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Referentieprojecten

Scope heeft energiebesparing en duurzaamheid hoog in het vaandel
staan. Wij adviseren op het gebied van integrale duurzaamheid,
materiaalgebruik en energiebesparing.
Integrale duurzaamheid
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode
om de integrale duurzaamheidprestatie van
gebouwen te bepalen. De methode omvat vier
verschillende keurmerken waaronder BREEAM
Nieuwbouw en renovatie. Deze wordt gebruikt
om de duurzaamheidsprestatie van nieuwe
gebouwen te bepalen.
Voordelen voor u om te kiezen voor een BREEAM certificering op rij:
• BREEAM-NL maakt duurzaamheidscore van uw project inzichtelijk;
• BREEAM-NL beoordeelt op negen duurzaamheidcategorieën;
• Een BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meer waarde;
• BREEAM-NL kan helpen bij groenfinanciering (MIA/VAMIL);
• Met een BREEAM-NL project kunt u operationele kosten reduceren;
• Een BREEAM-NL project is beter voor productiviteit en gezondheid;
• Met BREEAM-NL is een gebouw voorbereid op de toekomst.

Meer info? Neem contact met ons op!
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Scope
Bouwmanagement
Kostenadvisering kantoorpand
t.b.v. transformatie; Knevel
Architecten Amsterdam

Scope is een bouwmanagementbureau dat wordt ingeschakeld
om bouwprojecten integraal te
begeleiden vanaf het idee tot en met
de realisatie en beheer.
Scope is gevestigd in Almere en
De Goorn (Noord-Holland )

Kostenadvisering en Bestek
Kunsthal Almere; KRFT Architecten

Onze BREEAM Expert adviseert organisaties over het laten certificeren
van hun gebouwen volgens de BREEAM-NL normen. Tevens helpt de
Expert bij de voorbereiding van een assessment.
Energie besparing (EPA)
Scope kan voor u energetische maatwerkadviezen opstellen en de
energielabels voor zowel woningbouw (EPA-W) als voor utiliteitbouw
(EPA-U) berekenen. Onze energieadviseurs beschikken over de juiste
expertise om uw woning of utiliteits
gebouw te inspecteren en het
energielabel te berekenen. Indien u energetische
maatregelen wilt treffen om de energieprestatie van
de woning te verbeteren wordt geadviseerd om maatwerkadvies
te laten opmaken. In dit advies wordt ook rekening gehouden met
het binnenklimaat, gezondheid, ruimtebeslag en onderhoud. Tevens
worden investeringen en terugverdientijden toegelicht.

Telescope

In deze Telescope aandacht voor onze
producten op het gebied van:
EPA-W advisering 24 woningen
Leimuiden - Heembouw
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• Inspecties bestaand vastgoed
• Energieadvisering

Kwaliteitsborging in de bouw (WKB)
De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is een nieuw
stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe
gebouwen en vergunningplichtige werken.
Wanneer de wet in werking
treedt (2017) vervalt de
preventieve toets van Bouw- &
Woningtoezicht (BWT) als het
gaat om de bouwtechnische
voorschriften. Daarbij houdt
BWT tijdens het bouwen geen
toezicht meer. Deze taken en
verantwoordelijkheden draagt
de overheid over aan de private
markt.
Om de kwaliteit van de bouwwerken te kunnen borgen, kunnen
straks verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging worden
ingezet. Deze instrumenten worden door marktpartijen opgesteld
en bestaan uit een systeem van toetsing van ontwerp en controle
op uitvoering van het bouwwerk. De WKB introduceert de
zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ als een spil in de kwaliteitsborging:
hij past het instrument toe en geeft uiteindelijk akkoord op
het gebouwdossier dat bij oplevering aan BWT moet worden
overhandigd. In dit gebouwdossier staat alle relevante informatie
waaruit blijkt dat het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving
(bron:kvinl.nl) .

Meer informatie:
Investerings- en
bouwkosten ramingen
Melkpad Hilversum
Roodbeen Architecten

i: www.scopebm.nl
e: info@scopebm.nl
t: 036 - 546 76 11

Scope volgt deze ontwikkelingen op de voet en onderzoekt de
gevolgen (bijvoorbeeld op het gebied van kosten, contracten en
planning) voor de gewijzigde wetgeving voor haar opdrachtgevers.
Daarnaast bereiden wij onze medewerkers voor zodat ook zij aangesteld kunnen worden als kwaliteitsborger.
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STABU bestek schrijven

Kostenmanagement

In het STABU bestek, ook wel bouwbestek genoemd, worden alle onderdelen beschreven die essentieel zijn
voor de bouw of verbouwing. In de
praktijk wordt het STABU bestek ook
vaak gebruikt als onderdeel van het
contract tussen opdrachtgever en de
aannemer. Scope heeft jarenlange
ervaring met het schrijven van STABU
bestekken. Wij schrijven altijd volgens
de laatste STABU catalogus, zodat een
bestek altijd up-to-date is.

