
Neem een integraal projectleider als rechterhand. 

Goedemiddag mijn naam is Leo Oost, mede-eigenaar van Econsultancy en vandaag is 

mijn rechterhand Leendert Lau. Leendert is integraal projectleider bij Econsultancy. 

Het is fijn zo’n iemand als rechterhand te hebben. 

Aan mij de eer om de dag af te sluiten. Even geen flitsende beelden maar een uitleg 

en interactieve sessie wat mij betreft over onze integrale diensten. Want Integrale 

dienstverlening heeft de toekomst 

U kent ons waarschijnlijk van het verrichten van goed onderzoek. Wat nou als we 

tegen u zeggen dat onderzoek niet altijd nodig is.  

Dat kan maar zo wanneer u ons in een vroeg stadium bij uw project betrekt. Wij 

kijken dan slim naar uw plannen. Samen slim verder. 

Naar de milieuaspecten moet je steeds meer integraal gaan kijken is onze 

overtuiging.  De overheid doet ook mee en geeft met haar wet en regelgeving 

langzaam ook een integrale blik op het onderwerp milieu. ((puzzel)) De Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de basis voor de nieuwe regels in de 

fysieke leefomgeving. De bedoeling van deze wet is dat deze het mogelijk maakt om, 

binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten uit te 

voeren in de toekomst. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, 

wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 

Econsultancy is al bijna 23 jaar werkzaam in het werkveld milieu met onderzoeken en 

advies. Dit doen wij al jaren om onze opdrachtgevers het milieugedoe te besparen.  

De laatste jaren zijn deze veelal als last ervaren milieuregels langzaam aan het 

veranderen in “groen denken” en het zien van kansen als het gaat om 

“duurzaamheid”. ((puzzel)) Een mooie ontwikkeling. Dit zit natuurlijk al jaren in ons 

DNA.  



Wij zijn we de laatste jaren ook steeds meer integraal gaan werken door voor een 

project meerdere disciplines op te pakken. Wij hebben dit integrale diensten 

genoemd. 

 

Integrale diensten 

Een project kent vele fasen. Als het gaat om nieuwbouw kan het terrein maagdelijk 

zijn. Een weilandje waar nooit iets is gebeurd, dat horen we vaak. Maar vind je zoiets 

nog in Nederland. En wat je niet ziet is kan nog steeds een belemmering zijn. Denk 

aan contouren of zogenaamde papieren begrenzingen. Vaak staan er ook nog 

gebouwen op de locatie, die worden weggehaald door de verkopende partij of gaat 

degene die het terrein gekocht heeft dat regelen.  

 

In een ontwerpfase zat Econsultancy nog niet zo lang geleden er niet vaak bij. Bijna 

altijd was dit een traject van ontwikkelaar, architect, bouwbedrijf en ging men 

vervolgens met de plannen van start. Naast de eisen van het project kwamen dan 

ook al gauw de milieuregels om de hoek. ((puzzel)) Soms wel verwacht maar ook 

onverwacht met bezwaren over de manier van bouwen of ontwikkelen. Dit zorgde 

dan voor vertraging en extra kosten. 

Doordat wij bij de start van een project aan tafel zitten of zelfs al bij de ontwerpfase 

kan een integraal projectleider vanuit zijn generalistische achtergrond globaal 

inschatten wat de risico’s en de kansen zijn. Natuurlijk rekening houdend met uw 

wensen. ((puzzel))   

Hij staat aan het hoofd van een team van experts die op dat moment snel en 

gemakkelijk te bevragen zijn. Zodat er meteen op een aantal kritische aspecten in de 

diepte gekeken kan worden.  



Voor het onderzoek en het advies en de te nemen maatregelen wordt een budget 

((puzzel)) opgesteld en een planning gemaakt die opgenomen wordt in de al dan niet 

bestaande centrale planning. Als die er niet is verzorgen wij die ook, we hebben het 

dan over projectmanagement. 

Marktontwikkelingen vragen erom dat we de traditionele werkwijze van 

adviesdiensten loslaten en juist innovaties en technologische ontwikkelingen 

omarmen.  

 

Econsultancy kent en weet als geen ander de impact van vooruitstrevende noviteiten 

die, samen met menselijke kennis en vaardigheden, projecten tot een succes 

(kunnen) maken. Wij kijken graag naar nieuwe methoden en juichen de inzet van 

innovatieve tools toe. We maken momenteel veel stappen met drones, vandaag is er 

ook een aanwezig, dan alleen maar voor de leuke filmpjes in plaats van bijvoorbeeld 

hoogtemetingen.  

