Hiermee verklaart Hobéon Certificering b.v. dat het kwaliteitssysteem van:

TAK architecten
gevestigd te Delft en Arnhem
voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm:

GEAR
Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten Werkzaam in de Restauratie
De goedkeuring is afhankelijk van het blijvend voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de GEAR, hetgeen door de Hobéon Certificering periodiek zal
worden beoordeeld. Dit certificaat bestaat uit 1 pagina.
Het bureauprofiel
Meer dan 30 jaar TAK architecten staat voor kennis en ervaring op het gebied van restauratie, herbestemming, verduurzaming, architectuur en onderzoek. Een
enthousiast team van 12 mensen, verdeeld over onze vestigingen in Delft en Arnhem, werkt aan zeer uiteenlopende projecten van klein tot groot, waarbij een
integrale aanpak voorop staat.
Waar het ons cultureel erfgoed betreft, willen wij niet alleen zorg dragen voor behoud en instandhouding van ons architectonisch verleden. Wij willen het
toekomstgericht ontwikkelen, door de identiteit van het erfgoed te analyseren en duiden. Hierbij menen wij dat het niet zo zeer gaat om wàt identiteit is maar hóe
mensen identiteit scheppen. Deze identiteit is uiteindelijk af te lezen aan de architectuur van het erfgoed.
“De wereld bezit een continuïteit en kan daaruit worden begrepen”, zo omschreef emeritus hoogleraar Nederlandse Geschiedenis UvA, em. prof. dr. Piet de Rooy
het belang van geschiedenis voor de samenleving. Het klaarmaken van erfgoed voor een duurzame toekomst zien wij dan ook als het continueren van de
geschiedenis waar wij nu al onderdeel van zijn. De basis voor de toekomstgerichte ontwikkeling van een object is de kennis die we opdoen tijdens onderzoek naar
de historie en analyse van de architectuur.
Doordat ons team bestaat uit mensen met verschillende expertises en disciplines, die flexibel en breed inzetbaar zijn, komen nieuwe ingrepen goed onderbouwd
tot stand. Het gaat ons om een duurzame aanpak zodat een toekomst voor het object gegarandeerd is. Bij deze aanpak speelt het adviseren over en het aansturen
van een goed (ontwerp)proces een belangrijke rol. Door onze ervaring en analyserend vermogen weten wij welke stappen genomen dienen te worden om het
proces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, terwijl de kwaliteit gewaarborgd blijft.
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