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1. inleiding 

1.1. acbtergrond en probleemstelling 
Bet voorliggende verslag betreft de eindrapportage van bet 
onderzoek 'kostenplanning en bebeersing bij planmatig 
bebeer en onderboud'. Bet onderzoek moet in verband gezien 
vorden aet belangwekkende ontvikkelingen in bet bebeer van 
de woningvoorraad. 
Ten eerste is bet niet mogelijk gebleken om de voorraad in 
zijn gebeel op peil te bouden. Bij de stadsvernieuwings
operatie en de ingrepen aan de naoorlogse woningvoorraad 
bleek bet nodig om de betrokken woningen weer op peil te 
brengen. En ook de recent bekend gemaakte Kwalitatieve 
Woningregiatratie toont aanzienlijke acbteratanden in bet 
onderboud van de voorraad. 
Ten tweede bebben deze problemen met bet onderboud van de 
voorraad een extra dimensie gekregen door ontwikkelingen 
op de woningmarkt. In bepaalde segmenten van de markt 
worden onderboudsacbterstanden ala bet ware afgestraft. 
Bebeerders bebben namelijk mede bierdoor te maken gekregen 
met buurbevriezing en een verboogde mutatatiegraad. 
Vooral bet deel van de voorraad dat in bebeer van 
woningcorporaties en gemeenten is staat vanwege deze 
ontwikkelingen in een toenemende belangstelling. Niet 
alleen de kwaliteit van de voorraad maar ook de verant
woordelijkbeden en mogelijkheden van de woningcorporaties, 
de gemeenten en de rijksoverbeid bij bet op peil brengen 
en bouden van de woningen zijn aan de orde. Zo loopt al 
jaren een discussie over de toereikendbeid van de onder
boudsnormen in de exploitatie van woningwetwoningen. Ook 
de financiele problemen van een deel van de gemeentelijke 
woningbedrijven en corporaties zijn in verband met recente 
wijzigingen in de regeling voor woningverbetering en 
groot-onderboud onder de aandacbt gebracbt. 

Zoals gezegd is een deel van de woningvoorraad intussen 
onder banden genomen, in een operatie met een curatief 
karakter. De gedacbte van een preventievere benadering van 
de voorraad ondervindt de laatate jaren steeds meer 
weerklank onder de betrokken partijen. Problemen ala een 
oplopende onderboudsacbterstand en afnemende financiele 
middelen voor bet bebeer en onderboud zouden voorkomen 
aoeten worden, of tenminste in een eerder stadium bet 
boofd geboden kunnen worden. Een lijn in bet denken is die 
van een professionalisering en innovatie van bet woning
bebeer, gericbt op een vergroting van de doelmatigbeid en 
efficientie. 
In dit verband zijn de op de markt gebracbte systemen voor 
planmatig onderboud interessant. Een aantal woning
corporaties en gemeentelijke woningbedrijven doen bun 
eerste ervaringen met deze nieuwe wijze van onder
boudabeleid en uitvoering op. Tegelijkertij~ staat 
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dat onderboudsbeleid van de bebeerders onder invloed van 
wijzigingen in bet overbeidsbeleid. Een van de doelen bij 
deze wijzigingen is een vergroting van de financiele 
verantwoordelijkbeid van de bebeerders, die een prikkel 
tot een doelmatiger en efficienter voorraadbebeer zou 
kunnen vormen. 

Tegen deze acbtergrond beeft de rijksoverbeid, i.e. bet 
Directoraat-Generaal van de Volksbuisvesting (DGVH) van 
bet ainisterie van VROM opdracbt tot bet onderbavige . 
onderzoek gegeven aan de Sectie Stadsvernieuwing van de 
vakgroep llealisatie en bebeer aan de Techniscbe Univer
aiteit Eindboven. 
Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling 
uitgewerkt: 
Onder velke voorvaarden kan planmatig onderboud een bij
drage leveren aan een doelmatiger en efficiinter bebeer 
van voningen? 
In eerste opzet is gekozen voor een literatuurstudie 
waarin de Kwalitatieve Woningregistratie in verband is 
gebracbt met tbeoretiscbe modellen van onderboudsbeboefte 
en met bescbrijvingen van systemen van planmatig onderboud 
in bun toepassing. 
In een verdere uitwerking van de probleemstelling bebben 
de ervaringen van beheerders met de overgang naar een 
planmatiger onderboud en de wisselwerking met bet 
rijksbeleid (onderboudsnormen en regeling voor voning
verbetering en groot-onderboud) centraal gestaan. 
Of de beleidsvernieuwingen van beide partijen elkaar 
versterken is ecbter niet op voorband te zeggen. 
Doelgroepen van bet onderzoek zijn bebalve bet DGVH de 
bebeerders van voningen, met name woningcorporaties en 
gemeenten. 

1.2. opzet rapportage 
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Een afbakening van onderboudsbegrippen uit de literatuur 
is te vinden in boofdstuk 2. Deze begripsafbakening is in 
een samenbang gebracbt, die ala denkkader voor de 
problematiek van planmatig onderboud kan dienen in de 
volgende boofdstukken. 
In bet derde boofdstuk vordt verslag gedaan van de litera
tuurstudie, aet diverse bronnena 
- voor de onderboudsbeboeftea MPW, KWR., rapporten van bet 
Bouwcentrum, BGM, EIB en RWR/NCIV; 
- voor systemen van planmatig onderhouda rapporten van 
Vijverberg, EGM en Securiton-Inter/View. 
Afgesloten wordt dit hoofdstuk met onderzoeksvragen naar 
ontwikkelingen in de praktijk. 
Hoofdstuk 4 vormt een veergave en analyse van ervaringen 
met planmatig onderhoud in de praktijk. De ervaringen zijn 
onderzocbt door middel van case-studies bij eea vijftal 
woningbeheerders, waaronder een werkzaam in de profit
aector. In de analyse worden deze ervaringen vergeleken en 



aangewld met die van twee begeleidende instanties bij 
planmatig onderboud. bet NCIV en Securiton. Bijzondere 
aandacbt hierbij hebben de ervaringen met de randvoor
waarde van bet (zich wijzigende) rijkabeleid gekregen. 
In een vijfde hoofdatuk vorden de reaultaten uit lite
ratuurverkenning geconfronteerd •et de nieuwe verbe
terregeling. Eventueel te verwachten lmelpunten vorden 
opgeapoord en bescbreven. 
In een zeade hoofdatuk vorden de perapectieven geacbetat 
voor planmatig onderboud in relatie tot het overbeids
beleid. 
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2. onderboudsbegrippen en afwegingen 

2.0. inleiding 
Onder bet begrip plamutig onderboud wordt in bet algemeen 
een wijze van onderboud wrstaan die afwijkt van de tradi
tionele praktijk. In plaats van een afvacbtende bouding 
ltiezen bebeerders steeds •eer voor een actieve, anticipe
rende benadering van bet onderboud. Een dergelijke bouding 
beeft zijn weerslag op de aanier waarop bet onderboud geor
ganiseerd wordt. Werkzaamheden worden zoveel aogelijk 
volgens een plan geprogrammeerd en uitgevoerd. In deze prak
tijk van planmatig onderboud zijn diverse invalsboeken van 
onderboud te onderkennen. Bet aantal definities en catego
rieen van onderboud is groot in de literatuur. Om misver
standen bij deze rapportage te voorkomen is daarom een 
afbakening van de begrippen nodig. We bebben bier een selec
tie gemaakt van onderboudsbegrippen die ingepast zijn in een 
onderscheid naar de volgende invalsboeken: technisch, be
drijfseconomiscb, functionele (woningmarkt), juridiscb 
(verantwoordelijkbeden) en de financiele dekking in de 
woningwetsector. Deze opdeling van de onderboudspraktijk, 
met de diverse beleidsoverwegingen en organisatievraag
stukken, -is uiteraard geforceerd en enigszins abstract. Bet 
doel biervan is een patroon te vinden in de uiteenlopende en 
soms tegenstrijdige overwegingen bij een planmatigere aanpak 
van bet onderboud. Biermee willen we een samenbangend 
denkkader bieden voor de meer specifieke en case-gebonden 
bevindingen, zoals die in boofdstukken 3 en 4 weergegeven 
zijn. 
Anders dan de volgorde in deze rapportage vellicbt doet 
vermoeden, zijn die bevindingen van invloed geweest op dit 
boofdstuk. Bet kan daarom niet de status bebben van een 
bypotbesestelling die voorafgaat aan een toetsing in de 
volgende boofdstukken. Er is veeleer sprake van verscbil
lende lijnen in dit verkennende onderzoek die in de con
clusie en aanbevelingen samenkomen. 

2.1. techniscbe invalsboek 
Allereerst benaderen we bet vraagstuk van planmatig onder
boud vanuit een tecbniscbe invalsboek. Onder techniscb ver
staan we bier een onderboudsbenadering die gebaseerd is op 
bet stellen, voorspellen, •eten en bebouden van specifica
ties van bouwdelen (materialen, constructies en installa
ties). Uit analyseoverwegingen gaan we in deze paragraaf 
uitsluitend in op de techniscbe invalsboek. Andere benade
ringswijzen en de (maatscbappelijlte) implicaties komen in 
volgende paragrafen ter sprake. 
Planmatig onderboud is een term die wrwijst naar bet 
organiseren van de onderboudswerkzaamheden. De fasering van 
deze werkzaamheden laat men afhangen van de verwacbte onder
boudsbehoefte en levensduren van de diverse delen van een 
gebouw, in bet geval van deze rapportage· een compl~x wonin-
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gen. De verwachtingen omtrent de onderhoudsbehoefte en de 
levensduren onderbouwt een beheerder met inspecties van de 
bouwdelen, eerdere ervaringen (van anderen) en resultaten 
van bouwtechnisch onderzoek. 
Een essentieel verschil met een onderboudspraktijk zonder 
planmatigbeid is dat de beheerder controleerbaar gebruik 
maakt van onderhoudservaringen, en niet vacht totdat bouw
delen in ataat van verval geraakt zijn. Twee aoorten 
verkzaamheden uit de traditionele onderboudspraktijk zijn 
daarentegen in de tijd gezien niet-planbaar, te veten bet 
klacbtenonderboud en bet autatieonderboud (d.i. onderboud 
nadat een woning door verhuizing van de buurder is vrijge
komen). Planmatig onderhoud impliceert een atreven naar een 
vermindering van bet aandeel niet-planbaar onderboud. Hele
aaal te voorltomen is bet niet. Overigens kan bet niet 
planbare aoment van bet klacbtenonderboud of bet mutatie
onderboud ook aangegrepen worden voor onderhoudswerkzaam
beden met een preventieve werking. 

