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VOORWOORD 
TOELICHTING EVENEMENT

Ben jij opzoek naar een (afstudeer-)stage, start positie of wil je gewoon  
eens kennis maken met het werkveld? Dan is de bedrijvendag van  
S.V. Atlantis de plek voor jou! Op deze dag is er een markt waar meer dan 20 
bedrijven aanwezig zullen zijn. Hier kun je terecht met al je vragen,  
je social netwerk verbreden en misschien wel nieuwe inzichten krijgen over 
de mogelijkheden na je studie.

Er zullen presentaties gegeven worden door Dura Vermeer, NEOO, Jora 
Vision, Stijn van den Boogaard Architecture, Merosch en VolkerWessels. 
Ontdek wat deze bedrijven te bieden hebben voor jou als student of als 
young professional, welke projecten zij draaien en wat voor bedrijf het is. 
Wellicht zit je perfecte baan match ertussen. 

Ook heb je de kans één op één te praten met een afgevaardigde van 
11 verschillende bedrijven. Zij zullen speeddates houden. Wil jij ook 
een gesprek met één van de bedrijven? Er zijn maar beperkte plekken 
beschikbaar dus schrijf je dan snel in, want vol=vol. 

In deze informatiefolder word elk bedrijf die aanwezig zal zijn op de markt 
kort voorgesteld. Ook zie je of het bedrijf speeddates houdt en/of een 
presentatie geeft.

Schrijf je hier in voor een van de speeddates of bekijk de website voor meer 
informatie. 

Heb je nog vragen of is iets onduidelijk? 
Stuur dan een mail naar bedrijvendag@svatlantis.nl.
Tot op de bedrijvendag!

Groetjes,
Het bestuur van S.V. Atlantis

https://svatlantis.nl/bedrijvendag-2023/
mailto:bedrijvendag%40svatlantis.nl?subject=
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  ROOSTER PRESENTATIES

  TIJD BEDRIJF

 1 12:30 – 12:50 Dura Vermeer

 2 13:00 – 13:20 NEOO

 3 13:30 – 13:50 Jora Vision

 4 14:00 – 14:30 Mission Zero Quiz

 5 14:30 – 14:50 StijnvandenBoogaard Architecture 

 6 15:00 – 15:20 Merosch

 7 15:30 – 15:50 VolkerWessel

  OVERZICHT BEDRIJVEN VOOR SPEEDDATES

  BEDRIJF  VAKGEBIED

 1 Enginear  Loopbaanadvies voor studenten

 2 Iv-Groep  Adviesbureau bouwfysica, constructie en management 

 3 DGMR  Adviesbureau bouwfysica

 4 Process Minded  Adviesbureau management

 5 BBC Bouwmanagement Adviesbureau management

 6 Heembouw  Ontwikkelaar, aannemer en architect

 7 NEOO  Adviesbureau management en vastgoedontwikkeling

 8 Centraal Bureau Bouwbegeleiding Adviesbureau management

 9 Gebr. v.d. Poel  Civiele techniek

 10 VolkerWessels  Aannemer

 11 Ector Hoogstad Architecten Architect

 12 Powerhouse Company Architectuur, stedenbouw en onderzoek

BEDRIJVENDAG 
14.03.2023 / CENTRALE HAL HAAGSE HOGESCHOOL 
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Bedrijvenmarkt

Speeddates

enginear.nl

info@enginear.nl

Wij zijn Enginear
Een innovatief arbeidsbemiddelingsbureau in de gebouwde omgeving die 
het net even iets anders doet dan anderen. Door jou echt te leren kennen 
en door ons gefundeerde carrière advies helpen we bij het vinden van de 
juiste match. En het vinden van die juiste match, dat doen we goed. Héél 
erg goed zelfs. Wij hebben namelijk het hoogste matchingspercentage in 
de branche en onze matches leiden bijna altijd tot een vaste aanstelling. 
Kom dus eens bij ons langs, we willen je graag leren kennen! 

Wij zijn een klein en hecht team van jonge, gedreven loopbaanadviseurs die 
geloven in het maken van bewuste carrière keuzes. Keuzes die gebaseerd 
zijn op kennis en ervaringen die je tijdens je studie al opdoet. Vanaf jaar 1, 
tot en met je afstuderen en in de eerste jaren van je werkende leven. Wij 
staan voor je klaar om samen uit te vinden waar jij energie van krijgt en 
goed in bent. Om ervoor te zorgen dat jij een bewuste keuze maakt voor 
een bedrijf die helemaal bij jou past en waar je elke dag met veel plezier 
naartoe gaat! 

Die bewuste keuze kun je alleen maken met de juiste kennis en inzichten. 
Wij geven trainingen en workshops, voorzien jou van technische bijbanen, 
nemen persoonlijke stijl- en drijfverentesten af en fungeren als advies- 
en kennis partner. En nu het mooiste! Jij kunt hier als technisch student 
gratis en vrijblijvend gebruik van maken. Of het nu is om even te sparren 
of om jouw opties door te nemen. Wij hebben diepgaande kennis van de 
arbeidsmarkt en kunnen jou op basis van ons unieke model kunnen wij 
carrière advies bieden, geheel aangepast op jouw situatie! 

enginear.nl
mailto:info%40enginear.nl%0D?subject=
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Bedrijvenmarkt

Speeddates

iv-groep.nl

info@iv-groep.nl

Ingenieurs met een passie voor techniek 

Bij Iv-Groep ontwikkelen we al sinds 1949 technische oplossingen 
voor projecten van elke omvang en complexiteit. Onze ingenieurs zijn 
specialisten in de markt en doen niets liever dan puzzelen aan bijna 
onmogelijke uitdagingen. Van het Panama-project tot de Nederlandse 
onderzeeboten en van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden tot het 
grootste infra-project van Nederland SAAone; wij gaan geen uitdaging uit 
de weg! 

Iv-Groep is een wereldwijd opererend multidisciplinair ingenieursbureau. 
Onze ingenieurs beschikken over unieke kennis binnen de sectoren waarin 
wij actief zijn, zoals: Industrie, Infra & Verkeer, Bouw & Installaties, Handling, 
Maritiem, Offshore & Energie en Water. Met ruim 900 medewerkers en 
zeven divisies, elk gespecialiseerd binnen een specifieke sector, behoort Iv 
tot de top 10 van ingenieursbureaus in Nederland. Werken bij Iv betekent 
werken in een organisatie waar elke dag anders is. Met specialisten die 
dezelfde passie voor techniek delen, bedenk je oplossingen voor de grootste 
technische uitdagingen en meest uiteenlopende projecten. Door de grote 
diversiteit in projecten blijf je bij Iv altijd leren. Wil je meer weten over 

http://iv-groep.nl 
mailto:info%40iv-groep.nl%20?subject=
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Bedrijvenmarkt

Speeddates

dgmr.nl

info@dgmr.nl

Onze overtuiging is dat mensen het beste tot hun recht komen in een 
duurzame, veilige en gezonde omgeving. We dagen onszelf elke dag uit om 
met onverwachte oplossingen te komen. Doeltreffend voor de samenleving. 
Vernieuwend voor opdrachtgevers. Cruciaal voor de comfortabele 
leefomgeving van vandaag én morgen.

