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TOTAL LANDSCAPE CONCEPT

Total
Landscape
Concept

Een Dolmans-totaalconcept met als uitgangspunt een integrale
aanpak van uw buitenruimte. Het design, de landschapsarchitec-

De voordelen op een rij:

tuur, de technische uitwerking, de realisatie, het onderhoud en

•

desgewenst ook de financiering in één hand. Binnen dit concept

•

voor alle disciplines;
Hoogopgeleide specialisten als
ondersteuning voor elk facet van

biedt Dolmans u de creatieve, technische en vakkundige expertise
van alle verschillende disciplines onder één dak.

Een verantwoordelijke partner

het proces;
•

Een cross-over inbreng van
ervaring en vakmanschap in elk

Onderscheiden door kennis
Met het Dolmans Total Landscape Concept
willen wij invulling geven aan onze filosofie
dat wij onze opdrachtgevers een toegevoegde waarde moeten bieden. Die toegevoegde waarde zien wij in het beschikbaar
stellen van hoogwaardige kennis, ervaring
en vakmanschap. Hoogopgeleide medewerkers stellen hun kennis en ervaring
op elk specifiek werkgebied ten dienste
van onze opdrachtgever. Met de kennis
van onze eigen landschapsarchitecten,
ingenieurs, bomendeskundigen of kostendeskundigen, in een gezonde mix met
jarenlange praktijkervaring en vakmanschap, kunnen wij ons onderscheiden in
deze conceptmatige aanpak. Ervaring met
deze aanpak ook in andere werkgebieden,
zoals utiliteitsbouw en de grond-, weg- en
waterbouw geven onze medewerkers voldoende bagage voor deze conceptmatige
aanpak.

DE GROENE RUIMTE IS HET
VISITEKAARTJE VAN BEDRIJVEN
EN INSTELLINGEN, EN WEERSPIEGELT DE AMBITIE VAN DE
DUURZAAMHEIDGEDACHTE
Volledige flexibiliteit
Uiteraard komen de voordelen van het
Dolmans Total Landscape Concept volledig
tot uiting bij een integrale aanpak. We
begrijpen echter dat het niet altijd mogelijk
is om op voorhand een volledig committment aan te gaan voor alle onderdelen van
het concept. Juist om de flexibiliteit voor

de opdrachtgever te waarborgen zijn in het
concept verschillende uitstapmomenten
ingebouwd. Helder en volledig transparant
wordt deze flexibiliteit met alle consequenties inzichtelijk gemaakt.
Maatwerk
Alhoewel de conceptmatige aanpak van het
Dolmans Total Landscape concept in de
basis altijd eenzelfde procedurele aanpak
kent, heeft elk project zijn specifieke kenmerken. Vandaar dat het concept modulair
is opgebouwd en als maatwerk voor elk
project specifiek gemaakt wordt. Op basis
van een uitgebreide intake wordt projectspecifiek een voorstel gedaan met een plan
van aanpak. Op basis van geformuleerde
uitgangspunten, budgetten, gebruikerswensen en randvoorwaarden, wordt in dit
plan een stappenplan gepresenteerd om te
komen tot een optimaal resultaat. Uiteindelijk telt het eindresultaat; Dolmans zorgt
voor de optimale weg erheen.
Economische voordelen
De kosten van planvoorbereiding, ont
werpen technische bestekuitwerkingen,
aanbesteding, en directie en toezicht
belopen al snel 15% van de totale projectkosten. Door uw project totaal in handen te
leggen van het Dolmans Total Landscape
Concept bespaart u minimaal 20% op de
totale projectkosten.
Risico
Naast voordelen in efficiëntie, effectiviteit
en economische besparingen is ook de
risicobeperking een belangrijk voordeel
van het Total Landscape Concept. Of het
nu technische risico’s betreft met betrek-

onderdeel;
•

Een efficiënte en effectieve
aanpak van het totale proces;

•

Korte lijnen, één projectverantwoordelijke en coördinator
als aanspreekpunt;

•

Vroegtijdige inbreng van
expertise waardoor uiteindelijk
kwalitatieve en financiële
voordelen worden behaald;

•

Geen risicobeperking en geen
afstemverliezen;

•

Waarborging kwaliteit,
tijdsplanningen en budgetten;

•

Economisch voordeliger dan
traditionele realisaties.

king tot lastige ondergrondse infrastructuur, of financiële risico’s ten aanzien van
budgettaire onzekerheid over de eindaf
rekening, ze zijn voor u geheel afgedekt
binnen het concept.

BENT U GEÏNTERESSEERD?
Graag informeren wij u verder.

LANDSCAPING

www.dolmanslandscaping.com
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INTEGRAL MAINTENANCE CONCEPT

Integral
Maintenance
Concept

Een Dolmans-totaalconcept voor het integrale onderhoud
en beheer van uw buitenruimte. Laat het gehele buitenonder-

De voordelen op een rij:

houd onze zorg zijn. Duurzaamheidomvormingen, preventieve

•

de gewenste uitstraling van uw

onderhoudsmaatregelen, regulier beheer, specialistische onderhoudstechnieken – het hele pakket ineen voor een vaste periodieke

buitenruimte;
•

ingepland en goed geregeld;
•

de calamiteitenopvolging;
•

Alle verschillende disciplines
en specialistische kennis onder

wijdering, ongediertebestrijding, water geven in de zomer of
sneeuwruimen in de winter.