In de literatuur worden de termen preventief en planmatig 
onderhoud naast elkaar gebruikt, en aoms onderscheiden (1). 
De term preventief onderhoud zou volgens sommige auteurs in 
tegenstelling tot de term planmatig onderhoud niet bet weg
~erken van acbterstallig onderhoud omvatte!l-,, Albgewcl hat 

_ inhalen YBD onderboudsacbteratande-a ep eieb -volg.ens plan -kan 
-urlopen, willen wij de inbaalgperatie buiten het ~egrip"'VEI 
~lanmatfg.. nnderboud boude11. Planmatig onderboud gaat in onze 
ogen uit van een situatie waarin de woningen op peil zijn. 
Wat onder "op peil zijn" moet worden begrepen, is een vraag 
naar een referentie of maatstaf voor de staat van onderhoud. 
In daze paragraaf &oaken we deae referentie in een techni 
ache :debt i&ig. 
De onderboudsbehoefte en de levensduren moeten in dit ver
band opgevat worden als technische grootheden. Het betref
fende bouwdeel heeft een bepaalde functie in bet geheel, 
waarvoor bet aan omschreven apecificaties moet voldoen. In 
bet bestek van de opdrachtgever en de diverse normen van 
overheidswege zijn deze specificaties opgenomen. Over de 
functies zijn in een programma van eisen doorgaans uitspra
ken te vinden in relatie tot bet beoogde gebruik. 
Door alijtage onder invloed van kliaatologiscbe omstandig
beden, gebruik e.d. zal bet bouvdeel in afnemende aate aan 
de apecificatiea kunnen voldoen. Hierdoor zal in de meeste 
gevallen, aaar niet in alle gevallen, afbreuk gedaan vorden 
.aan de functie van de bouwdelena overlast in bet gebruik en 
eventueel •cbade aan andere bouwdelen (vervolgacbade). Een 
geval vaarin de functie niet geleidelijk aangetaat vordt is 

· bijvoorbeeld dakbedekkinga boevel er van bet begin af aan 
aprake is van alijtage, blijft de vaterkerende functie 
geruiae tijd behouden. De beboefte aan onderboud is bij 
dergelijke bouwdelen niet continu, maar is gebonden aan 



1D01Denten in de totale levensduur. Over de levensduur van bet 
totale complex bezien spreekt men dan van onderboudscycli. 
Bet relateren van de onderhoudsbeboefte (inclusief vervan
ging) aan de aanvangslcwaliteit is begripsmatig niet gebeel 
duidelijk. Zo luidt een onderhoudsdefinitie vanuit de 
techniscbe invalsboek, "Onderboud is bet verricbten van die 
verkzaamheden, velke nodig zijn voor bet bandbaven van de 
technische kwaliteit van de woning op bet niveau vaaraan bij 
oplevering is voldaan" (2). De aanvanglcwaliteit van de wo
ning of bouvdelen kan ecbter door een onzorgvuldige bouw 
aanmerkelijk beneden de specificaties van de 'bestekslcwali
teit' liggen. Voorbeelden in de praktijk zijn de gevallen 
van bouwfouten in de voningvoorraad. Bovendien is de ople
veringslcwaliteit niet in eisen en apecificaties vastgelegd. 
De bestekslcwaliteit ligt daarom ala referentiepunt voor de 
onderboudsbeboefte meer voor de hand dan de opleverings
lcwaliteit. 

Kennis over de ontwikkeling van de onderboudsbeboeften en de 
levensduren van bouwdelen is een vezenlijk bestanddeel van 
planmatig onderhoud. Een niet onbelangrijke vraag is in 
hoeverre eerdere ervaringen, opgedaan onder andere omstan
digbeden, gebruikt kunnen vorden om de onderboudsbehoefte in 
een specifieke geval te kunnen voorspellen. Dit is vooral 
een knelpunt bij recent gelntroduceerde aaterialen, con
structies en installaties. ltegelmatige inspecties zijn 
daarom een vast gegeven in systemen voor planmatig onder
boud, zoals die door diverse instellingen op de markt ge
bracbt zijn. Deze inspecties bebben mede ten doel om bet 
risico van onjuiste voorspellingen in zijn consequenties 
(voortijdige of te late reparaties of vervangingen) te be
perken. Daarnaast kan onderzoek, waarbij metboden voor een 
versnelde verouderingssimulatie vorden toegepast, aan ver
groting van de kennis bijdragen. 
In de literatuur (3) wordt ook vel een onderscheid gemaakt 
tussen predictief en inspectief onderhoud. In bet ene geval 
wordt op indicatie van bet onderhoudsplan (voorspelde onder
boudsbehoefte) overgegaan tot onderboud, in bet andere geval 
geeft de inapectie (geconstateerde onderboudsbeboefte) aan
leiding tot de uitvoering. Wij acbten dit onderscbeid zin
vol, vanneer men deze onderboudssoorten opvat ala onderdelen 
van planmatig onderboud. Bet ala een verbouding tussen plan
baar en niet-planbaar onderboud bestaat er een verbouding 
tussen predictief en inapectief onderboud. In een planmatige 
opzet van bet onderhoud past ook _een atreven naar een be
paalde verbouding. In een ideaalbeeld van de techniscbe 
benadering &ou volledig predictief onderboud bet aooist 
zijn. Men atuit ecbter op een optimaliseringsvraagstuk, dat 
bebalve techniscbe variabelen ook een afweging tussen (ver
vachte) kosten en baten omvat. 
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In de technische benadering wordt onderhoud uitsluitend 
afhankelijk gesteld van de onderhoudsbehoefte van de bouw
delen. Planmatig onderhoud houdt in dat de beheerder met 
reparaties en vervangingen voor probeert te blijven op bet 
lllOIDent, dat de bouwdelen niet aeer naar behoren functio
neren. Planmatig onderhoud is dus gebaseerd op het atreven 
de niet-planbare onderhoudssoorten, klachtenonderhoud en 
autatieonderhoud terug te dringen. Achterstallig onderhoud 
past niet in een dergelijk onderhoudsbegrip. De technische 
opvatting van planmatig onderhoud heeft namelijk de aan
vangskwaliteit, zoala geformuleerd in het programma van 
eisen en het bestek, ala enige referentie en uitgangspunt. 
Anticiperen op bet aoment van functie-uitval van bouwdelen 
veronderstelt een betrouwbare voorspelling van de onder
houdsbehoefte in de tijd. We hebben in de praktijk echter 
niet met beheersbare laboratoriumomstandigheden te maken, en 
ook het gedrag van nieuwe materialen is een onzekere varia
bele. Daarom omvat planmatig onderhoud ook inspecties hoewel 
in de technische benadering werkzaamheden op indicatie van 
voorspellingen (predictief onderhoud) de voorkeur geniet. 

2.2. bedrijfseconomische invalshoek: verhoging efficiintie 
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In de praktijk van het onderhoud is het planmatige aspect 
niet geheel nieuw. Zo kende men al geruime tijd schema's 
voor schilderwerk, die gebaseerd waren op onderhoudserva
ringen binnen deze werksoort. De introductie van nieuwe 
materialen met een lagere onderhoudsbehoefte dan de tradi
tionele materialen lijkt beheerders voor een uitdrukkelijker 
overwogen onderhoudsbeleid te plaatsen. Zij zijn duidelijker 
voor de keuze komen te staan tussen het verlengen van de 
levensduur van bestaande constructies en de vervanging door 
onderhoudsarmere constructies. Ala voorbeeld kunnen we de 
omvangrijke toepassing van kunststof kozijnen in bestaande 
woningcomplexen noemen. Bij deze afweging kunnen techni
sche kwesties geen overheersende rol meer spelen. Beslis
singen over onderhoud zijn daardoor meer in een bedrijfseco
nomisch licht gekomen. 
In dit economische licht bezien dekt planmatig onderhoud een 
etreven naar verhoging van de efficiintie in de onderhouds
praktijk. Hier verpt zich de vraag op hoe planmatigheid de 
efficiintie van bet onderhoudswerk ten goede ltan komen. 
Efficiintie vatten we op ala een koeten-batenvraagstuk, 
vaarvan we bier eeret de aogelijke baten behandelen. 

Ten eerete ltan men overlaet bij bet gebruik en (vervolg-) 
echade aan bouwdelen voorltomen worden. De extra koeten die 
deze nadelige zaken met zich brengen ltan aen zich besparen 
(zie juridieche invalahoek). Ten tweede zijn de baten te 
zoeken in een vermindering van de niet-produktieve arbeids
tijd van bet onderhoudspersoneel. Inwerkverliezen en kosten 
voor een verplaatsing van de werkzaamheden van de ene naar 



de andere woning kunnen minder zijn in bet geval dat volgens 
een plan gewerkt wordt. Bij de uitbesteding van de onder
houdswerkzaamheden is het dan mogelijk dat de beheerder 
lagere prijzen bedingt op de markt. 
Een betere en vooral tijdigere afstemming van de personele 
en aateriile capaciteit op de benodigde onderhoudswerkzaam
heden is ale derde baat te noemen. Fluctuaties in de onder
boudabeboefte zijn aeer dan voorbeen te voorzien. Biermee 
zijn niet vanzelfsprekend kostenbesparingen te bebalen. 
Dergelijke besparingen zijn alleen reeel, vanneer de beheer
der voorheen voor piekbelastingen extra personeel in dienst 
bad (overcapaciteit), extra kosten aaakte bij de uitbeste
ding aan aannemers, of scbade leed door het niet tijdig 
verbelpen van de onderhoudsklacbten. Een afweging tussen 
verken met eigen personeel en bet uitbesteden aan aannemers 
komt anders te liggen wanneer een bebeerder overgaat tot een 
planmatigere aanpak van bet onderboud. De flexibiliteit van 
de onderhoudscapaciteit is dus een van de voorwaarden, wan
neer een bebeerder baat vil bebben bij een betere afstemming 
op fluctuaties in de onderboudsbehoefte. 

