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C-LEAN ONTZORGINGSPAKKET

C-Lean voor een duurzaam,
veilig en gezond binnenmilieu. 



C-LEAN OVERHEID C-LEAN VASTGOED

Tot 2017 verdwijnen er 
77.000 banen bij de overheid. 
Bezuinigingen zorgen voor 
verhoogde druk op het budget 
van onder andere gemeentes en 
ministeries. 

Deze ontwikkelingen vragen om 
een slimmere en efficiëntere 
aanpak op het gebied van 
gebouwbeheer. 

Het C-Lean concept is vanuit 
dit uitgangspunt ontstaan. 
C-Lean Overheid is het unieke 
ontzorgingsconcept ontwikkeld 
door BioLab. Wij nemen u 
het gehele beheer van het 
binnenmilieu in uw pand(en) uit 
handen. 

Het dienstenpakket is 
samengesteld met en door 
organisaties uit de overheidssector 
en sluit daardoor nauw aan op 
de behoeften die binnen uw 
organisatie op dit gebied spelen.

Duurzaamheid is in het afgelopen 
decennium uitgegroeid tot een 
belangrijke factor binnen de 
vastgoedsector. 

Zaken als energiebesparing, CO2-
reductie en efficiëntieverbetering 
hebben zich hierbinnen ontwikkeld 
tot centrale aspecten. Ook de 
gezondheid van gebruikers van het 
pand wordt steeds belangrijker. 
Een integrale aanpak van 
gebouwbeheer is daarom vereist.

Het C-Lean concept richt zich 
volledig op realisatie van deze 
vereisten. C-Lean Vastgoed is 
het unieke ontzorgingsconcept 
ontwikkeld door BioLab voor de 
vastgoedsector. 

Eén aanspreekpunt voor het 
totaalbeheer van het binnenmilieu, 
de duurzaamheid en het 
energieverbruik van uw pand(en) 
en diensten volledig toegespitst op 
uw organisatie.

Binnen de zorgsector staat het 
welzijn van de patiënt centraal. 
Met het C-Lean concept biedt 
BioLab zorginstellingen een tool 
om op een duurzame, gezonde en 
veilige wijze kostenbesparingen 
en efficiëntieverbeteringen te 
realiseren op het gebied van 
gebouwbeheer. 

Hierdoor houdt u meer tijd en 
middelen beschikbaar voor 
hetgeen waar het uiteindelijk 
om draait: het bieden van een 
hoogstaande kwaliteit zorg aan 
uw patiënt. C-Lean Zorg biedt u 
een vast aanspreekpunt voor het 
totaalbeheer van het binnenmilieu, 
de duurzaamheid en het 
energieverbruik van uw pand(en) 
en omvat diensten volledig 
toegespitst op uw organisatie. 

Deze zaken kunnen onder 
andere het beheren van lucht- en 
waterkwaliteit, brandveiligheid, 
energieverbruik en 
ongediertebestrijding omvatten.
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C-Lean is het unieke ontzorgingsconcept ontwikkeld door BioLab. Een vast aanspreekpunt voor het 
totaalbeheer van het binnenmilieu, de duurzaamheid en het energieverbruik van uw pand(en) en diensten 
volledig toegespitst op uw organisatie. 

Middels C-Lean nemen wij u het gehele beheer van uw binnenmilieu uit handen. Het dienstenpakket is samengesteld 
met en door uw branchegenoten en sluit daardoor nauw aan op de behoeften die binnen uw organisatie op dit 
gebied spelen. Dit resulteert erin dat uw gebouw slimmer, gezonder, veiliger en duurzamer is.


