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ProScan is een inspectie- en adviesbureau met ruime
ervaring in het vakgebied. We houden ons bezig met inventarisaties
en inspecties (onder andere op conditiebasis), kostenramingen en meerjaren onderhoudsplannen,
onderhoudsbeheer en diverse soorten veiligheids- en arbo-inspecties alsook met het opstellen en
aanbesteden van onderhoudscontracten en renovatie of nieuwbouwprojecten.
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Conditiebepaling (NEN 2767)

iets is, dan te bepalen welke gebreken zich voordoen.

De oorsprong van conditiebepaling is terug te vinden
in Engeland, alwaar de Housing Condition Surveys is
ontwikkeld. Een inspectiemethodiek om de kwaliteit van
woningen eenduidig vast te leggen. Door het Ministerie
van VROM is deze inspectiemethodiek verder ontwikkeld
in de Kwalitatieve Woningregistratie. Reeds toen was de
doelstelling het vastleggen van gebreken en het eenduidig kwalificeren van de technische staat van bouwdelen.

De norm geeft nu een relatie tussen het belang van
het aangetroffen gebrek (hoe ernstig is dit gebrek?),
de omvang waarmee dit gebrek bij de te inspecteren
bouw- of installatiedelen voorkomt en de intentie van
het gebrek (is het gebrek moeilijk waarneembaar of kan
het eigenlijk al niet meer toenemen?).

In de jaren tachtig is vervolgens door de Rijksgebouwendienst een belangrijke stap gezet voor de onderbouwing van conditiemetingen.
In 2002 hebben de Rijksgebouwendienst en NEN het
initiatief genomen tot het opstellen van een norm. In
september 2006 is hierdoor de definitieve NEN 2767
ontstaan. De NEN 2767 deel 1 “Conditiemeting van
bouw- en installatiedelen” geeft een methode weer om
de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve
en eenduidige wijze vast te leggen. Een belangrijk
onderdeel van deze methodiek vormen de standaard
gebrekenlijsten welke zich bevinden in deel 2.

Op deze manier kan met een zuiver technische
invalshoek een kwalificatie van uw bouw- en/of
installatiedelen worden gegeven. De kwaliteit is geen
gevoelskwestie meer waarbij zomaar een verschil van
inzicht zou kunnen bestaan tussen u en bijvoorbeeld uw
onderhoudspartij, maar kan nu technisch onderbouwd
worden en dat biedt natuurlijk legio voordelen.
Zo kunt u uw gebruikers precies uitleggen wat de staat
is van de installaties waarvan zij gebruik maken. U kunt
hen een gereedschap geven op basis waarvan zij hun
wensen kenbaar kunnen maken en u kunt aantonen dat
de installaties daaraan ook daadwerkelijk voldoen.

De NEN 2767 heeft samengevat de volgende doelstellingen:
• Zorgt voor een uniforme conditiescore;
• Geeft helderheid over gebreken en de bijbehorende
gebrekenparameters belang, omvang en intensiteit;
• Geeft inzicht in de prioriteitsstelling;
• Als toetsingsmiddel en sturingselement.

Aan de hand van de wensen, (onder andere) bepaald
met de conditiemethodiek, van uw gebruikers bent u
goed in staat uw onderhoudsbudget te verdelen over
uw verschillende gebruikers, kunt u op basis van het
hieruit volgend onderhoudsbeleid het onderhoud aan
uw bouw- en/of installatiedelen uitbesteden en kunt u
de methodiek dan ook goed gebruiken om te toetsen
of het onderhoud wel conform de gestelde wens is
uitgevoerd.

De methodiek is dusdanig opgesteld dat verwarring
nagenoeg is uitgesloten. Er wordt niet gekeken naar
de kwaliteit van een bouw- of installatiedeel, er wordt
gekeken naar gebreken die daarin voorkomen.
Op deze wijze is het relatief eenduidig een kwalitatief
oordeel te geven aan deze bouw- en installatiedelen.
Het is immers veel moeilijker aan te geven hoe goed

U bent hiermee in staat een eenduidig en technisch
onderbouwd meerjaren onderhoudsplan te maken.
Geen gevoelskwesties meer die u sturen vervangingen
door te voeren, maar een technisch onderbouwd advies
waarom vervangingen wel of niet zouden moeten
worden doorgevoerd. U vindt hierover meer verderop in
deze brochure.

