Een combinatie om rekening mee te houden.
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Een combinatie om rekening mee te houden.

Vanaf 2021 gaan VGG, Alphaplan en OmniformGroup samen
verder. In dit document stellen we ons graag voor, benadruk-
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ken we de kracht van de samenwerking en presenteren we
onze visie voor de toekomst.
In deze tijd is het belangrijk om een volledig pakket diensten
aan te kunnen bieden. Samen sta je sterker en ben je flexibeler.
Een grotere organisatie kan beter inspelen op de behoeften
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van collega’s en relaties op korte en lange termijn.

“De voordelen van een grote onderneming
met behoud van de persoonlijke waarden.
Dat is waarom ESG | Tech is opgericht.”

hierna:
Over ESG | Tech

Onze 160 enthousiaste collega’s zijn geïnteresseerd in oplossingen, zijn loyaal naar elkaar en zijn gedreven om afspraken na

SAMEN VERDER

10

te komen. Wij weten wat de markt wil en kunnen dat bieden.
Dat is wat ons verbindt.
Groot denken maar persoonlijk blijven. De schaalvoordelen van
een grote onderneming, met behoud van de persoonlijke waarden. Tech is wat ons kenmerkt en verbindt. Trots zijn we dan
ook, om nu samen verder te gaan onder ESG |

Tech

.

Door het vertrouwen in elkaar en de doorzettingskracht van
deze ‘nieuwe groep’ is het gelukt om in gesprek te gaan en bij
elkaar te komen. Letterlijk en figuurlijk samen sterk en samen
gezond.
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Over ESG | Tech
CIVIELE TECHNIEK, WONING& UTILITEITSBOUW EN ELEKTROTECHNIEK
Same n onder één da k.
Door samen een combinatie te vormen, staan we krachtiger
in de markt. Door bij elkaar in de keuken te kijken verbreden
we onze visie, wat een positief effect heeft op onze kernactiviteiten.
ESG |

Tech

valt onder ES-Group (ESG). ESG bestaat uit actieve

ondernemers die investeren in veelbelovende projecten en

ESG

ESG | Tech

bedrijven. ESG heeft vanaf 2013 een belang in OmniformGroup

hierna:

en vanaf 2020 in Alphaplan. In 2021 voegt VGG zich bij onze

wie is VGG?

groep. Verder investeert ESG onder andere in duurzaamheidsprojecten, innovatieve ICT-ontwikkelingen en bieden wij logistieke
oplossingen aan.
ESG is een betrokken organisatie: ze zorgt voor haar mensen
en hecht belang aan zachte waarden zoals persoonlijke groei,

OmniformGroup

Alphaplan

VGG

vitaliteit en werkplezier.
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Wie is VGG?
VERBETEREN DOOR TE VERBINDEN
Onaf h ankelijke kostena d vi se urs voor bou w - e n vastgoe d .
VGG is een hoogwaardig adviesbureau voor de bouw- en vastgoedmarkt en geeft onafhankelijke, marktconforme kostentechnische- en procesgerichte adviezen. Vanaf de initiatiefase
tot en met de beheerfase. Haar klanten? Ontwikkelaars, (ont-

C U LT U U R
Ervaren en oplossingsgericht. Inmiddels bijna 40 jaar bekend
in de markt als zeer betrokken professionele speler.
Groei staat op de agenda en is een gegeven vanuit de behoefte
van de bouw- en vastgoedsector.

wikkelende) bouwers, corporaties, gemeenten en architecten.

In deze sector, die continu in beweging is, blijft VGG zich

ST RUCTUU R

het team om grenzen te verleggen en uitdagingen als kansen

VGG voegt toe door te verbinden

ontwikkelen en vernieuwen. Goed leiderschap stimuleert
te zien.

op de volgende werkgebieden:
• bouwkostenmanagement;
• grondkostenmodel;
• beheer & onderhoud.
VGG profileert zich als de neutron tussen de andere krachten
in het spectrum van vastgoed ontwikkeling en beheer.
De neutron is in staat de positieve en negatieve krachten
binnen een project of concern te activeren: neutraal gebied
biedt het platform voor het creëren van oplossingen.
SEC TORE N
• woningbouw;
• bedrijfsleven;
• onderwijs;
• zorg;
• cultuur;
• parkeervoorzieningen.
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Wat doet VGG?

Lees meer op
www.vgg.nl

Amstelkwartier blok 8a

55 appartementen en een kinderdagverblijf.
Bouwkostenbegeleiding en

Euryza blok H & I

aannemersselectie.

53 appartementen en ondergrondse
parkeergarage. Bouwkostenbegeleiding.

hierna:
wie is Alphaplan?

Continu
vernieuwen, met
ervaring en
creativiteit.

Oceaanhuis Delfshaven

Het Rijksmonument aan de Westzeedijk

Woontorens Wijnhaven
CasaNova en The Muse vormen een

wordt herontwikkeld tot
184 huurwoningen.

ensemble aan de Wijnhaven. Bouwkostenen procesbegeleiding
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Wie is Alphaplan?
ADVISEURS IN BOUWEN

S EC TO R EN

Bo uwkundig a dviesbureau met mee r dan 4 5 j aar e r var i n g.

• wonen;

Alphaplan is een adviesbureau dat zich al 45 jaar bezighoudt

• zorg & welzijn;

met het begeleiden van projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Actief in alle fasen van het bouwproces; van initiatief
tot beheer.
Alphaplan staat voor kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid in de gebouwde omgeving. Zij ontwikkelen, realiseren,
onderhouden én beheren huisvesting tegen een zo gunstig
mogelijke kwaliteit-/kostenverhouding met een team van

• onderwijs & kinderopvang;
• overheid;
• bedrijfsleven.
C U LT U U R
Sociaal en betrokken. Dat is de cultuur van Alphaplan. Ze voelen
zich verantwoordelijk voor elkaar en de maatschappij. Kennisdeling is belangrijk en sturen op gedrag is dat ook.

deskundige en ervaren professionals.