 

Wij hebben een unieke en efficiënte werkwijze ontwikkeld die opdrachtgevers 

ontzorgd. Opdrachtgevers laten Econsultancy voor een vast tarief de coördinatie met 

een afgesproken doorlooptijd afhandelen. Uw project wordt daarmee ons project. 

Van ontwerpfase tot realisatie kunnen wij onze opdrachtgever ondersteunen en alle 

werkzaamheden uit handen nemen. Denk dan aan onderzoeken maar ook aan 

begeleiding van het werk en het controleren van de realisatiefase. Zodat het in het 

gehele project ook draait om de kwaliteit. ((puzzel))   

 

We hebben onze bedrijfsprocessen zijn hiervoor optimaal geautomatiseerd en we 

beschikken over een handige project tools in de omgeving van Exact Synergy (een 

procestechnologie-platform waarop Exact HRM, CRM en BPM software zijn 

gebouwd). Door veel extra maatwerk programmering is onze gehele bedrijfsvoering 

hierin opgenomen. We werken volledig digitaal. 

 



Naast dat we de benodigde projectregistraties uitvoeren laveren wij uw project door 

alle wet en regelgeving. We nemen u dan mee in het proces op de cruciale 

momenten en in niet mis te verstaan begrijpbare taal. Zodat u altijd op de hoogte 

bent en achter alle beslissingen blijft staan. Wij werken met een budget en tijdspad 

dat in overeenstemming met u is vastgesteld. 

 

 

Een praktijkvoorbeeld geschetst. 

Integrale gebiedsontwikkeling, duurzaam industrieterrein 

Een gemeente komt bij ons en wil een industrieterrein ontwerpen. Traditioneel 

ontwerp ligt er al met een traditionele verkaveling met zichtlocaties en 

ontsluitingswegen. 

Wij kijken niet naar een wit blaadje waarop iets ontworpen moet worden. Veel is 

historisch en als het gaat om wet en regelgeving al bepaald. Hiermee moet je 

ontwerpen. Verder kan je duurzaamheid naar de toekomst garanderen en 

stimuleren. 

Ons ontwerp kent een zongerichte verkaveling met overhoekjes die groen zijn. Die 

vervelende steenuilen kunnen daar gerust verder leven en zullen in het planproces 

geen vertraging veroorzaken. Zongericht zodat je op het dak een maximale opbrengst 

hebt van eventuele zonnepanelen.  

Het relatief “natte” gedeelte behoefde meer fundatie en de inbreng van 

stabilisatiezand alvorens het uitgegeven zou worden. Dat hebben wij achterwege 

gelaten in ons ontwerp en de hemelwaterafvoer zichtbaar gemaakt in het werk door 

anderskleurige putdeksels en hemelwaterrioleringen waar iedere toekomstige 

gebruiker van het industrieterrein gebruik van kan maken. Die afwatert juist in dit 

natte stuk waar een kleine vijver natuurlijk is aangelegd met bankjes en wandelpaden 

ernaartoe. Een ideale lunchlocatie bij mooi weer.  



Tevens wordt een helofytenfilter aangelegd alvorens het water geloosd wordt op het 

aansluitende waterstelsel. Niet ieder toekomstige gebruiker hoeft zo zijn eigen 

watertoets uit te voeren of te onderhandelen met het waterschap. 

Brandkranen die geslagen zijn worden in eerste instantie gebruikt om bodemenergie 

op te wekken middels een warmtepomp. Hierbij is doordat de geohydrologische 

situatie is bepaald op voorhand het maximale rendement weten te halen uit de 

bodemcapaciteit. Vanuit parkmanagement kan in de toekomst hierbij aangesloten 

worden. Ook wordt nog bekeken of deze collectieve opbrengsten ten goede kunnen 

komen van het openbaar groen, verlichting et cetera via een parkmanagement. Het 

gaat dus verder dan alleen het nodige onderzoek. De resultaten kunnen benut 

worden voor de toekomst. Door het industrieterrein dan ook echt aan te bieden als 

een duurzaam en toekomstbestendig industrieterrein verkopen de kavels goed. 

Leendert? Waar ben jij onderhand mee bezig als integraal projectleider kan jij ons 

hierover bijpraten vanuit de praktijk. 

 

Afsluiting 

We kunnen uren doorpraten en veel voorbeelden geven maar we komen daar graag 

later in een persoonlijke ontmoeting op terug. Bedankt voor jullie aandacht 

 

 

 

 

 

 


