
 

WIJ  ZI JN DENKERS EN DOENERS
IN HERHUISVESTING
 

 
GAAN WI J  SAMEN MET JOUW ORGANISAT IE  DE
HERHUISVESTINGSUITDAGING  AAN?



ONZE AANPAK

Sta jij voor een herhuisvestingsuitdaging,
maar is jouw facilitaire organisatie al druk
genoeg? Of kun je expertise gebruiken
tijdens het gehele proces? Puur en Partners
begeleidt jou op onafhankelijke en
professionele wijze bij huisvestings- en
ontwikkeltrajecten, nieuwbouw en restyle
van bestaande locaties. Wij nemen het
regelen en managen van deze verandering
deels of volledig uit handen.
 

Hoe doen wij dit?
Onze ervaren Facilitaire projectmanagers
maken alle facetten van het
huisvestingtraject inzichtelijk. Ze
inventariseren de wensen en behoeften van
alle stakeholders en maken hierbij een
heldere planning met budget. Wij worden
dus tijdelijk onderdeel van jouw project of
organisatie. De operatie loopt hierdoor
soepel en jouw bestaande bedrijfsprocessen
blijven gewoon doorlopen. Wij zorgen
ervoor dat iedereen op de afgesproken dag
op de nieuwe werkplek zit én direct aan de
slag kan. 
 
 
 
 



ONZE AANPAK

Zie onze Facilitaire projectmanagers als het
instrument om alle voorbereidende zaken
onder de loep te nemen. Om alles scherp in
het vizier te hebben. Dit samen met onze
ontwikkelde checklists op het gebied
van HR, IT, Facilitaire zaken, communicatie
en vergunningen. Wij laten niets ongezien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar zijn wij goed in?
Onze kracht zit in de hands-on aanpak om
de behoefte uit de markt vanuit strategisch
perspectief te begeleiden naar de
daadwerkelijke tactische en operationele
realisatie. Complexe projecten vragen om
goed denkwerk, maar ook om praktische
handen. We adviseren directies en
management bij vraagstukken rondom
herhuisvesting. We maken praktische
plannen voor de uitvoering en begeleiden
deze naar de uiteindelijke praktijk. 
 
 
 

Wij adviseren directieteams
Wij ondersteunen op managementniveau
Wij begeleiden de ingebruikname van het pand
Wij managen het volledige project



ONZE KRACHT

Direct aan de slag met onze
'operational readiness'
Het gestructureerd treffen van alle
voorbereidingen voordat een nieuw of
gerenoveerd gebouw wordt betrokken.
Zodat alle medewerkers van jouw
organisatie optimaal starten in de nieuwe
werkomgeving. Dat is onze Operational
Readiness. Wij denken net even een stapje
verder.
 

Onze roots in verhuismanagement
Onze roots liggen in het managen van
kleine, complexe en grootschalige
herhuisvestingsprojecten. Elke fase van een
verbouwing, renovatie of verhuizing kent zijn
specifieke onderdelen. Wij zijn betrokken
vóór, tijdens en na het hele verhuisproces.
Samen realiseren we dat vanaf dag één jouw
organisatie zonder zorgen aan de slag gaat.
Op een nieuwe werkplek en met energie.
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ONZE KRACHT

Advies binnen Facility
management
Heb je tijdelijk behoefte aan versterking of
mis je net even die specifieke expertise?
Puur en Partners helpt bij interim klussen
op het gebied van facility, inkoop en
implementatie, strategische
huisvestingsplannen en hospitality
management. Wij kunnen jouw organisatie
advies geven over verschillende facetten
binnen het hele facilitaire proces. Wij
coördineren dagelijkse facilitaire
vraagstukken en realiseren werkplek en
hospitality concepten.
 

Altijd met duurzame benadering
Onze werkwijze is onlosmakelijk verbonden
met duurzame herhuisvesting. Vanuit
logistieke expertise streven wij continu naar
minder traffic en optimalisatie in
verhuisbewegingen. Onze projecten
kenmerken zich door onze lean focus op de
effectiviteit en efficiency.  Duurzame relaties
met onze medewerkers en opdrachtgevers
zijn hierbij voor ons het belangrijkst. Wij
investeren voortdurend in kennisdeling,
opleiding en ontwikkeling.
 
 
 



ONZE KRACHT

Waarom Puur en Partners 
als betrokken partner?
 

Je kampt met ruimtegebrek of je hebt juist een
overschot en daarmee behoefte aan een nieuwe
werkplek.
Je hebt niet voldoende expertise in huis; verhuizen
of verbouwen?
 Je medewerkers hebben geen tijd er een
tijdrovende klus bij te doen.
Je bezit niet de juiste ervaring om een complex
bouw- of verhuisproject te managen.
 Je hebt een duidelijk budget en wil een nieuwe
werkomgeving zonder extra kosten of
tijdsverslinding.
Je hebt een strikte deadline wanneer de
organisatie weer 'up en running' moet zijn.

Om in te kunnen spelen op alle
uitdagingen binnen de huisvesting, is het
fijn om een partner te hebben die tevens
op de hoogte is van alle ontwikkelingen in
de markt. Wij adviseren, organiseren,
stropen de mouwen op en pakken aan. 
Dat is ons pure DNA.
 



SAMENWERKEN

GAAN WI J  SAMEN
AANPAKKEN?

Zijn er veranderingen of uitdagingen
rondom jouw huisvesting? Laten we
samen de mouwen opstropen en
bespreken hoe we jouw project tot een
succes kunnen maken. 
Wij zijn er klaar voor.
 
 

''Wij pakken aan. Wij
denken mee. Wij doen.

Samen naar de duurzame
herhuisvesting!''

Business Park Stein 161, 6181 MA Elsloo
046 - 43 63 190 
info@puurpartners.nl
 
Landdrostlaan 51, 7327 GM Apeldoorn
085 - 01 61 442 
midden@puurpartners.nl
 


