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In de keten van 
Asset Management

KENNIS MOET JE 
OOK ONDERHOUDEN.
• Wat is Asset Management?
• Hoeveel onderhoud is juist genoeg?
• Kunnen we met de onderhoudsfunctie waarde creëren?
• Wat is de rol van onderhoud binnen het Asset Management?
• Wat is Predictive Maintenance en hoe geef ik dit vorm?

WAARDECREATIE DOOR GOED ONDERHOUD 
Een onderhoudsopleiding bĳ Hogeschool Utrecht helpt u in uw eigen bedrĳf de 
antwoorden te vinden op deze vragen. Aan de hand van kaders gesteld door het Institute 
of Asset Management (IAM) en de European Federation of National Maintenance Societies
(EFNMS) zĳn vele mooie resultaten en forse besparingen bereikt bĳ de deelnemende 
bedrĳven. Door de brede scope op zowel Materiaalkunde, Engineering, Inspectie als 
Maintenance Management bieden onze opleidingen op het gebied van Onderhoud 
precies die (integrale) kennis die nodig is om verder te kunnen kĳken dan het eigen 
vakgebied, en daardoor aantoonbaar betere resultaten te boeken.

• Post-MBO Onderhoudstechniek (OTK) Start september 2021
• Post-HBO Onderhoudstechnologie (OT) Start oktober 2021
• Post-HBO Onderhoud en Asset Management Start oktober 2021
• Master of Engineering in Maintenance & Asset Management Start september 2021

Alle genoemde opleidingen kunnen naar wens in-company (op maat) verzorgd worden. 
Informeer naar de mogelĳkheden.

Meer weten? Bel 088 481 88 88, mail naar info@cvnt.nl of kĳk op www.cvnt.nl.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN
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EXTRA START 2021 

ONDERHOUDSTECHNOLOGIE 

IN HOOGEVEEN. 

INFORMEER!
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DEZE OPLEIDINGEN ZIJN IN TE BRENGEN IN DE BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE DEELTIJD. 
INFORMEER!
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Vincent FaessenDe wijze van gebruik van ons vastgoed 
gaat de komende jaren, mede door de 
gevolgen van pandemieën veranderen. 
Beheer en onderhoud van maatschappelijk 
vastgoed moeten fl exibel meebewegen 
om het rendement realistisch te 
houden. Conditiemeting is binnen het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een belangrijk 
onderdeel binnen het beheerproces. De 
conditie meetmethodiek van het RVB bereidt 
zich voor op deze toekomst. 

Bij de introductie van de integrale inspectie methodiek RVBBOEI in 
2009 bestond er een beeld dat een technische conditiemeting over 
meerdere thema’s moest worden uitgevoerd. Behalve de traditionele 
conditiemeting onderhoud dienden ook de thema’s brand, energie 
en duurzaamheid en inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving mee 
te worden genomen bij een inspectie. Hiermee werd destijds voldaan 
aan de grote wens van gebruikers en eigenaren om een integraal 
beeld te verkrijgen van de technische conditie van de bouwdelen en 
het totale bouwwerk.

In de afgelopen jaren heeft het RVB geleerd deze technische condi-
tiescores succesvol in te zetten bij het beheren en beheersen van 
haar vastgoedportefeuille. Maar vooruitgang heeft ook een keerzij-
de: men doorziet ooit de beperkingen van de stuurmiddelen. Ook 
hier is voortschrijdend inzicht de aanleiding geweest om op zoek te 
gaan naar kwaliteitsverbetering van de RVBBOEI-methodiek. 

Werd tien jaar geleden een conditiescore gezien als het middel om 
vastgoed mee te sturen, nu is een analyse van de onderliggende 
gebrekeninformatie van grotere waarde. Met name de mate waarin 
een gebrek daadwerkelijk inbreuk doet op de primaire, secundaire 
of tertiaire functie van een bouwdeel, is waardevol analysemateriaal. 
Om deze informatie te kunnen prioriteren, dient meer vastgoedin-

Functie 
gerelateerd 
inspecteren

is de toekomst

formatie beschikbaar te komen. Een gebrek aan bijvoorbeeld een 
stopcontact in een werkplaats met deskundig opgeleide personen of 
hetzelfde gebrek in een kinderdagverblijf, heeft invloed op de priori-
tering van het gebrek. Een inspectiemethodiek moet daarom een re-
latie kunnen leggen tussen de functionaliteit en technische conditie 
van een bouwdeel enerzijds en het bedrijfsproces anderzijds. 

Het RVB heeft, uitgedaagd door bovenstaande wens, een beslis-
boom weten te ontwikkelen voor de BOEI-inspecteur. Hiermee wordt 
een inspecteur tijdens een inspectie gedwongen vanuit functionali-
teitbehoud de waarneming te beoordelen en te koppelen aan een 
technisch soort gebrek. De software bepaald de beleidsmatig meege-
geven prioriteit welke is afgestemd op de te beheren risico’s vanuit 
het bedrijfsproces. Door een BOEI-inspectie onderdeel uit te laten 
maken van een onderhoudscontract, zal de totale onderhoudsbe-
hoefte van de gehele vastgoed portefeuille actueel zijn. Analyse door 
portefeuille management wordt hierdoor onafhankelijk een oplever-
datum van een meerjarenplan. Hierbij is de voorwaarde om gecerti-
ficeerde inspecteurs binnen het contract te vereisen essentieel om 
de kwaliteit van de inspectie te laten voldoen aan (inter-)nationale 
wetten of ambities. 

Inmiddels is het onderzoek bij het RVB in een ver gevorderd sta-
dium gekomen en worden nu proeftuinen ingericht om uiteindelijk 
te komen tot de juiste inzet van deze beslisboom binnen het totale 
proces van beheren. Voor meer informatie:www.rijksvastgoedbedrijf.
nl/handboekboei. <

Ing. V.A. Faesen, Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Ambassadeur en redacteur RVBBOEI
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