Planning kent op zich ook kosten, die in een bedrijfsecono
mische benadering tegenover de baten geplaatst worden. 
Bebalve de uitvoering van onderboudswerkzaamheden behelst 
een praktijk van planmatig onderhoud ook extra verkzaam
heden: 
- inventarisatie (of opname) van bet voningbestand; 
- onderboudsplanning (programmering en begroting); 
- inspecties; 
- bijstelling van de onderhoudsplanning. 
Deels omvatten deze werkzaamheden terugkerende activiteiten: 
de inspecties en de bijstelling van de onderhoudsplanning 
als voortgaande cycli van de inventarisatie en onderhouds
planning. De inventarisatie en onderboudplanning zijn eenma
lig van aard. Bijstellingen in de inventarisatie en de opzet 
van de onderhoudsplanning, vanwege een voortdurende ontwik
keling in de kennis van onderhoudsbeboefte en technieken van 
voningopname en onderhoud, zullen doorgaans opgenomen worden 
in de cycli. 
Aan planmatig onderhoud zijn due kosten verbonden voor extra 
verkzaamheden, die buiten de traditionele onderhoudswerk
zaamheden vallen. Bij een planmatigere aanpak is de afweging 
tussen interne kennisverwerving en acholing enerzijds en een 
externe advisering en begeleiding anderzijds te aaken. Aan
gezien bet nieuwe diensten betreft, is te veronderatellen 
dat relatief boge prijzen betaald zullen aoeten vorden 
(monopolie-effecten, vergelijk de introductie nieuwe con
aumptieartikelen). Tevens bestaat bet gevaar dat een beheer
der zich door de keuze van een systeem van planmatig onder
houd in de toekomst bindt en afhankelijk maakt van verdere 
diensten van bet betrokken adviesbureau. 

11 
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In de bedrijfseconomische benadering van bet onderhoud wor
den de verwachte kosten en de baten sec tegen elkaar afge
wogen. Een dergelijke benadering zal overigens in zuivere 
vorm maar bij veinig .beheerders te vinden zijn. Bij de 
afweging van de kosten en de baten van een planmatigere 
onderhoudspraktijk zijn de volgende kanttekeningen te plaat
aen. 
Of een planmatigere aanpak voldoende besparingen oplevert is 
niet alleen afhankelijk van de bestaande organisatie van de 
onderhoudswerkzaamheden. Ook de omvang en de aard van bet 
voningbestand van de bebeerder apelen een rol. Scbaalvoor
delen zijn nauwelijks te bebalen wanneer bet voningbestand 
klein of divers van aard is. Een planmatige aanpak van bet 
onderboud is dus ala een apecialisatie te bescbouwen die 
lonender is naarmate de omvang van bet "bebeerbedrijf" 
groter is. 
Een overgang naar een planmatiger onderboud zal niet zonder 
gevolgen kunnen blijven voor de bestaande organisatie. 
Vooral bij beheerders met eigen onderhoudspersoneel zullen 
de organisatieveranderingen de, uit andere sectoren bekende, 
veerstanden oproepen bij de verknemers, die bun bestaande 
positie binnen de organisatie bedreigd zien. 

De bedrijfseconomische benadering van bet planmatige onder
boud strookt niet in alle gevallen met de gedacbte, dat 
onderhoudswerkzaamheden plaats moeten vinden op de momenten 
waarop de bouwdelen die technisch gezien nodig bebben. Zo 
kan men, teneinde een redelijke projectgrootte te krijgen, 
bij enkele woningen in een complex te vroeg of te laat tot 
onderhoud overgaan. De incidentele nadelen - kapitaalvernie
tiging resp. (vervolg-) schade - neemt men dan voor lief, 
omdat bet voordeel van een besparing op de uitvoeringskosten 
zwaarder veegt. Technisch gezien voortijdige vervangingen 
door onderhoudsarmere materialen en constructies zijn ook 
mogelijk wanneer de besparing op de onderboudskosten de 
kapitaalvernietiging vegcijfert. Bet in de tijd afstemmen 
van de onderhoudsactiviteiten op de uitvoeringscapaciteit 
leidt evenmin in alle gevallen tot een technisch verantwoord 
tijdstip van uitvoering. 
Opgemerkt aoet vorden dat vanneer de financiele dekking (zie 
2.6.) ala grens gesteld vordt aan de budgetering en pro
grammering van bet onderboud in feite niet aeer van een 
bedrijfaeconomiacbe benadering geaproken kan vorden. Rlet 
een bedrijfaeconomiacbe maximaliaatie van bet financiele 
reaultaat, maar een aturing van de uitgaven op zich komt 
voorop te ataan. De beheerder functioneert dan niet ala een 
bedrijfaeconomiacbe eenbeid (marktorganiaatie) maar ala een 
budgetorganiaatie. 



Ook vanuit de bedrijfeeconomische invalshoek zelf zijn kant
tekeningen te maken bij de pleidooien voor een planmatiger 
onderboud. De verleiding om zicb rijk te rekenen is groot. 
Mogelijke besparingen aet planmatig onderhoud zijn geen 
verkelijke besparingen, vanneer de beheerder anders desbe
treffende kosten toch niet gemaakt zou hebben. Men denke 
bijvoorbeeld aan de onderhoudspraktijk van particuliere 
verhuurders in oude atadsvijken. Bet zelfde geldt voor 
besparingen op de uitvoering, die alleen aeegeteld kunnen 
vorden vanneer een beheerder ze ook werkelijk kan behalens 
lagere prijzen bedingen bij aannemers en bet zonder aociale 
bedenkingen afstoten van overtollig gevorden eigen onder
houdspersoneel. 
Ben pure kosten-batenafweging zou volgens een onderzoek 
onder advieebureaue ongunstig uitvallen voor de systemen van 
planmatig onderbouds "De aeeste adviesbureaue stellen dat 
een daling van bet klacbtenonderboud in de eerste jaren na 
de introductie van bet onderhoudssysteem niet aag vorden 
vervacht." (4) De systemen zijn dus boogstens aantrekkelijk 
voor bebeerders aet een niet te korte tijdshorizon, d.w.z. 
dat ze de verhuur van de woningen niet binnenkort staken 
vanvege sloop of verkoop. 
Tegenover de kosten van de invoering van een systeem van 
planmatig onderhoud moeten voldoende toekomstige baten 
staan. De "terugverdienperiode" is uitgaande van prognoses 
over kosten en baten met behulp van de netto-contante
waarde methode te berekenen. 
Overigens vijst Vijverberg op andere minder tastbare voorde
len van planmatig onderhoud, die een afweging gunstiger zou
den aakens een betere beheersbaarheid en bestuurbaarheid van 
bet onderhoud en gunstigere verhuurperspectieven, een voor
deel buiten de directe sfeer van bet onderboud. De resul
taten van een hogere efficiintie beboeven niet per se con
crete besparingen op te leveren. Bet is ook mogelijk dater 
meer aan onderhoud of andere beheeractiviteiten gedaan kan 
worden dan volgens de traditionele aanpak mogelijk was. De 
baten zijn dan in een bogere doelaatigheid van bet beheer te 
vinden. 

2.3. functionele invalsboeks verhuur en voningmarkt 
In de literatuur komen we de functionele invalshoek vaak ala 
derde categorie van onderboud tegen. Met de bouw van gebou
wen c~q. voningen ricbt een opdracbtgever zich op een 
bepaalde functie. Zoals biervoor gesteld, zijn de tecbnische 
specificaties van de bouwdelen in bet bestek in feite afge
leiden van deze functie (zie programma van eisen). 
Ala aen bet over functioneel onderboud beeft doelt aen op 
bet aanpassen van bet gebouw aan de zicb veranderende 
gebruikseisen. In een definities "alle activiteiten die tot 
doel bebben de duurzame middelen waarover vordt bescbikt te 
houden, of weer te brengen in de toestand die voor die 
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functieverwlling noodzakelijk werd geacht" (5). In ons 
geval gaat bet om de verbuur van woningen, een bijzondere 
vorm van gebruik die begripsmatig de nodige toelicbting 
vraagt. De term functioneel is in dit geval vat minder 
gelukkig, omdat degene die besliat over bet bebeer en bet 
onderboud niet dezelfde is ala die daadwerkelijk gebruik 
aaakt van de woning. Economiacb ricbt de eigenaar/bebeerder 
zicb op de ruilwaarde in plaata van de gebruikawaarde. De 
verbuurder gebruikt de woning ala een beleggingagoed, en zal 
bet vraagatuk van functionele aanpaaaingen ain of aeer 
bewust benaderen ala aanbieder op de woningmarkt. De bier
voor bebandelde bedrijfaeconomiacbe afwegingen zijn die van 
een onderneming opererend tusaen inkoopmarkten -.oor onder
boudaactiviteiten en de woningmarkt ala verkoopmarkt. 
Ook bet woord onderboud in de term functioneel onderboud 
geeft aanleiding tot verwarring. Omdat wijzigingen optreden 
ten opzicbte van de oorspronkelijke bestekskwaliteit, is 
meer te zeggen voor de term functionele aanpassing. 

Een verwijzing naar verzadigingsverscbijnaelen op aegmenten 
van de woningmarkt, zoals verbuurbaarbeidsproblemen en cbro
niscbe leegstand in complexen, geeft bebeerdera een belang
rijke overweging tot aeer planmatigbeid. Een bogere effi
ciintie in bet onderboud maakt een tecbniache en eventueel 
een functionele opwaardering van de woningen aogelijk. Deze 
opwaardering zou te pasaen zijn in een ayateem van planmatig 
onderhoud, waardoor ingespeeld kan worden op een kwalitatief 
voortdurend wijzigende vraag op de woningmarkt. Een derge
lijke opvatting is alecht te rijmen met bet juridische en 
bet aubsidie-tecbniache onderacbeid tusaen onderboud en 
woningverbetering, waarover verderop meer. Alhoewel opname 
van functionele aanpaasingen in een aysteem van planmatig 
onderhoud uit bet oogpunt van een bedrijfsmatig en markt
gericht functioneren van verbuurdera voor de band ligt, 
rekenen wij de functionele onderboud niet tot bet begrip van 
planmatig onderhoud; dit om begripsmatige verwarring te 
voorkomen. 
Functionele aanpasaingen zijn ons inziens niet gelijk te 
atellen aan woontecbniacbe verbeteringen. Flataplitaing 
bijvoorbeeld gaat uit van een verandering van doelgroep. 
Functionele aanpaaaingen omvatten dua aeer dan alleen voon
techniacbe verbeteringen. 

