Rapor për pjesëmarjen në kursin e trajnimit në fushën e sektorit të ndërtimit dhe të pasurive
të paluatjshme, me ftesë të bërë nga Grupi KEP & Bulding Hollandë 2019 dhe në bazë të
shkresës Nr.991/1 Dt. 05.02.2019 nga MIE dhe protokolluar në IN me Nr.38/1 Dt 06.02.2019
Në datë 8 -12 Prill 2019
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A mund të projektohen instalimet në mënyrë qarkore? nga Esther Gerritsen
Tregu i kushton shumë vëmendje materialeve ndërtimore rrethore, por pak dihet për instalimet
rrethore. Kjo është përkundër faktit se me një projekt mesatar të ri ndërtimi, ndikimi mjedisor i
përdorimit të materialeve për instalimet e ndërtimit është rreth 20-30%. Brenda grupit të instalimeve
rrethore, TVVL po punon në një projekt për të zhvilluar një strategji me të cilën mund të dizajnohen
instalimet rrethore. Si një partner i projektit, Techniplan Advisors ofron një analizë të një numri
pengesash aktuale dhe një vizion të një plani për t'i kapërcyer ato.
Sigurimi financiar përmes një TCO të besueshëm dhe një MJOP të qartë (Plani i Mëtejshëm i
Mirëmbajtjes) nga Rick Bruins
Kalimi i energjisë ka pasoja të mëdha për ndërtesat dhe instalimet. Kontrolli i kostos është një
aspekt i rëndësishëm. Partneri Njohës i TVVL-së Remeha na çon në botën e planifikimit të
mirëmbajtjes dhe flet për kostot dhe të ardhurat gjatë jetës së instalimit të ngrohjes.
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Si mund ta kuptoj një projekt qarkor? nga Stan Kerkhofs
Estera ndau përvojat e saj praktike në realizimin e punëve të infrastrukturës rrethore. Si funksionon
një projekt i tillë në bashkëpunim me klientin? Çfarë hasim në aspektin e teknikave dhe
bashkëpunimit, .
Stan tregoi se me projektin 'Innova58' Rijkseëaterstaat po punon për të dyja teknologjitë e reja (si
realizojmë infrastrukturën rrethore) dhe partneritetet e reja për të dalë me ide të reja që pastaj mund
të zbatohen nga ato partneritete të reja.
Karlijn na merr së bashku me përvojat që Dura Vermeer ka me realizimin e punëve të
infrastrukturës rrethore. Por projektet e ndryshme tregojnë se është e mundur dhe se mund të bëhet
standardi i ri.
Ai paraqet një rrugë që mund të realizohet si një 'shërbim' dhe mund të prodhojë ngrohje për të
ngrohur shtëpitë.

2|Page

Ndërtimi i ndërtesave të zgjuara.Një ndërtesë, një platformë, një gjuhë nga Fons Bisscheroux
Ndërtesat e nivelit më të lartë të cilësisë. Ku siguria dhe komoditeti janë të garantuara.
Ku shpenzimet janë të menaxhueshme dhe të kontrollueshme. Me ndikim minimal në mjedis. Ku
pajisjet flasin një gjuhë me valë në një sistem të hapur dhe të sigurt. Ku pronari është 'në kontroll',
por në të njëjtën kohë i pa ngarkuar. Bashkëpunimi i zinxhirit është i nevojshëm për të arritur këtë.
Sqippa : një ndërtesë, një platformë, një gjuhë
Komuniteti Sqippa. Në komunitetin Sqipka, prodhuesit, ofruesit e shërbimeve dhe pronarët e
ndërtesës punojnë së bashku për të lidhur më mirë produktet dhe shërbimet. Nxitur nga bindja se ne
kemi ardhur vetëm për zgjidhjen më të mirë së bashku. Për ndërtesat e zgjuara.
Platforma Sqipka bazohet në një zgjidhje të hapur të IT në të gjithë botën për monitorimin pa tel të
sensorëve dhe pajisjeve. Fillimisht u zhvillua për menaxhimin e ndriçimit emergjent, por me qëllim
që të bëhet një platformë për shumë aplikacione.