In 1980 startten de ingenieurs Van Dalfsen, Gies, Meerdink en Van 
Rangelrooij een nieuw en onafhankelijk ingenieursbureau: DGMR. 
Omdat ze kwaliteit met creativiteit wilden verbinden. Niet de gebaande 
paden, maar de grenzen van mogelijkheden opzoeken. Meedenken 
met opdrachtgevers om ze te verrassen met optimale en geïntegreerde 
oplossingen.

Toegevoegde waarde voor nu en straks 
Nog steeds zit die passie in het DNA van DGMR. Wij denken vooruit. We 
lopen voorop met hoogstaande, innovatieve oplossingen. We gaan graag 
samen met onze opdrachtgevers de uitdaging aan om iets te bedenken 
dat van toegevoegde waarde is voor nu en voor straks. Met nadrukkelijk 
aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. 

Elke stap die we zetten, is er eentje voor het klimaat en de samenleving. De 
impact die we samen met opdrachtgevers hebben, geeft meer toekomst 
aan onze wereld en daarmee aan volgende generaties. We willen niet 
alleen uitstoot reduceren, maar ook hergebruik bevorderen en welzijn van 
mensen vergroten. Met alle kennis en kunde die wij bezitten. 

Kennis delen 
Zo’n 250 ingenieurs en adviseurs willen de beste in hun vak zijn. Ze 
ontwikkelen hun kennis voortdurend in kennisgroepen. Hun specialistische 
kennis helpt niet alleen opdrachtgevers verder. Ze delen die kennis ook in 
netwerken en op hogescholen en universiteiten. Zo helpt kennisdeling ook 
onze organisatie weer verder. 

Wij werken vanuit onze kantoren in Arnhem, Den Haag en Drachten.

dgmr.nl
mailto:info%40dgmr.nl%20?subject=
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Bedrijvenmarkt

Speeddates

www.processminded.nl

info@processminded.nl

Welkom bij ProcessMinded Hét bureau voor procesbeheersing en 
systems engineering in de bouw.
De expertise van ProcessMinded behelst procesbeheersing en systems 
engineering. Procesbeheersing richt zich op het in beeld brengen, 
beheersen en verbeteren van processen, waarbij wij het traject kunnen 
begeleiden of uitvoeren. Systems engineering is een interdisciplinaire 
werkwijze, gericht op het adequaat en aantoonbaar vastleggen van 
projectinformatie. Deze werkwijze kennen wij als geen ander en dit kunnen 
wij inzetten en uitdragen. 

Het combineren van de principes van procesbeheersing met de werkwijze 
van systems engineering maakt onze expertise nog sterker.
 
Onze expertise zetten wij op verschillende manieren in bij projecten of 
organisaties. Hieronder staat een beknopte beschrijving: 

Vervullen van projecten
We zetten onze deskundige ProcessMinded-medewerkers in op projecten, 
zodat expertise aan het project wordt toegevoegd. 

Opzetten en invoeren
We helpen bij het opzetten, actualiseren en invoeren van een systeem van 
processen of van een werkwijze waarover ProcessMinded expertise in huis 
heeft. 

Ondersteuning en advies
We ondersteunen bij kortdurende trajecten die opgezet worden of opgezet 
zijn, waarbij de expertise van ProcessMinded meerwaarde biedt. We 
kunnen vanuit onze expertise advies uitbrengen bij uitdagende trajecten of 
vastgelopen samenwerkingen.

www.processminded.nl
mailto:info%40processminded.nl%20?subject=
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Bedrijvenmarkt

Speeddates

bbcbouwmanagement.nl

info@bbcbouw
management.nl

BBC is een landelijk opererend ingenieursbureau dat met gepassioneerde 
professionals bouwkundige en installatietechnische opdrachten uitvoert. 
De werkzaamheden die BBC op grote bouwprojecten uitvoert bestaan uit 
bouwbegeleiding, directievoering, toezicht en projectmanagement. 
BBC is in een aantal sectoren marktleider en doet uitdagende en 
aansprekende projecten, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van het 
Binnenhof in Den Haag. 

Buiten een hoofdkantoor in Etten-Leur zijn er vestigingen in Utrecht, 
Arnhem en Groningen.
 

bbcbouwmanagement.nl
mailto:info%40bbcbouwmanagement.nl?subject=
mailto:info%40bbcbouwmanagement.nl?subject=
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Bedrijvenmarkt

www.brink.nl

contact@brink.nl

Stap met ons in het middelpunt van bouw, infra en vastgoed! Vanuit het 
hart van de markt houden wij met onze management- en adviesdiensten, 
softwareproducten en financiële oplossingen driehonderdzestig graden 
zicht op alle bewegingen. Samen met onze opdrachtgevers zoeken 
we letterlijk de randen op van wat mogelijk is. Zo breed als de markt 
van bouw, infra en vastgoed is, zo breed zijn ook onze opdrachtgevers 
vertegenwoordigd. Van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker. Van bouw- 
en infrabedrijf tot overheid. Van landelijk tot lokaal. Brink voorziet hen 
binnen de gehele keten van advies, ondersteuning in management en 
marktbrede softwaretools. Vanuit een integrale visie en aanpak. 

Daar zijn we mee begonnen in 1972 en sindsdien zijn we zo’n 
tweehonderdvijftig mannen en vrouwen sterk. Elk met een eigen 
aanvullend specialisme. Want bij Brink werken we samen. Met de meest 
uiteenlopende opdrachtgevers en partners. Met bijzonder veel data. 
Met een berg aan oplossingsgericht vermogen. Voor een diversiteit aan 
vraagstukken. 

Dat we rondom zicht hebben op bouw, infra en vastgoed, zie je meteen 
terug in de enorme hoeveelheid aan projecten. Huisvesting. Ontwikkeling. 
Kostenadvisering. Aanbestedings begeleiding. Softwareondersteuning. 
Opbrengstpotenties. Transformatie. Herbestemmingen. We schakelen 
voortdurend tussen onze ervaring in beleid, strategie, planvorming, 
realisatie, beheer en exploitatie. Dit doen we voor een groot gedeelte op 
locatie, bij projecten of bij onze opdrachtgevers. Maar het hart vormen onze 
drie vestigingen in Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Hier komen onze 
expertises samen. Leggen we alle kennis naast elkaar. Analyseren onze 
bevindingen. En vertalen deze naar de wereld van bouw, infra en vastgoed. 

Wil je al meer weten over wat wij doen? Kijk op onze website of kom langs 
bij onze stand tijdens de bedrijvendag.

http://www.brink.nl 
mailto:contact%40brink.nl%20?subject=
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Bedrijvenmarkt

Presentatie 12:30 – 12:50

www.duravermeer.nl

info@duravermeer.nl

Dura Vermeer is een familiebedrijf dat bestaat sinds 1855. We zijn een 
onafhankelijke bouw- onderneming die actief is in Nederland. Onze 
onafhankelijkheid en langjarige continuïteit vormen de basis voor onze 
strategie. 

Met een omzet van ruimt €1,6 miljard en 2.706 medewerkers (2684 FTE) 
behoren we tot de top van de Nederlandse bouwsector. Wij zijn actief 
in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Onze kernactiviteiten 
omvatten ontwerp, ontwikkeling en realisatie van bouw- en infrastructurele 
projecten, inclusief onderhoud, renovatie en transformatie.