De gewijzigde omatandigheden op de voningmarkt zetten de 
bedrijfaeconomiacbe afwegingen bij bet tecbniacbe onderhoud 
onder druk. Overlaat voor buurdera door uitatel of selfs 
afatel bij bet verbelpen van onderhoudaklacbten kunnen deze 
meer dan voorbeen 'afatraffen' via de aarkts verhuizing, 
leegatand en anti-reclame voor de verhuurder. Met bet voor
blijven van de klacbten door middel van planmatig onderhoud 
kan een verhuurder zich deze achade beaparen. Het vaak 



beloofde aspect van planmatig onderhoud - een hogere woon
aatiafactie - zou juiat de klanten kunnen binden. 
Lang niet alle buurdera bebben deze macht gekregen op de 
ruimere voningmarkt. Vooral in de onderate prija- en kwali
teitaaegmenten van de woningmarkt is dat niet bet geval. 
Buurdera in deze aegaenten hebben noodgedwongen een lager 
acceptatieniveau. Bij de particuliere verhuur in de oude 
atadawijken was dit overduidelijk. Met betrekking tot naoor
logae voningen van woningcorporatiea en geaeenten ia onlanga 
een parallel getrokken met die particuliere verbuur (6)1 
tekenen wijzen op een aamenhang tuaaen een concentratie van 
zwakke groepen op de voningmarkt en bet oplopen van onder
houdaacbteratand in delen van de voningvoorraad. De markt
oriintatie van de voningbeheerder is, ala factor in deze aa
aenhang, waaracbijnlijk van een beduidende invloed op diena 
onderhoudabeleid. 
Boe de invoering van planmatig onderboud op deze alechtere 
delen van de woningvoorraad uitwerkt is nog niet met zeker
beid te zeggen. Wij hebben overigena een onderacbeid gemaakt 
tuaaen bet wegwerken van onderboudaachteratanden in de 
woningvoorraad en een planmatig onderboud dat uitgaat van 
woningen die op peil zijn. 
De toepaaaing van de ayatematiek van bet planmatige onder
boud op de inhaaloperatie roept twijfela op. Behalve bet 
poaitief te waarderen effect van efficientieverhoging doemen 
andere motieven op. De ayatematiek biedt de mogelijkheid om 
prioriteiten te atellen bij de benodigde onderhoudawerkzaam
heden. De keerzijde van deze mogelijkheid is bet volgena 
plan beperken van de onderboudauitgaven: uitatel van bepaal
de onderboudaactiviteiten. Bet plan kan dan dienen ala een 
legitimatie voor dat uitatel tegenover huurdera en toezicht
boudende inatantiea. De ayatematiek van planmatig onderhoud 
wordt daarmee miabruikt voor bet neerwaarta bijatellen van 
de acceptatieniveaua (7). 

Functionele aanpaaaingen zijn bij de verbuur van woningen 
gerelateerd aan de orientatie van de bebeerder op de woning
markt. Om begripamatige verwarring te voorkomen rekenen we 
deze categorie van onderboud niet tot planmatig onderhoud. 
De gedacbte dat de voningverhuurdera onder de veranderde 
marktomatandigbeden gedwongen zijn tot een doelmatiger 
onderhoudabeleid, en daarom baat hebben bij planmatig onder
boud, beboeft enige nuancering. Er blijven aegmenten op .de 
woningmarkt waar acbteratallig onderhoud niet tot leegatand 
leidt, omdat een deel van de vragera op deze marktaegmenten 
is aangewezen. Invoering van planmatig onderhoud in deze 
aegaenten zou weleena negatief uit kunnen pakken1 onder
boudaplanning die ala beleidakader dient voor bet uitatellen 
van onderboudaactiviteiten. 
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Ook vanuit een juridische invalshoek is bet onderhoud te 
benaderen. We bebben dan in feite te maken met een regu
lering van de woninparkt. De voningverhuurder moet dienten
gevolge in zijn onderboudsafwegingen rekening bouden met 
privaatrecbtelijke verplicbtingen tegenover de buurder en 
aet publiekrecbtelijke worscbriften en toezicbt. Zovel 
acbterstallig onderboud ala (voontecbniscbe) verbeteringen 
bebben juridiscbe iaplicaties. 
Een belangrijk privaatrecbtelijk aspect is bet onderscbeid 
tussen "buurdersonderboud" en "verbuurdersonderboud". Dit 
onderscbeid is van groot belang bij bet toerekenen van de 
kosten van autatieonderboud. Een definitie voor autatie
onderboud luidt: "bet autatieonderboud is onderhoud dat 
noodzakelijk is om de woning volgens door de verbuurder 
opgestelde normen weer bewoonbaar te maken voor een nieuwe 
buurder in bet geval dat de oorspronkelijke buurder ver
buist." (8) Geheel eenduidig is deze definitie niet, als bet 
gaat om bet planbare onderhoud af te bakenen. Bet kan zijn 
dat met de "opgestelde normen" verwezen vordt naar bepalin
gen in het buurcontract; bijvoorbeeld bet terugbrengen in 
de oorspronkelijke staat. Eveneens kan de verhuurder bet 
moment van tijdelijke leegstand aangrijpen voor een opknap
beurt, die zowel achterstallig onderhoud ala enige (woon
technische) verbeteringen kan omvatten. Zo'n opknapbeurt 
betreft soma woningen van buurders, die aedewerking bebben 
geweigerd aan een eerder uitgevoerde, complexgewijze verbe
tering. 
In hoofdzaak komt het onderhoud aan bet interieur van de 
woning voor rekening van de huurder. De verhuurder draagt 
zorg voor een goede staat van de rest van de woning. Wanneer 
een verhuurder daarmee nalatig is, kan de buurder diverse 
stappen ondernemen tegen de verbuurders inschakeling van bet 
gemeentelijke bouw- en voningtoezicht, de kantonrechter of 
een huurbevriezing via de plaatselijke buurcommissie. 
Een ander belangrijk element van de huurbescherming is bet 
recht van een buurder om een woningverbetering en inherente 
buurverhoging te weigeren. (Zolang er nog geen gedoogplicht 
geldt.) De huurder kan zelfs de verhuurder toegang tot de 
woning veigeren, indien deze aeer dan alleen onderhoud vil 
uitvoeren. Bet juridiscbe onderscbeid tussen onderboud en 
verbetering is dus relevant. Wat in juridische termen onder 
de onderhoudsverplicbting valt is ecbter niet eenduidig. 
Enerzijds kent aen vervijzingen naar de oorspronkelijke 
staat, anders treft aen formuleringen ala een goede staat en 
bewoonbaarheid. Vooral vaar bet bouwtecbnische verbeteringen 
betreft, b.v. kozijnvervanging, is bet onderscbeid taaelijk 
onduidelijk. 



In de gemeentelijke bouwverordening zijn minimale eisen 
gesteld aan de kwaliteit van de woningen: de bewoonbaarbeid. 
In veel gevallen liggen deze eisen aanmerkelijk beneden bet 
niveau van de aanvangskwaliteit. In bet toezicbt op de 
naleving van deze eisen zijn de gemeenten onmacbtig of 
tolerant geveest, vanneer ve de omvang van bet acbterstal
lige onderboud in de voningvoorraad in bescbouwing nemen. De 
reden biervoor aoet ons inziens niet alleen gezocbt vorden 
in tekorten van bet juridiscbe instruaentarium. Bedacbt aoet 
vorden dat een gemeentebestuur niet alleen verantwoorde-
lijkbeid draagt voor bet toezicbt, aaar zicb beleidsmatig 
ook bindt aan de uitvoering van voningverbeteringsprojecten 
van de verbuurdera en een verantvoordelijkheid draagt voor 
de financiile dekking van onderboudawerkzaamheden van aet 
name de corporaties (controle onderboudsbegrotingen en 
financiile garanties) en bet eigen gemeentelijke woning
bedrijf. Deze verantwoordelijkbeden zijn strijdig op bet 
volgende puntz bet gedogen van uitatel van bepaalde onder
boudsactiviteiten in afwacbting van geplande verbeterings
projecten. 

Een andere verantwoordelijkheidakwestie die van invloed is 
op bet onderboudsbeleid is die van de scheiding tuasen 
bebeer en eigendom. Deze scbeiding is gebruikelijk in de 
commerciele buursectorz een institutionele belegger beeft 
als eigenaar zijn woningen meestal in bebeer gegeven van een 
makelaar of een gespecialiseerde bebeerder. In de woningwet
sector is deze scbeiding ongebruikelijker. Voorbeelden zijn 
wel te vinden in de grote gemeenten, waar gemeente van 
particuliere buiseigenaren aangekocbte woningen in bebeer 
bebben gegeven van corporaties (9), en plaataen waar gemeen
ten bet bebeer voeren over corporatiewoningen. 
De vraag is dan of de overeenkomat tussen de eigenaar en de 
bebeerder de onderboudsverplicbtingen tegenover de huurder 
beinvloedt. Afgezien van aanaprakelijk.beidsaapecten zal dat 
juridiscb niet bet geval zijn. Feitelijk valt wel een 
invloed te verwacbten van de manier waarop bet onderboud 
betaald wordt; is in de overeenkomat aprake van declaraties, 
budgetten of krijgt de bebeer.der een volledige financiile 
verantwoordelijkheid? (zie 2.2. en 2.5.) 

Vanuit de juridiscbe invalsboek op bet onderhoud is de 
verdeling van de verantwoordelijkheden in bet geding. Be
halve de vettelijke onderhoudsverplichting van de verhuurder 
tegenover de buurdera en de publiekrecbtelijke verantwoorde
lijk.beid van een gemeente ala toezichtbouder k.an er sprake 
zijn van een scbeiding van eigendoa en beheer. 
De juridiscbe verantvoordelijk.beden en de feitelijke aarges 
daarin bebben invloed op bet niveau van onderboud en de 
toerekening van de kosten; verkt een beheerder op declara
tiebasia, op budgetbasis of draagt deze de volledige verant-
woordelijkbeid voor bet onderboud? •. 
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Veel literatuur over onderhoud staat in bet teken van de al 
lang lopende discussie tussen de rijksoverheid en de koepels 
van voningcorporatiea over de financiering en aubsidiering 
van bet (groot-) onderhoud, en de administratieve vormgeving 
daarvan. Voor een veergave van de atandpunten in deze dis
cuasie vervijzen vij naar die literatuur (10). Hier zijn ve 
alechta op zoek naar de aogelijke wiaselwerking tuasen bet 
financiele dekkingskader en bet onderboudsbeleid van corpo
raties en gemeentelijke woningbedrijven. 