De beheersing van kosten is de rode draad in ieder bouw- en renovatie
project en in veel processen. Ons product kostenadvies richt zich op vrijwel
alle marktsegmenten en wij bedienen een breed scala aan klanten van
architecten tot gemeenten en corporaties.
Onze bouwkostenadviseurs brengen
gedegen calculaties en kostenadviezen uit in
verschillende stadia van het bouwproces: van
initiatief tot en met onderhoud. Daarnaast
verzorgen wij:
• haalbaarheidsanalyses
• elementenbegroting
• bouwkostenraming
• directiebegroting
• exploitatie- en onderhoudsbegroting (MJOB)
Dit alles met als doel dat met behulp van onze adviezen een gedegen besluit
kan worden genomen.

Een voorbeeld hiervan is het project
bedrijfspand Peijnenburg. Raad
Architecten te Zwaag (NH) heeft Scope
opdracht gegeven om VO- DO begrotingen en tevens STABU- en
prestatiebestek op te stellen voor
het ontwerp en de aanbesteding
(traditioneel) van nieuwbouw
bedrijfspand van Koninklijke
Peijnenburg.

Scope onderscheidt zich in de markt op het gebied van kostenadvies. Enerzijds
zijn wij tijdens de hele ontwikkelcyclus actief en anderzijds geven wij ook
actief sturing aan de optimale verhouding
tussen kosten en kwaliteit gedurende het
ontwerpproces.
De ambitie en mogelijkheden van onze
opdrachtgevers zijn hierin de leidraad van
ons advies.

Naast het standaard Stabubestek stellen wij ook technische
omschrijvingen op voor nieuwbouw
en renovatie projecten. In een
technische omschrijving zijn de
bouwkundige oplossingen van het
ontwerp van een bouwproject op
elementniveau opgenomen. Hiermee
biedt deze omschrijving een goed
inzicht waarmee het verdere ontwerp
van een bouwproject efficiënter kan
verlopen.
Meer informatie: bel 036-546 76 11 of
mail info@scopebm.nl

BIM en bouwkosten

Referentieprojecten

Wij, als adviesbureau, zien dat BIM (Bouw Informatie Model) steeds
vaker wordt toegepast bij projecten. Een dergelijk model kan in theorie
alle informatie over het te bouwen bouwwerk bevatten. Het is daarom
ook zeer geschikt om kosten mee te bepalen.
Scope is reeds overtuigd van de voordelen van het gebruik van deze
nieuwe technologie. Voordelen voor onszelf, maar ook voordelen voor de
klant. Door het gebruik van BIM
tijdens het kostenramingsproces
is het namelijk mogelijk sneller
en nauwkeuriger te werken.
Dit levert een begroting op die
dichter bij de werkelijkheid ligt,
en daarnaast eerder gereed is.
Win-win dus!
Op dit moment ligt het zwaartepunt voor het gebruik van BIM bij veel
projecten bij de beslissingen in de investeringskosten (ontwerp en bouwkosten) terwijl is aangetoond dat de levensduurkosten veel belangrijker zijn
om op te sturen.
Deze kosten proberen we al tijdens het ontwerpproces inzichtelijk te
maken. BIM maakt het mogelijk ook over een langere periode kennis
en informatie doelmatiger in te zetten en dat is weer te gebruiken bij
bijvoorbeeld het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen.

V&G en bouwveiligheidsplan

Inspecties bestaand vastgoed

In een V&G plan wordt omschreven op welke manier er aan een
bouwproject wordt gewerkt vanuit ARBO-oogpunt en welke partijen bij
het werk betrokken zijn. In het V&G plan staan dan ook de afspraken
op het gebied van veiligheid en gezondheid die tussen de verschillende
partijen zijn vastgelegd. Het bouwveiligheidsplan gaat meer in op de
concrete inrichting van de bouwplaats en de gevolgen van die inrichting
en het gebruik van de omgeving.

Scope verzorgt verschillende soorten inspecties van bestaand vastgoed:
Inspecties t.b.v. het opstellen van een MJOB (Meerjaren Onderhoud
Begroting), maar ook inspecties t.b.v. een quickscan:
• Een quickscan van de bouwkundige staat en/of woontechnische kwaliteit wordt door een opdrachtgever gevraagd om tot één of meerdere
haalbare scenario’s voor het betreffende (woon)complex te komen.
• Een quickscan om één of meerdere van te voren opgegeven scenario’s
te onderzoeken.
De resultaten uit dit onderzoek zijn bedoeld om te adviseren over de
toekomst van het onderhavige complex. Bij het inspecteren is het van
belang de bouwkundige staat op grove elementen inzichtelijk te krijgen
en de mogelijkheid tot het aanbrengen van verbeteringen. Ook is het van
belang om bij woningen de eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid te checken met de eisen uit het Bouwbesluit.

Voor diverse architecten- of adviesbureau’s, zoals onder andere W3Architecten en Ingenieurs te Broek in Waterland en New Cheese
Developement te Amsterdam, stelt Scope V&G en/of bouwveiligheidsplannen op.
Meer informatie? mail naar info@scopebm.nl of bel 036 - 546 76 11.
2

PvE, kostenadvisering, en
ontwikkeling Floating Island Almere;
Blue Jay - Arc2 Architecten Almere
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V&G en bouwveiligheidsplannen,
W3 Architecten en Ingenieurs

Diverse kostenramingen bouwkostenmanagement
Marc A Campo architect

V&G plan
Groenmarktkade, New Cheese
Developement te Amsterdam