Daarin breiden we onze kennis en kunde op het gebied van techniek uit. 
We zijn betrokken bij veelal complexe opgaven, waarbij veiligheid, kwaliteit 
en projectmanagement cruciaal zijn.

Kenmerkend voor Dura Vermeer zijn de solide financiële basis en de open 
en betrouwbare stijl van zakendoen. Dat is waar onze klanten zich in 
herkennen. 

We bouwen aan een wereld waarin ook de volgende generaties kunnen 
leven, werken en wonen. Daarvoor is het cruciaal om naar al onze 
stakeholders te luisteren, flexibel te zijn en tijdig in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en 
digitalisering. 
 

www.duravermeer.nl
mailto:info%40duravermeer.nl%20?subject=
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Bedrijvenmarkt

Speeddates

www.heembouw.nl

info@heembouw.nl

Vind bij ons de stage of afstudeeropdracht die echt bij je past!
Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. Dat is onze visie en onze 
drijfveer. Als ontwerpende bouwer pakken wij klantopgaven integraal aan. 
Dat maakt ons uniek en onderscheidend. Het is onze dagelijkse praktijk, om 
als ontwikkelaar, architect en bouwer in één team, met onze vaste partners, 
intensief samen te werken in een geoptimaliseerd Lean proces. 

http://www.heembouw.nl
mailto:info%40heembouw.nl%20?subject=
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Bedrijvenmarkt

www.jpvaneesteren.nl

info@jpvaneesteren.nl

Verder gaan waar anderen stoppen. Onderzoeken wat er nog meer 
mogelijk is. En dan je mouwen opstropen en je idee uitvoeren. Zo heb jij 
het altijd al gedaan. 
Klopt dat? Dan maken we graag kennis met je. Want bij J.P. van Eesteren 
zitten we ook zo in elkaar. Het zit in ons karakter om de meest uitdagende 
projecten aan te gaan. Het resultaat: iconische bouwwerken, bekend in heel 
Nederland. 

Welkom bij de grote kleine bouwer 
Onze omvang is bescheiden, onze cultuur als van een familiebedrijf en 
onze projecten zijn iconisch (je mag ook ‘episch’ zeggen). Wij realiseerden 
Grotius, de Markthal, de verbouwing van het Rijksmuseum en Naturalis, 
de hoogste houten woontoren ter wereld HAUT en, ver voor jij geboren 
was, de Euromast en de Kuip. Wij worden gekozen voor plannen die 
misschien wel onmogelijk lijken. Daarnaast ontwikkelen we zelf unieke 
projecten, zoals Little C in Rotterdam en woontoren Justus in Amsterdam. 
Als zelfstandig bedrijf binnen TBI, een holding van 19 ondernemingen 
in de techniek, bouw en infra, beschikken we over een schat aan kennis 
en samenwerkingsvormen waarmee wij forse stappen zetten naar de 
noodzakelijke circulaire en energietransitie. 

Wat werken bij JP voor jou betekent 

Bij JP werk je mee aan projecten die gezien worden. Denk aan spannende 
klussen op grote hoogte. Uitdagende puzzels, midden in de stad. En 
bouwwerken die het aangezicht van Nederland voorgoed veranderen. 
We zijn niet bang om je snel verantwoordelijkheid te geven. Je krijgt ook 
volop mogelijkheden om je kennis en vaardigheden uit te bouwen. Je kunt 
rekenen op goede begeleiding van zeer ervaren JP’ers, die met elkaar de 
mooiste projecten hebben weten te realiseren. Verder hebben we een 
informele werksfeer, prettige arbeidsvoorwaarden en meer.

www.jpvaneesteren.nl
mailto:info%40jpvaneesteren.nl%20?subject=
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Bedrijvenmarkt

Speeddates

Presentatie 13:00 – 13:20

neoo.nl

info@neoo.nl

NEOO ontwikkelt in de stad en is gespecialiseerd in duurzame complexe 
mixed-use ontwikkelopgaven. We werken voor eigen rekening en eigen 
risico of gedelegeerd voor derden. NEOO werkt bij elk project altijd met 
een creatief team met zowel eigen technische als commerciele specialisten 
in samenwerking met de beste adviseurs en ontwerpers. NEOO is in stoat 
end-to-end te ontwikkelen, van concept tot en met realisatie.

We zoeken in onze projecten altijd naar plekken waarmee we impact 
kunnen creeren voor de gebruikers en de omgeving. Plekken waar mensen 
graag komen of verblijven. Projecten die een bijdrage leveren om mensen 
te verbinden en samen te brengen. Gebouwen die gezond zijn om in te 
leven, werken en verblijven. Wij denken daarbij eerst aan de omgeving en 
de impact die we daarop kunnen leveren en dan pas aan het gebouw zelf.
Voorbeelden van NEOO’s projecten zijn AIR in Rotterdam,0 Residences 
in Amsterdam, Centrumplan in Tilburg, Rotta Nova in Rotterdam, City 
Promenade in Nieuwegein, de Koopgoot in Rotterdam en VDMA in 
Eindhoven.
 

neoo.nl
mailto:info%40neoo.nl%20?subject=
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Bedrijvenmarkt

www.waterpas.nl

info@waterpas.nl

Waterpas Civiel Adviesbureau

Is al meer dan 20 jaar leverancier van kwalitatief hoogwaardige 
engineeringsdiensten binnen het brede werkveld van inrichting en beheer 
van de buitenruimte. 

Met ruim 30 medewerkers verzorgen we het gehele traject van studie, 
advies, ontwerp, planvoorbereiding tot directievoering & Toezicht. Wij 
onderscheiden ons door een pragmatische, praktische en flexibele aanpak. 
De verschillende disciplines Civiel, Watermanagement en Ruimtelijk 
Ordening komen samen bij Waterpas. 

Onze slogan is dan ook: We geven praktisch advies van A tot Z! 
Vanuit onze vestigingen in Barendrecht en Hoofddorp zijn we altijd binnen 
handbereik om uw projecten tot een goed einde te brengen.

www.waterpas.nl
mailto:info%40waterpas.nl%20?subject=


SV ATLANTIS / BEDRIJVENDAG / 14.03.2023 

SV ATLANTIS / BEDRIJVENDAG / 14.03.2023 16

16

Bedrijvenmarkt

Speeddates

www.cbbarnhem.nl

info@cbbarnhem.nl

Vertrouwen is goed, controle beter 
Centraal Bureau Bouwbegeleiding CBB is betrokken bij de realisatie van 
prestigieuze en complexe projecten in Nederland, zoals ziekenhuizen, 
winkelcentra en hoogwaardige publieksgebouwen. In de realisatie vervullen 
wij de rol als directievoerder of bouwkundig toezichthouder. Hoe weet de 
opdrachtgever of hij krijgt waar die voor betaalt? Worden de afspraken 
over tijd, kosten en kwaliteit nagekomen en voldoet het gebouw straks aan 
de verwachtingen? Voldoet het werk aan bestek en tekeningen? Alleen 
met directievoering en bouwkundig toezicht op de uitvoering weet de 
opdrachtgever dat hier door een specialist over wordt gewaakt. Dit kan niet 
achteraf aangezien het dan te laat is. Hier moet aandacht voor zijn op die 
momenten dat er nog invloed kan worden uitgeoefend op het resultaat. 

