
FACILITY MANAGEMENT 



Welkom bij Projet. Projet maakt bouwen makkelijk. Wij heb-

ben kennis van zaken, een constructieve visie, jonge ideeën 

en een dynamische werkwijze. Projet is als onafhankelijk ad-

viesbureau een toegevoegde waarde op alle niveaus binnen 

uw bouw- en huisvestingsproces: als bouwadviseur, bouw-

projectmanager, huisvestingsadviseur, bouwprojectcontrol-

ler, facilitair manager of gebouwbeheerder. En dat werkt!

Projet Bouwmanagement Vast-

goed Beheer is in 1999 opgericht 

en is sindsdien uitgegroeid tot een 

professioneel en onafhankelijk ad-

viesbureau.

Met onze jarenlange ervaring en 

de gecombineerde kennis van 

bouwkunde,  constructies, installa-

ties en interieur kunnen wij u geheel 

onafhankelijk ondersteunen en ad-

viseren. 

Naast onze werkzaamheden voor 

de zakelijke opdrachtgever leve-

ren wij ook uiteenlopende diensten 

voor de particuliere markt. 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar 

tijdens kantooruren van 08:30 tot 

17:00 uur. Voor spoedgevallen zijn 

wij uiteraard 24 uur per dag bereik-

baar.

In

Facility Management (Interim)
Hebben uw medewerkers de volledige focus op hun sales taken, of zijn ze teveel 

bezig met secundaire taken? Door tijdelijke vervanging of uitvoer van facilitaire 

projecten ontzorgen wij u en uw medewerkers!

Huisvestingsadvies
Past uw huisvesting nog wel bij uw ideeën en gedachten van de organisatie? 

Geef uw bedrijf een duurzaam maatschappelijk verantwoorde boost, samen 

komen we tot een passend advies.

Inkoop-/contractmanagement
De inkoop van uw secundaire diensten en processen zijn gezamenlijk veel geld 

waard, maar niet uw eerste prioriteit, een besparing is al snel gevonden.

Wij maken het voor u begrijpelijk en overzichtelijk!

Total Cost Lifecycle
Een nieuwe, alles omvattende term rondom de kosten die er voor zorgen dat u 

en uw medewerkers zich op de primaire taken van uw bedrijf kunnen focussen.

Een prettige gedachte wanneer u een rapport in handen hebt, en op uw secun-

dair dashboard kunt zien wanneer u met uw kosten te snel gaat.

Kijk op www.projetbv.nl voor meer informatie.



Projet ontzorgt u

(INTERIM) FACILITY
MANAGEMENT

Een van onze diensten is Interim 

Facility Management. U kunt de 

interim facility manager inscha-

kelen op projectbasis of indien 

gewenst voor een bepaalde 

periode om bijvoorbeeld een 

capaciteitsprobleem op te lossen. 

Wij kunnen voor u een facilitaire- 

en/of storingshelpdesk opzetten.  

Hiermee registreerd u alle klach-

ten/meldingen zowel nieuw, 

onderhanden en afgewikkeld.

Verder adviseren en begeleiden 

wij u ook bij keuzes in het opstel-

len van een beveiligingsplan 

en het implementeren van een 

CCTV (camerabewakingssys-

teem). Het implementeren van 

audio- en video-toepassingen in 

uw kantoor omgeving. 

HUISVESTINGS
ADVIES

Duurzaamheid effectief inzet-

ten. Samen zoeken wij naar de 

zogenaamde Quickwins welke 

eenvoudig te realiseren zijn. 

Hierbij kunt u denken aan zon-

nepanelen, slimme isolatie-

toepassingen, energiebespa-

ring door spanningsreductie 

of led-technologie en het ge-

bruiken van regenwater voor 

het spoelen van het toilet. Uit-

eindelijk zullen deze duurzame 

verbeteringen resulteren in een 

betere huurwaarde van het pand.

Energielabeling advies van uw 

huisvesting behoort tevens tot 

een van onze diensten. Wij  be-

spreken met u de mogelijkhe-

den en verstrekken u advies  

over de te nemen maatregelen.

INKOOP-/CONTRACT 
MANAGEMENT

Onder contractmanagement 

verstaan wij het strategisch in-

kopen, beoordelen en adviseren 

van facilitaire diensten of syste-

men namens en samen met u. 

Maar ook het benchmar-

ken van Energie inkoop,

de bewaking, schoonmaak 

en  overige faciltaire diensten.

Bovenstaand kan op basis van 

inleen/regie opdracht of u kunt 

kiezen voor het uitvoeren van 

een TCO-scan.

Met de TCO-scan (Total Cost of 

Offi ces) krijgt u inzicht in de kosten

waarmee besparingen gerea-

liseerd worden op “no cure no 

pay”

TOTAL COST 
LIFECYCLE

De Total Cost Lifecycle (TCL) geeft 

u inzicht in de totale kosten tijdens 

de lifecycle van uw vastgoed.  

Het opstellen van een MJOP 

(meerjarenonderhoudsplan) 

geeft u inzicht in de totale te 

verwachten technische onder-

houdskosten voor de komende 

jaren. Wij stellen een Dynamische  

meerjarenplanning op. Deze 

wordt jaarlijks geactualiseerd.

Wij  berekenen voor u de TCO 

(Total Cost of Ownership, niet 

zijnde de TCO-scan)  van uw 

organisatie, waardoor U in-

zicht krijgt in facilitaire kosten. 

De TCL helpt de directie bij het 

maken van strategische  en 

beleidsmatige afwegingen.
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Projet is werkzaam in de volgende disciplines:
• kantoorgebouwen   •   bedrijfs gebouwen 

• winkelcentra   •   non-profi tgebouwen

• horecagebouwen   •   villa’s en woningen 

Projet is werkzaam in de volgende onderdelen:
• verbouw   •   nieuwbouw

• uitbreiding   •   renovatie

•   beheer   •   facilitair 

Voor een overzicht van referentieprojecten kunt u kijken op: www.projetbv.nl.

Interesse?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. 

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.


