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Renoveren is werken in een wereld van mensen en 

hun gewoonten. Een wereld van huizen en thuizen. 

Van verleden en toekomst. Wil je dat goed doen, 

dan moet je verstand hebben van veel meer dan 

alleen techniek. Je hebt oog voor de bewoner 

en gevoel voor communicatie. Ook streef je 

betrokkenheid en openheid na.

Juist omdat je bij renovaties met veel variabelen  

en stakeholders te maken hebt, is volgens ons  

een goede voorbereiding van het grootste belang.  

Elk scenario wordt uitgedacht en voor ieder 

potentieel knelpunt vinden wij een oplossing.

Daar gaan we zo ver mogelijk in. Dat zit in onze 

genen. Bovendien hebben we in de afgelopen 

zeventig jaar dat Salverda bestaat, waardevolle 

ervaring opgebouwd. Door terug te kijken kun 

je leren om vooruit te kijken. Wij willen het beste 

bieden voor alle partijen. Voor nu én, net zo 

belangrijk, voor de generaties die na ons komen. 

Want wij denken vooruit, we plannen vooruit  

en we werken vooruit.

Sterker nog…

Mensenwerk

‘ Vandaag 

vooruit denken, 

daar heb je 

morgen  

plezier van’
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De ervaringen  
die wij nu opdoen, 
zijn weer de basis 
voor de toekomst.

De wereld  
van morgen 

komt er door  
de keuzes

van vandaag.
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Wat we doen 
De wereld van woningverbetering is een 

wereld vol dynamiek. Er wordt snelheid en 

flexibiliteit gevraagd. Bij Salverda doen we er 

nog een schepje bovenop. Advies, maatwerk en 

duurzaamheid; dat is waar de markt en de  

mens behoefte aan hebben.

GROOT ONDERHOUD EN RENOVATIE

Wij vinden dat betaalbaar renoveren en maatwerk 

samengaan. We doen dat zorgvuldig, doelmatig en 

flexibel. Vanaf het begin van een project denken wij 

actief mee in vraagstukken en projectoplossingen. 

Hierdoor kunnen we bij verandering snel schakelen 

om het gewenste resultaat te behalen. We hechten 

daarom veel belang aan een goede en langdurige 

samenwerking. 

VERDUURZAMING

Wettelijke eisen, BENG, NOM of BREEAM; wij 

hebben de juiste kennis in huis en kunnen ze 

toepassen. Verduurzaming is bij uitstek een kwestie 

van vooruitkijken. Daar zijn we sterk in. Samen 

maken wij de keuzes waar u ook over vijf jaar 

nog achterstaat. Dankzij onze brede kennis van 

dagelijks onderhoud en renovaties helpen we u 

altijd met de juiste informatie. 

REPARATIE EN STORINGSONDERHOUD

U wilt tevreden huurders. Dat betekent onder meer 

snel reparaties verzorgen en adequaat reageren 

bij storingen. Dat nemen we graag op ons. We 

monitoren uw storingen en lossen ze op. De kennis 

die we zo opdoen, benutten we om u te adviseren 

over toekomstig onderhoud, aanpassingen en 

terugkerende klachten. We evalueren continu met 

u en uw huurder, zodat we alle verbeterpunten 

meenemen in de voorbereiding van nieuwe 

onderhoudsprojecten.

CALAMITEITENDIENST

Storingen houden zich niet aan 

kantooruren. Daarom hebben wij bij 

Salverda een eigen calamiteitendienst. 

Onze eigen medewerkers zijn 7 dagen 

per week 24 uur per dag bereikbaar. 

Zo kunnen wij bij spoedmeldingen 

direct een professionele oplossing 

bieden. Gegarandeerde service, 

geleverd door vaste mensen.

MUTATIE-ONDERHOUD

Mensen zijn in beweging, persoonlijke 

situaties veranderen en nieuwe 

wensen doen zich voor. Van kleine, 

zoals een nieuw voordeurslot, 

tot grote, zoals een complete 

badkamerrenovatie. Bij Salverda 

werken we met korte lijnen en vaste 

projectteams. Dat is prettig, want zo 

zijn woningen weer snel beschikbaar 

voor nieuwe huurders.

Meer weten over onze diensten? 

Kijk op onze website salverda.nl  
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 1. INITIATIE 

Wij ondersteunen u in de initiatieffase met:

• Complexvisie

• Financiële kaders

• Projectdoelen

• Stakeholdersanalyse

• Duurzaamheidsambities

 2. PLANONTWIKKELING 

In deze fase houden we ons bezig met:

• Programma van Eisen

• Voorbereidingsplanning

• Complex bezoeken

• Scenario’s uitwerken

• Communicatiestrategie

 3. PLANUITWERKING 

Tijdens de planuitwerking zoeken wij 

naar de beste oplossing op maat:

• Meer dan alleen techniek

• Communicatieplan

• Herbruikbaarheid materialen 

• No-regret maatregelen

• Partners selecteren

• Transparantie en zorgvuldigheid

 4. VOORBEREIDING 

In deze fase houden we ons bezig met:

• Inkoopschema

• Dagplanning

• Contracten

• Termijnschema’s

• Bewonerscommunicatie

 7. BEHEER 

Nu gaat het om onderhouden en waarde toevoegen:

• Digitaal complexbeheer

• Advies op maat

• Kostenreductie 

• Altijd bereikbaar

• Verbeteren en innoveren

• Overlast inzichtelijk

 6. OPLEVERING 

In deze fase doen we aan kennisdeling:

• Woongenot

• Projectdocumentatie 

• Evalueren en leren

• Onderhoudsvisie

Wij zijn uw partner als het gaat om 

verduurzaming, onderhoud en renovatie. 