Dit is bij voorkeur nog voor de start van de bouw maar in ieder geval nog 
voor de bewerkingen in het werk wordt uitgevoerd. Het begint met het 
onderkennen van risico’s. Is hetgeen bedacht ook te maken en hoe dan 
precies? Is er toch niet wat vergeten? Wat gebeurt er als er stagnatie 
optreedt? Wat doen we bij afwijkingen? Wie kijkt er of alle wapening 
ook correct wordt aangebracht? Hoe zit het met de verwerking van 
materialen? De wijze waarop producten worden verwerkt is immers 
bepalend voor het resultaat! Is de isolatie bijvoorbeeld niet conform de 
verwerkingsvoorschriften aangebracht dan zal het gebouw niet voldoen 
aan de EPC zoals berekend. Veel onderdelen verdwijnen uit het zicht en zijn 
vaak niet meer te herstellen. Vertrouwen is dan ook goed, maar controle 
beter.

www.cbbarnhem.nl
mailto:info%40cbbarnhem.nl%20?subject=
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Presentatie 13:30 – 13:50

joravision.com

request@joravision.com

Jora Vision is een toonaangevend ontwerp en bouwkundig bedrijf in 
de leisure industrie. Met ontwerp, productie en projectmanagement 
realiseert het creatieve team wereldwijd bijzondere verhaal gedreven 
en gethematiseerde projecten. Waarbij het bieden van een unieke 
bezoekerservaring altijd centraal staat. Jora Vision heeft over 30 jaar 
ervaring in het succesvol realiseren van themaparken & resorts, attracties, 
dark rides, musea & tentoonstellingen, tourist attractions en meer. Door 
de jaren heen heeft Jora Vision een enorm netwerk opgebouwd en 
heeft mogen werken voor mooie relaties zoals: Europa Park, Efteling, 
Energylandia, Merlin Entertainments, Disneyland Resort Paris en Companie 
des Alpes. De projecten variëren hierbij enorm, wat het werken bij Jora 
Vision erg verrassend en uitdagend maakt. 

Alles onder één dak 
Betrokkenheid vanaf het eerste ontwerp tot de oplevering is wat Jora 
Vision bijzonder maakt. Binnen het kantoor van Jora Vision vindt zowel 
het ontwerp als de productie realisatie plaats. Hierdoor is er een constante 
wisselwerking tussen het ontwerp- en het productieteam om ervoor te 
zorgen dat de volledige creatieve visie uiteindelijk tot leven komt in het 
eindproduct. 

Hooggekwalificeerde prestaties 
Vanuit de branche ontvangt Jora Vision veel erkenning, waaronder 8 
hooggekwalificeerde Thea Awards, de Academy Awards van onze industrie. 
De kwaliteit en belevenis die Jora Vision levert, wordt gegarandeerd door 
een talentvol team dat zich elke dag met veel passie en een creatieve geest 
inzet voor ieder project. Elk project is voor ons immers even belangrijk. 
Word jij onze nieuwe creatieve collega? We kijken er naar uit je te 
ontmoeten! 

joravision.com
mailto:request%40joravision.com%20?subject=
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Speeddates

www.gebrvdpoel.nl

info@gebrvdpoel.nl

Wie zijn wij 
Gebr. v.d. Poel b.v. is een Loon- en aannemersbedrijf met vele specialismen. 
Ruim 50 jaar kennis en ervaring, deskundige medewerkers en een modern 
machinepark zijn de ijzersterke basis onder ons bedrijf. Inventiviteit, 
veelzijdigheid en een breed netwerk in het veenweidegebied staan voor 
ons rijke werkkapitaal. Opgeteld vormen ze het DNA van ons bedrijf: de 
denk-, daad- en machinekracht waarmee we voor iedere grond-, weg- 
en waterbouwkundige vraag een kwalitatieve oplossing bedenken en 
realiseren. Onze oplossingen zijn net zo divers als onze klanten en hun 
vraagstukken. En passen naadloos in de cultuurtechnische inrichting van 
ons werkgebied. 

Wat doen wij 

Waterbouw
Van steiger- en havenaanleg tot waterbouwkundige kunstwerken. 

Grondwerk 
Van afgraven tot (opnieuw) bestraten of vergroenen en alles wat daar 
tussen ligt. 

Gebiedsinrichting 
Of u nu een inrichtingsplan heeft of slechts een ruw idee: als het gaat om 
de (her)inrichting van een gebied kunst u bij ons terecht. 

Onderhoud watergangen 
Van baggeren tot kadeverbeteringen en het aanleggen van  
natuurvriendelijke overs. 

Loonwerk 
Van agrarisch loonwerk tot detachering en machineverhuur. 
We verhuren onze machines inclusief bediening, werken als  
calamiteitendienst en nemen werk aan, waarbij we alles regelen.  
Van de vergunningaanvraag tot de oplevering en toekomstig onderhoud. 

www.gebrvdpoel.nl
mailto:info%40gebrvdpoel.nl%20?subject=
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Presentatie 15:00 – 15:20

merosch.nl

info@merosch.nl

Merosch: Zet koers naar morgen! 
Adviseurs voor toekomstbestendige én duurzame gebouwen en gebieden 
Merosch is dé adviseur voor toekomstbestendige en duurzame gebouwen 
en gebieden in Nederland. Voor opdrachtgevers met grote ambities op 
het gebied van duurzaamheid. Zoals gemeenten, projectontwikkelaars, 
woningcorporaties, scholen en architecten. Merosch is gespecialiseerd 
in een aantal kernthema’s, waaronder biodiversiteit, circulariteit en 
warmtetransitie, en vervult zo een voortrekkersrol in de markt. Sinds januari 
2022 nemen we zelfs geen opdrachten meer aan waarbij de ambitie minder 
is dan volledig energieneutraal. Bekijk hier de projecten waar we aan 
werken. 

In totaal werken er nu zo’n 30 collega’s bij Merosch, die stuk voor stuk 
duurzaamheid in hun DNA hebben zitten. We inspireren elkaar graag 
om niet alleen zakelijk bezig te zijn met dit thema, maar ook privé: van 
groene daken tot duurzame reizen. We raken er niet over uitgepraat. Als 
stagiair kun jij je binnenkort ook mengen in de gesprekken. Met de juiste 
begeleiding en met goede loopbaanperspectieven. Vanzelfsprekend zorgen 
we voor een goede werkplek en stage- of afstudeervergoeding. We hebben 
een locatie in Bodegraven en in Amersfoort. 

Ook in 2023 hebben we weer verschillende afstudeer- en stageplekken. 
Download de PDF op onze website voor de uitgebreide stage-opdrachten. 
Mocht je interesse hebben, stuur dan je motivatie en cv naar  
info@merosch.nl 

merosch.nl
mailto:info%40merosch.nl%20?subject=
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Presentatie 15:30 – 15:50

volkerwessels.com

info@volkerwessels.com

Over ons 

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling West bv is een regionale 
organisatie binnen Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) van Koninklijke 
VolkerWessels. Van het ontwikkelen, bouwen en realiseren tot het beheren, 
onderhouden, financieren en exploiteren. Gedreven door duurzame 
innovaties en een multidisciplinaire benadering bestrijkt VolkerWessels 
Bouw & Vastgoedontwikkeling met integrale projecten de hele 
waardeketen. BVGO West is hierbij voornamelijk actief in de woning- en 
utiliteitsbouw in West Nederland.

