Sylvia Lisapaly-de Winkel:
“Wij bouwen coalities met andere
partijen en maken het desbetreffende
gebouw samen meer duurzaam.”
Sylryk staat voor duurzaam herbestemmen
Energie- en bouwmanagement. Het projectmanagementbureau Sylryk uit
Apeldoorn is betrokken bij veel opzienbarende (landelijke) projecten om vastgoed op een goede manier te
ontwikkelen en in stand te houden. Algemeen directeur Sylvia Lisapaly-de Winkel vertelt er over.
“Wij bouwen de coalities met andere partijen en maken het desbetreffende gebouw samen meer duurzaam.”
Schakel Sylryk als projectmanagementbureau in en je kan bijna zeker zijn dat architect, bouwer en installateur
op een eigenzinnige wijze kijken naar gebouwmanagement. “We zijn niet alleen maar advies- en inspectiebureau, we kijken verder dan dat aspect. Onze projecten lopen voorop in duurzaamheid. Daarbij komt: we
hebben korte lijnen en opereren daardoor erg daadkrachtig. Er is snel een offerte, we kunnen snel handelen en
zijn praktisch ingericht.”
Want daar waar projectmanagement in de bouwwereld en het vastgoed vroeger vraag-gestuurd was, is het nu
veel meer aanbod-gestuurd geworden.
“Wij hebben maar één doel; we willen vastgoed op een goede manier ontwikkelen en instant houden.”
Daarbij staat bij Sylryk een maatschappelijk verantwoorde insteek voorop.
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‘Kennis bundelen zonder beren op de weg’

Sylryk en golf?

Sylvia Lisapaly-de Winkel is ooit ‘toevallig’ als projectmanager bij woningcorporatie Vestia begonnen. “Ik had de gevraagde achtergrond helemaal niet. Ik interesseerde me altijd al voor processen en ben praktisch ingesteld.” Het gemis aan een
bouwkundige opleiding is door Vestia juist als voordeel gezien. “Ik zag geen beren op de weg. Ik wilde kennis bundelen. Dat laatste is nog steeds mijn drijfveer.”
Het jaar 2001 blijkt een ijkpunt in haar werkende carrière. Dat is namelijk het jaar
waarin haar zus een hersenbloeding krijgt. Ze wordt hierdoor geconfronteerd
met de grote en de onpersoonlijke zorgwereld.
Het is 2002. Lisapaly begint voor zichzelf met Sylryk. Haar eerste grote opdracht
is gelijk één van de eerste grote transformatieprojecten van Nederland voor opdrachtgever Vestia. Het ombouwen van het oude Raad van Arbeid gebouw in
Rotterdam tot een woongebouw voor 73 jongeren. Het vervolgproject werd de
ontwikkeling van de zogenaamde Thomashuizen waar Lisapaly verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling van 79 kleinschalige woonvormen voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Allemaal woonvormen waar verzorging
op maat geboden wordt en waar de bewoner centraal staat.
Het maatschappelijk vastgoed wordt een rode draad in haar carrière tot nu toe.
Maar haar bedrijf doet meer. Zo werd Hotel de Wereld in Wageningen van studentensociëteit weer teruggebracht naar zijn originele staat.
Daarbij wil de formulebeheerder van alle Thomashuizen een vergelijkbaar landelijk concept uitrollen voor ouderen met geheugenproblemen zoals dementie.
Van deze zogenaamde Herbergiers zijn inmiddels 23 complexen gerealiseerd.
“Woonvormen voor groepen van ongeveer 15 mensen. Waar liefde en aandacht
voorop staat. Waar eenzaamheid voorkomen wordt en waar de bewoners de
(levens)prikkeling houden.”
Kortom: in de afgelopen jaren heeft Sylryk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van alles alleen doen naar een bedrijf met medewerkers in loondienst én
inhuren van externe, flexibele medewerkers. “Wij zijn gestart met het managen
van bouwprojecten in de breedste zin van het woord. Maar inmiddels is Sylryk
gespecialiseerd in de ontwikkeling van zorgvastgoed en het herbestemmen van
monumentaal vastgoed.”

