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BVR Bouw Gorinchem BV

Pa r t n e r i n b o u w e n
Nieuwbouw, renovatie en
onderhoud
Nieuwbouw 50/13 kV Station (voorgrond) met daarachter oudere energiegebouwen van Stedin - Dordrecht

Inleiding
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BVR Bouw Gorinchem BV is een ervaren bouwbedrijf dat grote

een bijzondere staat van dienst, want het bedrijf is ook actief

en kleine bouwprojecten realiseert voor zowel particulieren als

voor de energiebedrijven Stedin, Joulz, TenneT en Eneco.

bedrijven. Het moderne, solide en no-nonsens bouwbedrijf is op

Daarmee behoort BVR Bouw Gorinchem BV tot de selecte

veel terreinen van de bouwnijverheid actief: woningbouw, utili-

groep bouwbedrijven die voor deze energiebedrijven mag

teitsbouw, herstructurering, stadsvernieuwing, renovatie, restau-

werken.

ratie en onderhoud. Bovendien heeft BVR Bouw Gorinchem BV

Teamwork e n partne rs h ip
BVR Bouw Gorinchem BV is een teamspeler, ongeacht aard

resulteren in minder faalkosten, meer rendement en een

of omvang van het project. Gericht samenwerken met collega-

betere kwaliteit.

bouwbedrijven, opdrachtgevers en andere partners zorgt ervoor
dat kansen beter worden benut. Investeren in duurzame relaties,

Omdat bouwen aan verandering onderhevig is en projecten

flexibel en transparant opereren, maar ook open staan voor

alleen maar complexer worden, is er altijd sprake van een

innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen, kenmerken bedrijf

aanzienlijke tijdsdruk. Tevens worden er op het gebied van

en medewerkers.

kwaliteit, veiligheid en continuïteit hoge eisen gesteld. Rekening houdend met deze stringente normen en niet zelden

Samenwerking biedt waardevolle kansen, maar om kansen te

veranderende regelgeving ziet BVR Bouw Gorinchem BV zich-

kunnen benutten, moeten deze wel eerst worden gecreëerd.

zelf als partner voor elke opdrachtgever, of het nu gaat om

Voor BVR Bouw Gorinchem BV heeft dit alles te maken met

nieuwbouw, renovatie en/of onderhoud. Het is deze manier

vakmanschap, kwaliteit en adequaat anticiperen op belangrijke

van werken die de klant- en projectspecifieke eisen van iedere

ontwikkelingen in markt en samenleving. In dat verlengde com-

opdracht tot een nieuwe uitdaging maken.

pleteren betrokkenheid en korte communicatielijnen de overtuiging dat samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Partner in bouwen!
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Disciplines
Wo ning bouw
Als ervaren bouwer heeft BVR Bouw Gorinchem BV uiteenlopen-

BVR Groep BV zagen het levenslicht. Bovendien is de com-

de woningbouwprojecten gerealiseerd, variërend van onderhoud

binatie van woningbouw met bedrijfs(verzamel)gebouwen

en renovatie tot nieuwbouw. Rijwoningen, vrijstaande woningen,

en/of andere (commerciële) ruimten voor het bouwbedrijf

appartementen, villa’s, maar ook Nul-op-de-Meter-woningen van

geen onbekend terrein.

Ut ilit ei tsbouw
Het aantal branches waarvoor utiliteitsbouwprojecten gerealiseerd

rooms zijn daarvan het levende bewijs, want of het nu gaat

zijn, is legio. Diverse kantoor- en bedrijfs(verzamel)gebouwen,

om een groot- of kleinschalig project, BVR Bouw Gorinchem

productieruimten, opslagloodsen, fabriekshallen, magazijnen,

BV heeft alle kennis en ervaring in huis om de realisatie van

sportcomplexen, maar ook commerciële units, winkels en show-

utiliteitsbouwprojecten tot een goed einde te brengen.

Ond er h oud e n renova tie
Onderhoud en renovatie zijn twee belangrijke disciplines. Al

markt bediend en ontvangt elke opdrachtgever gespecificeerd

dan niet in combinatie met (ver)nieuwbouw heeft BVR Bouw

maatwerk, compleet naar wens, maar wel met de voordelen

Gorinchem BV op dit gebied een ruime ervaring opgedaan en

van modulair werken. Afspraken worden in korte duidelijke

is met een aantal opdrachtgevers vaste afspraken gemaakt.

Service Level Agreements (SLA’s) vastgelegd.

