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De applicatie van Life Cycle Vision kent veel toepassingsgebieden. 

Deze delen onze klanten en wij graag met elkaar. Bouw samen verder. 

 

Life Cycle Vision heeft een incompanytraining 

gedaan bij IGG. Doel was om de advisering op het 

gebied van installatie- en levensduurkosten binnen 

IGG verder te ontwikkelen. In een aantal dagdelen 

is theorie en praktijk behandeld, met zowel een 

brede groep als een aantal kerngebruikers.. De 

training werd afgesloten met een praktijkcase in de 

vorm van een minitender.  

 

Tijdens het theoriegedeelte werd door de docenten van Life Cycle Vision een duidelijk beeld 

geschetst over de huidige ontwikkelingen in gebouwinstallaties. Maar belangrijker nog zijn de 

invloed van keuzes in het ontwerp en de uitwerking van installatieonderdelen en de gevolgen 

daarvan op de kostenontwikkeling. En dan zowel initiële bouwkosten, als kosten voor gebruik en 

onderhoud. Met de groep van kerngebruikers van Life Cycle Vision werd vervolgens verder de 

diepte in gegaan. Daarbij werd ingezoomd op hoe de software te gebruiken om deze keuzes en 

gevolgen voor kosten, op een eenvoudige en intuïtieve manier toe te passen.  

 

Als afsluiting van de training werd een heuse mini tender georganiseerd. De deelnemers 

vormden verschillende tenderteams, met rollen voor opdrachtgever, architect, aannemer en 

natuurlijk kostenadviseurs. In een snelkook sessie werd door de teams, met gebruik van Life 

Cycle Vision, een optimalisatievoorstel uitgewerkt met uiteindelijk een financieel bod en 

bijbehorende presentatie. Tijdens de presentaties bleek de nodige inspanning van alle teams. Er 

werden slimme en enkele opmerkelijke voorstellen gepresenteerd. Zoals bij elke tender is het 

team met de meest voordelige aanbieding tot (in dit geval terechte) winnaar uitgeroepen. Alle 

teams zijn echter weer wijzer in de wereld van installatie- en levensduurkosten. 
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Heb jij ook een toepassing? Dan horen wij het graag en delen wij deze graag met ons netwerk. 

 


