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LESS PAPER AT THE OFFICE
Peter Bijker, Directeur Business Development DataByte:
‘‘Ons doel is niet sec het reduceren van de hoeveelheid papier,
maar zo efﬁciënt mogelijk werken door bedrijfsprocessen te
optimaliseren. Als dat uiteindelijk resulteert in een paperless ofﬁce
is dat mooi meegenomen.”
Uw bedrijfsprocessen ook optimaliseren?
Wij helpen u graag met:
Softwaresystemen op maat
Moderne werkplekken
Slimme inzet van ICT oplossingen

databyte.nl
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Veiligheidsladder Trede 3 voor
BVR Bouw Gorinchem BV
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Architect Jetze Schreij:
“Kademeester verbindt oude
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Renovatie Heijermansflat

Peter Suijkerbuijk (l) en Tonny Vromans

Spijkenisse

“2021, bijzonder en verrassend jaar”
Wederom sluiten we, met het einde van 2021 in zicht, een bijzonder, maar tevens verrassend

10

Intranet / Be-Sync

jaar af. Natuurlijk hield de coronacrisis aan, de perioden van versoepeling ten spijt. Ook bleef
op afstand vergaderen en communiceren met mensen die moeilijk(er) te bereiken zijn lastig en

11

BVR Groep BV derde in

was het soms onpraktisch bij het nemen van belangrijke besluiten. Maar er zijn ook lichtpunten.

categorie Kopersbegeleiding

Zo zorg(d)en de vaccinaties voor meer veiligheid en zekerheid en zijn we meer vertrouwd met

SKB Awards 2021

de spelregels en maatregelen om veilig en gezond te werken. Dat doen we immers samen. Een
woord van dank is dan ook op z’n plaats aan eenieder die hieraan heeft bijgedragen en daardoor
het positieve resultaat waarmee we 2021 gaan afsluiten, mede mogelijk heeft gemaakt.

Colofon
Blauwdruk is een kwartaaluitgave van
BVR Groep BV uit Roosendaal en wordt
in een oplage van ca. 3.500 exemplaren
verspreid onder relaties, ICB-partners en
medewerkers van BVR Groep BV.
Tekst/dtp Witteveen Reclame
Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep
Druk

Drukkerij Altorffer

Aandachtspunten zijn er ook ten aanzien van de projecten. Bijvoorbeeld de aanhoudende druk
op de woningmarkt en de gevolgen hiervan voor onze werkmaatschappijen door stijgende
bouwprijzen, vertraging oplopende procedures en projecten die worden doorgeschoven. Gelukkig hebben we dankzij onze goed gevulde orderportefeuille het afgelopen jaar diverse fraaie projecten opgeleverd en voor de komende jaren nog de nodige projecten te gaan. Voor wat betreft
veiligheid en duurzaamheid is ons beleid verder uitgewerkt en zijn doelstellingen gerealiseerd. Zo
is het behalen van het Certificaat Veiligheidsladder Trede 3 (zie pag. 4) een belangrijke stap in de
goede richting. Op het gebied van duurzaamheid is de eerste elektrische auto in gebruik genomen en zullen er meerdere volgen. En last but not least: ook ten aanzien van ICT maken we grote
stappen. Intranet, cloudcomputing en het gebruik van diverse applicaties om onze producten
en diensten beter uit te voeren, zijn succesvol geïmplementeerd in de BVR-organisatie. Positief
is verder de indiensttreding van een aantal nieuwe medewerkers in de laatste maanden van het
jaar. Uiteraard blijf de werving van vakbekwaam personeel aandachtspunt, maar duidelijk moge
zijn dat de aanhoudende inzet van onze afdeling Personeel & Organisatie loont.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond
2022. Veel leesplezier met deze Blauwdruk.
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Veiligheidsladder Trede 3
voor BVR Bouw Gorinchem BV

