
Procesverbetering rode draad  
in Façades 2020 

Wouter Thijssen, de architect van het project dat te bewonderen is op 
de cover van Façades 2020, mocht het allereerste exemplaar in ont-
vangst nemen. Wouter Thijssen, directeur / architect bij MVSA 
Architects: “Wij zijn er trots op dat het ontwerp Danzigerkade 125 
aan de Houthavens in Amsterdam als kwaliteitsgevel op de cover 
staat van Façades 2020. Als MVSA Architects ontwerpen wij gebou-
wen waarin gebruikers zich comfortabel voelen. Daarbij past het 
VMRG Keurmerk met hoge eisen aan gevels op het gebied van veilig-
heid, comfort en duurzaamheid.”

VMRG Keurmerk
In deze twaalfde uitgave van het Façades boek staat procesverbete-
ring in de gevelbranche centraal in de artikelen. Aan de orde komen 
de bouwplaatskeuringen die binnen het VMRG Keurmerk zijn inge-
voerd, zodat de kwaliteit geborgd wordt vanaf fabricage tot en met 

het in het bouwwerk geïnstalleerde eindproduct. Hiermee is het 
VMRG Keurmerk ook voorbereid op de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen. Verder is er aandacht voor de ILS Gevel die samen met BIM 
specialisten van diverse bedrijven ontwikkeld is. Door deze eendui-
dige afspraken wordt samenwerken in BIM makkelijker en efficiënter. 
Ook wordt het verkennende onderzoek naar een circulaire gevelbouw 
beschreven waarvoor de VMRG haar nek uitgestoken heeft. Om het 
gevelbouwproces circulair te maken, is het belangrijk dat de juiste 
informatie beschikbaar is. Met de nieuw ontwikkelde applicatie 
Cirlinq, die ook in het boek beschreven wordt, is het koppelen van 
informatie aan producten geen probleem. 

Online versie
Het boek is ook online te bekijken. In de online versie staan per pro-
ject links naar meer informatie over het project en over het bedrijf 
dat bij dit project betrokken was. Op de website van de VMRG 
https://vmrg.nl/ kunt u zich op de homepage aanmelden voor de 
Inspiratienieuwsbrief. Dan blijft u maandelijks op de hoogte van inte-
ressante projecten.

https://www.digitaalpubliceren.com/facades2020

Nieuw aangesloten bedrijven
De VMRG verwelkomt een nieuwe partner
• Smart Move NL B.V. www.smartm.nl

Façades 2020, een uitgave van gevelbrancheorganisa-

tie VMRG, is verschenen. Pareltjes van gevels die de 

afgelopen twee jaar zijn opgeleverd spelen de hoofdrol 

in dit boek.
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