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Deelnemers  : 6 

Workshopleider/notulist : Anika Morsink (Beleidsmedewerker Savantis) 

     Gerard van der Pas (Coöperatieve Stukadoors) 

Locatie   : Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht 

Datum   : 7 oktober 2014 

 

 

1. Algemeen 
Gerard van der Pas was de enige die inhoudelijk op de hoogte was en dan alleen van de sector Stukadoren. De 

sectoren ‘Glaszetten’ en ‘Wand- en Plafond’ zijn daarom niet besproken.  

 

Erwin Niedeveld gaf aan dat hij het (aangepaste) BCP+ dossier kan laten valideren door bedrijven in de regio 

Rotterdam.  

 

2. Opzet Workshop 
De workshop is aangeboden in ronde 2. Allereerst is kort door Anika de PowerPoint presentatie getoond en 

uitleg gegeven over de totstandkoming en de inhoud van het BCP+ dossier. Vervolgens is plenair gediscussieerd 

over de vragen (andere werkvorm gekozen i.v.m. de grootte van de groep).  

 

3. Inhoud dossier 
Specifiek technische competenties: 

• R23.1: Kan op gevelisolatie een gepleisterde afwerking aanbrengen. Dit moet worden veranderd in: 

Kan op gevelisolatie een grondlaag en wapening aanbrengen en vervolgens afwerken met een 

pleisterlaag.  

• Cradle tot Cradle wel opnemen. Reden: het delven van materialen kost meer energie (inclusief CO2) 

dan het recyclen van materialen (natuurlijke materialen moeten veelal uit grotten worden gedolven 

en is kostbaar). Dus: heeft indirect betrekking op de energetische verduurzaming.  

• Als algemene opmerking wordt aangegeven dat als bouwers een andere manier van werken en andere 

technieken toepassen (zoals Heijmans in de ochtend presenteerde), dit van invloed is op het werken in 

de Afbouw. Er wordt dan met name bedoeld het van buiten isoleren van woningen. Ook het 3D 

printen kan van invloed zijn op het Afbouwproces.  

 

Niet technische competenties (specifiek en generiek): 

• Er wordt geen verschil gezien in specifieke en generieke competenties (soft skills). Ze zijn het eens met 

hetgeen is verwoord.  

 

4. Structuur en toepasbaarheid BCP+ dossier: 
Geen opmerkingen. Is goed mee te werken. 
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