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Si do të arrijë Marrëveshja e Klimës për të rritur shkallën e kostos dhe përmirësimin e cilësisë
së masave të energjisë në mjedisin e ndërtuar nga Teun Bokhoven
Marrëveshja e Klimës është unike në mbarë botën. Më shumë se njëqind pjesëmarrës ndërtojnë ura
midis qeverisë, biznesit, OJQ-ve dhe hulumtimeve për të reduktuar emetimet e CO2 nga gjysma në
vitin 2030. Ambienti i ndërtuar do të japë një kontribut të madh në këtë me dy milionë shtëpi pa gaz
natyror në vitin 2030. Teun Bokhoven ka një paraqitje të shkurtër të masave të mundshme për ta
arritur këtë së bashku. Dhe ai foli për hapat që ndërmarrjet në sektorin e ndërtimit tashmë mund të
marrin për t'u përgatitur për një të ardhme të qëndrueshme.
Fitoni para me qëndrueshmëri përmes Thijs Lindhout
Thijs Lindhout sipërmarrës i qëndrueshëm. Ai është themeluesi i De Duurzame Adviseurs, ndër të
tjera. Ekipi i tij prej 12 këshilltarësh udhëzon rreth njëqind kompani (ndërtim) çdo vit për zbatimin e
një politike të qëndrueshme. Pika fillestare këtu është se qëndrueshmëria është e bukur dhe gjeneron
para. Gjatë fjalimit të shkurtër nga Thijs u zbulua se kjo është e mundur per çdo kompani.
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Ndërtimi qarkor vlerësohet me '' Zorg ''! nga Bert Deen
Bert Deen, vlerësues i pasurive të patundshme të kujdesit shëndetësor shpjegoi arsyen pse ndërtimi
rrethoror jep një kontribut pozitiv në vlerën e tregut. Pasuritë e patundshme të kujdesit shëndetësor
(Kurë), nga ana tjetër, kanë një jetë të gjatë funksionale. Por këtu gjithashtu, Bert Deen mori
pikërisht ndërtimin rrethore është vlerësoi pozitivisht.
Performanca e garantuar e energjisë dhe kostoja më e ulët e projektimit dhe ndërtimit nga
Jourdain Martens.
Kërkesat e performancës së energjisë për shtëpitë e reja të ndërtimit po bëhen gjithnjë e më të
rrepta.
Në ndërtimin e shtëpisë së qëndrueshme dhe me efikasitet energjetik me performancë të garantuar,
ATAG Ngrohja, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek dhe
Ubbink kanë zhvilluar konceptin revolucionar të ri për ndërtim House Energy Optimus (HEO).
Duke bashkuar produktet dhe zgjidhjet e këtyre markave premium, krijohet koordinimi optimal i
izolimit, ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes. Falë kësaj qasjeje integrale ju arrini dizajn më të mirë dhe
ndërtoni cilësi dhe ju jeni të garantuar për të ndërtuar shtëpi me efikasitet të energjisë, të rehatshme
dhe të shëndetshme.
Gjatë prezantimit të Jourdain Martens, drejtor dhe zhvilluesi i konceptit në Develop Inc. dhe
zëdhënës i Zyrës për Shëndetësi. Na ndihmon të ndërtojmë shtëpi më të mira në kosto investimi të
konsiderueshme më të ulëta dhe kosto më të ulëta të strehimit për banorin.
