ProScan,

gebouw inspectie en advies

onderhoud
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.

www.proscan.nl

Grofweg gezien kennen we twee soorten uitvoering van onderhoud, te weten op basis van een inspanningsverplichting en op
basis van een resultaatverplichting. Grofweg, omdat de invulling
van beide soorten op verschillende manieren kan worden uitgewerkt. Ook een combinatie van beide soorten, behoort natuurlijk
tot de mogelijkheden.

Inspanningsverplichting
Afhankelijk van de doelstelling van uw onderhoudsbeleid, kunt
u ervoor kiezen het onderhoud aan uw gebouwvoorzieningen
op basis van een inspanningsverplichting aan te besteden.
Hierbij worden gevraagde werkzaamheden exact omschreven.
Of het nu het onderhoud aan de buitengevel betreft of aan een
cv-installatie of brandmeldinstallatie, het uit te voeren onderhoud wordt puntsgewijs omschreven. Een onderhoudspartij
zal het onderhoud dat is omschreven uitvoeren en aanvullend storingen en dergelijke verhelpen. U heeft dus een vaste
aanneemsom voor het preventief onderhoud en krijgt aanvullende kosten voor correctief onderhoud en eventueel gewenste
revisies of vervangingen.

Resultaatverplichting
Zonder een negatief oordeel over het uitvoeren van onderhoud
op inspanningsverplichting te willen geven, stappen steeds
meer organisaties af van het traditionele onderhoudsmodel. Ze
kiezen voor een prestatiecontract waarin geen inspanningsverplichtingen maar resultaatverplichtingen zijn vastgelegd.
Leidend daarbij is de gewenste conditie van de componenten,
zowel bouwkundige voorzieningen als werktuigbouwkundigeen elektrische installaties, in relatie tot het actuele belang ervan
voor de organisatie.
ProScan is in staat een prestatiecontract volledig vorm en
inhoud te geven. Daarbij definiëren we niet alleen prestatieindicatoren voor het onderhoud van gebouwen, maar ook voor
gebouwinstallaties. Bovendien bieden we het instrumentarium
en de training (zie brochure Trainingen ) om snel en zeker te
bepalen of de uitvoerder aan alle verplichtingen heeft voldaan;
een controle welke wij ook voor u kunnen uitvoeren. Zo maken
we de weg vrij voor uitbesteding zonder zorgen over de kwali-
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teit en de kosten.
De knelpunten
Traditioneel onderhoudsbeleid:
geen relatie met het bedrijfsbeleid
De meest organisaties maken vaste onderhoudschema’s waaraan
vaste budgetten zijn gekoppeld. In die schema’s is vastgelegd
welke partij welke onderhoudsactiviteiten wanneer en tegen
welke kosten uitvoert. Zo’n rigide planning brengt risico’s mee:
er kan te weinig of juist teveel onderhoud plaatsvinden. Denkt
u eens aan schilderwerk dat eigenlijk nog best een jaartje had
kunnen wachten. Of - omgekeerd - aan een bedrijfskritische
installatie die uitvalt omdat de onderhoudfrequentie te laag was.
Kernprobleem bij de traditionele aanpak is dat onderhoud
een doel op zich kan worden. De relatie met het bedrijfbeleid
ontbreekt. Dus is de staat van onderhoudscomponenten niet
afgestemd op het belang ervan.
Traditioneel uitbesteden: (te) weinig grip op kwaliteit en kosten
Sinds de jaren negentig concentreren steeds meer bedrijven zich
op hun kernactiviteiten. In dat kader hebben ze het onderhoud
vaak zoveel mogelijk uitbesteed. Daardoor missen ze de expertise om te beoordelen welke onderhoudsactiviteiten noodzakelijk
zijn en welk budget hiervoor nodig is. Ze kunnen de conditie van
onderhoudscomponenten alleen aanduiden met subjectieve begrippen als ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’. En als de externe uitvoerder
aangeeft dat extra onderhoud vereist is, ontstaan vaak oeverloze
discussies over de oorzaak, de noodzaak en de kosten.
Verder vraagt uitbesteding van inspannings gerelateerd onderhoud om zeer uitgebreide onderhoudscontracten waarvan de
naleving meestal lastig te controleren blijkt. Kortom, uitbesteding
in de traditionele vorm betekent bepaald niet dat u er geen
omkijken naar heeft.
De oplossing
Vertrekpunt: het belang van onderhoudscomponenten
Bij een prestatiecontract staat de gewenste conditie van onderhoudscomponenten centraal en niet de onderhoudshandelingen
zelf.
Basis hiervoor is het bedrijfsbeleid - vertaald naar een onderhoudsbeleid - waarin u als opdrachtgever (eventueel samen

