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Interim Bouwconsult b.v. is een onafhankelijk raad−

bouwkundig advies

gevend ingenieursbureau en gespecialiseerd in bouw−

project-organisatie

kundige projectbegeleidings−, en advieswerkzaam−

bouwkostenbeheersing
projectplanning
directievoering
bouwkundig tekenwerk

heden waarbij de nadruk wordt gelegd op het be−
heersen en controleren van het bouwproces.

Directievoering omvat volgens de SR 1997 het
vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle
zaken de uitvoering van het werk betreffende. Indien een architectenbureau niet zelf de directie
voert over een bouwproject of de opdrachtgever dit
niet wenst kan door ons bureau de taak van directievoerende

worden

overgenomen.

Inhoudelijk

kunnen alle werkzaamheden worden uitgevoerd die
de opdrachtgever of het architectenbureau wenselijk acht. In meest uitgebreide vorm kan zelfs als
gedelegeerd opdrachtgever worden opgetreden
waarbij tevoren de verantwoordelijkheid van partijen wordt overeengekomen. Ook kan directievoering
een meer beperkte opdracht inhouden indien de
opdrachtgever of het architectenbureau zelf bepaalde werkzaamheden uitvoert. Gedacht kan worden aan bouwkundige kwaliteitsinspecties, meeren minderwerkcontrole, werk- en uitvoeringstekeningcontrole e.d. Mede kan directievoering het opstellen van overzichten van de financiële stand van
het werk omvatten ten aanzien van onder meer bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, verwerking
van verrekenbare hoeveelheden en bestedingen
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ten laste van stelposten. Het houden en voorzitten
van bouw(team)vergaderingen inclusief het ver-
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slaggeven en distribueren aan belanghebbenden
kan ook aan ons bureau worden toevertrouwd.
Vanzelfsprekend vormt de administratieve afhande-
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ling bij en van een project een belangrijke rol in het
bouwproces teneinde afspraken vast te leggen, gegevens uit te wisselen en alle belanghebbenden te
informeren. Tevens kan een juiste vastlegging van
alle feiten een goede basis vormen voor de uiteindelijke afrekening. In de eindfase van een project is
de oplevering en daarmee verband houdende
werkzaamheden belangrijk bij de uiteindelijke overdracht van aannemer aan opdrachtgever. Een juiste en nauwkeurige vaststelling van nog uit te voeren werkzaamheden zorgt voor een kwalitatief
hoogstaand eindproduct en daardoor minder complicaties in de beheersfase.

Een gedegen begeleiding gedurende de voorbe−
reiding en uitvoering van een bouwproject is zeker b
elangrijk voor de realisatie binnen de gestelde
kwaliteitsnormen, beschikbare tijd en vastgesteld
budget. Interim Bouwconsult b.v. kan deze taak
p zich nemen en een partner zijn voor een
succesvol bouwproject.
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