aan het denken hoe we verbeteringen breder
in de organisatie het best kunnen uitrollen.”
Goof van der Linden:
“In de praktijk zijn er wel verschillen. Let wel,
veilig werken staat bij alle werkmaatschappijen
voorop. Daar valt niet aan te tornen! In het
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kader van de Veiligheidsladder hebben we natuurlijk wel dingen geleerd en is het geen geheim dat er nog best winst te behalen valt.”
Gedragsobservatieformulier
Eén ding is duidelijk: alles draait om gedragsverandering! Mariska Dekkers daarover:
“Binnen BVR wordt veilig gewerkt, maar er is
altijd ruimte voor verbetering. Het is zonder
meer de moeite waard, want ongelukken
V.l.n.r. Mariska Dekkers (KAM/P&O, BVR Groep BV), Goof van der Linden (bedrijfsleider BVR Bouw Gorinchem BV)
en Jordy Dudok (technisch commercieel medewerker EBN Certiﬁcation BV)

op de bouwplaats moeten hoe dan ook
voorkomen worden. In dat verlengde heb je

In oktober jl. vond bij BVR Gorinchem BV de externe audit plaats voor de Veiligheidsladder.

ook te maken met naleving en handhaving.

Hiervoor is ook de bouwplaats op de Maasvlakte bezocht. De audit is met goed gevolg afge-

Best lastig, vind ik, want alles wat er op een

rond. Begin december jl. is het certificaat voor de Veiligheidsladder Trede 3 uitgereikt. Het is

bouwplaats gebeurt in de gaten houden,

de bedoeling dat ook de andere werkmaatschappijen van BVR Groep BV volgen. Bedrijfsleider

is onmogelijk en bovendien niet wenselijk.

Goof van der Linden van BVR Bouw Gorinchem BV en Mariska Dekkers, medewerker KAM

Veilig werken heeft immers ook te maken

en Personeel & Organisatie, waren nauw bij het behalen van het certificaat betrokken.

met eigen verantwoordelijkheid, nadenken
bij wat je doet, bewuster opereren, gezond

Veiligheidsbewustzijn

machine een handeling verrichten, terwijl

verstand en ga zo maar door. We zijn bezig

Bij de Veiligheidsladder gaat het om het

iedere vakman weet dat een ladder niet is

een zgn. ‘gedragsobservatieformulier’ te

veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

bedoeld om op te werken.” Mariska Dekkers:

implementeren. Dit helpt ons om niet alleen

Het is geen managementsysteem dat

“De Veiligheidsladder is in principe een tool om

te kijken of iets goed of fout is, maar ook in

gebaseerd is op documenten. In plaats

medewerkers ertoe aan te zetten veel bewus-

te zoomen op zaken als houding en gedrag.”

daarvan draait het om de praktijk. Hoe

ter om te gaan met de vraag ‘werk ik veilig?’

“Daarnaast’, vervolgt Goof van der Linden,

gaan medewerkers in hun werk om met

Want dat is wat iedereen zich continu zou

“heeft Mariska een matrix gemaakt waarmee

veiligheid? Het is bovendien een perfecte

moeten afvragen. Iedere medewerker heeft im-

we aan de hand van allerlei concrete vragen

manier om aan gedragsverandering te

mers invloed op de veiligheid op de werkvloer.”

en situaties kunnen vaststellen of en hoe we

werken, vindt Goof van der Linden:

aan de normvereiste voldoen. Deze vragen

“Bouwen is mensenwerk. Veilig werken

Organisatiebreed

zijn vooraf aan de medewerkers die aan de

dus ook. Praten met medewerkers over hoe

Mariska Dekkers was degene die het certi-

audit hebben meegedaan verstrekt. Zij hebben

ze in de praktijk met veiligheid omgaan, is

ficeringstraject vanuit de afdeling KAM en

de vragen beantwoord en zich mede daardoor

dé manier om het veiligheidsbewustzijn

P&O begeleidde. Daarover zegt ze:

goed kunnen voorbereiden.”

te triggeren. Punt is dat we over het

“Dankzij BVR Bouw Gorinchem BV hebben

Mariska Dekkers tot slot: “Ik was tijdens de

algemeen best weten wat veilig werken is.

