OPSTELLEN UITVOERINGSONTWERPEN

‘Wij leveren uitvoeringsontwerpen waarmee
de aannemer aan
de slag gaat.’

Om het tempo van de uitvoering van de
versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio verschillende
maatregelen

uitgewerkt.

maatregelen

is

de

Een

van

die

realisatie

van

een

bouwimpuls door de inzet van Bedrijfsbureau
BI. Bedrijfsbureau BI is in juli 2020 gestart en
we zijn gevestigd in een voormalige school in
Wirdum (Groningen). We werken in opdracht
van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat/NCG en bestaan uit een afvaardiging
van de medewerkers van zes gekwalificeerde
regionale

aannemers.

Ons

team

van

medewerkers zorgt ervoor dat er concrete
uitvoeringsontwerpen voor woningen worden
geleverd. Nadat de uitvoeringsontwerpen

‘Wij maken ons
samen sterk voor
uw veilige thuis’
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gereed zijn, dragen we die over aan een van
de zes aannemers. De aannemers pakken
het vervolgtraject met de woningeigenaren
op. Samen dragen we op deze manier ons
steentje bij aan het veiliger maken van de
woningen in Groningen.

HET FRISO BOUWCONCEPT

‘Samen met
de aannemers
dragen wij ons
steentje bij aan
veilig wonen in
Groningen’

ONZE WERKWIJZE
Het Bedrijfsbureau gaat aan de slag met adressen waarvoor in het
verleden reeds een versterkingsadvies is opgesteld dat nog niet is
uitgevoerd. De gemeente selecteert in samenspraak met NCG de
adressen voor Bedrijfsbureau BI. Ook uw woning is geselecteerd voor
deelname aan het traject van Bedrijfsbureau BI. NCG 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 het traject van Bedrijfsbureau
BI gaat het bedrijfsbureau aan de slag met het ontwerp van uw
aardbevingsbestendige woning. U wordt hierbij als eigenaar nauw
betrokken. Het opgestelde uitvoeringsontwerp voor uw woning wordt
na uw goedkeuring ter akkoord gedeeld met NCG en uiteindelijk door
één van de betrokken aannemers uitgevoerd. U stemt er daarna mee in
dat NCG opdrachtgever van de aannemer is voor de uitvoering van de
versterkingswerkzaamheden. NCG is daarbij verantwoordelijk voor de
financiering van de versterkingswerkzaamheden.

Kennismakingsgesprek en
bespreken liggend VA*
*Versterkingsadvies
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U kiest of u meedoet

Uitvoeringsontwerp (UO)
Wij werken het uitvoeringsontwerp uit en bespreken dit met u.

Goedkeuring UO door NCG

5

Overdracht UO aan aannemer
NCG is opdrachtgever
van de aannemer

6

Uitvoering

7

Oplevering

Uw woning is versterkt!

DEELNAME BEDRIJFSBUREAU BI
U maakt zelf de keuze of u wilt deelnemen aan het traject van
Bedrijfsbureau BI. De woon-bouwbegeleider van het bedrijfsbureau
ondersteunt en informeert u tijdens het traject tot en met uitwerking
van het uitvoeringsontwerp. Het uitvoeringsontwerp wordt, na uw
goedkeuring en die van NCG, door ons overgedragen aan de aannemer.
De aannemer neemt het vervolg van uw versterkingstraject inclusief de
communicatie en ondersteuning op zich. De woon-bouwbegeleider van
het bedrijfsbureau blijft tot en met oplevering van de versterking met u
in contact over het verloop van het proces. Hij/zij staat u bij met advies
en tips.
U kunt er ook voor kiezen uw versterkingsadvies te laten uitvoeren via het
reguliere proces van NCG. De bewonersbegeleider van NCG bespreekt deze
keuzemogelijkheid met u.

KENMERKEN BEDRIJFSBUREAU BI
Pragmatisch: onze aanpak is praktijk- en resultaatgericht. We
sluiten daarmee aan op de reguliere werkwijze in de bouwsector.
We maken gebruik van de kennis en ervaring van onze
professionals en benutten alle beschikbare en bruikbare kennis
en ervaring die al zijn opgedaan in het aardbevingsdossier.
We voorkomen daarmee dat we het wiel opnieuw uitvinden en
gaan direct in praktijk met de woningeigenaren aan de slag.
Daadkrachtig: samen met de woningeigenaren en alle andere
belanghebbenden gaan we voortvarend aan de slag. Onze
medewerkers zijn energiek, vol werklust en gedreven om
samen de plannen voor de woningen concreet te maken.
Nadat we de plannen gereed hebben, dragen we die zorgvuldig
over aan een van de zes aannemers om uit te voeren.
Deskundig: we leveren kwaliteit: als bedrijfsbureau leveren we
kwaliteit wanneer de woningeigenaren tevreden zijn over de
samenwerking met Bedrijfsbureau BI en over het plan dat wij
aan ze opleveren. Met ons team, dat bestaat uit medewerkers
afkomstig van zes (middel)grote regionale aannemers, zetten
we ons hier maximaal voor in. Alle zes betrokken aannemers
beschikken over jarenlange ervaring en hebben alle kennis in huis
om samen met woningeigenaren praktijkgerichte plannen op te
stellen. Onze medewerkers werken daarbij intensief samen om de
woningeigenaren maximaal te begeleiden tijdens de planvorming.
We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze informatie
over ons bedrijfsbureau nog vragen heeft. Bij vragen kunt u contact
opnemen met een woon-bouwbegeleider van Bedrijfsbureau BI of kijk op
www.bedrijfsbureau-bi.nl voor meer informatie.
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