Onze aanpak is dan ook om dit proces 

samen met u op te starten. Daarnaast 

verliezen we budget en bewoners niet 

uit het oog en zijn we compleet in onze 

manier van werken.

Onze aanpak

 5. UITVOERING 

Tijdens de uitvoeringfase staat de mens centraal:

• Beleving en verbeteren

• Eigen personeel

• Snel, slim en prefab

• Materieel en werkplaats

• Successen delen

INITIATIEFFASEBEHEER

PLAN-
ONTWIKKELING

OPLEVERING

PLANUITWERKINGUITVOERING

VOORBEREIDING
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WE GAAN IN GESPREK MET BEWONERS

Als je woning toe is aan renovatie of je wilt je woning 

verduurzamen, dan kan dat vragen oproepen. En 

soms onzekerheid of zelfs weerstand. Bij Salverda 

hebben we oog voor de doelgroep. Méér dan dat. 

Met onze afdeling woonconsulenten hebben we 

een unieke aanpak ontwikkeld die 100% gefocust is 

om het renovatieproces voor bewoners zo prettig 

mogelijk te laten verlopen. Wij bieden maatwerk voor 

elke huurder.

We zijn er graag vroeg bij. Verwachtings management 

speelt immers een cruciale rol. Onze woonconsulenten 

gaan van deur tot deur. Dat maakt merkbaar verschil. 

Informeren, vragen beantwoorden, meedenken. Open 

en eerlijk. Bovendien zijn we tijdens de renovatie zelf 

altijd bereikbaar.

Renoveren is 
communiceren

“ Wij geven duidelijkheid.

 En dat schept rust.”

 MAUREEN

 WOONCONSULENT

Een persoonlijk gesprek over 

onze unieke aanpak met woon

consulenten? Kijk op onze website 

salverda.nl/diensten/wonen



Bouwen 
voor 
bewoners

Renoveren draait niet zozeer om stenen, 

badkamers of bijvoorbeeld kozijnen. Het draait 

om mensen. Mensen werken voor mensen. 

Dat vraagt een speciaal type vakman. Je komt 

tenslotte heel dicht bij de gebruiker, letterlijk ín 

hun (woon)ruimte. Wij zijn tijdelijk een buurman 

of vrouw bij wie bewoners binnen kunnen lopen. 

Dit draagt bij aan sociale cohesie en leefbaarheid 

in de wijk. Ook als we weer weg zijn. Bij Salverda 

kunnen we dat.

Bij Salverda werken specialisten met hart 

voor renovatie. Ons vakmensen hebben een 

proactieve houding en allemaal dezelfde drive: van 

toegevoegde waarde zijn. Goed werk leveren, altijd. 

Toekomstgerichtheid zit in ons DNA. We begrijpen 

hoe belangrijk het is om heel zorgvuldig alle 

risico’s in kaart te brengen en ook bij bewoners aan 

verwachtingsmanagement te doen. Aan elk project 

werken we met projectteams die we met zorg 

samenstellen. Salverda-mensen zijn betrouwbaar, 

gemotiveerd en brengen een flinke dosis energie 

met zich mee en We gaan voor oprecht, persoonlijk 

contact – open en transparant. We werken altijd 

met respect voor de bewoner; we zijn tenslotte te 

gast. Dus we gedragen ons ook als gast.

Wij zijn 
vooruit
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55 wooneenheden 

gemoderniseerd  

in Vaassen

Voor we hier van start gingen, hebben 

we eerst een opruimactie voor de 

bewoners georganiseerd. De twee flats zijn 

energiezuiniger gemaakt en hebben nu ieder 

hun eigen frisse en vrolijke kleur. 

156 woningen in 

Harderwijk kregen een 

nieuwe uitstraling

Hier zijn twee blokken seniorenwoningen 

en zes flats flink aangepakt. Samen met de 

bewoners zijn er nieuwe kleuren bedacht die  

wij hebben aangebracht op de gevels. 

42 woningen in 

Heino verduurzaamd

Dit was een groot onderhoudsproject 

dat we samen met onze partners hebben 

aangepakt. Ieder woontype kreeg zijn eigen 

onderhoudsstrategie. Bijna alle woningen 

hebben nu energielabel A.

68 keer planmatig 

onderhoud in 

Hardenberg

Hier hebben we onder andere de  

daken vernieuwd en zijn er zonnepanelen 

geplaatst. Iedere woning krijgt nu 

stroomopbrengst van zes panelen. 