we het certificaat in huis. Dat is een belangrijke

audit bij alle interviews met medewerkers

Dat er desondanks ongelukken gebeuren,

stap. Belangrijk is ook dat het organisatiebreed

aanwezig en het viel op dat alles als een rode

heeft soms te maken met het verkeerd in-

door iedereen gedragen wordt. Dit gebeurt

draad terug kwam in de interviews. Mijn

schatten of onderschatten van risico’s. Dat

op elk niveau, van directie tot de bouwplaats.

mening: een terechte Trede 3! Ik ben erg

doen we wel even... Bijvoorbeeld een lad-

Dit blijkt ook wel uit de certificering van BVR

trots op de prestatie die we samen geleverd

der gebruiken en met een hamer of boor-

Bouw Gorinchem BV. We zijn op dit moment

hebben.”

Bouw Landgoed de Hoven ofﬁcieel van start
twee andere gebouwen, ‘Villa de
Hoven’ en ‘De Oranjerie’, worden
resp. 15, 14 en 41 appartementen
gebouwd. Het ontwerp is van
wUrck architectuur uit Rotterdam.
De 70 riante en kwalitatief hoogstaande appartementen kenmerken zich door een charmante en
organische architectuur, luxe uitstraling en fraaie ligging in een
weidse parkomgeving (ca. 25 ha).
Bouw
De bouw van de drie appartementengebouwen op Landgoed De Hoven in Rotterdam
Theo Klijn van BVR VastgoedOntwikkeling BV (l) en de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers bij de onthulde eerste steen.

is in volle gang. De contouren van het eerste

Op woensdag 13 oktober 2021 vond het Start Bouw Event plaats van Landgoed de Hoven

complex, ‘t Koetshuis, zijn al goed zichtbaar.

in Rotterdam. Op de bouwplaats van het prestigieuze project waren zo’n 90 genodigden,

Naast dit gebouw worden ook Villa de Hoven

waaronder toekomstige bewoners, getuige van de officiële handeling die werd verricht door de

en de Orangerie gebouwd. De zeer luxe

Rotterdamse wethouder Bas Kurvers (bouwen, wonen, energietransitie gebouwde omgeving).

appartementen van ‘t Koetshuis en Villa de

Het project is een ontwikkeling van BVR VastgoedOntwikkeling BV en werd uit een gewonnen

Hoven zijn allemaal verkocht. Er is nog een

prijsvraag verworven. BVR Bouw BV tekent voor de realisatie,

aantal appartementen beschikbaar in de
Orangerie. De afbeelding hieronder toont de

Eerste steen

de gevel van ‘t Koetshuis, het eerste appar-

prachtige omgeving van Landgoed De Hoven

De handeling bestond uit het onthullen van

tementengebouw van de drie gebouwen die

met de ‘wolkenkrabbers’ van Rotterdam op

de eerste steen. Deze wordt ingemetseld in

gerealiseerd gaan worden. Samen met de

de achtergrond. Meer info? Kijk dan op www.
landgoeddehoven.nl.

Opknapbeurt vuurtoren Breda
Voor de gemeente Breda heeft Suijkerbuijk
Bouw & Services BV de karakteristieke vuurtoren aan de Singel opgeknapt. Een deel
van de werkzaamheden geschiedde op een
andere locatie. Zo werden de spits en de rode
en grijze platen verwijderd, elders door een
autospuiterij in de juiste kleuren gespoten en
daarna teruggeplaatst. Het gegalvaniseerde
onderstel werd ter plaatse behandeld. Om de
spits te kunnen hijsen zijn met een grote kraan
pontons in het water gelegd. Daarop werd
een hoogwerker geplaatst. De werkzaamheden
namen ongeveer 5 werkweken in beslag. Het
niet alledaagse project werd eind november jl.
opgeleverd.
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Architect Jetze Schreij
(Space&Matter)
over Kademeester:
6

Het Hurks gebouw uit 1955 is klaar voor een tweede leven. Rechts is een deel van de nieuwbouw te zien die met
het Hurks gebouw een nieuw geheel gaat vormen.
Artist impression/ontwerp: Space&Matter.