De volgende werkmaatschappijen vallen onder BVGO West: 
Boele & van Eesteren, Bébouw Midreth, G&S Bouw, Kroon & De Koning, 
Kondor Wessels Amsterdam en IBB Kondor.  

volkerwessels.com
mailto:info%40volkerwessels.com%20?subject=
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www.waalpartners.nl

info@vanderwaal 
partners.nl

Een allround ingenieursbureau met ruim vijfenveertig jaar ervaring 
Civiele engineering is ons vak. Sinds 1974 zijn we een betrouwbare partner 
voor veel opdrachtgevers, van gemeenten en provincies tot ontwikkelaars 
en aannemers. Met een capaciteit van bijna zestig professionals behoren we 
tot de middelgrote civiele ingenieursbureaus. Groot genoeg om de meest 
omvangrijke projecten aan te pakken, klein genoeg om persoonlijk en 
slagvaardig werken te waarborgen. 

De kracht van Waalpartners is dat we vanaf de start hebben geïnvesteerd 
in brede, diepe kennis. Daardoor zijn we u op een groot terrein van dienst. 
Door samen te werken met gespecialiseerde partners kunnen we onze 
organisatie eenvoudig opschalen. Dat maakt Waalpartners ook inzetbaar 
voor gecompliceerde projecten. Binnen de grote diversiteit aan opdrachten 
herkent u altijd onze manier van werken: inventief, pragmatisch, 
oplossingsgericht. Het is een mentaliteit die ieder van onze medewerkers 
eigen is. En die maakt dat de inzet van Waalpartners in elk stadium van een 
opdracht rendeert. Van totaalprojecten tot en met deelopdrachten. Als civiel 
ingenieursbureau zijn we gevestigd in het Hooghe Landhuys in Naaldwijk, 
gemeente Westland.

Building Your Own Future bij Waalpartners 
In civieltechnische projecten komen tal van disciplines samen. Dat maakt 
het ook tot zo’n boeiend werkterrein. Zeker bij een bureau als Waalpartners: 
bij ons vind je al die verschillende specialisten onder één dak. Dat betekent 
dat we onze opdrachtgevers op een breder terrein van dienst zijn. En dat 
we vanaf het allereerste advies tot en met beheer & onderhoud betrokken 
blijven bij projecten.

www.waalpartners.nl
mailto:info%40vanderwaalpartners.nl%20?subject=
mailto:info%40vanderwaalpartners.nl%20?subject=
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www.vangelder.com

info@vangelder.com

Van Gelder is de full-service infrapartner voor Nederland. Met onze 
infraoplossingen dragen wij bij aan de slimme, duurzame en veilige 
openbare ruimte van de toekomst. Wij zijn een Nederlands, financieel 
onafhankelijk familiebedrijf met ruim 1.100 gedreven collega’s en meer 
dan 100 jaar ervaring. Wij ontwerpen en realiseren duurzame onder- en 
bovengrondse infraoplossingen. Daarnaast beheren en onderhouden 
wij infrastructuren. Dit doen wij voor en met bedrijven en overheden in 
Nederland. Onze aanpak is integraal 

www.vangelder.com
mailto:info%40vangelder.com%20?subject=
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Presentatie 14:30 – 14:50

svdba.nl

info@svdba.nl

StijnvandenBoogaard Architecture is een groeiend architectenbureau, 
gevestigd in het centrum van Den Haag. Met ons team van architecten, 
projectleiders en tekenaars werken wij dagelijks aan een breed scala 
aan projecten, variërend van binnenstedelijke herontwikkeling, 
herbestemmingen, restauratie op het gebied van nieuwbouw en exclusieve 
private opdrachten. 

Wij werken innovatief en toekomstgericht, met aandacht voor het 
programma van wensen en oog voor detail. Daarmee leveren wij een 
bijdrage aan tijdloze architectuur, die recht doet aan de omgeving, de 
gebruikers, de functie en beleving. 

Iedere ontwerpopgave is uniek. Iedere opdrachtgever is uniek. Daarom 
denken wij niet in concepten, maar vertalen wij de specifieke wensen van 
iedere opdrachtgever naar een uniek en goed passend ontwerp. Licht, 
beleving, duurzaamheid, materiaalkeuze en kleur zijn hierin voor ons 
onmisbare ingrediënten. 

Ons bureau ontwerpt niet alleen, wij nemen desgewenst ook het traject 
van aanbesteding voor onze rekening, evenals het projectmanagement, de 
bouwbegeleiding en het ontwerpen van tuin en interieur. 

svdba.nl
mailto:info%40svdba.nl?subject=


SV ATLANTIS / BEDRIJVENDAG / 14.03.2023 

SV ATLANTIS / BEDRIJVENDAG / 14.03.2023 24

24

Bedrijvenmarkt

Speeddates

www.ectorhoogstad.com

info@ectorhoogstad.com

De wil om bij te dragen aan vooruitgang is de drijvende kracht achter 
de architectuur van Ector Hoogstad Architecten. De roots van ons 
bureau gaan terug tot de Rotterdamse Wederopbouw. Hier komen onze 
no-nonsense mentaliteit en onze voorkeur voor rationele, praktische 
oplossingen vandaan. Net als onze liefde voor de poëzie van helderheid, 
ruimtelijkheid, transparantie en mooie materialen. Ook zullen we altijd 
rasoptimisten blijven met een vast geloof in vooruitgang. Prettig en effectief 
samenwerken, zowel binnen ons bureau als met onze opdrachtgevers en 
externe ontwerppartners, zorgt ervoor dat we ook zelf grensverleggende 
resultaten boeken. Zo werken we aan fantastische gebouwen. Help je mee? 
Je maakt onderdeel uit van een internationaal ontwerpteam met ongeveer 
50 collega’s en je heb
 

www.ectorhoogstad.com
mailto:info%40ectorhoogstad.com?subject=
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www.eracontour.nl

info@eracontour.nl

Bij ERA Contour bouwen, ontwikkelen en renoveren wij woningen.  
Dat doen wij met ons hoofd én met ons hart. Wij kijken verder dan mooie, 
duurzamewoningen van goede kwaliteit alleen. Iedereen bij ERA Contour 
werkt vanuit passie. Hun liefde voor de stad, de buurt én de bewoners. Want 
als de (nieuwe) bewoners gelukkig zijn in de buurt waar zij wonen, dan zijn 
wij gelukkig!

www.eracontour.nl
mailto:info%40eracontour.nl%20?subject=
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proinfra.nl

info@proinfra.nl

Organisatie. 
Pro Infra is een civieltechnisch advies- en ingenieursbureau met de 
positieve focus op het leefbaarder, veiliger en duurzamer maken van 
de openbare ruimte, het verbeteren van de stedelijke en regionale 
infrastructuur en het bouw- en woonrijp maken van ontwikkelgebieden. 

