer focussen op de functie van een 

gebouw. ‘een gebouw is niet een kerk,  

een school of een gymzaal. non-profit 

organisaties vervullen een taak voor de 

maatschappij en voor hen gaan we op 

zoek naar een passend gebouw dat op  

dat moment vrij is. Gebouwen moet je  

zo inrichten dat ze voor verschillende 

functies bruikbaar zijn. Dit kan nu nog 

niet, maar het is wel waar we als gemeen-

te naar toe willen. Daarvoor is het nodig 

om techniek en exploitatie samen te 

brengen.’ Deze visie werkt de gemeente 

nu uit, samen met search.

Ontstaan van  
gebouwenpaspoort
De komende drie jaar gaan reimerswaal 

en Search aan de slag om over te gaan op 

integraal vastgoedmanagement. uit de 

beschikbare technische data ontstaat dan 

van elk gebouw een “gebouwenpaspoort”. 

van loon: ‘Hier hebben we op doorgefilo-

sofeerd: laten we nou niet alleen het 

beheergedeelte oppakken, maar dit 

koppelen aan het gebruik van de ruimte. 

Het is heel interessant hoe je dit in 

software kunt hullen. samen met search 

geven we invulling aan een systeem dat 

ons hierbij helpt.’ 

Bekijk het gebouwenpaspoort op de 

volgende pagina.
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Meer visie op vastgoed? Volg het kennisplatform Gebouwen.  

U vindt er onder andere het uitgebreide marktrapport van FGH Bank terug. 

www.gebouwen-search.nl

environment insPires. . . .

Expert Ton van Sleeuwen helpt Gemeente Reimerswaal bij de overgang naar integraal 

vastgoedmanagement. Meer weten? Neem contact met hem op via (020) 506 16 16.  

Of per mail via bouwadvies@searchbv.nl. 

Mart van Loon

Vervolg...
‘toekomstbestendig vastgoed leeft’

Wie is Pieter Zwart?

Pieter Zwart is adjunct-directeur structured real 

estate Finance. Daarnaast is hij coördinator 

Duurzaamheid binnen FGH bank. Pieter startte zijn 

bancaire loopbaan als managementtrainee bij de 

toenmalige abn bank. na 10 jaar koos hij voor de 

rabobank (corporate banking divisie). inmiddels is 

Pieter 10 jaar in dienst bij FGH bank, waarvan de 

eerste 7 jaar als kantoordirecteur van het regio-

kantoor Den Haag. naast een mba, heeft hij ook 

een master in logistiek gehaald.

Over de bank 

FGH bank is onderdeel van de  

rabo vastgoedgroep en 

gespecialiseerd in de financiering 

van commercieel vastgoed.

Volkshotel Amsterdam
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environment insPires. . . .

Het gebouwenpaspoort 
inzicht in kansen en uitdagingen

Meer lezen over de kansen en uitdagingen in bestaand vastgoed? Op het kennisplatform Gebouwen 

volgt u de laatste ontwikkelingen. Ook leest u hoe zorginstelling Altrecht de gebruiksveiligheid van 

haar gebouwen in kaart liet brengen.  

www.gebouwen-search.nl

Voor gebouweigenaren is een overzichtelijk 
en compleet inzicht in hun gebouwen van 
groot belang. Het gebouw is hun kapitaal. 
Door risico’s te beheersen en kansen te 
benutten, blijft de waarde van vastgoed 
behouden. Bovendien kan inzicht in de feiten 
een opstart zijn naar een gebouw met nog 
meer comfort. En een comfortabele huurder 
is een tevreden huurder. In het ‘gebouwen-
paspoort’ worden de vitale gegevens van een 
gebouw verzameld. Een plek waar alle data 
over vastgoed overzichtelijk wordt gearchi-
veerd. En waar gebouweigenaren op elk 
gewenst moment toegang tot kunnen krijgen.  
Om het paspoort zo efficiënt mogelijk te 
vullen, loont het om verschillende onderzoe-
ken gelijktijdig uit te laten voeren.

Het beheren van een gebouw brengt zowel risico’s als kansen met zich mee. Voor 
vastgoedeigenaren is het zaak om de risico’s zoveel mogelijk in te dammen en de 
kansen optimaal te benutten. Het resultaat? Vastgoed dat zijn waarde nu en in de 
toekomst behoudt. 

Alle gegevens uit het gebouwenpaspoort worden samen-
gebracht in één digitale database. Deze database is 24/7 
toegankelijk voor alle personen voor wie de informatie 
relevant is. Binnen de database kan men specifieke rappor-
ten opzoeken en andere informatie filteren. Dit alles om op 
alle  mogelijke  momenten snel en slim inzicht te krijgen in 
de data van een gebouw.

