Vlot aan de slag
met het ontwerp
voor uw woning

Om een impuls te geven aan het tempo van
het versterken van woningen en gebouwen
in Groningen zijn door Rijk en regio tal
van maatregelen uitgewerkt. Een van die
maatregelen

is

Bedrijfsbureau

BI:

een

compact bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau
bestaat

uit

gekwalificeerde

regionale

aannemers, constructeurs en ervaren woon-/
bouwbegeleiders.

Deze

professionals

gaan op basis van hun kennis en ervaring
direct met u aan de slag met het plan
voor uw woning. Daarbij sluiten zij zoveel
mogelijk aan op bestaande processen in de
bouwwereld en heeft u (als opdrachtgever)
de regie over de versterking van uw woning.

‘Wij maken ons
samen sterk voor
uw veilige thuis’

Met deze aanpak verkorten we wachttijden,
verminderen we benodigd onderzoek en
bijbehorend papierwerk en doordat u zelf
direct met de aannemer aan tafel zit, gaan
we vlot aan de slag met het ontwerp van uw
aardbevingsbestendige woning.

HET FRISO BOUWCONCEPT

VOOR WIE?
Bedrijfsbureau BI is één van de
maatregelen om de versterkingsopgave in
Groningen te versnellen.

HOE WE TE WERK GAAN?

VERSNELDE UITVOERING
VERSTERKINGSADVIEZEN

Het Bedrijfsbureau gaat in eerste instantie aan de slag met een aantal

Met de versnelde uitvoering

adressen waarvoor in het verleden reeds een versterkingsadvies is

versterkingsadviezen gaat Bedrijfsbureau

opgesteld dat nog niet is uitgevoerd. We noemen dit deel ‘Versnelde

BI een deel van de reeds in opdracht van

uitvoering versterkingsadviezen’. Daarnaast gaat het Bedrijfsbureau

Nationaal Coördinator Groningen opgestelde

aan de slag met een aantal adressen waarvoor in het verleden nog geen

versterkingsadviezen versneld in uitvoering

advies is uitgebracht.

brengen.
De gemeente selecteert de adressen voor Bedrijfsbureau BI. Ook uw
woning is geselecteerd voor de versnelde uitvoering door Bedrijfsbureau
BI. Nationaal Coördinator Groningen neemt daarom contact met u op
voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Ook Bedrijfsbureau BI
is aanwezig bij dit gesprek. Na het gesprek en uw eventuele akkoord op
deelname aan Bedrijfsbureau BI gaat het Bedrijfsbureau samen met u
aan de slag met het ontwerp van uw aardbevingsbestendige woning. Het
uitvoeringsontwerp voor uw woning wordt uiteindelijk door één van de
betrokken aannemers uitgevoerd.

Kennismakingsgesprek en
bespreken liggend VA*
*Versterkingsadvies

U kiest of u meedoet

Uitvoeringsontwerp
Wij werken samen met u aan
een uitvoeringsgereed ontwerp

Uitvoering

Oplevering
Uw woning is versterkt en is
klaar voor de toekomst!

DEELNAME BEDRIJFSBUREAU BI
U maakt zelf de keuze of u wilt deelnemen aan de versnelde uitvoering
door Bedrijfsbureau BI. Wanneer u hiervoor kiest zit u direct met de
aannemer aan tafel om te werken aan het versterkingsplan voor uw
woning. De begeleiding wordt dan volledig verzorgd door de woon-/
bouwbegeleiders en aannemers van Bedrijfsbureau BI. De woon-/
bouwbegeleider begeleidt u tot en met de realisatie van de versterking

ONZE
SPEERPUNTEN

van uw woning. Hij/zij staat u bij met advies en tips en ondersteunt u
tijdens de verschillende fases van de versterking van uw woning.
U kunt er ook voor kiezen uw versterkingsadvies te laten uitvoeren via het
reguliere proces van Nationaal Coördinator Groningen. De bewonersbegeleider
van Nationaal Coordinator Groningen bespreekt deze keuzemogelijkheid met u.

KENMERKEN BEDRIJFSBUREAU BI
•

Deskundig: Bedrijfsbureau BI bestaat uit gekwalificeerde regionale
aannemers, constructeurs en ervaren woon-/bouwbegeleiders die
direct samen met u aan de slag gaan met het plan voor uw woning.

•

Efficiënt: We sluiten aan op bestaande processen in de bouwwereld
waarmee onder andere benodigd onderzoek, wachttijden en
bijbehorend papierwerk sterk worden verminderd.

•

Betrokken: U bent als eigenaar de opdrachtgever van de versterking
van uw woning, maakt onderdeel uit van het bouwteam en bent
daarmee direct bij het proces betrokken. Net als bij een regulier (ver)
bouwproces stemt u zelf de werkzaamheden aan uw woning af met
de aannemer uit Bedrijfsbureau BI.

We kunnen ons voorstellen dat dit nog vragen bij u oproept. In het
oriënterende

kennismakingsgesprek

dat

Nationaal

Coördinator

Groningen u aanbiedt, is alle ruimte voor een nadere toelichting en het
beantwoorden van uw vragen.

www.bedrijfsbureau-bi.nl