Kwaliteit. Daar zijn we heel expliciet in. 
Al meer dan 10 jaar zijn we gedreven aan het werk om de kwaliteit van onze 
openbare ruimte te verbeteren. We werken in opdracht van gemeenten, 
provincies, aannemers en projectontwikkelaars. We zijn vakdeskundige 
en enthousiaste mensen die de kwaliteit van elk onderdeel in een project 
willen garanderen. Daarom kiezen we voor een expliciete manier van 
werken: transparant en herleidbaar met behulp van een op maat gemaakte 
Levvromgeving. We vertellen eerlijk wat we kunnen én we doen wat we 
zeggen. Zo werken we efficiënter en weten onze klanten op elk moment 
waar ze aan toe zijn. 

Ontwikkeling. Daar zijn wij altijd naar op zoek. 
Nieuwe uitdagingen gaan we niet uit de weg. We ontwikkelen mee 
met de vragen in de markt en bewaken continu de kwaliteit van onze 
dienstverlening. We adviseren onze klanten hoe ze inventieve oplossingen 
kunnen vinden voor de openbare ruimte in deze tijd van veranderingen op 
het gebied van smart cities en e-mobility, de energietransitie en de roep 
om verduurzaming in de hele keten. Door vanaf het begin van een project 
alle facetten in beeld te brengen, beperken we de kosten en de risico’s en 
verhogen we de kwaliteit.

proinfra.nl
mailto:info%40proinfra.nl%20?subject=
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www.besix.nl

info@besix.nl

Samenvatting BESIX Nederland
Wij bouwen aan duurzame oplossingen voor een betere wereld!
BESIX Nederland (onderdeel van de BESIX Group die wereldwijd opereert) 
heeft een sterke reputatie als het gaat om complexe projecten. Zo 
realiseerden wij hoge woontorens aan de skyline van Rotterdam en  
Den Haag en tunnels, bruggen, stations en parkeergarages (waaronder de 
diepste van West-Europa) die dagelijks door miljoenen mensen worden 
gebruikt.

Op dit moment bouwen wij o.a. aan de POST en de Groene Boog (A13/A16) 
in Rotterdam en het nieuwe hout-hybride hoofdkantoor voor DPG Media in 
Amsterdam.

Benieuwd naar BESIX? Neem alvast een kijkje op www.besix.nl en kom  
14 maart langs op onze stand! 

www.besix.nl
mailto:info%40besix.nl?subject=
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Powerhouse Company is gevestigd in Rotterdam en gespecialiseerd  
in architectuur, stedenbouw en onderzoek. Met een multicultureel en 
-disciplinair team en internationale studio’s in München en Oslo, geven 
wij vorm aan onze projecten door context, esthetiek en functie met elkaar 
te verweven. Gaandeweg hebben we diverse prijzen in ontvangst mogen 
nemen, waaronder de Maaskantprijs, FRAME Award, AM/NAi Award en 
World Architecture Festival Award.

Visie
Wij staan dicht bij onze klanten en denken met hen mee, om gezamenlijk
sociale, economische en duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen behalen.
Dankzij ons multidisciplinaire team en ons samenwerkingsethos dragen wij
volledige verantwoordelijkheid voor elk project, van schets tot uitvoering.

Missie
We streven ernaar betekenis te geven aan ruimte door middel van grondig
onderzoek en technische- en ontwerpoplossingen – in de vorm van mooie
gebouwen. Een tijdloos ontwerp zorgt ervoor dat een gebouw een lang 
leven heeft. Daarom ontwerpen wij gebouwen waar mensen van houden 
en die ze willen blijven gebruiken. Tijdloos betekent dat gebouwen 
duurzaam, mooi en flexibel zijn door een zekere pragmatische eenvoud. 
Wij profiteren van de gegeven locatie en maken gebruik van natuurlijke 
elementen zoals zonlicht; wij kiezen lokale en natuurlijke materialen;  
en wij implementeren circulariteit en hergebruik in onze ontwerpen.

Bedrijvenmarkt

Speeddates

www.powerhouse-
company.com

office@powerhouse-
company.com

https://www.powerhouse-company.com/
https://www.powerhouse-company.com/
mailto:office%40powerhouse-company.com?subject=
mailto:office%40powerhouse-company.com?subject=
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www.bwz-ingenieurs.nl

Info@bwz-ingenieurs.nl

BWZ Ingenieurs is een compacte organisatie die werkt als één team 
van gemotiveerde en betrokken medewerkers. Ons team is een mix van 
specialisten, allround adviseurs en projectleiders. Onze dienstverlening 
kenmerkt zich door een laagdrempelige samenwerking met 
opdrachtgevers en partners, ervaring, inbreng van zowel specialistische 
kennis als kennis van processen, een integrale benadering van 
inrichtingsvraagstukken en kwalitatieve producten. 
Ons werk speelt zich in hoofdlijnen af in drie werkvelden: 
•  Gebiedsinrichting; Samen met de opdrachtgever werken de adviseurs en 

ingenieurs van BWZ Ingenieurs de projectopgave uit tot een beeldende 
inrichtingsvisie of een concreet en haalbaar inrichtingsplan. 

•  Water en Veiligheid; We voeren de benodigde onderzoeken uit om te 
komen tot een functioneel ingerichte ruimte die klimaatbestendig is en 
beschermd tegen overstromingen en wateroverlast. 

•  Infrastructuur en Openbare Ruimte. Op basis van de eisen die vanuit 
gebruik worden gesteld komen we tot een uitgekiend ontwerp dat 
zekerheid geeft voor het gewenste gebruik tijdens de levensduur, zowel 
in landelijk als stedelijk gebied. 

Missie – Waarom bestaat BWZ Ingenieurs? BWZ richt zich met inzet van 
kennis, ervaring en persoonlijke betrokkenheid op het verbeteren van de 
leefomgeving, door ontwerp en advies met aandacht voor duurzaamheid, 
ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit, gezondheid, biodiversiteit en veiligheid.

Visie – Wat wil BWZ Ingenieurs zijn? Wij zijn een deskundig 
zelfstandig bureau met een team van 25 tot 30 collega’s. Op het 
gebied van Gebiedsinrichting, Water & Veiligheid en Klimaatadaptatie 
leveren wij hoogwaardige én integrale diensten. Onze organisatie 
is transparant, toegankelijk en plat; ook voor onze opdrachtgevers, 
samenwerkingspartners en leveranciers. Er staat altijd iemand klaar. 
Met onze persoonlijke benadering stimuleren wij betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van onszelf en onze partners en creëren we een 
prettige werkrelatie. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk voor ons. 
Wij participeren actief in nieuwe ontwikkelingen en innovatieve projecten.

www.bwz-ingenieurs.nl
mailto:Info@bwz-ingenieurs.nl
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civiel360.nl

marco@civiel360.nl 

• Gebiedsmanagers

• Van Dijk Maasland 

•  Aannemeningsbedrijf Kroes

• Verboon Maasland

•  Gemeente Delft 

• Gemeente Schiedam

• Schaal Ingenieurs

• BT Geoconsult

• Maters en de Koning

•  Ingenieursbureau 

Drechtsteden

• De Vries Werkendam

•  De Vries Titan

• De Vries Tensa

Wie zijn wij
Civiel360 is een samenwerkingsverband bestaande uit overheden, 
ingenieursbureaus en aannemers, gericht op het inspireren en ontwikkelen 
van young professionals en studenten binnen de civiele techniek. Het doel 
van ons samenwerkingsverband is om bij te dragen aan een duurzame en 
fitte toekomst binnen de infra. Wij zijn opgericht vanuit de infrabranche 
en hebben géén financieel winstoogmerk en zijn 100% gericht op de 
ontwikkeling van toekomst-fitte studenten, starters en young professionals.