Modele të reja të të ardhurave në ndërtim: nga produkti në shërbim nga Marjet Rutten , Joris
Jonker , Yvonne van Mierlo , Boris Gehenau , Daan van der Vorm
Modelet e biznesit dhe të ardhurave ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme. Gurët e grumbullimit
ose ofrimi i një shtëpie nuk llogariten më në të ardhmen. Ka të bëjë me ofrimin e një shtëpie,
identiteti, jetese dhe jetese. Nga pronësia në përdorim, nga hardueri në "softuer" dhe nga produktet
në shërbime. Këto janë tendenca të pakthyeshme. Parashikimi i kësaj është thelbësor për të pasur të
drejtën të ekzistojë në të ardhmen. Për ata që guxojnë të mendojnë dhe të bëjnë ndryshe, kjo ofron
mundësi të mëdha! Por cilat janë ato modele të reja të të ardhurave? Dhe cilat shembuj ne e dimë
tashmë në sektorin tonë? Si e trajtoni? Dhe a është klienti duke pritur për të? Pas një prezantimi të
shkurtër nga Boris Gehenau (Fundament All Media), Marjet Rutten flet për këtë me Daan van der
Vorm (VORM), Yvonne van Mierlo (Blauëhoed) dhe Joris Jonker (FCTRE).
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Roli i fasadës diellore në tranzicionin e energjisë nga Guust Verpaalen
Ku u fol për këto cështje:
Pse fasada diellore luan një rol të rëndësishëm në tranzicionin e energjisë?
Cilat janë kushtet e rëndësishme për një fasadë diellore?
Çfarë ndërveprimi nevojitet për një fasadë të mirë?
Shembuj praktike: Fasadat që gjenerojnë energji
Detyrimi për të informuar kursimin e energjisë: zbuloni se si legjislacioni i energjisë mund
t'ju kursejë para nga Bas van den Brenk

Pyetjet e mëposhtme janë përgjigjur gjatë Energie Kafé:




Si një sipërmarrës, mund të di nëse unë jam i detyruar të jap informacion apo jo?
Çfarë nënkupton Ligji për Menaxhimin e Mjedisit dhe çfarë nënkupton detyrimi për të dhënë
informacion?
Çfarë duhet të bëj si një sipërmarrës për të përmbushur detyrimin për të dhënë informacion?
Në fund të prezantimit jemi plotësisht të vetëdijshëm për detyrimin për të dhënë informacion dhe
cilat masa të kursimit të energjisë janë të përshtatshme për kompaninë tuaj.
Ndërtim i përballueshëm me energji neutrale: kyç është tërësia nga Joyce van den Hoek
Ostende
Në projektin evropian AZEB (Ndërtesat e Energjisë Zero të përballueshme) me 8 partnerë nga 6
vende, zgjidhjet e shumta ekzistuese nga disiplina të ndryshme integrohen në një metodë koherente
që e bën të mundur ndërtimin e lirë të energjisë neutrale. AZEB ofroi palëve të ndryshme në
zinxhirin e ndërtimit një hartë personale të rrugës plot me mjete për të arritur këtë qëllim. Joyce
van den Hoek Ostende është udhëheqës i projektit AZEB në emër të Vereniging ADN në de Bouë
dhe siguron pasqyrë në këtë prezantim në hapat më të rëndësishëm për të arritur përballueshmërinë
e BENG.
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"Nga një ndërtesë e zyrave të skaduara deri në Breeam outstanding!" Nga Cees Zuidervaart
Arsyeja që morëm pjesë në prezantimin është se zyra e Lotarive të Bamirësisë është ndërtesa e parë
e qëndrueshme e rinovuar në Holandë me certifikatën e pazgjidhur të Breeam për projektim dhe
zbatim.
Mbushje e qëndrueshme në sajë të përdorimit të xhamit të laminuar me ftohje. Nga László
Vákár
László Vákár na mori nëpër disa projekte tërheqës për forma të reja të çatisë me xhama prej
xhami prej xhami të ftohtë. Një zhvillim fantastik që, përveç arkitekturës dhe teknikisht, gjithashtu
ka potencial të madh për aplikim dhe potencial sa i përket ripërdorimit dhe qëndrueshmërisë.

BENG, ne bëjmë ndërtimin hermetik së bashku përmes Henny van der Heijden.
Me Përshpejtimin e Renovimit, shoqatat e strehimit do të japin nxitjen për një rritje të
konsiderueshme të tregut për izolimin në shtëpi dhe qëndrueshmërinë. Nga Annemarie
Costeris.