onderhoud
met een deskundige) het belang van componenten vastlegt.
Een paar voorbeelden van criteria die het belang kunnen bepalen.
• Continuïteit: voor belangrijke installaties, wellicht heeft u een
rekencentrum dat non-stop moet functioneren.
• Productiviteit: uw medewerkers hebben behoefte aan een binnenklimaat waarin ze prettig kunnen werken.
• Esthetica: voor de afdeling van uw raad van bestuur of panden
dan wel afdelingen waar uw klanten komen; die een goede
uitstraling moeten houden.
• Conservering: u wilt bijvoorbeeld dat het houtwerk minimaal
40 jaar meegaat.
• Kostenbesparing: u heeft bepaalde panden waar u genoegen
neemt met een minimale conditie van de bouw- en installatiedelen.
Doel: handhaven van de gewenste staat (conditie)
Bij het afsluiten van een prestatie- of resultaatcontract wordt niet
vooraf vastgesteld welke onderhoudshandelingen op welk moment worden uitgevoerd. U beslist uitsluitend op welk conditieniveau een bepaald component moet worden gehouden. Vervolgens bepaalt de interne of externe uitvoerder wat er voor nodig
is om dat niveau te handhaven. De opdracht is dus taakstellend.
Aangenomen dat de conditie van een bepaald bouw- of installatiedeel wordt aangeduid op een schaal van 1 (uitstekend) tot 6
(zeer slecht), een en ander conform NEN 2767 en dat vooraf afgesproken wordt dat dit bouw- of installatiedeel op een conditie
2 (goed) wordt gehouden, dan neemt u genoegen met gebreken
die horen bij een conditie 2 of beter. Alles slechter dan conditie 2
is onacceptabel. Omgekeerd richt de uitvoerder zich strikt op het
handhaven van de conditie 2. Niet meer en niet minder.
Beoordeling: NEN 2767 als basis voor de
conditiebepaling
Essentieel bij een prestatiecontract is de conditieomschrijving.
Niet alleen u, maar ook de uitvoerder, moeten hetzelfde verstaan
onder een conditie. Basis voor de beoordeling is de NEN 2767
norm die is ontwikkeld door de normalisatiecommissie NNI en in
september 2006 definitief is gepubliceerd. Deze norm geeft op
hoofdlijnen aan welke afwijkingen in welke mate mee moeten
wegen in de kwaliteit. Een kras op een muur is wel een ‘gebrek’,
maar meestal niet maatgevend voor de conditie. Een scheur in
de muur is dat doorgaans wél. In de NEN-2767 zijn afwijkingen

(gebreken) op zo’n manier geformaliseerd en gerubriceerd dat ze
gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van onderhoudscondities.
De uitvoering
Registratie: toetsbare melding en afmelding van storingen
Bij prestatiecontracten is het oplossen van storingen een specifiek
onderdeel. Stel u eist dat (bepaalde) storingen niet tot bedrijfsuitval mogen leiden en u spreekt daarbij af dat ze binnen twee uur
opgelost moeten zijn (dergelijke eisen zijn dan vaak het gevolg
van de relatie met de bedrijfsprocessen en maken integraal deel
uit van de gewenste conditie), dan moet er een systeem zijn om
te registreren (a) wanneer een storing wordt gemeld, (b) wanneer een monteur ter plaatse is en (c) wanneer het probleem is
opgelost. Dat kan op verschillende manieren gebeuren.
Een paar voorbeelden.
• Digitaal door derden: op de site van een IT-bedrijf waar monteurs storingen op een speciale cliënt area kunnen melden via
een palmtop of laptop. Deze registratie is uiteraard volkomen
onafhankelijk.
• Digitaal via uw eigen systeem. De installaties kunnen daar ook
zelf storingen melden.
• Via een elektronisch pasje: om deuren te openen of poortjes te
passeren moeten medewerkers vaak pasjes hebben.
• Via de bewakingsdienst: deze oplossing wordt toegepast bij
gebouwen waar de bewaking toch al de deur voor de monteurs moet openen. De dienst legt ook vast wanneer ze weer
vertrekken.
Zekerheid: malusregeling bij onvoldoende prestatie, bonus bij
toegevoegde waarde
Normaal gesproken staat of valt het onderhoud of een registratiesysteem met de discipline die monteurs zichzelf opleggen. We
bouwen bij prestatie- of resultaatcontracten een malusregeling
in waarbij de opdrachtgever korting krijgt op (een deel van de)
aanneemsom als niet aan de prestatienormen wordt voldaan.
Bijvoorbeeld als een afgesproken conditie niet wordt gehaald of
men houdt geen deugdelijke registratie bij van storingen en voert
de daarbij behorende procedure niet naar behoren uit, dan kan
een malusregeling in werking treden. Daardoor is iedereen erop
gespitst de afgesproken prestatienormen te halen.