Onderboud vordt vanuit bet oogpunt van financieel-admini
atratieve dekking ingedeeld ins 
a. normonderhoud; 
b. buitengewoon onderboud (niet aubsidiabel); 
c. aubsidiabel buitengewoon onderboud (groot-onderboud). 
Normonderboud dient uit bet onderhoudsfonds (OHF) van een 
corporatie of gemeentelijk woningbedrijf gedekt te worden. 
Dit onderboudsfonds per complex neemt toe of af met bet 
verschil tussen de administratieve storting van de onder
boudsnorm per woning en de feitelijke uitgaven aan een deel 
van de onderhoudsactiviteiten. Volgens de vigerende opvat
ting van bet rijk omvat dit deel: "bet verzorgen en repare
ren van bouwelementen en bouwdelen, bet buitenscbilderwerk 
en bet vervangen van bouwdelen met een levensduur van vijf 
tot zeven jaar" (11). 
Voor bet niet-aubsidiabele buitengewoon onderboud dient 
volgens bet rijk de algemene bedrijfsreserve (ABR) van de 
corporatie of bet gemeentelijke woningbedrijf aangesproken 
te worden. Deze categorie van onderboud betreft de activi
teiten die noch tot bet normonderboud, noch tot bet groot
onderhoud te rekenen zijn. Vooral de vervanging van bouw
delen met een levensduur tuasen de acbt en de vijfentwintig 
jaar apringt in bet oog. 
Bet aubsidiabele buitengewoon onderhoud viel onder de tot 1-
1-1987 geldende subsidieregeling voor woningverbetering, de 
MG 85-30. Belangrijke bepalingen van deze regeling waren dat 
de woningen aoeten ouder aoesten zijn dan vijfentwintig 
jaar, en dat de woningen na verbetering ainatens vijfentwin
tig jaar bet zonder nieuwe verbeteringaaubsidie zouden 
kunnen atellen; de zogenaamde terugkomperiode. Vanwege pro
blemen met jongere woningen ia de eerate grena teruggebracbt 
tot vijftien jaar in de nieuwe regeling voor voningverbe~e
ring. 

Met bet onderacbeid van bet onderboud naar financiele dek
king ia ook de verdeling van de k.oaten van bet onderhobd 
over de corporaties (en gemeenten) enerzijds en de rijks
overheid anderzijda gemoeid. De k.oepels van corporatiea 
aturen aan op regelingen die de ABR's van corporaties zoveel 
mogelijk ongemoeid laten. Bet miniaterie atreeft daarentegen 
ernaar, bet beslag van de objectaubaidies (afbankelijk van 



de boogte van de onderboudsnormen) en van de verbeterings
regeling op de rijksbegroting te beheersen en te beperken. 
Dit etreven etaat in bet teken van een vergroting van de 
financiile verantwoordelijkheid van de corporaties, betgeen 
vooral met een verecbuiving van declaratie- naar budgetrege
lingen gepaard gaat. Vanwege vijzigingen in de eubsidierege
ling voor woningverbetering (en groot-onderboud) is de afba
kening bij non-profitbebeerders tuesen normonderboud, niet
eubsidiabel buitengewoon onderhoud, en eubsidiabel buiten
gewoon onderhoud niet vast geweest in bet afgelopen .. decen-
nium. Een financiele optimalisatie van bet onderboudsbeleid 
is door die verscbuivingen aan de inkomstenkant telkens 
aanzienlijk anders komen te liggen. De financiile dekking is 
dus een nogal onvoorspelbare factor in de onderhoudsplan
ning. 

Bet is aannemelijk dat bet financiele dekkingskader van 
invloed is op bet onderhoudsbeleid van de non-profitbeheer
ders. De invloed boudt in dat deze beheerders in de planning 
en uitvoering van onderhoud afwijken van een onderhoudsprak
tijk volgens de technische, bedrijfseconomiscbe of functio
nele invalshoek. De planmatigheid van bet onderboudsbeleid 
van corporaties en gemeentelijke woningbedrijven heeft waar
schijnlijk een eigen logica die te berleiden is op de ver
deling van de financiele verantwoordelijkheden. 
Zonder de prententie van een eluitende tbeorie, scbetsen wij 
enige kemnerken van bet onderhoudsgedrag van deze bebeer
ders. Ten eerste zal aen zoveel aogelijk onderhoudsactivi
teiten willen onderbrengen in de groot-onderboudsbeurt, 
teneinde bet niet-subsidiabele deel van bet buitengewone 
onderhoud toch gesubsidieerd te krijgen en de onderhouds
fondsen te eparen. Dit zal zich uiten in bet uitstellen van 
onderhoudsactiviteit~n tot bet aoment van de beurt. Op deze 
manier ontstaat een onderhoudsachterstand. In verband aet de 
lange "terugkomperiode" ligt een vervanging van bouwdelen 
met een kortere resterende levensduur voor de hand. Deze 
bandelswijze leidt tot een voor de beheerders lonende kapi
taalvernietiging. 
Ala een tweede kenmerk van bet onderboudsgedrag veronder
etellen wij bet beetaan van financiile ondergrenzen, vervant 
aet de vermelde budgettaire rea op onderhoud. Zo zal een non 
profitbebeerder een tecbniacb verantwoord en voor bewoners 
aantrekkelijk onderboudsbeleid voeren, totdat vastomlijnde 
grenzen van de onderhoudsnorm, bet onderboudsfonds (12) of 
de toetsingsbedragen voor de totale nrmogenspoaitie (13) 
overscbreden dreigen te vorden. Zo'n overacbrijding achrikt 
af, omdat de beheerder een grotere verantwoordingsplicbt 
tegenover bet toeziende gemeentebeatuur ltrijgt ("beleids
vrijbeid" veraus "curat,le"). 

De wijze waarop de dekking van bet onderboud financieel
administratief geregeld is vormt een belangrijke ,randvoor-
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waarde voor woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrij
ven. Zowel de inkomsten als de beleidsvrijheid zijn in bet 
geding. Baar onze veronderstelling vijkt bet onderbouds
beleid van deze bebeerders af van bet planmatige onderboud 
volgens een technische, bedrijfseconomiscbe, of functionele 
invalshoek. De omvang en fasering van .de onderhoudsverkzaam
heden staan onder invloed van die financiele randvoorvaarde. 
Planmatig onderhoud krijgt door bet financiele dekkingskader 
voor de voningwetsector dus een extra dillensie. 

2.6. tot slot 
Planmatig onderhoud is een vraagstuk van onderboudsbeleid en 
-organisatie dat in de praktijk vanuit diverse invalshoeken 
vordt benaderd. Hier is geprobeerd deze invalshoeken theore
tisch 'zuiver' uit te verken. De bedoeling was een afbake
ning van de voor aystemen van planmatig onderhoud relevante 
onderhoudsbegrippen. Ook is gezocht naar de aogelijke afwe
gingen bij de overgang naar een planmatigere onderhoudsprak
tijk, en de eventuele tegenstrijdigheden hierin. 

De aanzienlijke onderhoudsachterstanden die de woningvoor
raad toont, heeft te denken gegeven over de wijze van onder
houd. Financiele problemen van woningcorporaties en gemeen
telijke woningbedrijven en bezuinigingen op de begroting van 
bet ainisterie van VllOM versterken de noodzaak van een 
efficientieverboging in het voningbeheer. Al aet al ataan we 
voor de vraag naar de mogelijkheden en beperkingen van de 
aystemen van planmatig onderhoud. 
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3. literatuurverkenning; een theoretische benadering 

3.0. inleiding 
Naar onderhoud, onderhoudsbehoefte, -achter■tand en -kosten 
wordt veelvuldig onderzoek gedaan. Ben aantal onderzoeken 
zijn voorzover deze voor het beoordelen van planmatig 
onderhoud relevante informatie opleveren tegen het licht 
gehouden. De re■ultaten hiervan zijn in de volgende paragra
fen weergegeven. Achtereenvolgens gaan we in op de kwaliteit 
van de woningvoorraad, de onderhoudabehoefte van woningen 
die op peil zijn, de organiaatie van planmatig onderhoud en 
■ystemen voor planmatig onderhoud . 

3.1. kwaliteit van de woningvoorraad 
1waar we onderacheid maken tuasen woningen die een onder-
boudaacbteratand moeten inlopen en woningen die op peil zijn 

I 
, en derhalve planmatig zijn te onderhouden is het van belang 

1 
inzicht te hebben in de kwaliteit van de woningvoorraad. 

, Grondalag voor bet rijkabeleid op dit moment vormt de 
ICwalitatieve Voningr.eg4,~ a.~ ICWR) ._ Bij bet ■amenstellen 
van dit rapport waren de volgende publikaties ter beachik
king: ICwalitatieve Woningregistratie Deel 1 (1985); concept 
Kwalitatieve Woningregistratie, eerste landelijke resultaten 
(1986); de bewerkte gegevens, opgenomen in Keerjarenplan 
Stadsvernieuwing en Keerjarenplan Woningbouw (aeptember 
1986). 