Met regelmaat worden er (afdelings)uitjes georganiseerd,

ST RU CTU UR

net als de vrijdagmiddagborrel.

Alphaplan kent een diensten-gerelateerde hoofdstructuur,
samengebracht in:
• bouwkostenmanagement;
• inspecteren & keuren;
• projectvoorbereiding;

waarbij familie ook welkom is. Jubilea worden samen gevierd,

MVO is belangrijke focus voor Alphaplan. Voornamelijk
verantwoord op het gebied van de beide aspecten van duurzaamheid. Voor zichzelf (te meten met de duurzaamheidsladder) én in het werk.

• en projectmanagement.
De afdeling projectmanagement is hierbij bijzonder. De projectleiders op deze afdeling sturen de projecten aan en maken
daarbij regelmatig gebruik van de diensten van de andere productieafdelingen.
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Wat doet Alphaplan?

Lees meer op
www.alphaplan.nl
Inspectie vlieringen
Amsterdam

Renovatie Blok C

De gehele voorgevel van dit Orde 2 object

3D scan voormalig stadhuis
Het voormalig stadhuis van Medemblik
werd ingescand en dat levert mooie
plaatjes op.

bleek na inspectie aan vervanging toe.
Met 3D-scanning werden 2D-tekeningen
gemaakt, en het eindresultaat

hierna:

mag er zijn.

wie is OmniformGroup?

In alle fasen actief:
van initiatief tot
beheer.

Westfield Mall

Dit winkelcentrum gaat na de uitbreiding en
verbouwing in 2020 verder als het grootste

Amphia Ziekenhuis Breda

winkelcentrum van Nederland.

Op 4 juni 2019 is de nieuwbouw van het

Amphia ziekenhuis aan de Molengracht in
Breda opgeleverd.
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Wie is OmniformGroup?
BRUGGEN SLAAN
Tus s en professiona ls en tec hni e k .
OmniformGroup is een advies- en ingenieursbureau dat daar-

En ondernemen ze maatschappelijk verantwoord. Inkopen

naast ook technisch personeel op projectbasis detacheert.

doen ze zoveel mogelijk lokaal en bewust. Ze zien het als hun

Actief binnen de openbare ruimte: grond-, weg- en waterbouw,

taak als werkgever om sociaal beleid te voeren. Zo werden ze

elektrotechniek, gebiedsontwikkeling, werktuigbouwkunde en

in 2019 genomineerd voor de Social Impact Awards vanwege

aangrenzende disciplines.

hun inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan
een duurzame baan te helpen.

De helft van de collega’s zijn actief op het kantoor in Alblasserdam en de andere helft extern, bij opdrachtgevers. Dat zijn
meestal gemeentes maar ook collega-bedrijven.
ST RUCTUU R
De ‘group’ in OmniformGroup zegt het eigenlijk al: er bevinden
zich verschillende takken binnen het bedrijf:
• Omniform Engineering (civieltechnisch ingenieursbureau);
• Omniform Technical Solutions (elektrotechniek);
• Omniform Projects (detachering technisch professionals).
C ULT UU R
Samen successen vieren. Dat is belangrijk binnen OmniformGroup. Daarom organiseren ze regelmatig evenementen, voor
de gezelligheid óf voor een goed doel. Er is een jaarlijkse zomerbarbecue en de goedheiligman komt ieder jaar langs. Bij
deze bijeenkomsten is familie uiteraard ook welkom. Daarnaast
investeert OmniformGroup in de ontwikkeling van haar mensen met bijvoorbeeld trainingen of opleidingen.
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Wat doet OmniformGroup?

Inspectie
kademuren haven
Bergen op Zoom

Distripark Maasvlakte II

Als onderdeel van de Rotterdamse Haven,

Lees meer op
www.omniformgroup.com

Haagse Schouwbrug Leiden
De Haagse Schouwbrug is onderdeel van

de 4 bruggen in de Gemeente Leiden die wij
onderhouden en toetsen.

één van de grootste ter wereld, werd dit
eiland gecreëerd met opgespoten zand.
Er bevinden zich voornamelijk grote

hierna:

logistieke partijen.

Van CADtekening tot toezichthouden.

Gebiedsontwikkeling
Badhoevedorp

De omlegging van de A9 gaf ruimte voor
een nieuwe woonwijk. Toekomstbestendig
wonen in Quatebras.

samen verder

Gebiedsontwikkeling Baanhoek
Op deze voormalige akkergronden herrijzen de
komende jaren meer dan 900 woningen.

Brugbedieningscentrum
Steekterpoort
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Samen verder.
MOOIE DINGEN IN HET VERSCHIET
Ee n co m bina t ie om reke n i n g mee te houde n .
Onze bedrijven blijven hun eigen identiteit behouden en de succesvolle bedrijfsvoering van
de afgelopen jaren wordt voortgezet. Uw huidige gesprekspartner blijft uw gesprekspartner.
De bedrijven blijven solitair werken en daar waar synergie aan de orde is zetten we dat
nadrukkelijk in.
Het aandeelhouderschap van onze bedrijven is nu gecombineerd zodat kennis, ervaring en
continuïteit gewaarborgd blijven.
Onze tech-groep blijft actief zoeken naar complementaire toevoegingen.