“Verbinding
tussen oude
centrumhart
en nieuwe
woonwijk
Stadsoevers”
De nieuwe wijk Stadsoevers in Roosendaal is in de maak. Dat is duidelijk waarneembaar.
Want naast diverse voorbereidende activiteiten, zoals het slopen van een aantal voormalige bedrijfspanden, het aanpakken van de Vliet en het aanleggen van de Zwaaikom,

Architect Jetze Schreij
van Space&Matter

neemt het aantal bouwplannen toe. Een goed voorbeeld is het project Kademeester dat de
letterlijke en figuurlijke verbinding vormt tussen het oude(re) deel van het centrum en de
nieuwe woonwijk Stadsoevers. Architect Jetze Schreij van Space&Matter tekent voor het
ontwerp van Kademeester. Met hem staan we stil bij de uitgangspunten van het project.
Prijsvraag

Hoewel het niet om een monument gaat,

die zich via de ecologische zone om het ge-

De betrokkenheid van Space&Matter bij

heeft het pand wel een duidelijke historische

bouw heen krult en uitmondt in de Zwaaikom

het project voert terug naar de prijsvraag

waarde. We hebben in nauw overleg met

waar Stadsoevers begint.”

die de gemeente Roosendaal uitschreef

BVR gekozen voor een aanpak waarbij we

en door BVR VastgoedOntwikkeling BV

het gebouw enerzijds transformeren van kan-

Levendig gebouw

in het voorjaar van 2019 werd gewonnen.

toor naar woongebouw en anderzijds zo veel

In het winnende plan is sprake van een aan-

Jetze Schreij daarover: “De uitdaging was

mogelijk in ere herstellen. Bovendien vormt

tal verschillende woningtypologieën. In het

vooral hoe we het best om zouden moe-

Kademeester de schakel tussen het oude cen-

Hurks gebouw is bijvoorbeeld gekozen voor

ten gaan met het bestaande gebouw dat

trumgebied en de nieuwe wijk Stadsoevers.

appartementen, penthouses en maisonnettes.

in 1955 ontworpen is door de bekende

Het is een schitterende locatie met een mooi

Kleinere appartementen zijn te vinden in

Roosendaalse architect Jacques Hurks.

plein ervoor en niet te vergeten de Molenbeek

de nieuwbouw. Met de differentiatie in het
woonprogramma is Kademeester toegankelijk voor verschillende doelgroepen: ouderen,
jongeren, starters en gezinnen. Jetze Schreij:
“Ons ging het erom een levendig gebouw te
maken door zoveel mogelijk entrees te creëren
aan zowel de binnen- als de buitenkant. Hierdoor worden de ruimtes tussen de woningen
en de (semi) openbare ruimte geactiveerd en

Nieuwbouw en transformatie in één project.

De zolder transformeren naar woonruimte.

fungeren ze als ontmoetingsplekken. Kijken

gebouw. Het oude gebouw blijft hierdoor in

we naar het Hurks gebouw, dan zie je een

z’n volle waarde zichtbaar. De aansluiting van

zekere klassieke opbouw die bestaat uit een

de gebouwen op de omgeving geschiedt op

plint, een middengedeelte en het dak. De be-

verschillende manieren. Onder andere door

doeling is om dit zoveel mogelijk in originele

de plint waarin diverse trappetjes en terrassen

50/10 kV
Station Wijk
bij Duurstede
opgeleverd

staat terug te brengen. Tegelijkertijd pakken

zijn te vinden. Aan de kant van het Kadeplein

Op 15 oktober jl. heeft BVR Bouw

we de verrommeling van de gevels aan door

is in de plint een horecabedrijf voorzien.”

Gorinchem BV in Wijk bij Duurstede

mooie, nieuwe en ranke kozijnen te plaatsen

7

het 50/10 kV Station opgeleverd.