Për të bërë ambientin e ndërtuar CO2 neutral në vitin 2050, nevojitet reduktim i konsiderueshëm i
kërkesës për ngrohje në stokun ekzistues të banesave dhe një kërkesë e qëndrueshme për energji do
të bëhet më e qëndrueshme. Numri i rinovimeve të gjera të energjisë është shumë i ulët, shpenzimet
mbeten shumë të larta dhe investimet në inovacione nuk janë të gatshme. Korporatat e strehimit, të
cilat zotërojnë rreth 30% të pronave, tashmë mund të ofrojnë një vëllim të konsiderueshëm të tregut
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në afat të shkurtër. Përshpejtuesi i Renovimit kontribuon në këtë duke mbështetur që korporatat në
motorin e nisjes të sjellin një pjesë të kërkesës në treg në një mënyrë të strukturuar, homogjene, të
paketuar dhe (shumëvjeçare) të parashikueshme, në mënyrë që ofruesit të mund të zhvillojnë
standardizimin, përsëritshmërinë dhe industrializimin e proceseve si bazë. për uljen e kostove
integrale dhe inovacionin.

Marketing Digital në ndërtim nga Frans Appels , Dyon Metselaar
Strategjitë e suksesshme të marketingut në internet në ndërtim
Frans dhe Dyon na mori përmes strategjive të suksesshme të marketingut online në sektorin e
ndërtimit. Me raste konkrete të klientëve, shembuj dhe rezultate të dëshmuara, ato frymëzojnë se si
mund të aplikoni me sukses marketingun në internet për të arritur në mënyrë efektive grupet tuaja të
synuara, gjeneroni çeqe dhe komunikoni me marrëdhëniet tuaja. Me shembuj të praktikuar nga të
dhënat, ato treguan se si mund të lidhni më së miri marketingun dhe shitjet dhe si mund të vazhdoni
të optimizoni këtë.
Përmirësimi i Produktivitetit në Ndërtim nga Mark Robson
Industria e ndërtimit ofron përbërës vitalë që rrisin produktivitetin e një kombi, duke krijuar
infrastrukturë që lejon burimet të lëvizin me sukses. Dëgjuam se si teknologjia mund të ndihmojë
në përmirësimin e produktivitetit në industrinë e ndërtimit.
Sesioni mbulon:
Parimet e praktikave më të mira dhe këshilla të larta nga ekspertët.
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Programe të gjalla të demo-ve ose të programit të ndërtimit të PlanGrid-it
Shembuj të studimit të rasteve nga klientët e PlanGrid
Drejt një tranzicioni të dyfishtë të energjisë nga njerëzit dhe ndërtimi nga Martine de Vaan
Kalimi i dyfishtë i energjisë
Tranzicioni energjetik dhe zyrat e zgjuara janë të rëndësishme për RVB, por si e bën ambienti i
punës të kontribuojë në vitalitetin e punonjësve.Mjedisi i punës mund të bëjë ndryshimin për të
ndryshuar zakonet tona. .Energjia optimale fizike dhe mendore po bëhet gjithnjë e më e
rëndësishme.Biseduam rreth asaj se si tranzicioni energjetik dhe vitaliteti i njerëzve janë të lidhura
dhe se si një zonë mund të kontribuojë për punonjësit vitalë që janë më produktivë, më shumë
argëtues dhe më të përfshirë në mjedisin e tyre.
OCD Si e përshpejtojmë qëndrueshmërinë në pasuri të patundshme shoqërore?Nga Peter
Versleijen.
Nga praktika jonë, kemi qenë të bindur se zgjidhja e qëndrueshme nuk konsiston vetëm në izolimin,
ndërtimin e turbinave të erës dhe instalimin e një çatie plot me panele diellore. Përveç gjithë
teknologjisë, tani nevojitet një ndryshim në sjelljen tonë dhe një ndryshim në edukimin dhe
trajnimin e fëmijëve tanë. Vetëm një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si ne jetojmë ofron
mundësinë e një zgjidhjeje të përhershme dhe ku një ndryshim rrënjësor në sjellje është arritur më
mirë se sa në arsim.