De gegevens ult de KWR geven inzicht in de onderhoudsach
terstand van de woningvoorraad. Hoewel het ontstaan van 
onderhoudsachterstanden natuurlijk alles te maken heeft met 
de onderhoudabehoefte van woningen kunnen aan de KWR gege
vens geen uitapraken worden ontleend over die onderhoudsbe
hoefte. De KWR genereert de kosten van manifeste gebreken . 
Een vooruitblik naar de kosten van vervanging van reeds 
gedeeltelijk afgeschreven, maar technisch nog in goede ataat 
verkerende, materialen is binnen de opzet van de KWR niet 
mogelijk. 
Wel zijn de KWR gegevens te gebruiken om een indicatie te 
krijgen van de hoeveelheid woningen, die zonder meer (dat 
wil zeggen zonder inbaaloperatie) planmatig onderbouden kan 
worden. Het i■ daarbij zaak een ko■tengrena te bepalen 
waarbij wordt veronder■teld dat onderhoud■achter■tanden met 
her■telko■ten onder die gren■, binnen bet planmatige onder
boud kunnen worden weggewerkt. 
Iedere grens, in algemeenheid ge■teld, zal in concrete 
■ituatie■ di■cutabel zijn. Zo i■ er de techni■cbe vraag aan 
welke onderdelen van de woning de gebreken zijn geconata
teerd. In bet ene geval zijn de noodzakelijke werkzaamheden 
gemakkelijk in te paaaen (en de ko■ten voor een groot deel 
onder te brengen) in bet geplande onderboud■progrQl!Ul. In 
andere gevallen is dit minder eenvoudig. Wellicbt is bet 
mogelijk om in nader onderzoek bet begrip •woningen die op 
peil zijn• nauwkeuriger te definieren. Nadere gegevens 
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omtrent de kwaliteit van de verschillende in de JCWR onder
acheiden •woningelementen• kan hiervoor wellicht de aleutel 
bieden. 
Ook vat betreft de verdeling van de totale kosten kan het 
trekken van een eenduidige grens leiden tot onrechtvaardige 
aituaties. Zo kan een corporatie met een zvakke financiele 
poaitie toevallig een groot percentage complexen in beheer 
hebben aet een beratelbehoefte juist onder de va■tgestelde 

grens. In zo'n 1eval kan bet opnemen van die achteratand in 
bet planmatig onderhoud problemen opleveren. 
Voor be■chouwingen op het nivo van de totale voorraad 
corporatie- en 1emeentewoningen ia het va■tatellen van een 
ko■tengren■ o.i. echter voldoende nauwkeurig om concluaies 
te trekken. 

In de buidige regelgeving wordt een ainimumgrens van 
f 5.000,- gemiddeld per woning en per aubsidieaanvraag 
gehanteerd. Dat betekent dat bij een berstelbehoefte van 
f 5.000,- of lager beheerders deze uit eigen middelen moeten 
bekostigen. Er wordt vanuitgegaan dat in dat geval slechts 
een beperkt aantal onderhoudswerkzaamheden nodig zal zijn, 
en dat dit in bet lopende onderhoudsprogranma (norm- plus 
ABR-onderboud) kan worden opgenomen. In bet MPS (1) en bet 
MPW (2) zijn de ICWR-gegevens zodanig bewerkt, dat duidelijk 
wordt boeveel woningen een herstelbehoefte van meer en 
hoeveel woningen een berstelbehoefte van minder dan de 
bedoelde f 5.000,- hebben (3). We aluiten ons bij deze 
indeling aan en gaan er vanuit dat woningen met een 
berstelbehoefte lager dan 5% van de kosten van vergelijkbare 
vervangende nieuwbouw (op basis van stichtingakosten ca. 
f 5.000,-) •op peil" zijn en zonder inhaaloperatie planmatig 
kunnen worden onderhouden. 
Uit de cijfers blijkt nu dat ca 55% van de voorraad 
corporatie- en gemeentewoningen, ofwel ruim 1 miljoen wonin
gen, een relatieve herstelbehoefte heeft van minder dan 5% 
van de kosten van vergelijkbare nieuwbouw. 

tabel 3.1 relatieve herstelbehoefte kleiner dan 5% voor 
woninaen aemeenten van corooraties en 

bouw1aarkla■se 

voor 45 
45-70 
na 70 

totaal 

percentaae 

40 
40 
80 

55 

bron: MPS 1987-1991; uit tabel 1 

aantal 

77.000 
403.000 
541.000 

1.021.000 

Uit de on■ ter beschikking ataande gegevens ia niet op te 
maken welk deel van de voor corporatie- en gemeentewoningen 



geraamde heratelbehoefte van f 10,3 miljard aan deze 
woningen is toegerekend. Het gegeven dat bij de KW'R nogal 
veel woningen rond de grens van 1% blijken te liggen (4) 
doet evenwel vermoeden dat dit bedrag niet ver ender def 2 
miljard zal liggen. 
De aanname dat deze woningen planmatig aoeten worden onder
houden betekent ain of aeer dat de gezamelijke corporaties 
en gemeentelijke woningbedrijven een dergelijk bedrag zullen 
aoeten inveateren. Voor een deel zal dekking van de 
met de werkzaamheden gemoeide koaten 1evonden kunnen • worden 
binnen de onderhoudafondaen, voor een deel zullen echter ook 
de ilR'a aoeten worden aangeaproken. Of dit voor alle 
betrokken corporatiea en gemeenten een haalbare zaak ia 
blijft, zoala eerder gezegd, een diacutabele zaak. De 
gemiddelde ilR bedroeg bij de corporaties begin 1984 nog 
ruim f 4.000,- per woning; in totaal ca. f 6 miljard (NCIV 
VakYerk 7/85). Er zijn daarbij grote verachillen tuaaen de 
corporatiea onderling. Vooral de grote corporaties in het 
weaten van het land verkeren in een zorgelijke aituatie. 

De overige woningen van corporaties en gemeenten zullen een 
onderhoudabeurt of verbetering moeten ondergaan. In sonmige 
gevallen zal vervanging de beste keus zijn. Samengevat 
stellen vij dat deze woningen eerst een inhaaloperatie 
moeten ondergaan voordat zij op een goede wijze planmatig 
onderhouden kunnen worden. De betreffende aantallen woningen 
zijn af te lezen in tabel 2. 

tabel 3.2 relatieve heratelbehoefte groter dan 5% 
voor wonin2en van con,oraties en 2emeenten 

bouwjaarklaase oercentaRe aantal 

voor 45 60 118.000 
45-70 60 597.000 
na 70 20 135.000 

totaal 45 850.000 

bron: MPS 1987-1991; bewerking tabel 1 

Uit tabel 2 blijkt bij 45% van de voorraad corporatie- en 
gemeentewoningen een relatieve heratelbehoefte van aeer dan 
5% te bestaan. Daar1He is een bedrag gemoeid van ruim f.8 
miljard. Bet betreft hier uitaluitend de kosten van 
bouwtechni■ch heratel. Natuurlijk ~itten in deze heratelbe
hoefte ook onderhoudako■ten die bij een aeer ■y■temati■che 
aanpak eveneen■ gemaakt hadden aoeten worden. Toch aag 
aangenomen worden dat deze heratelbehoefte belangrijk lager 
had gelegen met een planmatige aanpak. Bij planmatig onder
houd worden de werkzaamheden namelijk verricht op het moment 
dat deze technisch noodzakelijk zijn. Bet ontstaan van 
vervolgschade wordt daarmee voorkomen. Bi] achterstanden die 
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zo hoog zijn opgelopen ala uit het 
komen ongetwijfeld aituatiea voor 
ontataan. 

ICWR aateriaal blijkt 
waar vervolgschade is 

De kwaliteit van de voorraad corporatie- en gemeentewoningen 
ia zodanig, dat aeer dan de helft van de woningen zonder 
aeer planmatig is te onderhouden. De overige woningen zullen 
veelal eerst een aoort inhaalbeurt behoeven. Het is 
begrijpelijk dat de blikken in aerate instantie worden 
gericht op de enorme omvang van de inhaaloperatie. Vij 
willen er bier echter voor pleiten om eveneena de nodige 
aandacht te richten op het op peil houden van de 1oede 
woningen, teneinde bet oplopen van nieuwe achteratanden in 
dat deel van de voorraad te voorkomen. In de volgende 
paragraaf gaan we in op de onderhoudabehoefte van de 
woningen die op peil zijn. 

3.2. onderhoudsbehoefte van woningen die op peil zijn 
Door het Bouwcentrum is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee 
de onderhoudsbehoefte van de woningvoorraad wordt geraamd 
(5). Aan de basis van dit model staat de prognose van de 
onderhoudabehoefte van een referentiewoning. Deze referen
tiewoning wordt verondersteld (met betrekking tot het aspect 
onderhoudabehoefte) repreaentatief te zijn voor de gemid
delde woning in de voorraad. 
In figuur 3.1 is aangegeven hoe de verwachte onderhoudsbe
hoefte van de referentiewoning is. 

figuur 3.1 onderhoudskosten referentiewoning in vijf
jaars gemiddelden 

f s.ooo,- r-~-----r- n9root 
aMSerhoud 

f ,.ooo.- -- - -- ·-t- - . 

I . i 
f 3.000,-

f 2 .000,-

f 1.000,-

5 10 15 20 25 ,0 35 40 45 50 55 60 65 70 75 ,_r 
bron: Bouwcentrum; bewerking fig. 6.3, prijspeil 1986 
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f 5.000,-

f ,.ooo,-

f 1.000,-

f 2.000,-

f 1.000,-

Dit plaatje levert een zuiver theoretisch beeld op. Vanvege 
aannames over de spreiding van de onderhoudsverkzaamheden in 
grote aantallen complexen biedt bet model geen vergelij
kingsmogelijkheden op complexnivcau. Ter illustratie is in 
figuur 3.2 het resultaat van het Bouvcentrummodel 1ezet 
naast de progno■e van de onderhoudskosten van een concreet 
projekt (6) 

' 

~ -

I 
; 

m. I 1, 

figuur 3.2 vergelijking onderhoudskosten Bouvcentrum 

I -
; 

model/prognose projekt •blauv•, EGH 

··- · . . --·· .. 

-
- i -

··-

- 1 ___ t . . 

Ill 

- - ··-
I 
i 

--,___ --

.. . i-

I I 

project 
"bl.aw• 

I 
9 

Bouwcentrua 
gem. 50 jr. 
Proj. "blauv• 
c,am. 50 jr. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 :Jur 

bron: EGH; bewerking grafische veergave onderhoudsbehoefte 

Hoevel de gemiddelden over 50 jaar van de 2 berekeningen 
elkaar zeer dicht benaderen zijn de 1rafieken van de 
geraamde koaten (in dit geval 1emiddeld per 5 jaar) volledig 
onvergelijkbaar. 
Differentiaties naar voningtypen en bouvjaarklassen zijn 
niet in het Bouvcentrummodel opgenomen. In de praktijk 
optredende kosten vanvege systeemgebreken, onzorgvuldige 
detaillering, bouvfouten en der1elijke zijn alleen 
meegenomen in zoverre deze leiden tot (binnen bepaalde 
aannames) vervroegde vervaqing van bouwdelen. Kosten voor 
klachtenonderhoud zijn in bet aodel opgenomen (een raaing 
van f 500,-/5 jaar), aaar autatieonderhoud is (in principe 
beachouvd al■ voor rekenin& buurder) niet opgenoaen. BTW en 
overheadkosten zijn wel in de berekeningen aeegenomen. 