én in het dak een aantal strakke uitbouwen

Duurzaamheid

Het project betrof een verbouwing

aan te brengen die de zolder beter bewoon-

Bij het ontwerp van het plan is sterk ingezet op

in twee verschillende ruimtes/

baar maken. Aan de binnenzijde komt een

duurzaamheid. Jetze Schreij: “Het gaat niet

zijden van het gebouw. Zo is van

aantal loggia’s.”

alleen om ecologische duurzaamheid. Want

een bestaande gelijkspannings-

we voegen groen en nestgelegenheden toe
Nieuwbouw

aan de binnentuin en werken met zonne-

De U-vorm van het oude gebouw wordt ste-

panelen. We stimuleren daarnaast ook sociale

denbouwkundig afgemaakt in de vorm van

duurzaamheid door plekken te creëren waar

de nieuwbouw. Het resultaat is een carré met

bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Zo heb-

in het midden een fraaie gemeenschappelijke

ben we de binnentuin voorzien van een kleine

binnentuin die is voorzien van een aantal han-

gemeenschappelijke ruimte met toilet en pan-

ruimte de installatievloer gesloopt en de ruim-

dige faciliteiten voor de bewoners.

try. Handig bij bewonersactiviteiten.”

te daarna door middel van nieuwe kalkzand-

“De nieuwbouw is ontworpen in de sfeer van

steenwanden opgedeeld in een gangzone en

het oude gebouw. Dus twee lagen en een

Samenwerking met BVR Groep

twee bedrijfstraforuimtes. Van een leegstaand

dak. De behandeling van het gebouw is best

Voor de BVR Groep en Space&Matter is het

deel van de bestaande 10kV schakelruimte is

bijzonder. We hebben er namelijk een raster

niet de eerste keer dat er wordt samenge-

de begane grondvloer (incl. heipalen) gesloopt.

overheen geprojecteerd met verschillende in-

werkt. “We kennen BVR van eerdere projec-

Daarna zijn nieuwe heipalen aangebracht en is

vullingen, zoals bijvoorbeeld loggia’s, entrees

ten, zoals De Sponder waarbij een oude school

een in het werk gestorte kelder gemaakt.

naar de woningen en grote puien die binnen

wordt getransformeerd naar woningen en het

en buiten met elkaar verbinden. In het raster

recentere, eveneens in Stadsoevers gelegen en

bevindt zich een rijkheid aan detaillering en

middels prijsvraag ontwikkelde nieuwbouw-

materialisering. Zo worden er diepere neggen

project Beekkwartier. De match die we heb-

toegepast, krijgt het metselwerk verschillende

ben, zorgt voor korte constructieve lijnen. We

voegdieptes en zijn er materialen toegepast

hebben allebei de ambitie om onderscheid en

met verschillende reflecties. De gehele nieuw-

individualiteit te realiseren met de projecten

bouw wordt in wit afgewerkt. Het nieuwe

die we doen. Kademeester bestaat uit twee

gebouw is conform het stedenbouwkundige

mooie gebouwen. Ik hoop dat de bewoners

Eind oktober is BVR Bouw BV in Zevenhuizen

plan van de gemeente lager dan het Hurks

de meerwaarde ervan gaan zien en voelen!”

gestart met de bouw van de interconfessionele

IKC Koningskwartier

school ‘IKC Koningskwartier’ waar 300 leerlingen van 0 tot 13 jaar dagelijks kunnen spelen
en leren. Binnen het IKC is sprake van een
vloeiende overgang van kinderopvang, naschoolse opvang en onderwijs. Op 25 november vond een officiële handeling plaats waarbij
wethouder Jan Verbeek van de gemeente
Zuidplas samen met een paar kinderen, het
schoolbestuur en de directie een tijdcapsule
begroef. Oplevering: medio 2022.
Het nieuwe woongebouw, gezien vanaf de Turfberg.

Artist impression/ontwerp: Space&Matter.
Links Theo Klijn (BVR VastgoedOntwikkeling)
en wethouder Bas Kurvers bij de onthulde eerste steen.
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• GROND-, RIOLERINGS- EN
VERHARDINGSWERKEN
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A’j heuger wilt komn,
omn,
mo’j klimn!

