Integraal Duurzaam Proces Kompas
IDPKompas
IDPKompas
Om de visie van AGEL adviseurs aangaande de integrale en duurzame benadering van
ruimtelijke, bouwkundige en infrastructurele processen nader te definiëren en bruikbare
tools en (be)sturingsmiddelen te krijgen heeft AGEL adviseurs een “Integraal duurzaam
proces Kompas (IDP Kompas) ontwikkeld en vergezeld van een pragmatische atlas. Het
Kompas helpt ons als eerste bij het maken van de best toepasbare proces, samenwerking en contractkeuze. Naast het traditioneel aanbesteden van volledig uitgewerkte
plannen worden steeds meer opdrachten voor ontwerp en uitvoering geïntegreerd en
desgewenst gecombineerd met meerjarig onderhoud. Het IDP Kompas leidt u hiervoor
gericht naar het juiste contractmodel en aanbestedingsprocedure waarbij ruimte is voor
innovatieve oplossingen. Het kompas geeft daarbij vervolgens richting aan het projectmanagement hoe het proces te doorlopen en periodiek te spiegelen aan de (duurzame
uitgangspunten,beheersbaar te houden en indien nodig tijdig bij te sturen en in een
uiterste geval van koers te veranderen.
Afhankelijk van de gekozen werkwijze of contractvorm wordt het Kompas ingedeeld in de
bijbehorende projectfasen.

Werkveld infra

Digitale Routeplanner en Atlas
Om het, voor het proces, mogelijk te maken tijdig heldere (duurzame) doelen te stellen,
criteria te definiëren en concrete producten en of werkzaamheden vast te stellen heeft AGEL
adviseurs hiervoor een digitale route planner opgesteld. Zo beschikt de routeplanner over een
overzicht met bijbehorende informatie die inzicht geeft in de per sector, bestaande richtlijnen,
normen en bruikbare voorbeeldeisen die er aan bij kunnen dragen dat het betreffende project
gaat voldoen aan de door u gestelde doelen en of (duurzaam)ambitieniveau.
Naast de per sector, landelijk beschikbare documenten heeft AGEL adviseurs aan de routeplanner een atlas toegevoegd die pragmatisch inzicht geeft in welke maatregelen nodig zijn om
een gewenst ambitieniveau te behalen.
Het gaat hierbij om standaardmaatregelen die u met weinig inspanning onmiddellijk kunt
toepassen of innovatieve maatregelen die u bij voorkeur vooraf vaststelt tot en met cradle to
cradle waarbij het project volledig zelfvoorzienend wordt.

Evenaar
Afhankelijk van de door u gekozen doelstelling, ambitieniveau en contractvorm geeft de atlas
inzicht in de, bij voorkeur, te doorlopen projectfasen. Om maar in dezelfde bewoording van het
thema te blijven hebben we dit de evenaar genoemd. Tevens wordt in deze evenaar inzicht gegeven in welke werkmethode en /of werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden om te komen
tot het beoogde doel. Mede op basis van dit inzicht is het voor AGEL adviseurs goed mogelijk
nauwkeurig de benodigde producten te offreren en te voorzien van een betrouwbare planning.

Balans
Onderdeel van het Kompas is de balans. Deze balans maakt integraal onderdeel uit van het
proces waarbij de systematiek wordt behandelt die de projectmanager bij voorkeur gebruikt om
het proces/project zo optimaal te kunnen coördineren. Met gebruikmaking van systeemgerichte
contractbeheersing en procesmonitoring en bovenal haar “Inzicht en Overzicht” is het voor u
alle reden om te kiezen voor AGEL adviseurs.

Dynamisch Kompas
AGEL adviseurs integreert expertise binnen 6 werkvelden.
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nen bijdragen aan het optimaliseren en verduurzamen van u initiatieven. AGEL adviseurs volgt
Naast effectieve onderzoeken en planstudies verzorgen onze circa 60 medewerkers ook
deze ontwikkelingen daarom ook op de voet en is bij een aantal innovaties en vernieuwingen
aansprekende ontwerpen en gedegen technische planuitwerkingen op het gebied van
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