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Debby van Wijngaarden
Werkt inmiddels 1,5 jaar bij Bouwend Nederland als facilitair manage
Hoe ervaar je ‘Het Bouwhuis’?
Ik weet niet beter dan dat het pand leeg is omdat ik gestart ben tijdens Coronatijd in mijn rol
als Facilitair manager. Veel collega’s werken van huis uit maar ik ben regelmatig op kantoor
van veel mensen in mijn team werken wel op kantoor. Denk aan de huismeester en de
dames van de receptie.
Het pand is ruim, gebruiksvriendelijk maar zou wel iets warmer mogen zijn. Als het weer
buiten omslaat in de herfst, wordt het binnen ook kouder. In oktober is er een omslagpunt
waarop je de WKO moeten omzetten van zomerstand naar winterstand. We zitten nu dus in
winterstand maar het blijft fris. Er zijn ook erg weinig mensen aan het werk en dat scheelt
natuurlijk.
Verder biedt Het Bouwhuis alle faciliteiten die we nodig hebben. Het is een mooi en
comfortabel pand.
Heb je te maken met de techniek in het pand?
In mijn rol als facilitair manager hoor ik wel meer over de techniek. Ik probeer om samen
met mijn team de technische informatie op te halen en vast te leggen voor de toekomst.
Want die was niet beschikbaar. En de man die echt alles wist, is vorig jaar onverwachts weg
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gevallen waardoor we nu vaak op zoek moeten gaan naar informatie om dingen en storingen
op te lossen.
Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat er voor elke lift een alarmlijn is. En natuurlijk is er
ook een meldingslijn voor het alarmsysteem.
We hebben een onderhoudsplan waarin bijvoorbeeld alle installaties staan. Onze
huismeester gaat de rol van de technisch gebouwbeheerder overnemen en samen gaan we
een meerjarig onderhoudsplan maken waarin we alle vervangingen en vernieuwingen
opnemen. Dan moet het budget hiervoor misschien ook wat omhoog maar dat gaan we dan
zien.
Energiebesparing
• We proberen om in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw het pand te sluiten. Dan
werkt er bijna niemand dus dan hoeft je natuurlijk niet het hele pand warm te houden.
Daarvoor moeten we onze medehuurders meenemen. We zijn erover in gesprek.
•
•

De parkeergarage is voorzien van led verlichting. We kijken of we meer led kunnen
toepassen in het pand en buiten.
Het vergadercentrum wordt ook aangepast naar energiezuinige verlichting

•

Misschien zouden we iets aan de gevelbekleding kunnen doen maar dat gaat dan wel ten
koste van de uitstraling van het pand en dat willen we niet. Want we hebben een
karakteristiek pand dat de Bouw en Infra symboliseert en dat moet wel zo blijven.

•

Voor de verlichting hebben we sensoren in toiletten. Of dat ook het geval is in
individuele kamers van huurders weet ik niet zeker maar alle overige ruimtes zijn
voorzien van sensoren

Natuurinclusief
• We hebben al een sedumdak op de parkeergarage.
• Regenwater opvangen en gebruiken voor toiletten is misschien een optie maar draagt
niet direct bij aan het energieleverend maken van het pand.
• In de parkeergarage op de eerste verdieping zouden we misschien nog iets kunnen doen
de flora en fauna maar ik heb geen ideeën hoe dit beter kan
Wat zou er nog meer gedaan kunnen worden aan het opwekken van energie?
• PV panelen op het dak misschien?
• Misschien wel een windturbine op het dak. De gemeente Den Haag heeft die toegepast
maar dat ding gaf heel veel storing en heeft dus niet veel stroom opgewekt.
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•
•
•

Wij hebben geen fabriek op het bedrijventerrein die restwarmte over houdt zodat we
dat zouden kunnen gebruiken
Water zou misschien gebruikt kunnen worden voor energieopslag maar hoe de
waterhuishouding om ons heen gesitueerd is, weet ik niet.
Van der Valk gaat bouwen maar ik denk niet dat ons dat wat oplevert.

Zijn er nog dingen die je de studenten wilt meegeven
De architectuur van het pand moet wel gewaarborgd blijven. Het uiterlijk moet niet
aangetast worden. We zijn een vereniging van bouw- en infrabedrijven. Het Bouwhuis moet
wel intact blijven.
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