David
DavidRicardostraat
Ricardostraat 11
7559SH
7559SH Hengelo
Hengelo
074
074 265
265 77
77 77
77
www.dijkhof.com
www.dijkhof.com

• SLOOPWERKEN
• IN- EN VERKOOP
BESTRATINGSMATERIAAL

ABN/AMRO
gebouw
aangekocht

McDonald’s restaurant
Hendrik-Ido-Ambacht opgeleverd
9

Het markante kantoor van ABN AMRO
Roosendaal dat op de hoek staat van de Markt
en de Hendrik Gerard Dirckxstraat, is sinds
kort één van de nieuwste ontwikkelingen van

Aan de A16 van Rotterdam naar Dordrecht

remodelling te kunnen realiseren, vond eerst

BVR VastgoedOntwikkeling BV. BVR heeft

heeft Suijkerbuijk Bouw & Services BV ter

nog een aantal sloopwerkzaamheden plaats.

het kantoor aangekocht als ontwikkeling op

hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht aan de

termijn, waarbij de geldautomaat de komende

Sandelingen West 16 het restaurant van

jaren zal blijven.

McDonald’s uitgebreid, gerenoveerd en inmiddels opgeleverd.

Woningbehoefte

De werkzaamheden betroffen het betonwerk

Voor de ontwikkeling van het kantoor gaat

voor de fundering en vloer, de staalconstructie,

BVR VastgoedOntwikkeling BV in overleg met

de dakbedekking, de gevelafwerking en de af-

de gemeente Roosendaal om te zorgen dat de

bouw van het interieur. Om de uitbreiding en

ontwikkeling past binnen de woningbehoefte
wikkeling ruim een jaar in beslag nemen.

Renovatie Heijermansflat Spijkenisse

Daarna kan realisatie plaatsvinden.

Voor de Stichting Woonbron start Suijkerbuijk

er brandtechnische maatregelen getroffen en

Bouw & Services BV in maart 2022 met de re-

gevelbeplatingen vervangen. En last but not

Meerdere mogelijkheden

novatie van de 90 appartementen en 11 bouw-

least worden alle buitenkozijnen geschilderd,

Het huidige kantoor biedt meerdere mogelijk-

lagen tellende Heijermansflat in Spijkenisse.

een deel van de technische installaties op het

heden om een tijdelijke invulling te geven,

De werkzaamheden omvatten vooral de

dak vervangen en worden er PV panelen aan-

alsook een definitieve invulling op termijn. Bij

renovatie van de schil, zoals het aanbrengen

gebracht voor verdere verduurzaming. Ge-

het kantoor zijn bovendien voldoende par-

van nieuwe openingen in de liftschacht, zodat

plande oplevering: december 2022.

keerplaatsen, hetgeen tijdelijk gebruik aantrek-

de liften op alle verdiepingen kunnen stoppen.

kelijk maakt.

Tot nu toe stopte de ene lift op de even en de

van de stad. Naar verwachting zal deze ont-

andere lift op de oneven verdieping. Ook het
aanbrengen van nieuwe liftdeuren, liftsturingen, afwerkingen van liftopeningen en nieuw
voegwerk voor de liftopbouw staan op het
programma. Verder worden de vluchttrappen
aan de voorzijde van het gebouw vervangen
door trappenhuizen, wordt de dakbedekking
vernieuwd, de isolatie verbeterd en worden
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Intranet / Be-Sync
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Rob Scherrenberg

Peter Suijkerbuijk

4PS op dit gebied biedt een extra meerwaarde,
omdat wij ook met 4PS Construct werken. Het
voordeel van Be-Sync is dat we onze intranetsite naar eigen evenbeeld kunnen kneden.”
Vooruitgang
“Naast de beschikking over een eigen intranet
met alle voordelen die daarbij horen, is het nu
mogelijk om onze werken vanuit een projectenportaal met partners te delen,” legt Peter
Er is de afgelopen jaren binnen BVR Groep BV fors in ICT en automatisering geïnvesteerd.

