
 
 
|T|C|H| Projectsupport 

 

 

 

Projectbureau voor  

installatie-technische  

ondersteuning! 

 

• BREEAM  advies en 
ondersteuning 

• Rekenwerk 

• Tekenwerk 

• Calculaties 

• Invulling flexibele schil 

• Opstellen MJOP’s 

• Opstellen technische       
omschrijvingen  

• Beoordeling installaties 

• Beoordeling calculaties 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

TCH-Projectsupport 

 Postbus 188 

 8440 AD HEERENVEEN 

 +31 (0)513 760 888   

 info@tch-projectsupport.nl 

 www.TCH-Projectsupport.nl 

 

“In de kern van moeilijkheden schuilen        

mogelijkheden.”  (Albert Einstein) 
 

Ieder project kenmerkt zich door een aantal     

unieke eigenschappen.  

Er zijn projecten welke relatief eenvoudig zijn 

maar ook projecten die een bijzondere aanpak 

vragen of specialisatie.                                         

Zo zijn er projecten waarover u soms het gevoel 

kan hebben de controle te verliezen. Dan komt u 

op een belangrijk punt, op deze voet verder of 

sturen wij bij. 

Op het moment dat u midden in een traject zit lijkt 

het soms onmogelijk om te zoeken naar een   

oplossing die leidt tot een bevredigend resultaat.  

 

Waar liggen uw kansen?   

Het uitvoeren van projectmanagement of het   

bijsturen van een project lijkt soms onmogelijk.  

Binnen een organisatie loopt men snel tegen de 

natuurlijke weerstand van veranderingen aan. 

Toch kan het nodig zijn om een project anders 

aan te pakken en andere keuzes te maken.  

Hierdoor verschuiven kosten maar kan een     

einddoel beter bereikbaar worden en kunnen de 

totale kosten lager uitvallen. 

Om hierover de regie te houden kan het soms 

verstandig zijn om expertise in te huren en het 

project bij te sturen of om een deskundige in te 

huren. Op deze manier neemt u afstand en krijgt u 

ruimte om te doen wat u wilt, ondernemen. 
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Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?  

Binnen TCH-Projectsupport is expertise aanwezig met 

vele jaren ervaring binnen de installatiebranche.         

Onze expertise zit niet uitsluitend in pragmatische en 

deskundige ontwerp ondersteuning, calculaties en 

BREEAM specialisme maar ook in een efficiënte en    

effectieve projectaanpak en verandermanagement en    

in het combineren van onze krachten om u van dienst te 

zijn. Zo kunnen wij op een strategische wijze een project  

bijsturen en beheersbaar maken.  

Het is niet altijd mogelijk moeilijkheden te voorkomen, 

wel liggen er veelal kansen om op innovatieve manier 

problemen om te buigen naar een kans en kosten te    

beperken. 

 

 

 