Niet zelden worden onderhoud en renovatie in combinatie met
(ver)nieuwbouw uitgevoerd. Gevraagd en ongevraagd advies,

De volgende vastgoeddiensten worden onderscheiden:

in algemene zin, dan wel met oog voor klantspecifieke wensen

- meerjarenonderhoud en -planning (MJOP)

en eisen, kenmerken het bouwbedrijf in hoge mate.

- mutatieonderhoud
- planmatig onderhoud

Om professionele vastgoedbeheerders optimaal tegemoet te

- RENO+ (renovatieconcept voor doorzonwoningen)

komen, heeft BVR Groep BV haar disciplines en expertise in zes

- serviceonderhoud

vastgoeddiensten onderverdeeld. Hiermee wordt de volledige

- calamiteitendienst.
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Uitbreiding van een kabeltuin in opdracht van TenneT - Oostzaan

Wer ken voor ene rg ie be dr ij ve n
Werken voor energiebedrijven is niet elk bouwbedrijf gegeven.

tie, risico analyse, veiligheid en planning hoge eisen gesteld.

BVR Bouw Gorinchem BV is al langere tijd voor Stedin, Joulz,

Verder zijn ervaring, in algemene zin én projectspecifiek,

TenneT en Eneco actief. Naast zeer hoge veiligheidseisen en

alsook kwaliteitsborging (kwaliteitsmanagementsysteem)

specifiek vakmanschap speelt het plan van aanpak een belang-

belangrijke graadmeters voor beoordelaars.

rijke rol bij de verwerving van projecten. Dit is immers direct van
invloed op de beoogde kwaliteit. Niet voor niets speelt naast de

De werkzaamheden die BVR Bouw Gorinchem BV voor ener-

geoffreerde prijs ook de ‘wegingsfactor kwaliteit’ een medebe-

giebedrijven verricht, variëren van onderhoud en renovatie

palende rol binnen het aanbestedingstraject. Energiebedrijven

tot nieuwbouw. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen

hanteren hiervoor strenge criteria. Zo worden niet alleen aan de

laag-, midden- en hoogspanningsprojecten en zgn. GOS-

uitvoering van het werk, maar ook aan communicatie, coördina-

projecten.

Partner in bouwen Nieuwbouw, renovatie en onderhoud
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Nieuwbouw 26 appartementen met parkeergarage
in opdracht van de Stichting Lingeburcht - Gorinchem

Nieuwbouw voetbalkantine - Schelluinen

Nazorg
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24 u u rs se rvi c e bij ca la mite ite n
Duurzame dienstverlening staat hoog in het vaandel van BVR

aannemers en leveranciers is het mogelijk om indien nodig

Bouw Gorinchem BV. Daarvoor is een 24-uurs servicedienst

acuut tijdelijke oplossingen aan te bieden. Op deze manier

in het leven geroepen. Bij calamiteiten zoals bij glasschade,

worden alle storingen en problemen ook buiten kantoortijd

stormschade, waterschade en brandschade, kan van deze dienst

vanuit één centrale regie verholpen. De abonnementskosten

gebruik gemaakt worden. Opdrachtgevers dienen hiervoor

voor het uitrukken van de dienst worden in overleg met de

een contract af te sluiten. Dankzij goede afspraken met onder-

opdrachtgever per kalenderjaar bepaald.

Duurzaam,
sterk en solide
M aat schappe l ijke ve ra n two o rde lij kh e id
BVR Bouw Gorinchem BV benut en bouwt de opgedane ervaring

Bij het realiseren van projecten speelt duurzaamheid een gro-

en know how voortdurend uit en ziet maatschappelijke verant-

te rol. Zo wordt altijd getracht de impact op het milieu tot een

woordelijkheid als vanzelfsprekend. Het is deze manier van den-

minimum te beperken en duurzame maatschappelijke opga-

ken en doen die terug te vinden is in de wijze waarop producten

ven als een uitdaging te zien. Duurzaam opereren betreft niet

en diensten tot stand komen, hetzij direct, hetzij indirect. Een ster-

alleen het realiseren, verbouwen en onderhouden van indus-

ke klantgerichtheid en een solide financiële basis om ambities en

triële objecten en deze van een zo lang mogelijke levensduur

initiatieven waar te maken, dragen daar in belangrijke mate aan

te voorzien. Het moet immers ook een manier van werken

bij. In dat verlengde gaat het doel: geld verdienen, niet ten koste

zijn die goed is voor mens en milieu. Oftewel: verantwoord

van alles. Kort winstbejag staat dan ook niet voorop. Wel een

omspringen met water, energie en grondstoffen. Het duur-

duurzame en financieel sterke positie in de markt die het mogelijk

zaam (ver)bouwen en onderhouden van industrieel vastgoed

maakt uitdagingen aan te gaan, wensen van klanten centraal te

vraagt daarom om een integrale aanpak waarbij bewuste

stellen en daarnaast inventief en innovatief te opereren.

keuzes op het gebied van mens en milieu gemaakt worden.