Suijkerbuijk uit. “Dat is de vooruitgang die we

Niet voor niets luidde het thema van het Jaarverslag 2020: ‘ICT en digitalisering’. Inmiddels

zoeken en dat doen we door te blijven inno-

maken alle BVR medewerkers gebruik van het eigen intranet en is daarnaast gekozen voor

veren en ons verder te ontwikkelen. We zijn er

Be-Sync om online samenwerken, zowel intern als met externen, mogelijk te maken. Peter

nog niet, want van tijd tot tijd loop je tegen

Suijkerbuijk en Rob Scherrenberg, beiden lid van het projectteam, over intranet en Be-Sync.

dingen aan die om een oplossing vragen. Dat
kan softwarematig zijn, maar ook te maken

Meer structuur

projectinformatie te beperken, maar er het

hebben met onze eigen manier van omgaan

De eerste gesprekken over het delen van

totale informatie- en documentenmanagement

met de mogelijkheden die er zijn. Vergeet niet

data met partners vonden enkele jaren

bij te betrekken. Het resulteerde in de keuze

dat een gehele organisatie de omschakeling

geleden plaats. Het initiatief kwam vanuit

voor het op het Microsoft 365 platform geba-

moet maken. Gelukkig werken we met intranet

de werkvoorbereiders die meer structuur

seerde Be-Sync dat met behulp van innova-

en zorgt Be-Sync voor meer overzicht en snel-

zochten om digitale bestanden uit te kun-

tieve oplossingen integraal en efficiënt samen-

heid, maar uiteindelijk is ook dit mensenwerk.

nen wisselen. Rob Scherrenberg:

werken binnen de eigen organisatie én met

Veranderingen kunnen soms lastig zijn, maar

“Het besluit om hiertoe over te gaan,

externe bouwpartners, binnen handbereik

zonder verandering heb je geen vooruitgang.

werd verbreed door zaken niet alleen tot

brengt. De samenwerking tussen Microsoft en

Dat is wat we wilen en dat gaat steeds beter!”

Studentenwoningen

Project Beltmolen

Munnikenheide College

Aan de Prof. Verbernelaan in Tilburg is

Goed nieuws is er over project Beltmolen in

Eerder dit jaar heeft Suijkerbuijk Bouw &

BVR Bouw BV gestart met de transforma-

Nieuw-Vossemeer, want alle woningen en per-

Services BV een deel van het Munnikenheide

tie en uitbreiding van het oude Datacenter

celen zijn verkocht. Het betreft de 2e en 3e fase

College in Rucphen gerenoveerd en opge-

naar 96 zelfstandige studentenwoningen

van het door BVR VastgoedOntwikkeling BV in

knapt. Daarbij ging het in fase 1 om de

met commerciële plint. Na het strippen en

Nieuw-Vossemeer ontwikkelde project. Fase 2

verbouwing van het techniekplein. Bij de

de constructieve sloop is met de opbouw

en 3 omvatten:

tweede fase (2a), deze ging begin december

gestart. Zo zijn de kolommen van de

- 6 tweekappers en 9 bouwkavels (fase2)

jl. van start, staat het ‘pimpen’ van de afdeling

eerste twee bouwlagen constructief ver-

- 8 tweekappers (fase 3)

technisch timmeren centraal. Het opleuken

zwaard en is de staalconstructie voor de

Start bouw: voorjaar 2022.

betreft o.a. de plafonds, de vloer, de verlichting

uitbreiding aangebracht.

Verwachte oplevering: eind 2022.

en de overheaddeur.

BVR Groep BV derde in categorie Kopersbegeleiding
SKB Awards 2021
goede communicatie.” Marieke,
eerder werkzaam in de makelaardij, herkent veel van de vragen
en wensen die kopers van een
nieuwe woning bezighouden.
“Goed luisteren, je inleven in de
leefwijze van de mensen en uiteraard
hun wensen afzetten tegen zowel de bouwkundige mogelijkheden als financiële consequenties, maakt kopersbegeleiding tot een variërende en leuke functie.
4PS HOOMCTRL
Een belangrijk hulpmiddel waar Marieke
en Mario over beschikken, is de applicatie
Marieke Musters (l) en Mario van Loenhout aan de tafel in de ‘huiskamer’ waar de gesprekken met kopers plaatsvinden.

