
Dura Vermeer ziet veel kansen voor videoconferencing 

‘We hebben het gebruik nauwelijks hoeven stimuleren’

Dura Vermeer bestaat uit twee familiebedrijven met 160 
jaar ervaring in bouw en infrastructuur. Een grote speler 
die niet alleen opvalt door haar kwalitatief hoogwaardige 
bouwoplossingen, maar vooral ook door haar vernieu- 
wende bouwconcepten, innovatieve producten en de inzet 
van ketensamenwerking. Daarmee maakt Dura Vermeer 
het bouwproces sneller, goedkoper en duurzamer. 

Eind 2011 startte Dura Vermeer met videoconferencing en is 
daarmee één van de eerste bouwbedrijven die deze vorm van 
duurzaam en efficiënt communiceren grootschalig inzet. ‘Wij 
hebben 25 vestigingen, verspreid over het hele land’, zegt ICT 
directeur Hans Aalbers. ‘Dat betekent een hoop kilometers,  

veel files. Dat was intern de grootste motivatie voor onze mede- 
werkers. Het scheelt tijd en geld. De reacties waren positiever 
dan verwacht. We hebben het gebruik nauwelijks hoeven stimu-
leren. Dat komt ook doordat de bediening van het systeem met 
één of twee knopjes vrij eenvoudig is. En daarbij is de kwaliteit 
van Polycom heel goed.’ 

Wat voor Dura Vermeer ook meespeelt is het duurzame aspect 
van videoconferencing. ‘We werken heel bewust aan ons maat-
schappelijk imago’, zegt Hans Aalbers. ‘En daarbij hebben wij bij 
sommige opdrachtgevers ook te maken met de CO2-ladder, die 
geldt als indicator bij de puntentelling van offertes. Hoe beter 
je op die ladder staat, hoe meer kans je maakt om de opdracht 
binnen te halen.’

‘We gebruiken videoconferencing nu vooral intern. Maar ik zie 
nog veel meer mogelijkheden. Vooral in de ketensamenwerking 
kan het een grote rol gaan spelen. Als wij via Polycom en  
Microsoft Lync een koppeling kunnen maken met CADCAM  
kijken we vanaf allerlei locaties in het land naar bouwteke-
ningen. Je hoeft niet meer allemaal bij elkaar te komen op de 
bouwplaats. De besluitvorming gaat dan veel sneller.’ 

‘De samenwerking met Qconferencing bevalt ons uitstekend. 
Wij hebben uiteraard de markt verkend toen we hierover na-
dachten. Qconferencing is een kleinere partij, maar wij hebben 
ze leren kennen als zeer deskundig en vooral dedicated. Heel 
servicegericht. Wij krijgen maandelijks rapportages over het ge-
bruik van onze systemen. Dat maakt het allemaal heel meetbaar. 
En we kunnen heel snel schakelen met Qconferencing.’

video communication coming close to reality



Videoconferencing in de bouw 

Bij ketensamenwerking in de bouw draait alles om technologie-
intensieve processen die sterk afhankelijk zijn van goede  
communicatie tussen partijen. Videocommunicatie kan de 
snelheid en het gemak van de besluitvorming in die multi- 
disciplinaire bouwprocessen vergroten. U vergadert real time 
met alle betrokkenen. Opdrachtgever, architect, ingenieur. 
Via een videoconferencingsysteem, een PC of een tablet. 
Qconferencing zorgt voor de communicatieoplossing binnen 
de gehele bouwketen. Videoconferencing kunt u ook inzetten 
om tekeningen te bespreken, kennis te delen of bijvoorbeeld 
trainingen te geven. Het levert u veel tijdwinst, betere 
afstemming en kostenbesparing op voor een concurrerende 
positie en extra winstmarges.

   Qconferencing levert steeds vaker videoconferencing- 
   systemen aan partijen in de bouwketen. Van de top 
   10 ingenieursbureaus hebben wij er inmiddels zeven
   uitgerust met onze oplossingen. 

Dit zijn onze klanten in de bouwsector:
• Arcadis  • Dura Vermeer  • Grontmij  • Tauw  • Deerns 
• Royal Haskoning  • DHV  • Tebodin  • Witteveen & Bos 
• a/d Amstel Architecten  • IAA Architecten  • BAM
• VDNDP bouwingenieurs  • Advin  • DGMR  • PRC  

De voordelen op een rijtje:

•  Videoconferencing maakt efficiënte ketensamenwerking
    mogelijk
•  Bouwbedrijven stijgen op de CO2 ladder
•  Er worden aanzienlijke kosten bespaard
•  Er is sneller toegang tot kennis in complexe processen
•  De besluitvorming verloopt sneller

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met 

Qconferencing
Muiderstraatweg 15 F
1111 PS  Diemen
020-6080055
info@Qconferencing.nl
www.Qconferencing.nl
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