Wat houdt een traineeship bij Civiel360 in?
Het traineeship opmaat is een tweejarig programma en met inhoud 
afgestemd op basis van je interesses en bedrijfsvoorkeuren, passend bij 
je ambities. En jou de mogelijkheid geeft om werkervaring op te doen bij 
zowel civieltechnische, constructieve en waterbouwkundige organisaties, 
aannemers en gemeentes. Een unieke kans om als young professional te 
ontdekken waar jouw sterke punten liggen en welke rol het beste bij je 
past, zonder dat je direct een definitieve keuze hoeft te maken. Gelijktijdig 
met je traineeship volg je ook ons talentontwikkelprogramma. Met focus 
op persoonlijke effectiviteit, vakinhoudelijke expertsessies en persoonlijke 
begeleiding door eigen mentor en coach. 

Wat levert een traineeship bij Civiel360 jou op?
Het traineeship van Civiel360 biedt ook andere voordelen. Zo weet 
je na afloop van het traineeship precies op welke plek en welke rol je 
het beste bij je past. Je kiest vol zelfvertrouwen voor de werkgever en 
professie en beoefent deze vanuit je eigen unieke stijl. Ook ontwikkel je 
een groot zakelijk en persoonlijk netwerk, waarmee je professioneel kunt 
samenwerken. Door de kennis en competenties die je hebt opgedaan, ben 
je in staat om nu en in de toekomst fit en met plezier aan het werk te gaan.

Trainee diploma
Je krijgt een Civiel360 Trainee-diploma bij het succesvol doorlopen van jouw 
traineeship, ondertekend door de top werkgevers waar jij werkzaam bent 
geweest!

civiel360.nl
mailto:marco@civiel360.nl
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www.dvp.nl

info@dvp.nl

Introductie DVP B.V. 
Vanuit onze disciplines bouwmanagement, vastgoedmanagement, 
directievoering en toezicht, planontwikkeling, bouwkostenmanagement, 
installatie concepten en advies voor huisvesting en interieur, staan we 
onze opdrachtgevers bij in de ontwikkeling en realisatie van diverse 
bouwprojecten. We zorgen ervoor dat onze hoogwaardige en complexe 
projecten kwalitatief hoogstaand en financieel beheerst tot stand komen. 
Deze instelling resulteert in gewild en rendabel vastgoed. 

Het managen van projecten is ons vak. We begeleiden vanaf initiatieffase, 
via ontwerp-, aanbestedings-, contract- en uitvoeringsfase tot en met 
de oplevering en nazorg. Onze ambitie is het project binnen budget en 
planning en met het gewenste kwaliteit op te leveren. 

DVP maakt onderdeel uit van de DVP Groep evenals ISIS Bouwadvies, 
DVP Planontwikkeling, DVP Smart Concepts, HTV Bouwtechniek en DVP 
Huisvesting en Inrichting. 

Missie
Wij zien het als professionele uitdaging opdrachtgevers te voorzien van 
deskundig en onafhankelijk vastgoed gerelateerd advies. Onze organisatie 
ziet het als haar taak financiële onzekerheden voor de opdrachtgever te 
minimaliseren.

www.dvp.nl
mailto:info@dvp.nl
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energiek-vastgoed.nl

Info@energiek-vastgoed.nl

Wij zijn Energiek Vastgoed, een jong adviesbureau met een team 
van gepassioneerde Energieprestatie Adviseurs. Onze missie is om 
verduurzaming begrijpelijk te maken voor iedereen die wil besparen 
en mee wil werken aan een betere toekomst voor onze planeet. Met 
onze adviseurs gaan wij opzoek naar de beste oplossing voor al uw 
duurzaamheidsvraagstukken. Onze persoonlijke aanpak en innovatieve blik 
op de huidige markt is wat ons uniek maakt. Ons doel is om een bijdrage te 
leveren aan een duurzamere gebouwde omgeving, waarbij het welzijn van 
de bewoners centraal staat en waar tegelijkertijd een gezond rendement 
voor onze opdrachtgevers wordt behaald. Door het vinden van een balans 
in deze drie doelstellingen, bouwen wij mee aan een wereld bestemd voor 
toekomstige generaties.

energiek-vastgoed.nl
mailto:Info@energiek-vastgoed.nl
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gebiedsmanagers.nl

info@gebiedsmanagers.nl

Gebiedsmanagers is een enthousiast jong bedrijf met 25 enthousiaste 
professionals voor civieltechnisch projecten procesmanagement bij 
gebiedsontwikkelingen. Gebiedsmanagers kenmerkt zich als deskundig, 
pragmatisch en slagvaardig. Maar ook nieuwsgierig en betrokken! 
Gebiedsmanagers levert alle benodigde advies- en ingenieursdiensten, 
zelfstandig of met netwerkpartners. Wij zorgen dat het stedenbouwkundig 
ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Een goede afstemming 
tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek en met alle 
betrokkenen is de succesfactor voor de optimale inrichting van de 
buitenruimte. Steeds meer gemeenten, ontwikkelaars of corporaties 
zien het belang van het duurzaam ontwikkelen van gebieden. 
Gebiedsmanagers loopt voorop in deze ontwikkeling. Onze inbreng bij 
het opstellen van uitvoeringscontracten betekent oog hebben voor een 
heldere risicoinventarisatie, coördineren en vergunnen van een haalbaar 
voorontwerp. Maar ook uitvoerende partijen waar mogelijk zo snel mogelijk 
betrekken in concretisering van de uitvoering en daarmee kosten en tijd 
besparen. 

Naast onze reguliere civieltechnische dienstverlening heeft 
Gebiedsmanagers de volgende speerpunten: 

BIM/GIS 
Wij beschikken over actuele kennis om onze opdrachtgevers vanaf de 
eerste stappen bij gebiedsontwikkelingen en reconstructies de voordelen 
van BIM praktisch toe te laten passen. Daarnaast biedt onze aanpak ook 
voordelen in het ontwerpproces en in de realisatie- en opleveringsfase. 

Volhoudbaarheid 
De komende jaren zullen in Nederland de overlast en kosten ten gevolge 
van klimaatverandering alleen maar toenemen. Dit heeft een directe 
relatie met de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid van wonen. 
Verouderde woonwijken vragen om een nieuwe herinrichting. Samen met 
bewoners een mooi startpunt om de leefbaarheid te vergroten en daarmee 
actief te anticiperen op deze optredende klimaatverandering.

gebiedsmanagers.nl
mailto:info@gebiedsmanagers.nl
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www.schoulsleiden.nl

info@schoulsleiden.nl

Sinds 1930 is Schouls uitgegroeid tot een middelgrote aannemer op het 
gebied van de beton-, weg- en waterbouw. Met behulp van vakbekwame 
medewerkers en modern materieel worden er projecten in diverse 
disciplines uitgevoerd. Schouls voert de projecten uit op basis van 
het klassieke RAW-bestek of op basis van Design & Construct met of 
zonder de Systems Engineering systematiek. Hierdoor biedt Schouls de 
mogelijkheden om een project uit te voeren van ontwerpfase tot en met de 
in gebruik name van het object.