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Rrjedhat Biobased si material izolues nga Tim Bulters
Tani janë të disponueshme shumë zgjidhje për vendosjen e këtyre rrymave biobased si material
izolues. Kjo përshtatet bukur me sfidën e madhe të qëndrueshmërisë së mjedisit të ndërtuar që ne
qëndrojmë në kontekstin e tranzicionit të energjisë. Materialet izoluese me baze bio janë të
krahasueshme me materialet izoluese konvencionale në aspektin e performancës dhe gjithashtu kanë
një ndikim të ulët në mjedis dhe shëndet.
Ndërtim modular nga Arvid Duijzer
Kjo na mundëson që të punojmë me një koncept të standardizuar ndërtimi në kuptimin e përvojës
(klima, zëri dhe drita). Koncepti i ndërtesës është mbledhur për hapësirë funksionale në fabrikë , në
mënyrë që të krijohen blloqe ndërtimi modulare që përpunohen në hapësirë. Kjo përshpejton
procesin e përfundimit në ndërtesë dhe ne mund të japim më shpejt, në mënyrë që pronari i
ndërtesës të mund të marrësh me qira më herët. Duke ofruar një koncept standard, mund të ofrojmë
një klasë rehati A për të njëjtat kosto si një instalim me një klasë rehati B. Kjo siguron një përvojë
më të mirë për përdoruesit.
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Vizioni i ngrohjes në tranzicion - çfarë do të thotë kjo për mua?nga Marjet Rutten, Ivo
Opstelten, Leonie van der Steen
Të gjitha komunat duhet të sigurojnë ngrohjen e vizionit të tranzicionit më së voni deri në vitin
2021 , ku përcaktohet afati kohor kur qarku do të bëhet i qëndrueshëm dhe çfarë do të bëhet
furnizimi me energji dhe ngrohje në distriktin. Një nismë e mirë. Por çfarë do të thotë kjo në
praktikë? Sa e detajuar dhe e sigurt është se vizioni i tranzicionit të ngrohjes? Cilat zgjedhje keni
dhe si e bëni zgjedhjen e duhur? Cilat janë pasojat e zgjedhjeve? Dhe si mundemi ne, si një sektor
ndërtimi dhe instalimi, t'i përgjigjemi asaj vizioni tranzicioni për ngrohje? Çfarë mundësish ofron
kjo për ne? Marjet Rutten diskutojë këtë me ne, ndër të tjera, Ivo Opstelten (Stroomversnelling)
dhe Leonie van der Steen (Squareëise).
"Ndërtesa juaj si asistent personal" nga Gerard van der Hoeven
Dëshirat dhe kërkesat në fushën e punës po ndryshojnë dhe ndërtesat duhet të ndryshojnë me
këtë. Punonjësit duan më shumë fleksibilitet për një ekuilibër të mirë midis punës dhe jetës
private. Ata duan të shpenzojnë orët e tyre të punës sa më efektivisht të jetë e mundur dhe mbi të
gjitha punojnë në një mjedis frymëzues dhe të shëndetshëm. Me Priva dhe bGrid® ne e kthejme
ndërtesën tone në një asistent personal që bën gjithçka të mundur. Një revolucion i vogël, sepse: nuk
ka më zgjidhje individuale për probleme individuale, por një sistem me të gjitha funksionalitetet për
një ambient optimal të punës.
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Ndërtesat e qëndrueshme, të zgjuara dhe jetësore kanë të ardhme përmes Marc Hopman
E ardhmja është për ndërtesa të qëndrueshme, të zgjuara dhe vitale. Qëndrueshëm në fushën e
përdorimit të energjisë dhe gjenerimit të energjisë, i zgjuar përmes teknologjisë së sensorëve dhe
jetësore në fushën e shëndetit dhe fleksibilitetit. Ndërtesa të rindërtuara ku përvoja e përdoruesit
është qendrore.