Eén verantwoordelijke partij
voor alle buitenonderhoud, ook

betreft, reguliere schoonmaakwerkzaamheden, groenonderhoud,
onderhoud verhardingen, rioleringen en kolken, graffitiver-

Geen enkele inspanningsverplichting; alles wordt

bijdrage. Samen bepalen we de gewenste uitstraling van uw
buitenruimte; al het andere is onze zorg. Of het nu zwerfvuil

Het gehele jaar verzekerd van

één dak;
•

Inbreng van specialistische
kennis om efficiëntie en

Hoe werkt het Dolmans
Integral Maintenance Concept?
In een intake worden de gebruikerswensen,
randvoorwaarden en gewenste uitstraling
geïnventariseerd. Als deze niet al voorhanden is, wordt een digitale inventarisatie van
de gehele buitenruimte gemaakt. Op basis
van deze twee componenten wordt een
programma van eisen opgesteld, dat wordt
uitgewerkt in een gedetailleerde bestek
omschrijving.

DUURZAAMHEID LEIDT
ALTIJD TOT VOORDEEL
VOOR DE OPDRACHTGEVER
Deze wordt met u besproken om te komen
tot een optimaal beeld en onderhoudsniveau van uw buitenruimte. Een gedetailleerde open begroting wordt met u besproken om te komen tot een vaste periodieke
(maand)bijdrage voor het totale pakket.

Transparantie
Elke gezonde samenwerking is gebaseerd
op vertrouwen. Vertrouwen in de opdrachtgever en contractpartij. Vandaar dat wij in
de precontractuele fase op basis van een
intentieverklaring met onze opdrachtgevers
werken waarbij helder, volledig transparant
inzichtelijk wordt gemaakt hoe het proces
verloopt. Ook maken wij consequenties
vooraf inzichtelijk mocht het onverhoopt
niet tot een samenwerking komen.
Kennis leidt tot voordeel
Door de specialistische kennis van onze
hoogopgeleide medewerkers te koppelen
aan jarenlange ervaring en vakmanschap
komen we tot slimme oplossingen voor
integrale onderhoudsprogramma’s. Deze
gevarieerde kennis in alle vakdisciplines
geeft ons de mogelijkheid om met preventieve oplossingen te komen om duurzaamheid van buitenruimtes te vergroten.
BENT U GEÏNTERESSEERD?
Graag informeren wij u verder.

effectiviteit te bevorderen;
•

Vaste budgettering van het
buitenonderhoud mogelijk;

•

Economisch voordeliger dan
traditionele onderhoudsprogramma’s door slimmere
planningen;

•

Door slimme omvormingen
en efficiënte gecombineerde
uitvoering zijn aanzienlijke
besparingen op langetermijnonderhoudsbudgetten
realiseerbaar.

LANDSCAPING

www.dolmanslandscaping.com
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TAKE CARE CONCEPT

Take Care
Concept

Het Dolmans Take Care Concept is gebaseerd op het zorgondernemen in de buitenruimte. Een goed MVO-beleid betaalt zich terug

Belangrijkste kenmerken:

in de vorm van medewerkerstevredenheid en een positief imago.

•

Met de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de

•

arbeidsmarkt wil Dolmans Landscaping door inzet van financiën,

reguliere bedrijfsleven;

lei-ding van medewerkers met een achterstand ten aanzien van de
reguliere arbeidsmarkt, met uitermate positieve ervaringen, heeft

Mogelijke uitstroom van
cliënten naar Dolmans;

•

Voordelen door inzet op
onderhoudsprogramma’s van

ondernemen werken bij de Dolmans-bedrijven ongeveer 220 medewerkers met een arbeidsbeperking. Jarenlange ervaring in de bege-

Zinvolle dagbesteding verbetert
de eigenwaarde van cliënten;

•

tijd en kennis, op sociaal verantwoorde wijze iets betekenen voor
de samenleving. In het kader van maatschappelijk verantwoord

Integratie van cliënten in het

opdrachtgever;
•

Mentale groei, motivatie en
betrokkenheid cliënten;

•

Efficiënte benutting van
begeleidingsbudgetten.

ons bewogen om het Dolmans Take Care Concept te ontwikkelen.
Een tastbare vorm van maatschappelijk
verantwoord ondernemen in de directe
leefomgeving
Het bieden van dagbestedingsactiviteiten
aan mensen met een beperkte arbeidsprestatie vraagt een andere manier van
werken en kan niet worden vergeleken met
het bieden van arbeidsplaatsen in het kader van re-integratie. In veel gevallen zijn

AFSTAND BETEKENT NIET
HET NIET KUNNEN DEELNEMEN AAN DE ARBEIDSMARKT, MAAR HET LEVEREN
VAN ARBEID ONDER SPECIALE
VOORWAARDEN, ZORG EN
OMSTANDIGHEDEN

er budgetten beschikbaar waaruit de extra
zorg of begeleiding wordt gefinancierd.
Werkwijze
De structuur van personeelsplanning,
aannamebeleid, introductieprogramma,
persoonlijk ontwikkelings- en begeleidingsprogramma alsmede een voortgangsbewaking en evaluatie, vormen de
leidraad. Deze richt zich dan nadrukkelijk
op de plaatsing en begeleiding van de
medewerkers met een bepaalde afstand
tot de reguliere arbeidsmarkt.
Maatwerk
Het werken met deze mensen en hun
passende dagbestedingsactiviteiten
bieden, is duidelijk maatwerk. Zowel wat
betreft de doelgroep zelf alsook de instellingen en de instanties die erbij betrokken
zijn. Dolmans Landscaping heeft ervaring

met deze wijze van werken, en met het
Total Care Concept wil zij deze ervaring
en werkwijze ten dienste stellen aan
geïnteresseerde organisaties.
Afstand betekent niet het niet kunnen
deelnemen aan de arbeidsmarkt, maar
het leveren van arbeid onder speciale
voorwaarden, zorg en omstandigheden.
BENT U GEÏNTERESSEERD?
Graag informeren wij u verder.
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www.dolmanslandscaping.com