Aankoop/nieuwbouw

Verkoop/sloop

Ontwikkeling, 

herbestemming 

en mutatie

Technisch, financieel 

en commercieel 

beheer > in gesprek 

met de gebruiker

Asbest 
Is het gebouw asbestveilig?

Legionella
Is het drink- en proceswater veilig voor de gebruikers?

Bouwtechnische staat
Hoe is de conditie van de installaties en constructies 
van het gebouw?

Energielabel
Draagt het gebouw een energielabel?

Brandveiligheid
Hoe veilig is het gebouw in het geval van brand 
of een andere calamiteit?

Binnenklimaat
Heeft het gebouw een prettig binnenklimaat voor 
de gebruikers?

Bodemverontreiniging
Staat het gebouw op schone grond?

Duurzaamheidsscan
Zijn alle middelen ingezet om het gebouw zo 
duurzaam mogelijk te maken?

Energieprestatie
Presteert het gebouw optimaal op het gebied 
van energie?

Herbruikbare grondstoffen
Welke grondstoffen bevat het gebouw?

Herbestemmingsmogelijkheden
Voor welke andere doeleinden is het gebouw
eventueel geschikt?

Risico’s beheren en kansen benutten Wanneer komt deze data van pas?

Hoeveel kantoor- en bedrijfs-
ruimte telt Nederland?

Waar wordt de data bewaard?

52,2 miljoen ha bedrijfsruimte 
 

gemiddelde huurprijs van 

€ 47,- per m2/jaar

49,2 miljoen m2 kantoorruimte gemiddelde huurprijs van € 137,- per m2/jaar
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Blik op 2015: 
wet- en regelgeving biedt kansen

Met het einde van 2014 in zicht, kijken 

veel gebouweigenaren vooruit naar het 

nieuwe jaar. Daarin spelen ook de veran-

deringen in wet- en regelgeving een rol. 

Een wettelijk ‘moetje’? Of brengt het ook 

kansen met zich mee? We zetten enkele 

belangrijke veranderingen op een rij. 

Sanctiebeleid op energielabels
sinds 2008 moeten gebouweigenaren een 

energielabel overleggen bij verkoop of 

verhuur van een gebouw. tot nu toe wordt 

hier niet op gehandhaafd. op 1 januari 

2015 verandert dat: dan gaat het 

sanctiebeleid in en gelden voortaan  

boetes. Gelukkig zien steeds meer  

gebouweigenaren het sanctiebeleid niet  

als een ‘moetje’, maar als kans. onderzoek 

wijst uit dat het energieverbruik van 

gebouwen drastisch omlaag kan, met 

eenvoudige ingrepen. er liggen besparingen 

van 1 miljard euro (winkelvastgoed) en 1 

tot 1,5 miljard euro (kantoorgebouwen) 

voor het oprapen.

Warmtewet
bedrijven die gebruik maken van stads- of 

blokverwarming, zijn gebonden aan één 

leverancier. om afnemers extra te 

beschermen, geldt sinds 1 januari 2014 

de warmtewet voor eigenaren van 

gebouwen met een aansluiting van 

maximaal 100 Kilowatt (grofweg 2.000 m²). 

Denk aan een maximumtarief voor warmte, 

meer duidelijkheid over het recht van 

compensatie bij een storing en over de 

kwaliteit van de warmte en dienstverlening. 

een gebouweigenaar kan enerzijds afnemer  

van warmte zijn, maar ook leverancier;  

als hij kleinere kantoor- of winkelruimtes 

verhuurt. Dan krijgt hij te maken met  

enkele plichten, zoals hierboven benoemd. 

De Wet milieubeheer
Gebruikt een bedrijf jaarlijks minstens 

50.000 kwh elektriciteit of meer dan 

25.000 m³ aardgas? Dan is het verplicht  

om energiebesparende maatregelen uit te 

voeren als ze een terugverdientijd hebben 

van maximaal vijf jaar. tot nu toe 

handhaven slechts enkele gemeenten 

hierop. vanaf 2015 doen de regionale 

uitvoeringsdiensten dit en naar 

verwachting wordt de controle strenger.  

De overheid zorgt ook voor een positieve 

stimulans om de kansen op energie-

besparing te benutten. bijvoorbeeld  

door maatregellijsten te publiceren die  

gebouweigenaren handvatten bieden  

om te kunnen voldoen aan de wet. 

Colofon
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Infographic
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De thema’s van Search 
 Duurzaamheid 
 asbest 
 Gebouwen 
 energie 
 bodem 
 veiligheid 
 milieu
 Grondstoffen

6 tHemanummer GebouwDe omGevinG

Benieuwd welke concrete kansen de 

wetswijzigingen op het gebied van energie,  

asbest of andere thema’s u bieden? De expert 

van Search komt graag bij u langs voor een 

vrijblijvend advies. Bel met (020) 506 16 16  

of mail naar bouwadvies@searchbv.nl.