In dit verband is bet interesaant oa de resultaten van de 
onderzoeken van bet BIB (7) naar de werkelijk door corpora
tiea gemaakte onde~houdauitgaven te leagen naast bet reaul
taat van de Bouvcentrum-referentiewoning. Dit is gedaan in 
figuur 3.3. 
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figuur 3.3 vergelijking onderhoudakoaten model 
Bouwcentrum/onderzoek EIB 

f s.ooo.- r----:---r-,--,.----.---r-------,----r--+---.--.--,----,.---

f c.ooo.-

f J,CIOO,-

vroot.- + -ra
aaderi-ai! 
aou,,cent.na 

r -1 vroot. aader-
1 I boUI! ED 

, . ..,. 
f 2.000,-1---+--

_ .... -
I boUI! EIB 

f 1.000.-
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 ·,ur 

Bron: EIB/1986; bewerking tabel 5.1.3 en tabel 6.2.3 

Helaas heeft het BIB in haar onderzoeken de uitgaven voor 
geaubaidieerde onderhoudabeurten buiten beachouwing gelaten. 
Daardoor zijn de koaten voor bet zogenaamde buitengewone 
onderhoud alechta in beperkt• mate te achterhalen. Ve bebben 
deze gegevens dan ook alleen gebruikt voor zover deze 
betrekking hebben op woningen jonger dan 22 jaar. Ve bebben 
aangenomen dat daarna de effecten van een mogelijke geaub
aidieerde beurt na 25 jaar {uitatel van buitengewoon onder
houd) gaan optreden. In grafiek 3 bebben we de EIB-grafieken 
ala bet ware omgeklapt, waarbij de daarin onder■cbeiden 

bouwjaarkla■aen over de voortacbrijdende levenaduur van de 
Bouwcentrum-referentiewoning zijn gelegd. Ve zien dat de 
werkelijke uitgaven voor normonderhoud anigazina boven die 
van de referentiewoning liggen. De koaten voor buitengewoon 
onderboud liggen de aerate 15 jaar boven die van de 
referentiewoning; daarna duiken ze er lats onder. In boe
verre dit laatate ver■cbijn■el al ia toe ta ■cbrijvan aan 
bet vooruit■cbuiven van werkzaambeden in varband aet de 
■ub■ idiamogelijkhedan na 25 jaa~ i■ niat a•h•al duidelijk. 
Ben andere verklaring voor dit ver■cbijn■el zou kunnen zijn 
dat we biar aet ean bouwjaarklaa■e van ean bater• ltwaliteit 
te maken zouden hebben { '60-'65)_. Op arond van andere 
onderzoekingen (KVR) lijkt on■ dit ecbter a••n erg voor de 
hand liagende verondar■talling. 
Dat de ko■ten van de empiri■cb gemeten onderboud■ko■ten 
boger liggen dan.de tbeoretiache ligt voor de hand. Ben 
aantal in de praktijk voorkomende koatenpoaten zijn bewuat 
niet in bet model opgenomen {bouwfouten, mutatieonderhoud). 
Daarnaaat gaat bet model uit van efficient, pianmatig 
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onderhoud. Dit wordt, zoala eerder geconatateerd, in de 
praktijk nog lang niet overal toegepaat. Ben belangrijke 
vraag voor nader onderzoek ia: in boeverre ia planmatig 
onderboud daadwerkelijk aoedkoper dan de traditionele 
praktijk van reageren op klacbten en wacbten op gebreken. In 
boofd■tuk 4 komen •• bierop terug. 

Op bet niveau van de totale woningvoorraad biedt bet 
Bouwcentrum aodel seker indicatiea •oor de 
onderboud■beboefte van de 1emiddelde wonina, ait■ deze op 
peil i■• De totale koaten van bet (norm-+ buitengewoon-) 
onderboud tonen een 1olvende beweaing en lopen op tot een 
bedrag van 1eaiddeld rond f 1.500,- per jaar, berekend over 
een period• van 50 jaar. Daarbij 1■ uitaegaan van een 
planmatige aanpak van bet onderboud, aet al■ doel■telling de 
oor■pronkelijke (nieuwbouw-)kwaliteit te handbaven. 

de organiaatie van plamnatig onderhoud 
Er i■ ■prake van plamnatig onderboud ala een bebeerder bet 
onderhoudaproces planmatig organi■eert. Planmatig onderhoud 
ia erop gericbt her■tel of vervanging van bouwdelen op bet 
moaent te doen dat bet noodzakelijk i■, niet eerder, niet 
later. 

I
Planmatig onderhoud aoet du■ niet verward worden aet gefa
aeerd verbeteren van woningen of aet bet gefa■eerd wegwerken 
van opgelopen achter■tanden. In zo'n geval ia er naaelijk 
geen ■prake van onderboud op bet techni■cb jui■te aaoment. 
Wanneer men overgaat tot bet planmatig onderbouden van het 
beheerde woningbe■tand, aoeten in beginael de volgende 
■tappen worden gezet (techni■che inval■hoek). 

1. inventariaatie. In eer■te inatantie i■ bet van belang 
om inzicht te hebben in de kwaliteit van bet woning
beatand. Vanuit be■tekken, tekeningen en een bouwkun
dige opnaae worden 1egeven■ verzameld over de toege
paate aaterialen en con■tructiea en de ■taat waarin die 
verkeren. Deze aegeven■ worden opgealagen in een cen
traal beatand. 

2. onderhoudaplanning. Uit literatuur en praktijkervarin
gen worden (re■tant) levenaduren en onderboud■cycli 
va■tgeateld. Op ba■ia biervan wordt een .. erjaren
onderboud■plannina opgezet: wanneer ac>et wat gebeuren 
en wat Jto■t dat. 

3. in■pectie■• Br worden reaelaatig in■pectiea ••rricbt om 
na te aaan of de betreffende onderdelen inderdaad 
onderboud beboeven en of wijziginaen zijn opsetreden 
t.a.v. de centraal opge■la1en· · oaliteita1e1evena 

4. bijatellina. Na inapectie■ wordt be■loten of bet tijd
atip van uitvoerin& van de 1eplande werkzaamheden 
gewijzigd aoet worden. Zonodig wordt de onderboud■-
planning bijge■teld. 
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Een onderhoudsplanning bestaat dus uit een op■ouming van 
onderhoudsactiviteiten die in de toekomst moeten plaatsvin
den. Hieraan wordt dan een onderhoudsbudget gekoppeld. 
Daarbij kan bet om budgettaire of andere beleidamatige 
redenen noodzakelijk zijn de onderboudsplanning aan te 
paaaen. 

Haarmate bet onderboud verder weg ligt cal de betrouwbaar
beid van de progno■e afnemen. De mee■t betrouwbare prognose, 
die van bet eer■te jaar, wordt va■tgelegd in de jaarbegro
ting en vormt daarmee de taak■telling voor de uitvoering van 
bet onderboud. 

Vijverberg (8) refereert in zijn atudie aan bet onder■cheid 
dat aommige advie■bureau■ aaken t.a.v. ver■cbillende plan
ningstermijnen. 

tabel 3.3 planningstermijnen bij onderhoud 

termijn aoort informatie doel2roeo 
lange termijn 12 jaar nadruk op finan- directie/ 

ciele info bestuur 
middellange term. s jaar financiele en boofden van 

technische info diensten 
korte termijn 1 jaar gedetailleerde uitvoerend 

techn.+fin . info niveau 

Hoevel ■omnige bureaus bun planningen !anger laten doorlopen 
betwijfelt Vijverberg terecht of bet veel zin heeft om 
onderboud langer dan 10-12 jaar vooruit te plannen. In de 
eerate plaata neemt de betrouwbaarheid van de onderhouds
prognoses op langere termijn af (zie ook figuur 3.5, pag. 
31; in de tweede plaats vormen andere beheeraapecten, ala 
ontwikkelingen op de woningmarkt en wijzigingen in het 
woningvoorraadbeleid van de rijksoverheid grote onzekerhe
den. Het argument dat op deze wijze, bijvoorbeeld, caaco
elementen met langere onderhoudscycli over bet boofd kunnen 
worden gezien is te weerleggen. Indien het planningaayateem 
een aantal jaren in de praktijk functioneert en er 
regelmatig inapectie■ worden gepleegd, worden deze elementen 
in de planning opgenomen, zodra bun re■tant leven■duren 

binnen de langste planning■termijn vallen. 

Bij de inventari■atie (eer■te ■tap) wordt een beeld 
verkregen van de techni■cbe ataat van een complex. Bet kan 
zijn dat zo'n complex een onderboudaacbter■tand vertoont. Op 
dat moment aoet besloten worden of de buidige 1ebreken van 
dien aard zijn dat meteen een onderboud■beurt noodzakelijk 
i■ (met andere woorden er is een acbter■tand die ineen■ moet 
worden ingehaald) of dat de buidige gebreken met toekomatige 
onderhoudsactiviteiten worden meegenomen (de achterstand 
wordt gefaseerd ingelopen). 



Bij ingrijpende en kostbare onderhoudsbeurten zullen beheer
ders proberen in aanmerking te komen voor rijksbijdragen 
(zie par. 2.6) 

De bealiaaing om over te atappen van een traditionele aanpak 
van onderhoud naar planmatig onderhoud ia geen kleine ■tap. 

De offers die financieel en qua inzet moeten worden 1eleverd 
zullen aanzienlijk zijn. Dit roept de volgende onderzoeks
vragen op: 
Wat vormt de aanleiding om tot planmatig onderhoud over te 
1aan? Wat was de uitgangssituatie? Hoe worden de genoemde 
■tappen in de praktijk doorlopen? Welke knelpunten doen zich 
daarbij voor? Worden de beoogde re■ultaten ook daadwerkelijk 
behaald? . 
Omdat beheerders niet altijd voldoende know-how en capaci
teit in huis hebben om de overstap naar planmatig onderhoud 
te kunnen maken. kan de hulp worden ingeroepen van externe 
adviseurs. Soamige van deze adviseurs bieden complete syste
men voor planmatig onderhoud aan. 