Energetische 

verbetering woningen 

in Utrecht

In de wijk Lombok is groot onderhoud 

uitgevoerd aan 75 woningen. Ook de 55 

woningen aan de Lange Hagel zijn aangepakt. 

Alle woningen zijn energetisch verbeterd.
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Klanten aan 
het woord

HATTEM, HEERDE EN EPE

Nuchtere 
kwaliteit

Woonstichting Triada verhuurt, beheert 

en onderhoudt zo’n 6.500 sociale 

huurwoningen. Dat doen ze al ruim honderd 

jaar, in de gemeenten Hattem, Heerde en 

Epe. Voor renovaties schakelt Triada veel 

met Salverda. Of het nu de renovatie van 

een toilet in een woning betreft of complete 

renovatieprojecten. Herman Schreurs, 

projectleider planmatig beheer en realisatie: 

“We werken graag met Salverda: kwaliteit 

hoog in het vaandel en nuchtere mensen. 

Salverda levert kwaliteit. Ze zijn goed in 

sparren, meedenken, vernieuwend oplossen. 

Wij zijn erg tevreden. Omdat we al zo lang 

samenwerken, kennen we elkaar goed. 

De samenwerking met de projectleiders, 

uitvoerders en werkvoorbereiders gaat 

uitstekend.”

Mitros is met ruim 28.000 huurwoningen 

de grootste woningcorporatie in Utrecht 

en Nieuwegein. Marjolein Ruiter, senior 

vastgoedontwikkelaar en Richard Kerkhof, 

projectmanager: “We kwamen jaren geleden 

bij toeval in contact met Salverda. Zij 

kwamen met een innovatief renovatie-idee 

dat óók nog eens in minder tijd kon worden 

uitgevoerd. Zo is het betreffende project tot 

driekwart jaar versneld. Daar wordt bij Mitros 

nog steeds over gepraat!

Een van de redenen dat we voor Salverda 

kiezen, is de manier van samenwerken. 

Salverda geeft altijd een aantal scenario’s, 

wat voor ons heel prettig is. Ze komen met 

goed advies en handelen vanaf dag één 

tot na de oplevering in het belang van het 

project. Je zit met elkaar aan tafel over de 

plussen en minnen, voor- en nadelen, etc. Het 

is dat we een andere helm dragen, maar we 

vormen echt een team.”

UTRECHT & NIEUWEGEIN

Projectbelang
steeds voorop



De bouw heeft de naam conservatief en weinig 

vernieuwend te zijn. Niets is minder waar. 

Ontwikkelingen van techniek en systemen gaan 

razendsnel. Wij kunnen die door onze grote 

flexibiliteit snel adapteren. Een belangrijk doel 

is bijdragen aan doelen gesteld in de circulaire 

economie en de Bouwagenda. 

Hoe dragen wij daaraan bij? Allereerst door ons in 

te zetten voor eeen zo klein mogelijke foodprint 

en CO2 neutraal bouwen. Ten tweede focussen 

we ons op de reductie van afval. Door materialen 

te hergebruiken en al bij het ontwerp te kiezen 

voor herbruikbare materialen en toepassingen. 

Daarnaast kijken we altijd of renovatie een betere 

optie is dan nieuwbouw of transformeren. We 

houden onze ogen open voor nieuwe, innovatieve 

of natuurlijke materialen en producten. Dit 

kunnen wij niet alleen. Daarom zoeken we altijd 

partnerschappen en samenwerkingen, die ons 

steunen in deze ambitie. Circulariteit zit in ons DNA. 

Salverda volgt de ontwikkelingen op de voet en 

heeft een projectmanager circulariteit in eigen huis. 

Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid om 

onze impact op het milieu drastisch te verlagen.

WIJ ZIJN VOORUIT

U investeert niet alleen in een mooi 

renovatieproject, maar ook in een beheersbaar

onderhoudsobject. De materialen die we gebruiken, 

zijn onderhoudsarm en van hoge functionele en 

technische kwaliteit. De prijs-kwaliteitverhouding 

is bovendien uitstekend. Zo kunnen elementen 

eenvoudig vervangen of gerepareerd worden. 

RENOVEREN MET VISIE

En dan is het werk gedaan, de oplevering achter 

de rug. Maar ook dan stopt onze betrokkenheid 

niet. Uiteraard geven we graag en met het grootste 

vertrouwen garantie op het door ons geleverde 

werk. We nemen het onderhoud graag op ons. Zo 

kunnen we onze expertise blijven doorontwikkelen. 

En daar worden we allemaal beter van!

Onderweg naar
de toekomst

Wij zijn 
vooruit

Maatschappelijk 
betrokken

Continue 
verbeteren

Realistisch 
en doordacht



Samen maken we morgen.

Salverda Bouw BV

Postbus 4

8084 ZG  ‘t Harde

Industrieweg 13

8084 GS  ‘t Harde

+31 (0)525 65 16 66

www.salverda.nl