Trendet e ndryshme në tregun e pasurive të paluajtshme sigurojnë një zhvillim nga një rast biznesi
në një rast të vlerës. Ky zhvillim shkakton një ndryshim në format e kontratës dhe në modelet e të
ardhurave. Cilat janë dallimet midis një rasti të biznesit dhe vlerës së rastit? Dhe çfarë na sjell
teknologjia e zgjuar e ndërtimit për të ardhmen e formave të kontratës? Në fund të këtij takimi u
informuam për:




modele të reja të të ardhurave
cila rrugë apo proces ju duhet të kaloni nëpër për një ndërtesë të revitalizuar
cilat detyrime ligjore duhet të përmbushë një pronar ndërtimi
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Udhëtimi i konsumatorit, Dekodimi i përvojës së punonjësit nga Rick Jacobs
Tregu i menaxhimit të objekteve po zhvendoset nga shërbimet e vetme të objektit bazuar në uljen e
kostos drejt shërbimeve të integruara të vlerës së shtuar. CBRE mbështet klientët e tyre përmes
rritjes së mirëqenies individuale, produktivitetit personal dhe efektivitetit organizativ nëpërmjet
shërbimeve të udhëhequra nga njerëzit, teknologjinë e aktivizuar. Rick Jacobs ndau vizionin e
CBRE-së, inovacionet, zhvillimet dhe mënyrën se si Gooee kontribuon për të qëndruar përpara në
këtë treg konkurrues.
Ndërtimi i klimës nga Léon Dielen
Ndryshimi i klimës po shkakton stresin e klimës në qytete: përmbytja, tharja dhe stresi i nxehtësisë
po bëhen një problem në rritje. Për t'i mbajtur qytetet tona të jetueshme, ne do të duhet të kthejmë
parimet e natyrës në mjedisin e ndërtuar. Tauë, partner i provës Klima e qytetit tim, frymëzon me
shembuj praktikë të ujit dhe objekteve të gjelbra në ndërtesa.
Performanca e garantuar e energjisë dhe kostoja më e ulët e projektimit dhe
ndërtimit nga Jourdain Martens
Kërkesat e performancës së energjisë për shtëpitë e reja të ndërtimit po bëhen gjithnjë e më të
rrepta.
Për ten a ndihmuar të ndërtoni shtëpi të qëndrueshme dhe me efikasitet energjetik me performancë
të garantuar, ATAG Ngrohja, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation,
Kingspan Unidek dhe Ubbink zhvilluar konceptin revolucionar të ri për ndërtim House Energy
Optimus (HEO).
Duke bashkuar produktet dhe zgjidhjet e këtyre markave premium, krijohet koordinimi optimal i
izolimit, ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes. Falë kësaj qasjeje integrale ne arrime dizajn më të mirë
dhe ndërtojme me cilësi dhe jemi të garantuar për të ndërtuar shtëpi me efikasitet të energjisë, të
rehatshme dhe të shëndetshme.
"Ndërtesa zyre efikase për energji, etiketa e detyrueshme e energjisë C në vitin 2023” nga
Gerhard Hospers, Gert de Vos
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Marrëdhëniet e Mbretërisë thekson se një ndërtesë e
shërbimeve që jepen me qera, me funksionin e përdorimit: zyra, kujdesi shëndetësor, takimet,
arsimi, sportet, akomodimi, qeliza dhe funksioni i
dyqanit duhet që, që nga 1 janari 2023, t'i përmbahen etikës C. Cfarë mund të bëjme për të arritur
këtë qëllim? Në këtë seancë plenare, Greenëorks, Isover, Grundfos dhe Esylux na moren nëpër
hapat që duhet të ndërmerren përpara se të vazhdoni me zbatimin.
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Grupi i pjesëmarrjes, përfaqesues të Institutit të Ndërtimit në bazë të shkresës Nr.991/1 dt.
05.02.2019 nga MIE dhe prot. në IN me Nr.38/1 dt. 06.02.2019
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