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Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling:

‘BGDD past
uitstekend

in ons gedreven gezelschap’
'Het enthousiasme en de betrokkenheid van BGDD heeft mij geraakt en ook enthousiast gemaakt voor
hun deelname aan ons netwerk. BGDD past uitstekend in ons gedreven gezelschap', zegt Leen van
Dijke, voorzitter van Stroomversnelling. Verschillende nationale en internationale bedrijven hebben zich
al bij dit innovatie-netwerk aangesloten.

Netwerk
Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bedrijven
en organisaties, die samenwerken aan het ontwikkelen van
een nieuw woonproduct, het creëren van business, propositie
ontwikkeling met betrekking tot Nul-op-de-Meter-producten
en -diensten en kennisontwikkeling, Dat gebeurt door
het uitwisselen van praktijkervaring en expertise. Elkaar
versterken en daarmee de producten en de diensten goedkoper
en beter maken.
Van Dijke: 'De motieven van BGDD deugen, de mensen in het
bedrijf snappen waar het tegenwoordig om draait. Het gaat
niet meer om het precies uitvoeren van wat de opdrachtgever
heeft bedacht, maar om alvast vooruit te denken en zelf
producten en diensten te ontwikkelen waar een opdrachtgever
blij van wordt.' En zo bijvoorbeeld betere spullen te leveren dan
waar de opdrachtgever op had gerekend.
Goede condities scheppen
'Om die reden is BGDD een uitstekende partner voor ons, om
mee vooruit te komen. BGDD realiseert zich ook dat het als
bedrijf in je eentje lastig is vooruit te komen. Samen kun je
meer. Wat wij als Stroomversnelling bijvoorbeeld realiseren
zijn goede condities, zoals bevorderen dat wet- en regelgeving
het realiseren van Nul-op-de-meter-woningen niet in de weg
staat of juist mogelijk maakt. Zo hebben we met het Ministerie
van Economische Zaken bijvoorbeeld een ontheffing voor de
flora en fauna vergunning weten te verwerven zonder de doel
stelling van de wet te relativeren. Ook bij het Politieveiligheidskeurmerk hebben we voor Stroomversnelling profijtelijke aanpassingen kunnen afspreken en hebben we de proceduretijd
voor een omgevingsvergunning drastisch kunnen beperken.'

Stroomversnelling schept goede condities binnen het vergunningendomein. Het is aan de betrokken bedrijven om de
gemaakte afspraken steeds verder te verbeteren. 'Met elkaar
gaan we voor beter, goedkoper en het bereikbaar maken van
duurzame producten voor iedere consument. Met de breedte
van de partijen die bij ons aangesloten zijn moet dat lukken.
BGDD is daarbij een zeer welkom bedrijf in ons gezelschap.'
Betrokken bedrijven en instellingen
Enkele van de aangesloten internationale bedrijven zijn BASF,
APB en IthoDaalderop. Op de website www.stroomversnelling.nl
vindt u onder het kopje Meewerken alle betrokken bedrijven
en instellingen. Op nationaal gebied gaat het op dit moment
om zo’n tien woningcorporaties, een tiental bouwbedrijven,
netwerkbedrijven en toeleveranciers op het gebied van grondstoffen en bouwstoffen. Ook gemeenten en provincies, kennisinstituten en de maakindustrie hebben zich gecommitteerd
aan Stroomversnelling.

BIENSE DIJKSTRA:

'Voor ons is dit een volgende stap binnen de transitie
van aannemer van bouwprocessen naar aanbieder
van wooncomfort. Wij ontwikkelen producten waarbij
het wooncomfort van de woningen wordt verhoogd, de
energiefactuur wordt verlaagd tot Nul op de meter en
betaalbare producten ontstaan voor de corporatie. Deze
kennis en de naamsbekendheid in het noorden gaan wij
– als eerste aannemer in Noord-Nederland - vanaf nu
inbrengen en delen binnen Stroomversnelling.'
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