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zorgt voor helderheid
zorgt dat alles in orde is
zorgt voor vertrouwen
zorgt voor een alternatief

Ing. Bureau HadrieëM’s  MISSIE, KUNSTEN & TROEVEN
 ‘ HadrieëM  Training - Onderzoek - Advisering ’. Ing. Bureau HadrieëM’ is in 2018 opgericht door:

Hans H.H.M. de Vaan, civiel - en stedenbouwtechnisch ingenieur.
De naam HadrieëM is ontleend aan diens vier voorletters (Hdrie M).
De MISSIE luidt: Het leveren van diensten van topklasse waarbij het draait om:
onafhankelijkheid, integriteit, compliance, kennis en ervaring. Topklasse betekent
dan: Meesterschap bij het (samen)werken in een cultuur van ondernemerschap
en teamverband met intrinsieke motivatie, innovatie en creativiteit. HadrieëM
heeft daarbij de beschikking over de som van diens KUNSTEN & TROEVEN.
 KUNSTEN: Ik ben geen kunstenaar, maar wel de auteur van het unieke boek:
‘De Kunst van Straatbouw en Straatwerk’. Dit boek heeft reeds lang zijn weg gevonden in de bestratingsbranche, bij het technisch onderwijs en bij juristen. De
nieuwe 2de versie (okt. 2019) van dit boekwerk bestaat uit een 13 –tal Hoofdstukken, zodanig beschreven dat deze afzonderlijk te lezen zijn; dit is vaak de reden
dat velen niet in het bezit zijn van het complete boek, maar slechts beschikken
over één of meerdere Hoofdstukken (zoals: Verdichting, Kwaliteitscriteria & Bestratingsnormen, Natuursteen Kleinplaveisel, Riolen & Regenwater, De Kunst van
Infiltrerende Bestrating).

 TROEVEN: HadrieëM ‘voelt zich als een vis in het water ’ op het gebied van de Civiele techniek – vooral bij elementenverhardingen - in combinatie met mensen, menselijk gedrag en de vereiste (Bedrijfs)cultuur in de Openbare
Ruimte. Het doel van HadrieëM is het realiseren van: Betaalbare, Onafhankelijke en Deskundige dienstverlening met
de inzet van een viertal sterke ‘ Troeven’ te weten: Training, Onderzoek, Advisering en Kosten.







Ad. Training en Deskundigheidsbevordering: Met het organiseren van gerichte (bedrijfs)trainingen of sessies
verbetert HadrieëM iemands persoonlijke deskundig- / vaardigheden op de 13 vakkennisonderdelen van
‘De Kunst van Straatbouw en Straatwerk’, danwel iemands persoonlijkheid en/of de Bedrijfscultuur (zoals: communicatie, motivatie, houding, gedrag, conflicthantering, succesvol handelen en veilig werken ). Dit soort sessies kunnen b.v. dagdelen zijn waarbij een bepaald bedrijf zijn zakelijke relaties voor deelname uitnodigt.
Ad. Onderzoek en Arbitrage: Een kernkwaliteit van HadrieëM is het uitvoeren van onderzoek t.b.v. Kwaliteitsbeoordeling, Toestand -/ Schadebepaling of uitspraken bij Geschillen. De betreffende Auditing vindt plaats op
basis van: klanteisenspecificatie, processuele uitgangspunten, technische - en juridische regelgeving, buitenonderzoek en Auditrapportage.♥ HadrieëM geeft ook trainingen om deze kennis en kunde over te dragen.
Ad. Advisering: HadrieëM adviseert inzake: producten, methoden, eisen en voorschriften, kwaliteitsborging.
Ad. Kosten: De kosten van inzet van HadrieëM zal geen aanleiding geven tot problemen. HadrieëM levert
maatwerk tegen schappelijke vergoedingen; meestal tegen een vóóraf overeengekomen vast bedrag. Daarenboven beheert HadrieëM de digitale inhoud van: ‘De Kunst van Straatbouw en Straatwerk’ en kan daardoor –
eventueel kosteloos - dienstbaar zijn bij het toezenden van één of meerdere Hoofdstukken.

 CONTACT: Belanghebbenden of geïnteresseerden in: HadrieëM’s  Kunsten of Troeven, verzoek ik met mij contact
op te nemen. Dit kan via: hhhmdevaan@ziggo.nl ; hhhmdevaan@gmail.com of via ‘het contact’ bij de website:
www.hadrieem.nl ; mijn website biedt ook nog leerzame, verrassende verhalen.
Hans HHM de Vaan. ( Drager van de ‘ Gouden Straatmakershamer ’ )
HadrieëM.
Teteringen, juli 2020.
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