Maar ook een bonus behoort tot de
mogelijkheden. Als een uitvoerder uw
installaties beter onderhoud dan u heeft
gevraagd, kan het discutabel zijn of u
daarvoor een bonus moet uitkeren. Maar
als die uitvoerder een constructieve
bijdrage levert waardoor bijvoorbeeld
exploitatiekosten in de toekomst aanzienlijk kunnen worden verminderd, dan
is dat mogelijk wel een bonus waard. U
bent immers gebaat bij een proactieve
onderhoudpartij en een extra beloning zou
een stimulans kunnen zijn.
Kosten: in lijn met de behoefte en het
beschikbare budget
De kosten van een prestatiecontract
nemen exponentieel toe als u behoefte
heeft aan een hoger conditieniveau. Bij
een ideale situatie is voldoende budget
beschikbaar om alle onderhoudscomponenten in de gewenste conditie te houden.
Zo niet, dan heeft u twee opties: meer
geld vrijmaken of de eisen (gewenste
conditie) naar beneden bijstellen. Zowel
het eerste als het laatste is niet altijd
mogelijk. Het eerste is duidelijk: er is vaak
niet meer geld, het tweede omdat een
slechtere conditie tot onacceptabele situaties kan leiden. Daarbij kunnen ook de
kosten van uitval meespelen. Deze zouden
bij u aanzienlijk hoger kunnen zijn dan de
hogere kosten voor het handhaven van de
eerder gestelde gewenste conditie.
Daarom wordt het principe van ‘back to
core business’ hier concreet ingevuld door
middel van een prestatiecontract met een
daarbij behorend conditieniveau.
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Aanvullende prestatie-indicatoren
Alleen de NEN 2767 is onvoldoende om
onderhoud volledig uit te kunnen laten
voeren. Stel de gewenste conditie waarvoor
u kiest, is redelijk (3). Als de lichtbronnen
van verlichtingsarmaturen defect zijn, maar
buiten dat zijn er geen gebreken, dan wordt
de conditie van die armaturen nooit slechter
dan een 3. Met andere woorden, het is
belangrijk om te weten wat een bepaalde
conditie nu betekent en er voor te zorgen
dat er aanvullende eisen worden gesteld
om het onderhoud op een voor u juiste
wijze te laten uitvoeren.
Ook kan het zijn dat een conditie voor
bepaalde installaties niet het gewenste effect voor u beoogt. Bij bepaalde installaties
wilt u mogelijk geen conditie vragen, maar
bijvoorbeeld ruimtecondities als resultaat
omschrijven.
Kortom, de mogelijkheden zijn zeer divers
en moeten specifiek op uw organisatie en
doelstellingen worden afgestemd. ProScan
beschikt over voldoende ervaring om u
daarbij op adequate wijze te assisteren.
Aanpak: een helder stappenplan
ProScan heeft reeds jarenlange ervaring
met het opstellen van onderhoudscontracten in de diverse vormen.
ProScan kan met u de volgende stappen bij
het opstellen en uitwerken van prestatiecontracten doorlopen:
• Inventariseren van de onder het onderhoud vallende elementen en de huidige
staat daarvan, conform NEN 2767.
• Bepalen van de gewenste staat. Leidend
hierbij is het bedrijfsbeleid in relatie tot
het belang van onderhoudsobjecten.
• Revisie of renovatie. Voor objecten waarvan de gewenste conditie beter is dan

de huidige staat, wordt een inhaalslag
uitgevoerd, afhankelijk van uw wens.
• Aanbesteden van het onderhoud. Dit
gebeurt op basis van gewenste staat,
waaraan prestatie-indicatoren worden
gekoppeld.
• Opstellen van een toekomstprognose.
Bepalend hiervoor is de gewenste staat
en de verwachte resterende levensduur.
Kortom, ProScan kan u van dienst zijn bij het
gehele te doorlopen traject om te komen
tot een op uw organisatie en bedrijfsbeleid
afgestemd onderhoudscontract.
ProScan stelt met u het onderhoudscontract
op, een aanbestedingsdocument en adviseert u bij de uiteindelijke gunning. Tevens
werkt ProScan nauw samen met een
gerenommeerd adviesbureau op het gebied
van Europese aanbestedingen. Dus als u de
verplichting of de wens heeft Europees aan
te besteden, ook dan bent u bij ProScan aan
het juiste adres.
En hoewel wij dit samen doen met een
adviesbureau, verzorgen wij de totale coördinatie, waardoor u met maar één contactpersoon heeft te maken.
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.
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