
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwmanagement 

Bouwtechniek 

Vastgoedmanagement 

Vastgoedadvies 



 
 
 
 
 
 
 

Pagina 2  
 

 

INLEIDING 
Sinds 2014 is De VastgoedAdviseur als onafhankelijk adviesbureau actief binnen de vastgoedmarkt. 

Vanuit een brede ervaring is een gedegen kennis opgebouwd van de regionale vastgoedmarkt en met 

behulp van het ‘Stappenconcept’ is er gewerkt aan oplossingen 

waarvan al in een vroeg stadium duidelijk is dat ze economisch en 

maatschappelijk haalbaar zijn. 

 

Zoals de naam al zegt, heeft De VastgoedAdviseur zich tot nu toe vooral beziggehouden met het 

geven van adviezen op vakgebieden als locatie-, huisvestings- en herontwikkelingsstudies, aankoop 

en verkoop van vastgoed, vastgoedkwaliteitsonderzoek, wijziging van bestemmingsplannen, etc.. 

 

In 2016 slaat De VastgoedAdviseur een nieuwe weg in en wel onder de 

naam DVA IngenieursAdviseurs. De nieuwe naam betekent ook een 

serieuze uitbreiding van de diensten.  

 

dVA    staat voor multidisciplinaire dienstverlening op het gebied van vastgoedontwikkeling, 

realisatie en beheer & onderhoud. 

dVA   opereert landelijk, maar wordt ook als adviseur betrokken bij internationale projecten en 

ontwikkelingen.  

dVA   voert zijn werkzaamheden voor verschillende typen opdrachtgevers met zorg uit. Zo worden 

er opdrachten uitgevoerd voor projectontwikkelaars, beleggings- en financieringsinstellingen, 

internationaal opererende bedrijven, makelaars, overheden, ontwikkelende aannemers en 

particulieren.  

 

KERNWAARDEN 
Voor een opdrachtgever is het van groot belang dat hij weet wat ie krijgt. Daarom hanteert             

een aantal kernwaarden en wel de volgende: 

 

 dVA    is een onafhankelijk ingenieurs- & adviesbureau. 

 dVA   adviseert m.b.t. het gehele ontwikkel- & bouwproces (van initiatief t/m beheer & 

onderhoud).  

 dVA    werkt samen met gerenommeerde partners, elk specialist binnen hun eigen disciplines. 

 dVA   ontzorgt zijn opdrachtgever door het efficiënt beheersen van de risico’s. 

 dVA   staat voor integrale duurzaamheid.  
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ONDERSCHEIDEND 

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom een opdrachtgever dVA    als adviseur bij zijn 

ontwikkelingen en/of projecten zou willen betrekken? 

dVA    onderscheidt zich door de aanwezige expertise en ruime ervaring in alle sectoren van de 

vastgoed- & bouwketen. Als raadgevend ingenieur, proces- & projectmanager, (ontwikkelende) 

aannemer, vastgoed- & projectontwikkelaar, belegger en vastgoedbeheerder c.q. exploitant. 

 

De opdrachtgever kan voor al zijn vragen bij               terecht. Dus zowel voor strategische-, technisch 

inhoudelijke-, als ook voor financierings-, contract- en andere juridische vastgoedvraagstukken. 

 

 

dVA    kan voor de opdrachtgever een  ‘ONE-STOP-SHOP’ zijn! 

  

Initiatieffase 

Ontwikkelingsfase 

Realisatiefase 

Exploitatiefase 

(Beheer & Onderhoud) 

Wel/niet haalbaar 

Wel/niet verplichtingen 

aangaan 

Wel/niet overdracht 

DVA Vastgoedadvies 

DVA Vastgoedmanagement & 

Bouwtechniek 

DVA Bouwmanagement & 

Bouwtechniek 

B  
DVA Vastgoedmanagement & 

Bouwtechniek 

DVA  
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VISIE 

dVA    streeft ernaar om zijn opdrachten uit te voeren op basis van een integrale aanpak, waarbij er 

grote waarde wordt gehecht aan duurzaamheid, milieu en energiezuinigheid. Adviezen zullen zo 

nodig zijn gebaseerd op Total Costs of Ownership. Hierbij gaat het niet alleen om de primaire 

investeringen die nodig zijn om een project te ontwikkelen en te realiseren, maar ook om de 

beheers- en exploitatiefactoren en bijbehorende kosten met betrekking tot de gehele levensduur van 

een gebouw of complex. 

Met betrekking tot aanbestedingen heeft dVA   een grote voorkeur voor aanbesteden op basis van 

de Economisch Meest Voordelige Indiening (EMVI). 

 

DIENSTEN 

Vastgoedadvies 
Van initiatief tot en met het beheer en de exploitatie van een gebouw, complex of een 

vastgoedportfolio is het van belang dat –voordat er definitieve keuzes worden gemaakt en 

beslissingen worden genomen- alle mogelijkheden, kansen en risico’s inzichtelijk worden gemaakt. 

dVA    kan de opdrachtgever bij dit proces met zijn expertise en ervaring zeer van dienst zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorbeeld massastudie 
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dVA   adviseert op het gebied van o.a.: 

