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Gilde Opleidingen kiest Sweco voor ondersteuning bij huisvesting
Ingenieursadviesbureau Sweco, SALBERG Consultants-Huisvestingsadviseurs en Inbo
gaan de komende twee jaar advies en ondersteuning bieden bij alle mogelijke
huisvestingsvraagstukken van Gilde Opleidingen. Sweco is een van de drie partijen met
een raamcontract. De looptijd van het raamcontract is 2 jaar met een optionele
verlenging van twee keer 1 jaar. De potentiële totaalomzet is ongeveer 1 miljoen euro, te
verdelen over de drie partijen.
Gilde Opleidingen is het regionaal opleidingscentrum voor beroepsonderwijs en educatie in
Noord- en Midden-Limburg. Meer dan 12.000 studenten volgen opleidingen en cursussen
verspreid over twaalf locaties.
Dick van Gasselt, hoofd huisvesting bij Gilde Opleidingen: “Bij Gilde Opleidingen kiezen we
ervoor om onze schoolgebouwen op een slimme manier klaar te maken voor de toekomst. Wij
zijn op zoek naar gelijkstemde partijen die ons daarbij kunnen helpen. Sweco is net als wij
ervan overtuigd dat duurzame renovaties niet per definitie extra geld hoeven te kosten. Dat sluit
naadloos aan.“
Robert Kalfs, projectleider Bouw & Vastgoed bij Sweco: “Wij zijn blij dat Gilde Opleidingen het
vertrouwen in ons uitspreekt om hen als vaste partner te mogen ondersteunen bij hun
huisvestingsvragen. ‘Samenwerken’ is meer dan alleen ‘samen werken’. Samenwerken vraagt
om een investering van en in mensen. Hieruit ontstaat een drive om naar innovatieve,
duurzame en integrale oplossingen te zoeken. Zo realiseren we samen een succesvol
resultaat."
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Adviseur Communicatie, Janniene Verheij, +31 88 81160 70, janniene.verheij@sweco.nl
Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame
gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers
in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in
70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en
architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro (pro forma 2015) en is genoteerd aan de
Nasdaq Stockholm.
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