4PS HOOMCTRL. Mario: “Hiermee wordt

De Stichting Klantgericht Bouwen organiseert jaarlijks een exclusieve prijsuitreiking: de SKB

het begeleiden van kopers eenvoudiger en

Awards. De prijzen worden toegekend in drie categorieën: kopersbegeleiding, meer- en minder-

overzichtelijker gemaakt, omdat alles rondom

werk en oplevering. Dit jaar behaalde BVR Groep BV de derde plaats in de categorie kopersbe-

kopersbegeleiding aan elkaar is gekoppeld.

geleiding. De beoordeling geschiedt door klanten op onder andere communicatie met de kopers-

De app is namelijk volledig geïntegreerd met

begeleider, de informatievoorziening en het inspelen op extra wensen tijdens de bouw.

4PS Construct waar de bouwbedrijven van de
BVR Groep mee werken.” Marieke vult aan:

Vereerd

grotere projecten kwam de combinatie van

“Het communicatieprogramma is ook voor

Al heel wat jaren is de BVR Groep aangesloten

werkvoorbereider en kopersbegeleider vrij snel

kopers zeer prettig. Het programma werkt

bij de SKB en staat klantgericht bouwen dus

onder druk te staan. Toen deze manier van

fijn en kopers kunnen alles over hun woning

hoog in het vaandel. Niet voor niets zijn

werken ook werd doorgetrokken naar collega-

terugvinden in hun digitale dossier. Papieren

de beide kopersbegeleiders: Marieke Musters

werkvoorbereiders werd al gauw duidelijk dat

dossiers bijhouden of zoeken in je e-mail is

en Mario van Loenhout, dan ook zeer ver-

het toch beter zou zijn de beide taken los te

daardoor niet meer nodig!”

eerd met deze award: “Onze manier van

koppelen. Het was voor mij toen reden om de

communiceren en het snelle schakelen zijn

functie van werkvoorbereider neer te leggen

volgens ons redenen dat we deze podiumplek

en de begeleiding van kopers voor de hele

verdiend hebben. Het gaat erom dat je altijd

BVR Groep op te pakken.”

reageert, zodat de klant weet waar hij/zij
aan toe is en voelt dat je ermee aan de slag

Breed begrip

bent.” Mario van Loenhout kan zich nog goed

“Kopersbegeleiding is een breed begrip”, zegt

herinneren hoe het begeleiden van kopers

Marieke Musters. “Het kopen van een nieuwe

op gang kwam. “Ik was werkvoorbereider

woning en de mogelijkheden en onmogelijk-

en we werkten aan een klein project van

heden over de afwerking en inrichting van het

enkele nieuwbouwwoningen. Het idee ont-

huis overzien, is voor de meeste mensen geen

stond om als werkvoorbereider tevens de

dagelijkse bezigheid. Kopers daarbij van dienst

contacten met de kopers te onderhouden om

zijn door ze te informeren over en te wijzen op

zo het eventuele meer-/minderwerk op te

zaken die in beginsel, lang voordat de woning

vangen. Op zich een mooi streven, maar bij

gereed is, moeten worden bepaald, vraagt om
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De beste wensen
wens je samen

Het liefst willen we dat alles weer wordt zoals het was. Maar ook het afgelopen jaar drukte
de coronapandemie haar stempel op mens en samenleving. Regels en voorschriften in acht
nemen, houdt ons bezig: thuis, op school, in onze vrije tijd en uiteraard op het werk. Daarom
is ook in het nieuwe jaar samenwerken geboden. Dat doen we met onze medewerkers, met
onze partners en met onze overige relaties. Want alleen samen staan we sterk en kunnen we
werken aan een voorspoedig en gezond 2022. Dat is waarom wij zeggen: De beste wensen
wens je samen!

Directie - BVR Groep BV