Partner in bouwen Nieuwbouw, renovatie en onderhoud
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Strategie en beleid
Do o r, m e t e n voor me n s e n
Zonder de juiste man/vrouw op de juiste plaats kan een organisa-

kansrijke toekomst. Met daarnaast de nadruk op adequaat

tie niet naar behoren bestaan. Daarom zet BVR Bouw Gorinchem

samenwerken, staan korte lijnen en transparante communi-

BV in op het aantrekken van de juiste mensen en het bieden

catie garant voor een optimale productie en dito dienstverle-

van voldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor een

ning met als uiteindelijke doel de opdrachtgever te ontzorgen.

Toeko m stge ri c ht de n ke n e n do e n
BVR Bouw Gorinchem BV realiseert kleinschalige en grootschalige

verantwoordelijkheden waar te maken om opdrachtgevers

projecten. In alle gevallen is de strategie erop gericht zo maximaal

nog beter van dienst te zijn in de toekomst.

mogelijk invulling te geven aan de verantwoordelijkheden als
aanbieder in de markt. Diverse samenwerkingen op verschillende

De interne organisatie en werkwijze van BVR Bouw Gorin-

niveaus zijn hiervan het gevolg. Ook strategische samenwerkin-

chem BV, alsook de faciliteiten van de bouwgroep (BVR

gen, zowel duurzaam als eenmalig, zijn geen zeldzaamheid.

Groep BV), maken het mogelijk om toekomstgericht te operereren en kansen te creëren en te benutten. BIM-techniek,

Anticiperen op ontwikkelingen en klantspecifieke vragen vanuit

Inno Concept Bouwen (ICB), certificatie en erkenning, con-

de markt zijn terug te vinden in de bedrijfsfilosofie van het bedrijf.

ceptueel denken en doen, BREEAM NL, maar ook realiteits-

Met behulp van modern management en integrale projectbe-

zin, no-nonsense en gezond verstand horen daarbij en maken

heersing wordt hieraan gewerkt. Alles is erop gericht nieuwe

BVR Bouw Gorinchem BV tot partner bij uitstek!

Veiligh ei d voor en do o r ie de re e n
Veilig werken in de bouw is een groot goed. Binnen het geheel

aannemers, opdrachtgevers en niet te vergeten de directe

van disciplines werkt BVR Bouw Gorinchem BV aan de hand van

omgeving. Om iedereen veilig te laten werken, worden er

een KAM managementsysteem en voldoet het bouwbedrijf aan

tevens aan de onderlinge communicatie hoge eisen gesteld.

de laatste veiligheidseisen (VCA**) en ISO-normen (ISO 9001,

Voor een belangrijk deel is deze manier van werken bedoeld

ISO 14001). In verband met de werkzaamheden voor energiebe-

het veiligheidsbesef van medewerkers te optimaliseren. Van-

drijven worden bovendien extra veiligheidsregels en voorschriften

zelfsprekend gebeurt dit naast alle bestaande veiligheidspro-

in acht genomen. De eisen, regels en richtlijnen voor veilig wer-

cedures, wettelijke voorschriften en verbeteringen op tech-

ken zijn gericht op medewerkers, ingehuurde krachten, onder-

nisch niveau.
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Renovatie winkelcentrum in opdracht van
Duijnweide Vastgoed - IJsselstein

Nieuwbouw (eigen project) 10 woningen - Veen
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Nieuwbouw bedrijfshal met kantoorruimte in opdracht van de firma Noordzij - Gorinchem

Nieuwbouw zeer energiezuinige vrijstaande villa - Hendrik Ido Ambacht

Project in Waalhaven in opdracht van TenneT

Over BVR Groep BV
BVR Bouw Gorinchem BV maakt sinds oktober 2015 deel uit van

BVR Groep BV onderscheidt zich in de markt van andere

BVR Groep BV. Op basis van het groepsstreven de markt vanuit

bouwbedrijven waar het gaat om duurzame samenwerking,

een allround aanpak van dienst te zijn, communiceert BVR Groep

flexibiliteit, daadkracht en innovatie. Niet in de laatste plaats

BV ‘Totaalbouw | Design Build Construct Finance en Maintain’.