conditie en mop
Ook biedt dit bijvoorbeeld de mogelijkheid de kwaliteit
van uw installaties duidelijk te omschrijven in het geval
u installaties overdoet naar een andere beheerder of
eigenaar.
U ziet, conditiemetingen conform NEN 2767 zijn in de
dagelijkse praktijk op vele mogelijkheden toepasbaar.
Of het nu wordt gebruikt voor het opstellen van een
meerjaren onderhoudsplan, bij een prestatiecontract ter
controle of voor verbetering van de kwaliteit, ProScan
heeft de kennis in huis. Sinds de publicatie van NEN
2767 hanteren wij deze methodiek bij het uitvoeren
van gebouw inspecties en verzorgen wij voor externe
bedrijven trainingen tot doelmatig inspecteren voor
medewerkers die in de dagelijkse praktijk de staat van
het onderhoud moeten beoordelen.
Of u nu uw bouwkundige voorzieningen of uw technische installaties wilt laten beoordelen, ProScan heeft de
kennis in huis u hiermee van dienst te zijn. Afhankelijk
van uw wens ontvangt u een rapportage waarin opgenomen de geïnspecteerde bouw- en installatiedelen,
de aanwezige conditie, een advies over een mogelijk
gewenste opwaardering van de installaties indien de
conditie van deze slechter is dan gewenst, een beoordeling van de conditie in relatie tot de te verwachten
conditie op basis van de leeftijd van het betreffende
element, et cetera.
En als u een kostenraming wenst voor het op peil
brengen van de bouw- en/of installatiedelen, voor wat
het onderhoud op basis van een bepaalde conditie zou
mogen kosten, voor een meerjaren onderhoudsplan
voor de komende tien jaren? ProScan beschikt over
voldoende kennis om u met al deze zaken van dienst te
kunnen zijn.
En over dit laatste gesproken……

Meerjaren onderhoudsplan
De effectiviteit van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden wordt enorm vergroot indien deze werkzaamheden tijdig en planmatig worden uitgevoerd.
Conditiemeting volgens NEN 2767 vormt de basis. Voor
gebouwen met tal van elektrische en werktuigbouwkundige installaties, alsmede bouwkundige elementen
is een doelmatig meerjaren onderhoudsplan essentieel
voor de continuïteit van bedrijfsprocessen. Het belang
van een objectieve conditiemeting en ook registratie en
rapportage is dus van groot belang.
Tevens wordt hiermee de kwaliteit bewaakt en, niet te
vergeten, een controle uitgevoerd op de onderhoudswerkzaamheden.
De controle op onderhoud-, herstel- of vervangingswerkzaamheden is zeer belangrijk. Hiermee is te
beoordelen of het uitgevoerde beleid ook daadwerkelijk
geleid heeft tot de beoogde conditie. Die controle kan
samen vallen met het actualiseren van de inventarisatie
van gebouwdelen en installaties of een eerst volgende
conditiemeting.
Een goed meerjaren onderhoudsplan begint dan ook
met een gedegen inventarisatie van uw bouw- en/of
installatiedelen. En reeds daar (of eigenlijk daarvoor al)
begint uw onderhoudsbeleid. Want een goede inventarisatie is niet afhankelijk van de detaillering hiervan,
maar van uw wens en de wijze waarop u het meerjaren
onderhoudsplan zult gebruiken.
Vervolgens worden activiteiten opgenomen op basis van
de aanwezige conditie in relatie tot de gewenste conditie. Niet op basis van gevoel, maar duidelijk onderlegd.

En als vervanging in een bepaald jaar
staat gepland, maar de conditie van het
betreffende element voldoet nog aan uw
wensen, dan kan vervanging ook op een
technisch verantwoorde wijze worden
uitgesteld, waarbij de norm de resterende levensduur vastlegt aan de hand
van de geconstateerde conditie tijdens
de inspectie in relatie tot de theoretische levensduur (die ook in de norm is
aangegeven). Maar ook andersom, als de
conditie slechter is dan door u gewenst,
kan tot een correctieve activiteit of vervanging worden overgegaan.
En als uiteindelijk is bepaald welke
activiteiten in welk jaar dienen plaats te
vinden, wilt u ook graag de bijbehorende
kosten weten.
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Uiteindelijk beschikt u over een document
waarbij op basis van een zuivere technische
invalshoek is bepaald welke activiteiten in
welk jaar dienen plaats te vinden en welke
kosten daarmee zijn gemoeid en dit alles
op een detailniveau, zoals dit door u is
gewenst.

Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat
voor u op een juiste wijze de conditie van
uw bouw- en installatiedelen te bepalen,
de daaruit voortvloeiende activiteiten eenduidig uiteen te zetten, alsmede deze van
de kosten te voorzien.

Dat is een meerjaren onderhoudsplan: het
neemt onzekerheid weg in de tijd, helpt bij
de budgetvorming, geeft inzicht in ontwikkelingen en is - niet op de laatste plaats
- een gereedschap voor het management
om beleidskeuzes te helpen maken en invulling te geven aan de visie en uitvoering
te geven aan de te volgen strategie.

Indien wij naar aanleiding van bovenstaande uw interesse hebben gewekt, neem dan
gerust contact met ons op. Wij zijn graag
bereid persoonlijk met u kennis te maken.
Voor onze contactgegevens verwijzen wij u
graag naar onze Algemene brochure.

ProScan beschikt over alle middelen en
kennis om voor u een goed meerjaren
onderhoudsplan op te stellen.
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