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Bert Frowijn, Tebodin: meer aandacht voor duurzaamheid, risicomanagement en veiligheid

‘UITGEDAAGD OM DUURZAAM
TE ONTWERPEN’
Duurzaamheid is vaak een basisuitgangspunt voor nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten in de foodsector, zo is de
ervaring van advies- en ingenieursbureau Tebodin. Ook groeit de aandacht voor risicomanagement en veiligheid, maar
hierin valt voor de sector nog veel winst te behalen.

In het risicomanagement bij investerings-

Bert Frowijn

projecten zet de voedingsmiddelenindustrie
stappen richting het niveau van andere
industrietakken als de (petro)chemie en de
farma. Toch valt hier nog veel winst te behalen. Dat signaleert Bert Frowijn, vestigingsdirecteur van Tebodin in Deventer. Tebodin is
betrokken bij tal van nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten in de foodsector en andere
sectoren.
Frowijn: “Voedingsmiddelenproducenten zijn
heel goed in de praktische, probleemgerichte aanpak, maar minder goed in het gestructureerd aanpakken van (grotere) projecten.
Het ‘voordenken’ gebeurt minder uitgebreid:

‘Een veilige werkplek is efﬁciënt
en goed onderhouden’
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