
Kaschra Bouwmanagement



VAN INITIATIEF TOT EN MET GEBRUIK

Kaschra Bouwmanagement werkt vanuit ervaring  en 
deskundigheid in het hele bouwtraject. 
Onze dienstverlening omvat:
• management op de bouwplaats
• bouwtoezicht
• bouwadvies
• directievoering.

Het doel is een strakke organisatie van de uitvoering en 
dat vanaf het eerste concept. Wij denken met u mee en 
geven input in de complete cyclus van een gebouw.

COMPLEXITEIT

Bouwprojecten worden door de jaren heen steeds com-
plexer. Er komen steeds meer gespecialiseerde 
bedrijven (kennisaanbieders) die allen hun rol invullen in 
het bouwproces.

Het doel van Kaschra Bouwmanagement is om met onze 
praktijkervaring al deze kennisaanbieders, op het juiste 
tijdstip en op de juiste wijze met elkaar te laten 
samenwerken binnen een project. Dit kan vanaf initiatief 
tot en met de oplevering en tijdens het beheer van het 
gebouw.

KORTE PLANNING

Korte planningen maken voor de uitvoering is inmiddels 
gemeengoed geworden in de bouwsector. De uitvoering 
van werken kunnen ook steeds korter worden door ver-
nieuwde werkmethodieken.

Belangrijk om een korte bouwtijd te kunnen realiseren 
is dat de voorbereiding (enginering) perfect moet zijn. 
Om ontwerpers, constructeurs, adviseurs en tekenaars 
volgens een strak tijdschema te laten werken, blijkt 
binnen elk project weer een uitdaging. Bij de start van de 
uitvoering van een project moet het ontwerp gereed zijn. 

Om de planning te halen zijn wijzigingen tijdens de 
bouw niet gewenst. Kaschra ondersteunt en begeleidt 
de opdrachtgever in het proces van het begin tot het 
einde om verrassingen te voorkomen en alternatieven te 
bedenken om alle doelstellingen te halen.

Kaschra Bouwmanagement wil de kennis die is 
opgedaan in de afgelopen 30 jaar inzetten om uw 

doelen te bereiken.



ONS VOORSTEL

De bouwplaatsmanager van Kaschra Bouwmanagement 
kan leiding geven aan uw bouwproject. Hij is verantwoor-
delijk voor de praktische uitvoering en realisatie van het 
bouwproject. De bouwplaatsmanager is altijd aanwezig 
op de bouwplaats en is voor iedereen het directe aan-
spreekpunt.

Naast de begeleiding van het gehele bouwproces kunnen 
wij ook deelprocessen voor u aansturen. Bijvoorbeeld de 
ruwbouw, afbouw, gevels, dakwerk etc.

PROJECTMANAGEMENT

Wij merken dat bij veel opdrachtgevers de processen 
steeds belangrijker worden in de bedrijfsvoering. Deze 
visie wordt veelal doorgetrokken in het management van 
de projecten. 

Projectmanagement vraagt echter om maatwerk, toege-
spitst op het project. Praktijkkennis binnen het manage-
ment is hierin essentieel.



OVER KASCHRA

Kaschra staat onder de bezielende 
leiding van Jan Kastelein. Hij heeft 
inmiddels ruim 30 jaar ervaring 
in de bouw. Als projectleider is 
hij betrokken geweest niet alleen 
bij grootschalige nieuwbouw projecten, maar ook bij 
renovaties en groot-onderhoud. 

Zo is Jan Kastelein onder andere betrokken geweest bij 
de volgende projecten:
• nieuwbouw De Sfinxen in Huizen
• uitbreiding Ikea vestiging in Utrecht
• renovatie Ministerie van Financiën, Den Haag
• renovatie De Leeuw van Vlaanderen, Amsterdam
• nieuwbouw de Kromhoutkazerne te Utrecht
• renovatie van het Pathé Tuschinski theater,  

Amsterdam.

Een aantal projecten viel in de prijzen. Zo heeft 
het renovatieproject ‘De Leeuw 
van Vlaanderen’ de Nationale 
Renovatieprijs gewonnen.
De renovatie van het Ministerie van 
Financiën won de Nederlandse Bouwprijs 2013. 
Het project De Sfinxen kreeg een ereplaats op de cover 
van het architecten jaarboek 2003-2004.



Betrokken

Kaschra werkt vanuit een 
grote betrokkenheid aan 
uw project.

Know-how

Vanuit een jarenlange en 
aantoonbare ervaring 
bieden wij u onze 
know-how.

Maatwerk

Projecten worden steeds 
complexer. Daarom is 
maatwerk en visie 
essentieel.

Innovatie

Affiniteit met vernieu-
wende ontwikkelingen 
is zeker nu van belang.

CONTACT

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag 
verder.

Kaschra Bouwmanagement
Jan Kastelein
Antennestraat 18
1276 ES Huizen

Tel. 035 260 00 28
Mobiel 06 31 94 24 94
E-mail info@kaschra.nl

Brainstormen over uw project?

Kaschra Bouwmangement denkt graag met u 
mee. Neem daarom vrijblijvend contact op.

mailto:info%40kaschra.nl%20?subject=

