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Turntoo ontzorgt u bij de totstandkoming van een Madaster materialenpaspoort
Madaster is het kadaster voor materialen in de gebouwde omgeving; een onafhankelijk digitaal platform met het doel afval
te elimineren door materialen een identiteit te geven. Een materialenpaspoort geeft inzicht in de toegepaste materialen in
een gebouw (hoeveelheid, locatie, etc.) en de financiële en circulaire waarde hiervan.
Turntoo is een adviesbureau gespecialiseerd in de circulaire economie. Als partner van Madaster begeleidt en ontzorgt zij
organisaties bij de realisatie van een materialenpaspoort in het Madaster platform. Daarnaast adviseert Turntoo klanten bij
o.a. de implementatie van circulaire businessmodellen, circulair inkopen/aanbesteden en circulaire gebiedsontwikkeling.
Aan de hand van de volgende stappen geeft Turntoo op concrete wijze invulling aan de realisatie
van uw Madaster materialenpaspoort

1. Strategie

2. Implementatie materialenpaspoort

3. Vervolgstappen

Wat is de meerwaarde van een
materialenpaspoort en hoe past dit in
uw bedrijfsstrategie?

Wat is nodig om tot een kwalitatief
materialenpaspoort te komen en welk
proces doorloopt u hiervoor?

Wat zijn concrete vervolgstappen om
Madaster zo goed mogelijk te
benutten binnen uw organisatie?
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Totaalaanbod van Turntoo
Turntoo begeleidt uw organisatie stapsgewijs bij de implementatie van een Madaster materialenpaspoort. Hierbij biedt
Turntoo een basispakket diensten aan dat, indien gewenst, kan worden uitgebreid.

Strategie

2

3

Implementatie

Vervolgstappen

1.1 Inzicht in de
meerwaarde van een
materialenpaspoort.

2.1 Selectie van nieuw of
bestaand gebouw voor
registratie.

2.4 Account opzet &
upload van brondata in
Madaster platform.

3.1 Evaluatie &
vervolgstappen
materialenpaspoort.

1.2 Inspiratie-workshop:
anders denken.

2.2 Aanlevering van
beschikbare (BIM)
gegevens van gebouw.

2.5 Verrijken brondata in
Madaster platform
(oplevering paspoort).

3.2 Brainstormsessie
circulariteit in proces /
product(en) van klant.

1.3 Workshop circulaire
ambities & visie
definiëren.

2.3 Coördinatie van
materiaalinventarisatie*
(bij bestaande bouw).

2.6 Training gebruik
Madaster platform aan
medewerkers klant.

3.3 Aanpak circulaire
aanbesteding bij sloop.

4.1 Projectcoördinatie & -management

* Wordt in afstemming met de klant uitgevoerd door een specialist op de gebouwlocatie. Indien
gewenst, kan op basis hiervan aanvullend een BIM-model opgemaakt worden.

Basis

Optioneel

slide 3

Kostenindicatie
Turntoo staat voor hoogwaardige en praktisch toepasbare oplossingen met impact!

Strategie
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3

Implementatie

Vervolgstappen

Turntoo biedt het volledige basispakket ‘Materialenpaspoort’ aan, bestaande uit:
• Stap 1.1 - Inzicht in meerwaarde materialenpaspoort en hoe dit past in uw bedrijfsstrategie
• Stappen - 2.1 (Selectie gebouw) tot en met 2.6 (Gebruikerstraining)
• Stap 3.1 - Evaluatie & concrete vervolgstappen
• Stap 4.1 - Projectcoördinatie & -management
--- Prijs vanaf € 1,88 per m2 (nieuwbouw1) excl. BTW ----- Prijs vanaf € 3,75 per m2 (bestaande bouw2) excl. BTW --•
•

•

Inspiratie-workshop:
anders denken.
Workshop circulaire
ambities definiëren.

Brainstormsessie
circulariteit proces /
product van klant.
• Aanpak circulaire
aanbesteding.
--- Prijs op aanvraag ---

--- Prijs op aanvraag --1

Indien u reeds beschikt over een BIM-model (opgesteld volgens BIM Basis ILS en voldoet aan Madaster richtlijnen) en bij minimale
gebouwgrootte van BVO 2.000 m2.
2 Prijs is o.a. afhankelijk van de grootte en complexiteit van het te registreren gebouw, de beschikbaarheid van gebouwgegevens en
het detailniveau van inventarisatie (prijs gebaseerd op eenvoudig gebouw (BVO 2.000 m2) & beschikbaarheid van veel gegevens).

Basis

Optioneel
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Samen verandering realiseren?

We beschouwen de aarde als een gesloten systeem waarbinnen
geen verspilling mag plaatsvinden. Grondstoffen zijn gelimiteerd
en schaars voorhanden. Om materialen oneindig beschikbaar te
houden, dienen ze gedocumenteerd te worden.
“Afval is materiaal zonder identiteit”.

info@turntoo.com

turntoo.com/nl/materialenpaspoort/

+31 (0)20 509 10 59
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