• Onderzoek naar en aanbrengen van beleggingsobjecten 

• Locatieonderzoeken m.b.t. ontwikkelmogelijkheden 

• Massastudies & vlekkenplannen 

• Ruimtelijke / functionele / economische 

haalbaarheidsstudies 

• Ruimtelijke onderbouwing en stedenbouwkundig advies 

• Onderzoeken herbestemming 

• Subsidieregeling stimulering herbestemming 

monumenten 

• Aan- en verkoopadviezen d.m.v. Quickscan  

• Strategische vastgoedadviezen 

• Waardeoptimalisaties 

• Huisvestingsadviezen 

• Conceptontwikkelingen 

• Projectfinancieringen 

• Juridische zaken 

Vastgoedmanagement 
Vastgoedeigenaren, beheerders en exploitanten zullen voldoende inzicht moeten hebben m.b.t. alle 

mogelijke beheersfactoren. Dit om er voor te zorgen dat hun vastgoed voor een bepaalde levensduur 

op de juiste wijze in stand kan worden gehouden, zal functioneren en renderen.  

dVA   kan de opdrachtgever met zijn adviezen op het gebied van Vastgoedmanagement hier zeker 

bij van dienst zijn. 

 

  

Voorbeeld MJOP (Meerjaren Onderhouds Plan) 
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dVA  adviseert op het gebied van o.a.: 

 Opstellen Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) & -begrotingen (MJOB) 

 Service voor banken en curatoren m.b.t. beheer en onderhoud van leegstaande panden 

 Beheer van vastgoedportfolio’s 

 Huisvesting en bedrijfsprocessen 

Bouwmanagement 
Zodra een initiatief voor een ontwikkeling is afgerond, is het van belang dat het vervolgtraject op een 

juiste wijze wordt ingezet en gecontinueerd. Hierbij is de proces- en projectmatige kant van het 

ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van grote invloed. Er zal niet alleen gestuurd moeten worden 

op tijd en geld, maar ook op de organisatie, de kwaliteit en de mogelijke risico’s. Een goed 

programma van eisen, de juiste organisatie, diverse risicoanalyses en een op maat gesneden 

aanbestedingsprocedure is essentieel en zal het uiteindelijke projectresultaat in grote mate bepalen. 

dVA   kan de opdrachtgever met zijn expertise in alle fasen van het proces van dienst zijn. 

 

Voorbeeld Vastgoedproces 

dVA   kan de volgende diensten leveren: 

• Proces- & Projectmanagement (van initiatief t/m B&O en exploitatie)  

• Projectdirectie & gedelegeerd opdrachtgeverschap  (incl. DEPCm & turnkey projecten) 

• Risicomanagement 

• Programma van Eisen (functioneel & technisch) 

• Ontwerpen en uitvoeren van aanbestedingsprocedures 
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• Ontwikkelen en uitvoeren van Audit-trajecten, noodzakelijk bij UAV-GC contracten 

• Directievoering & toezicht 

• Planning & Kostenmanagement  

• Wijzigingsprocedure bestemmingsplan 

• Schrijven van V&G-plannen 

 

Bouwtechniek 
In het vastgoedproces zijn een aantal zaken van prominent belang. Dat zijn natuurlijk de 

financieel/economische aspecten, zo ook het proces-, project- en risicomanagement. Als 

vastgoedeigenaar/beheerder is het noodzakelijk om volledig inzicht te verkrijgen of te hebben in de 

technische staat van de eigendommen, (latent) aanwezige constructieve en/of bouwfysische 

problemen  of dat je bij het indienen van de omgevingsvergunning en WABO niet voor vervelende 

verassingen komt te staan. 

           is van mening dat vastgoedadvies niet ophoudt bij de commerciële en functionele zaken, 

maar dat je pas een compleet en uitgebalanceerd advies kunt geven, als je ook de technische staat 

van het vastgoed volledig inzichtelijk kunt maken en integraal in een advies kunt meenemen. 

           heeft de expertise om via document- en in situ-onderzoek de technische staat van een 

gebouw of een complex volledig in kaart te brengen en de opdrachtgever te adviseren over 

aanwezige risico´s, verbeteradviezen, bouwconstructies, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en 

bijv. EPA & energiebesparing.  

Om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen en te 

verkrijgen, dient er door en namens de opdrachtgever veel 

informatie te worden aangeleverd, zoals bouwkundige- en 

constructieve tekeningen, diverse constructieve en 

bouwfysische berekeningen, kostenramingen, etc.. Om een 

omgevingsvergunning te krijgen, zal er moeten worden 

voldaan aan het Bouwbesluit en andere vigerende wetten en 

regelgeving. Dit is een complexe zaak. 

Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat het 

vergunningstraject soepel en snel verloopt. Dit kan alleen 

als de zekerheid bestaat dat alle in te dienen informatie 

voldoet aan de eerder genoemde wet- en regelgeving. Daarom is het aan te bevelen om –voordat de 

diverse stukken bij de gemeente worden  ingediend- een totale Bouwbesluittoets uit te voeren. Deze 

bouwbesluittoets kan               verzorgen. 

 

Voorbeeld controle spouwconstructie in situ 
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              kan de opdrachtgever van dienst zijn met o.a.: 

• Onderzoek bouwkundige & technische kwaliteit bestaande 

panden, incl. verbeteradviezen 

• Onderzoek en advies m.b.t. constructieve, bouwfysische & 

akoestische problemen 

• EPA- & energiebesparingadviezen 

• Adviezen op het gebied van brandveiligheid 

• Diverse berekeningen m.b.t. de aanvraag omgevingsvergunning 

& WABO (EPC, ventilatie & daglicht) 

• Bouwbesluittoets t.b.v. de aanvraag Omgevingsvergunning.  

 

 

 

Thermische doorsnedeberekening 


