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Agenda 06-11-2018
_________________________________________________
09.00 uur
3WA Bewoners enquête (Marcel van de Beek)
09.30 uur

Sigma Real Estate Services (Geert de Haan)

10.15 uur

Infinity Repair (Nico Heijmen)

11.00 uur

Koffie pauze

11.30 uur

Energie en glas (Marcel Comzicht/Bauke
Westerdijk)

12.30 uur

Broodje/afsluiting

1e spreker 9.15 uur
Bewoners enquêtes
Spreker: Marcel van Beek
Marcel van Beek namens 3WA geeft aan hoe wij als opdrachtnemer om moeten
gaan met de bewoners enquêtes die 3WA namens Woonwaard afneemt na
voltooiing werk. De enquêtes worden digitaal afgenomen en zijn online
inzichtelijk voor alle deelnemende partijen.
3WA: Uw bedrijf of instelling is een dienstverlenende organisatie. Uw
medewerkers hebben dagelijks contacten met klanten. Uw klanten verwachten
een goede prijs-kwaliteitverhouding. U werkt in een snel veranderende
omgeving. Door de toenemende concurrentie en de hoge verwachtingen van uw
klanten hebt u behoefte om de klantmening continu te peilen. Onze service
“automatische enquête” geeft u hiertoe de mogelijkheden.

2e spreker 9.30 uur
Sigma (PPG) Real Estate Services
spreker: Geert de Haan
‘Alles onder controle’
Als vastgoedbeheerder streeft u naar optimaal rendement, zekerheid omtrent het
budget, duurzaamheid en tevreden gebruikers. Om dat te realiseren is er de
Sigma Real Estate Service. Dit totaalpakket omvat verschillende diensten die
zowel het rendement als de uitstraling van uw objecten optimaliseren. Zo zorgen
we er samen voor dat uw vastgoedbeheer volledig onder controle heeft.
Expertise
In Sigma Real Estate Service brengen we alle expertise op het gebied van
verfinnovatie, kleur, duurzaamheid en lange termijn-vastgoedonderhoud samen.
Met Sigma Real Estate Service is vastgoedbeheer makkelijker en efficiënter.
Hierbij hanteren we twee pijlers: het optimaliseren van rendement en een
optimale uitstraling van uw vastgoed. Alle diensten zijn erop gericht risico’s te
voorkomen en onderhoudskosten inzichtelijk te maken. Dat geeft u meer
zekerheid bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan en -budget en
zorgt voor een tevreden gebruiker.

3e spreker 10.15 uur
Infinity Repair
spreker: Nico Heijmen
Nico gaat in op gebied van opnames NEN 2767 beheer van gebouwen
Infinity Repair is een nieuw en innovatief reparatie concept voor een duurzame
reparatie van fragmentaties van houten kozijnen.
Het is een uniek concept dat wereldwijd 3D-geprinte kozijnreparaties kan leveren
van een zeer hoogwaardig materiaal !
Het totaalconcept van Infinity Repair is gericht op:

het verduurzamen van de leefomgeving,

het verhogen van de arbeidsproductiviteit en

de kwaliteit van het eindproduct van houtrot-reparaties

Zie powerpoint presentatie ‘Presentatie Infinity Repair’

4e spreker 11.30 uur
Energie en glas
spreker(s): Marcel Comzicht / Bauke Westerdijk (AGC)
Marcel comzicht gaat in op nieuwe innovaties glasgebied en met name op gebied
van nul op de meter met Vacuümglas een zeer lage U waarde gehaald wordt.

Zie powerpoint presentatie ‘Energie en Glas’

Afspraken
-

Er is op dit moment een nieuwe afspraak gemaakt om deze presentatie bij
Woonwaard in huis te houden zodat meerdere medewerkers van
Woonwaard met name uit de Nieuwbouw projecten ook hier naar kunnen
kijken.

-

Schilderwerken De Boer gaat in samenwerking met AGC in opdracht van
Woonwaard een pilot draaien met 2 of 4 woningen vacuüm glas 0.4.

-

De evaluatie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019, de datum wordt
nader bepaald.

