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Waarom Het Vergunningenhuis? 
 
Het Vergunningenhuis is hét adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van 
vergunningenmanagement in Nederland. Naast Het Vergunningenhuis zijn er enkele andere 
aanbieders op de markt (grote adviesbureaus, ZZP-ers), die vergunningenadvies aanbieden. Waarom 
toch kiezen voor Het Vergunningenhuis? Zes redenen die Het Vergunningenhuis uniek maken: 
 

Visie 
Het Vergunningenhuis heeft een visie op vergunningenmanagement en de markt. Onze taak omvat 
meer dan het tijdig verzorgen van de vergunningen. Onze vergunningenmanagers beheren het 
raakvlak tussen project en bestuursrecht. Wij beheersen de risico’s die op kunnen treden. 
 

Kennis 
Vergunningenmanagement is onze business. Wij doen het er niet bij, maar doen het als onze 
hoofdtaak! Door deze specialisatie ontstaat hoogwaardige kennis. Kennis van juridische aspecten, 
vergunningenprocedures en ontwikkelingen in de bouwwereld en de regelgeving. Veel kennis delen 
wij met u via cursussen, netwerkdagen en uitgave van lectuur. Daarnaast zijn wij vertegenwoordigt 
bij verschillende landelijke ontwikkelingen en vormen wij de voorhoede in ons werkveld. 
 

Innovatie 
Bij hoogwaardige kennis binnen het werkgebied hoort ook ‘inzicht in het werkveld’. Niet voor niets 
ontwikkelt Het Vergunningenhuis nieuwe strategieën en technieken om het 
vergunningenmanagement beter te laten lopen. Heeft u wel eens gehoord van de ‘piramide van 
vergunningenmanagement’ of ‘compliance in het omgevingsrecht’?  
Kent u onze cursussen? Kom eens langs! 
 

Flexibiliteit 
Het Vergunningenhuis heeft met negen medewerkers de flexibiliteit om per project de benodigde 
competenties in te schakelen. Zonder problemen kunnen wij grotere projecten oppakken of voor u 
de flexibele schil vormen. Kennis is op junior tot senior niveau aanwezig en wordt flexibel en passend 
ingezet. 
 

Continuïteit, arbeidsverhoudingen en verzekeringen 
Het Vergunningenhuis biedt alle voordelen van een groter adviesbureau en de voordelen van een 
klein adviesbureau. Dat omvat o.a. 1) de continuïteit van onze inzet, 2) een rechtsvorm die al uw 
zorgen omtrent de wet DBA weg neemt, 3) een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
die bij het project past en 4) de flexibiliteit die voor uw project nodig is. 

 

Kwaliteit en integriteit 
Het Vergunningenhuis is ISO9001 gecertificeerd en heeft haar werkprocessen duidelijk beschreven. 
De kwaliteit van ons product is optimaal en wordt continue verbeterd. Daarnaast is in onze 
processen onze integriteit geborgd. Uw ideeën en gegevens zijn bij ons veilig en worden niet met 
anderen gedeeld noch slingeren op onze bureaus. 