vanwege de initiërende en vernieuwende manier van werken

Het werkterrein van de bouwgroep is breed: ontwikkelen, bou-

die conceptueel opereren centraal stelt. Grote maatschappelij-

wen, renoveren, restaureren en onderhouden. Daarnaast hebben

ke betrokkenheid, ervaring, expertise, gedegen kennis van de

innovatief opereren en zoeken naar vernieuwing en/of verfijning

markt en vertrouwen, maken BVR Groep BV tot een ideale

een hoge prioriteit. Opdrachten worden zowel via aanbesteding

partner voor o.a. gemeenten, woningbouwcorporaties, op-

als in bouwteamverband en door eigen initiatief verworven. Het

drachtgevers uit de industrie en vervoerssector (ProRail/NS),

werkgebied omvat de regio’s Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht,

energiebedrijven (Stedin, TenneT, Joulz, Eneco), projectont-

Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland.

wikkelaars, beleggers en collega-ondernemers.

BV R Plus C onc epte n
Omdat BVR Groep BV meer wil zijn dan een standaardbouwer

dienstverlening, commitment, kennis/ervaring. WOON+,

die het puur van aanbestedingen moet hebben, is BVR Plus in het

DUBO+ en RENO+ zijn de hiervan afgeleide BVR Plus Con-

leven geroepen. Hierbij gaat het om een all-in-service-pakket met

cepten die staan voor kwaliteit, betaalbaarheid en maatwerk.

een compleet aanbod klantspecifieke oplossingen op het gebied

Deze concepten omvatten procesmatige innovaties, techni-

van wonen (en werken). Deze toegevoegde waarde uit zich in

sche oplossingen en complete woon-/onderhoudsconcepten.

Cer t if icaten e n e rke n n in g e n
Binnen BVR Groep BV hanteren alle werkmaatschappijen dezelfde

9001, ISO 14001, CO2-prestatieladder niveau 5, VCA**,

hoge kwaliteitsnormen. Deze aanpak bevordert, bewaakt en sti-

Bewuste Bouwers, Klantgericht Bouwen en BREEAM NL.

muleert de voortgang van alle ontwikkelings- en bouwprocessen

Het certificaat BTR geldt voor Rasenberg Bouw BV en het

en resulteert daardoor in kwalitatief hoogstaande eindproducten

FSC-keurmerk voor BVR Groep BV en BVR Bouw BV. Ook

en diensten. Mede om die reden is de aandacht voor de optimali-

beschikt BVR Groep BV over het predikaat Excellent Concept

sering van certificeringen en erkenningen groot. De inzet van een

en is de bouwgroep erkend leerbedrijf voor Samenwerkings-

eigen ‘Adviseur Energie en Duurzaamheid’ draagt daar in bij. Om

organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en

Tot BVR Groep BV behoren:

duurzaamheid te voldoen, beschikt BVR Groep BV over de vol-

- BVR Bouw BV

- Suijkerbuijk Bouw & Services BV

gende voor alle werkmaatschappijen behaalde certificaten: ISO

- Rasenberg Bouw BV

- BVR Bouw Gorinchem BV
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Colofon
Uitgave
BVR Bouw Gorinchem BV
Avelingen West 49
4202 MS Gorinchem
Postbus 190
4200 AD Gorinchem
tel. 0183-692555
fax 0183-692550
info-gorinchem@bvrgroep.nl
www.bvrgroep.nl/gorinchem
BVR Groep BV
BVR Groep BV
Ettenseweg 48
4706 PB Roosendaal
Postbus 1355
4700 BJ Roosendaal
tel. (0165) 63 11 11
fax (0165) 63 12 10
E-mail: info@bvrgroep.nl
www.bvrgroep.nl
Tot BVR Groep BV behoren
- BVR Bouw BV
- BVR Bouw Gorinchem BV
- Suijkerbuijk Bouw & Services BV
- Rasenberg Bouw BV
Vormgeving/dtp/teksten
Witteveen Reclame
Fotografie
Witteveen Reclame
archief BVR Bouw Gorinchem BV
Drukwerk
Letoprint

Bouwen om te werken