Golf- en Businessclub de Scherpenbergh in Lieren was een plek
waar Sylvia Lisapaly de afgelopen jaren vaak te vinden was. “Ik
probeerde veel te spelen, vond het
ook zeer leuk om samen met zakenrelaties een rondje te lopen.”
Ook speelde ze sinds vijf jaar minimaal één keer per week samen
met haar man Rudy. “We gingen
samen op les, hadden een zeer
leuke hobby gevonden die we met
z’n tweeën konden doen.”

Partner in energiebesparing
Opdrachten starten soms heel spontaan. Bij Sylryk weet men bijvoorbeeld veel
van normeringen zoals als NEN 2767 (conditiemeting) en de NEN 2580 (verhuurbare meters van gebouwen uitrekenen). Daar worden we dan voor ingehuurd.
Daar vergelijke rapporten zijn bij ons een kapstok om meer gegevens over de
staat van over zo’n gebouw inzichtelijk te krijgen. Dan is advies over zo’n NENnormering ineens een opstap naar een intensievere projectmanagementklus.”
Die flexibiliteit en alertheid maakt het Apeldoorns bureau naar eigen zeggen
een allround partner in energiebesparing en duurzaamheid voor de woning en
–utiliteitsbouw. “Wij zorgen er voor dat woningen een EPA-W label en gebouwen
een EPA-U label krijgen. (W staat voor Woningen, U voor Utiliteit). Stap voor stap
wordt het gehele traject vastgelegd. “Door het combineren van een conditiemeting NEN2767 en het inzicht in de energetische kwaliteit (het energielabel), krijgt
de klant een compleet advies voor het gebouw, wat gereed is voor de toekomst.
Wat is de constructieve veiligheid van een galerij en balkon aan een appartementencomplex? Uiteindelijk wordt er een analyse aan al die vergaarde gegevens
gehangen, vertelt Lisapaly. “Wij adviseren, ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden het (totaal)traject. Daarbij is ook de menselijke duurzaamheid zeer voornaam. We vinden het ongelofelijk belangrijk om te zorgen voor de toekomst.”
Oude gebouwen leven meer, in de optiek van Sylvia Lisapaly. Daar moeten we
dus zuinig op zijn. Een goed meerjarenonderhoudsplan is hiervoor essentieel en
ook die worden door Sylryk professioneel opgesteld. We maken de gebouwscores inzichtelijk en kijken of er bijvoorbeeld energetische maatregelen te combineren zijn bij de natuurlijke vervangingsmomenten. Want de tijd dat gebouwen
geldslurpende blokken aan benen waren, is voorbij. Vele partijen staan open
voor gedegen onderzoek om kosten in kaart te brengen en daarbij een gedegen
toekomstvisie te geven.
Jaren achtereen zat Sylryk aan de Gardenierslaan, maar inmiddels is het bedrijf
van Sylvia Lisapaly-de Winkel al weer 1,5 jaar te vinden in het zogeheten ‘Glazen
Huis’ aan de Loolaan. “We hebben het hier prima naar ons zin.
We werken hier met z’n achten. Aan heel veel mooie duurzame projecten.”

Tot een jaar geleden. Rudy was
met enkele vrienden op vakantie
in Engeland. Tijdens deze reis op
motoren ging het
gruwelijk mis. Het
was de valleiweg
van Sheffield naar
Manchester; een
prachtige
bergachtige route met
veel bochten. De
combinatie mist
en een nat wegdek
maakte dat Rudy
onderuit ging op
zijn motor. “Waarschijnlijk kwam hij met zijn voorwiel in een gat in de weg waardoor
hij het stuur niet meer helemaal
onder controle had. Aan de andere kant van de weg klapte hij
tegen een passerende vrachtauto
met lege autotrailer. Hierbij is zijn
rechterbeen geamputeerd. “Het
afgelopen jaar stond ons hoofd
dus helemaal niet naar golfen.”
Inmiddels heeft Rudy al weer een
tijdje een prothese. Heel voorzichtig pakt het echtpaar hun passie
en hobby weer op. “Onlangs liepen we voor het eerst sinds het
ongeluk weer 9 holes. Het was een
zeer bijzonder moment.
We zijn op de weg terug.”
Nu net een jaar later, zijn Rudy en
Sylvia ook al terug geweest naar
de plaats des onheils. “De vrouw
die Rudy’s leven gered heeft, heeft
daar een officiële Engelse koninklijke onderscheiding gekregen
voor deze reddingsactie. We waren te gast bij de ceremonie. Een
hele eer. En zeer emotioneel.”
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