Schouls streeft naar een optimale kwaliteit van de door haar uitgevoerde 
werken, een goede verstandhouding met haar opdrachtgevers en een 
veilige werksfeer voor werknemers en derden.

www.schoulsleiden.nl
mailto:info@schoulsleiden.nl
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www.vabi.nl

werkenbij@vabi.nl

Visie
Wij geloven dat verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt 
versneld door slimme calculatiemodellen. We implementeren de nieuwste 
normen in software, omdat we generieke en efficiënte oplossingen willen 
creëren waarmee vastgoed altijd aan de laatste wetgeving voldoet. Door 
slim de calculaties in te zetten willen we elke bouwfase, van ontwerp 
tot exploitatie, kunnen ondersteunen. Door veelzijdige data eenvoudig 
toegankelijk te maken, is de vastgoedinformatie voor iedereen bruikbaar. 

Wij zijn Vabi Software b.v.
Vabi Software creëert software voor de (installatie)bouw en vastgoedsector. 
De kennisexpertise van de software is breed met een ruime ervaring. Onze 
missie is in deze markt(en) ondersteuning te bieden in het ontwerpen en 
beheren van installaties en gebouwen. De software die we leveren hebben 
een focus op gebouw energetica en bouwfysica.

Wij zijn marktleider in de markt van energielabel registraties voor 
gebouwen. Met onze software is zo’n 90% van álle energie labels 
geregistreerd. Wij ondersteunen meer dan 90% van de woningcorporatie 
sector, die voor 70% van de Nederlandse woningverhuurmarkt 
verantwoordelijk is. En maar liefst 90% van alle utiliteitsbouw in Nederland 
is met onze modellen gesimuleerd.

Onze producten:
• Vabi Elements: Gebouwenergetica & comfort middels gebouwsimulaties
•  Vabi Uniforme Omgeving: Stromingsprogramma voor lucht en 

waterleidingen,
•  Vabi Assets Energie: Energielabels & variantberekeningen op  

portefeuille niveau,
• Vabi EPA: Energielabels & maatwertkadvies berekenen op project niveau.

www.vabi.nl
mailto:werkenbij@vabi.nl
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www.fagus-pme.nl

info@fagus-pme.nl

Fagus Projectmanagement en Engineering is een zelfstandige 
onderneming met eigen expertise, die onderdeel uitmaakt van de Burdock 
Group.

Fagus is gespecialiseerd in management van civieltechnische projecten 
en levert producten binnen een project, waaronder tekeningen en 
contracten. Waar nodig werken we nauw samen met Burdock Infra, die als 
detacheerder kennis en capaciteit op flexibele basis kan leveren.

Wij zijn echte ondernemers: we pakken projecten aan zodat ze binnen 
budget en volgens planning verlopen. Daarbij werken we met ons team 
van deskundigen met brede en diepgaande kennis van traditionele 
en innovatieve contractvormen. We zijn betrokken en voelen ons 
verantwoordelijk bij het tot stand komen van een klimaatbestendige en 
duurzame leefomgeving.

Wij gebruiken bij gemeenten onze technische kennis, ervaring en 
pragmatische insteek om tot de beste aanbestedingen te komen, waarbij 
we oog hebben voor de omgeving en de belangen van de gemeente.

Wij ondersteunen (bouwende) ontwikkelaars op civieltechnisch gebied, 
zodat zij nauwelijks omkijken hebben naar hun projecten. We verzorgen 
alle afstemming met gemeenten, kabels- en leidingeneigenaren en andere 
stakeholders. Zo ontwikkelen we het beste plan voor de (her)ontwikkeling, 
waar alle belanghebbenden achter staan.

Voor aannemers zijn wij juist weer de partij die marktkennis vanuit 
gemeenten mee kunnen brengen. Dit doen we door de beste review op het 
plan van aanpak te geven. Ook ondersteunen wij in UAV-GC-trajecten, van 
engineering tot en met uitvoeringsontwerp.

www.fagus-pme.nl
mailto:info@fagus-pme.nl
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nederland.boskalis.com

nederland@boskalis.com

Boskalis creates new horizons for all its stakeholders. As a world-leading 
dredging and maritime service provider, we offer a unique combination 
of experts, vessels and services. With due observance of the highest safety 
and sustainability standards, we provide innovative and competitive total 
solutions to our customers in the offshore energy sector, ports and coastal 
and delta areas around the world. 

Boskalis has its roots in the Netherlands and has more than 100 years 
of experience in hydraulic engineering, coastal protection and land 
reclamation. Our head office is located in Papendrecht and we have an 
extensive network and offices all over the world. We operate in 90 countries 
and on six continents, with a versatile fleet of more than 600 vessels and 
floating equipment. Shares in the company have been listed on Euronext 
Amsterdam since 1971. 

Our activities
Traditionally, dredging has been Boskalis’ core activity. Our services 
include the construction and maintenance of ports and waterways, 
land reclamation, coastal defense and bank protection. Today we 
also provide a wide variety of marine services and contracting to the 
offshore energy sector. These include the development, construction, 
transportation, installation, inspection, repair and maintenance (IRM) and 
decommissioning of oil and LNG import/export facilities, offshore platforms, 
pipelines and cables and offshore wind farms. 

We offer towing services, emergency assistance and salvage via SMIT. 
Together with our strategic partner in harbor towage services (Keppel Smit 
Towage in Asia) and terminal services (Smit Lamnalco), we cover more than 
90 ports in 36 countries worldwide.

nederland.boskalis.com
mailto:nederland@boskalis.com
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Quiz 14:00 – 14:30 

dehaagsehogeschool.nl/
onderzoek/kenniscentra/
kenniscentrum-mission-
zero

mission-zero@hhs.nl

Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie: een economie 
realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen 
en materialen. Ofwel: weg met het gebruiken van nieuwe grondstoffen en 
niet-duurzame energie. 

Multidisciplinair onderzoek is bij het zoeken naar oplossingen 
noodzakelijk. Kortom, een integrale aanpak op technologisch, economisch, 
maatschappelijk en bestuurlijk gebied.

Als aanjager van duurzaam ondernemen en leven voeren we praktijkgericht 
onderzoek uit. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten gaan met 
actuele vraagstukken aan de slag. Vraagstukken als het leefbaar houden 
van stedelijke omgevingen door CO2-emissies te beëindigen en kansen 
te creëren met afval. Samen met externe partners ontwikkelen we direct 
toepasbare én in de toekomst bruikbare kennis en tools.

In het kenniscentrum bundelen we de expertise van vier lectoraten: Energy 
in Transition, Circular Business, Urban Metabolism en Innovation Networks. 
We zoeken de grensvlakken op en maken samen het verschil. Zo ontstaat 
een andere manier van handelen. We ontdekken nieuwe waarden, kijken 
anders tegen de wereld aan en pakken huidige vraagstukken aan met de 
kennis en technologie van nu. Aandacht voor onze planeet maakt daar een 
onmiskenbaar onderdeel van uit.
 

dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-mission-zero
dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-mission-zero
dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-mission-zero
dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-mission-zero
mailto:mission-zero%40hhs.nl%20?subject=
mailto:mission-zero%40hhs.nl%20?subject=
mailto:mission-zero%40hhs.nl%20?subject=
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