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Ted Pasveer (rechts) en uitvoerder Marco Fleuren (links) bespreken het 
3D-informatiemodel op de bouwlocatie aan de Volkelseweg in Uden.

‘DÉ PLEK OM WEER 
AAN MIJN TOEKOMST 
TE BOUWEN’

mij vrij in een van de nieuwe gebouwen aan de Reitse Hoevenstraat. 
Wat een verademing!”

Pure luxe
Dennis: “Daar kreeg ik een eigen kamer met een toilet, douche en 
keukenblok: pure luxe vergeleken met eerst. Zo kun je gewoon douchen of 
iets koken zonder daar eerst toestemming voor te vragen. Een belangrijke 
voorwaarde om weer aan je toekomst te bouwen. Mede dankzij de hulp van 
mijn persoonlijke coach en leefcoach kan ik me weer richten op de dingen 
die me gelukkig maken. Naast wat schrijf- en vertaalwerk sport ik iedere 
dag. En één keer in de week ga ik voetballen of basketballen met kinderen 
van vluchtelingen. Ook geef ik op vrijwillige basis Nederlandse les aan 
allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers.”

Eigen verantwoordelijkheid
Dennis: “Mijn traject bij Traverse is afgelopen september officieel 
afgerond. Een heerlijk moment. Want mijn toekomst ziet er weer een stuk 
beter uit. Ik ga fulltime aan de slag bij de klantenservice van Ziggo en heb 
een kamer gevonden in een rijtjeshuis in de Tilburgse Bomenbuurt. 
Die woning deel ik met een jonge student uit Iran, een Pool en een Hongaar. 
Daar vind ik rust en regelmaat. Voor mij betekent die eigen plek vooral 
weer zelf verantwoordelijkheid nemen. Bij Traverse kwam ik in een 
gespreid bedje terecht, maar dat kan er ook voor zorgen dat je inactief 
wordt. Nu ga ik mijn zaakjes weer zelf regelen.”   

Nog centralere rol 
BIM bij prefab-
bouwmethode
Het Bouw Informatie Model (BIM) staat al jaren aan de basis van onze 
werkwijze. Juist omdat we extra focussen op prefab bouwen, krijgt het 
een nóg centralere rol. Een mooi moment om onze organisatie daarop 
in te richten. Om dit te onderstrepen is ons projectbureau omgedoopt 
tot Engineering.

De nieuwe club van Engineering telt tien collega’s. Dankzij de nieuwe 
insteek kunnen zij BIM als procesmethodiek nog meer omarmen, 
optimaliseren en centraal stellen. Het jonge team staat onder leiding 
van Ted Pasveer, die zijn rol van BIM-manager verruilt voor die van 
manager Engineering. Marti Smits, voorheen hoofd projectbureau, kan 
zich binnen de projecten meer richten op de inhoudelijke calculatie. 
Als kostendeskundige en energiespecialist brengt hij zijn expertise in 
bij de verschillende nieuwbouw- en onderhoudsprojecten en adviseert 
hij onze opdrachtgevers.

Eerst virtueel bouwen
Dat digitaal modelleren steeds belangrijker wordt, blijkt duidelijk bij de 
toepassing van prefab-elementen. Een mooi voorbeeld is de bouw van 34 
woningen aan de Volkelseweg in Uden. Hier maken we gebruik van een 
prefab-bouwmethode. Het betonnen binnenspouwblad van de woningen 
wordt in de fabriek geproduceerd en op de bouwplaats afgewerkt met 
isolatie en metselwerk. Ook de dakplaten bestaan uit prefab-elementen 
van hout. Alles wat we op de bouwplaats assembleren, is eerder dus al 
virtueel gebouwd. Inclusief koppelingen, kozijnen en leidingwerk. Alleen 
met een goed doordacht 3D-informatiemodel vallen alle puzzelstukken 
op de juiste plek.   


