De applicatie van Life Cycle Vision kent veel toepassingsgebieden.
Deze delen onze klanten en wij graag met elkaar. Bouw samen verder.

De afgelopen jaren heeft de bouwsector steeds meer
aandacht gekregen voor duurzaamheid. “Dit is vooral een
belangrijk punt bij maatschappelijk vastgoed; panden die
deels met gemeenschapsgeld worden betaald, zoals
musea en scholen”, vertelt Gerben Stam, strategisch
adviseur en associate director bij Royal HaskoningDHV.
“Eigenaren van maatschappelijk vastgoed staan voor de
taak hun gebouwen de komende jaren ‘Paris-proof’ te
maken. De software van Life Cycle Vision ondersteunt dit met snel inzicht en transparantie. We
gebruiken dit pakket sinds januari en onze eerste ervaringen zijn heel positief.”

“Life Cycle Vision helpt ons om de kosten van bepaalde ontwerpkeuzes vooraf door te rekenen.
Zo is in een vroeg stadium duidelijk wat de impact van die keuzes is op bijvoorbeeld de kosten
voor energie en onderhoud. Door deze transparantie kunnen we veel makkelijker afgewogen
keuzes maken met onze opdrachtgever en de ontwerpteamleden. We hebben meer afstemming
en maken zo betere, integrale keuzes. Bovendien verloopt het keuzeproces nu sneller: het kostte
vroeger behoorlijk wat tijd om ontwerpvarianten door te rekenen. Nu zijn de cijfers veel sneller
beschikbaar.”

“Onze eerste ervaringen met Life Cycle Vision zijn positief. Onze adviseurs vinden het een
waardevolle toevoeging op hun werk en dat zegt veel: zij zijn behoorlijk kritisch. Door het
rekenwerk te automatiseren, creëren we voor onszelf meer tijd om opdrachtgevers te adviseren
en om creatieve ideeën en oplossingen uit te werken. Dáárin zit juist onze toegevoegde waarde,
dus wij omarmen deze ontwikkeling graag.”

“We kwamen Life Cycle Vision op het spoor door een collega die er als docent mee werkte bij
Avans Hogeschool in Breda. Na een demo bij Royal HaskoningDHV op locatie is het balletje gaan
rollen. We hebben inmiddels een multi-user licentie, zodat we er met meerdere mensen vanuit
meerdere vestigingen mee kunnen werken. Life Cycle Vision heeft nu 15 key-users opgeleid, die
hun 250 collega’s in het land verder gaan ondersteunen.”

“Dit pakket sluit goed aan bij de strategie van Royal HaskoningDHV om digitalisering in te zetten
om ontwerptrajecten beter en sneller te maken. Onze eigen oplossingen om deze berekeningen
te maken, waren tot nu toe behoorlijk bewerkelijk. De software van Life Cycle Vision werkt veel
makkelijker en sneller. Om dit pakket nóg handiger in gebruik te maken, kunnen de exports naar
Excel verder worden geoptimaliseerd. Ook mag het systeem nog iets krachtiger worden, zodat de
berekeningen ook bij intensief gebruik binnen afzienbare tijd zijn afgerond.”

“Het contact met Life Cycle Vision bevalt prima. We werken samen met gedreven kostenexperts
die dit pakket zichtbaar met veel inzet en plezier uitwerken en onderhouden. Dat werkt
uitstekend. We hebben er alle vertouwen in dat Life Cycle Vision ons als bureau verder gaat
brengen en ondersteunt bij het uitvoeren van onze bedrijfsstrategie.”