3.4 systemen voor planmatig onderhoud 
Er zijn diverse •systemen voor planmatig onderhoud• op de 
markt. Dat wil zeggen er zijn verschillende aystemen te 
koop. waarmee een onderhoudplanning kan worden opgesteld. 
Verder kunnen de ayatemen daar prijakaartjes aanhangen en 
deze vertalen in een meerjaren onderhoudsbegroting voor een 
complex. of voor bet gehele bezit van een beheerder. De 
aanbieders van de diverae ayatemen werken allen volgens een 
zelfde principe. Een complex wordt bouvtechniach opgenomen. 
Daarbij wordt gekeken naar toegepaate conatructies. materia
len en de technische ■taat waarin deze verkeren. Men 
beschikt over vervachte levensduren van de verschillende 
materiaaltoepassingen. Kengetallen hiervoor zijn in de lite
ratuur te vinden (Misset: beheer en onderhoud; Bouwcentrum: 
handboek onderhoud woningbouw). Deze worden veelal met erva
ringsgegevens van de diverse bureaus verfijnd en/of gedif
ferentieerd naar verschillende situaties. Door deze gegevens 
te relateren aan de bouvtechnische opnames kan een onder
houdsplanning worden ~pgesteld . . De .onderhoudaplanning geeft 
per jaar aan welke werkzaamheden aan het complex verwacht 
mogen worden. Door aan elk van deze werkzaamheden een 
prij ■kaartje te hangen kan ten behoeve van bet betreffende 
complex een aeerjaren koatenraming worden opge■teld. Hierb1.J 
wordt tevena voorzien in een raming van het te verwachten 
klachtenonderhoud en ■oms ook nog van te vervachten onder
houd bij autatie■• 
Let wel. wat we dan hebben 1• no1 ■teed■ een theoreti■ch 
model. een pro1no■e van werkzaamheden en ko■ten. In relatie 
met de vervachte middelen kan de aeerjaren-begroting worden 
opgesteld. Hierbij zullen veelal prioriteiten worden 
gesteld. Jaarlijks moet de begroting worden bijgesteld. 
Inspectie■ vormen daarbij de toeta of onderhoudsplanning en 
kostenraming nog up-to-date zijn. ofwel dat deze moeten (of 
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kunnen) worden bijgeateld. 

Ken aantal bekende advieabureaua biedt ayatemen aan die alle 
werken volgena bet bovengeachetae principe. De term ayateem 
1• een begrip dat ontleent 1• aan de ayateemtheorie (9). In 
dit geval ■preken we van een ayateem omdat aen aet dit 
bulpmiddel poogt de complexe werkelijkheid van bet 
woningonderhoud te reduceren tot hoofdzaken en te ordenen. 
Een ayateem van planmati& onderhoud ataat niet op zich. Bet 
is ala een ■ubayateem van bet woningbeheer te be■chouwen, 
waarin ook ■yatemen voor woningtoewijzing, buurbeleid en 
bewoneraparticipatie te onderacheiden zijn. Op zijn beurt 
ltan het woningbeheer gezien worden ala onderdeel van 
integralere aociale en fyaiacbe ■yat ... n: de gebouwde 
omgeving ala ayateemomgeving. 

figuur 3.4 planmatig onderboud bescbreven ala ayateem 

INPUT 

onderhoudsstaat bewoner1- woning- o,erheidsinstrumenten 
woningbutand invloed ■arkt juridi1ch, financieel 

en communicatief 

BESLISSINGSVARIABELEN (uitgang,punten) 

in,~nt6ris6ti~ •J 
bouwt~chnisch~ 
orm•m~ I financieel-adm,niatratief 

beleidakader 
financiele positie 

l>OELCINOCN 

t•chnisch b«Jrijfs-
economisch 

functioneel 

°"2ETTING {be1li11ing) 

onderhoudspl•nning 
progra.,,,~ring Hgroting 

PROGNOSES (wooruitkoppeling op 

ond•rhoudsHhorlt• kost•n~g•r•ns 
- crcli - ond•rhoud 
- 1e,en1d11ren int•r,Ve1tern 
- niet-planbaar - rente 

o,erige doeleinden 
- non-profit 
- budgetorgani,atie 

budgettering 
c1paciteit1pl1nniig 

output) 

dekking uitga,en - onderhoud1fond1 
- alge■ene 0tdrijf1-

reHne 

[VALUATI[ (terugkoppel int op be1l i11i1191,ari1belen en pro9no1e1J 

inspecties bijst•lling 1Mcalc11lati• buds,etbewaking 
,, . ond•rhOUdl- - ele■enten 

planning - werk1oorten 
- uitbeateding 

OUTPUT (feiteliJke effecten) 

onderhoudutaat .• uit,Hen 
onderhoudsbehoefte - f,nanciilt poaitie 

- rlanbaar/niet-planbaar onderhoud 
- oaten/baten pl1n111tig onderhoud 

•> cur1ief gedrukte onderdelen zijn 1y1tee111tigen bij planutig 
onderhoud 



In figuur 3.4 i• planmatig onderhoud beschreven ala een 
aysteem. De ■ystemen van de adviesbureaus bebben vooral 
betrekking op de curaief cedrukte onderdelen van bet 
afgebeelde systeem. Ze varieren in de mate van 
automatiaering, gedetaillerdheid, de flexibiliteit in de 
vetwerking van niet-■yatemi■che doeleinden, de prijs van bet 
geleverde en vooral in de aate waarin teruggekoppeld kan 
worden op de bealiaaing■variabelen en progno•••· 

De aeeate bureau~ laten aan de bebeerder• de keuze of ze de 
inventariaatie door eigen peraoneel willen laten verricbten 
of door mensen van de bureau•. Het uitvoeren aet eigen 
aenaen biedt behalve ko■tenvoordelen ook de aogelijkheid 
gebruik te aaken van de praktijkervaringen van de eigen 
onderboudamenaen, wat kan leiden tot aeer betrouwbare prog
noses over de onderboudabeboefte van een ■pecifiek complex. 
Het is daarbij wel zaak duidelijke afapraken te aaken ten 
aanzien van de te banteren normstelling. Wellicht kan bierin 
bet advieabureau een taak krijgen. Een illustratief voor
beeld van hoe bet mis kan lopen is dat van de corporatie die 
door 4 veracbillende bouwkundigen in eigen dienst betzelfde 
complex liet inspecteren. De uitkomsten van de noodzakelijk 
geachte werkzaamheden liepen in geld uitgedrukt uiteen tot 
(in een enkel geval) een faktor 41 
Ook de prognoses die verschillende adviesbureaus zelf geven 
voor de onderhoudskosten van een bepaald complex kunnen 
nogal uiteen lopen. De resultaten van een door E.G.M. in 
opdracht van het Ministerie van VROM uitgevoerd onderzoek 
(10) naar de onderhoudsbehoefte van verbeterde woningen 
illustreren dit overduidelijk (figuur 3.5). De door 3 
adviesbureaus geraamde onderhoudskosten over een 
exploitatietermijn van 37 jaar vertonen veracbillen van een 
faktor 2. 

figuur 3.5 cumulatieve onderhoudskosten projekt •blauv• 
EGM geraamd door 3 adviesbureaus. 

60 

X f 1.000,-

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 jaar 

bron: EGM, interimrapport fase 1 t/m 4, blz.24 
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Ook Vijverberg (8) concludeert dat de normstelling van de 
verscbillende bureaus, zovel vat betreft de inventarisatie 
(vat is de norm vaaraan wordt gerefereerd), ala vat betreft 
bet vaststellen van cycli en kosten ondoorzicbtig is. 
Vijverberg beeft in zijn rapport zes systemen voor planmatig 
onderboud tegen bet licht gehouden. Hoevel aet dat rapport 
zeker niet bet laatate woord over deze ay■temen·ia gezegd, 
verachaft zijn veldverk veel bruikbare info.matie. Op enige 
voor dit boofdatuk van belang zijnde gegevens aaan wij nader 
in. De onderzochte ay■temen kennen op een enkele uitzonde
ring na geautomati■eerde toepaa■ ingen. Bij enige mate van 
detaillering van de gegeven■ of bij een groot woningbeatand 
ia automati■ering al anel onontbeerlijk. De ayatemen ver
acbillen in de mate waarin ze zijn geautomatiaeerd, alaook 
in de 110gelijkheden om de geautomatiaeerde toepaaaingen van 
bet ayateem uit te breiden. 
Ook de koaten van introductie van de planningssystemen lopen 
sterk uiteen. Dit geldt voor de kosten van de inventarisatie 
(nota bene: bet betreft bierbij een ko■tenpost van ca. 75% 
van de totale introductiekosten), maar ook voor de kosten 
programmatuur, opleiding, instructie en begeleiding. 
Deaondanks vervachten alle door Vijverberg bekeken bureaus 
voor de komende jaren een omzetstijging van ca. 25% per 
jaar. 

Uit een onderzoek van Securiton-Inter/Viev (11) blijkt 
eveneens een groeiende belangstelling voor 
onderboudsplanning van de zijde van de corporaties. Hoevel 
meer dan 50% van de corporaties op dit moment al beschikt 
over een onderhoudsplanning op de lange termijn is toch ruim 
80% niet bekend met de hoogte van de kosten biervan. 14% van 
de onderzochte corporaties beachikt nog over geen enkele 
vorm van onderhoudsp~anning. 96% van de corporaties in deze 
categorie vil in de toekomst planmatig te werk gaan. Van die 
groep geeft rond 49% van de respondenten aan van plan te 
zijn externe adviseura in te achakelen. Bij de corporaties 
die al een vorm van onderhoudaplanning bebben beeft tot op 
heden niet meer dan ca. 33% gebruik gemaakt van externe 
adviseurs. Hoe de vraag vanuit deze groep zich zal 
ontvikkelen ia uit bet ona ter beachikking ataande aateriaal 
niet af te leiden. Bedenken we daarbij dat bet bebben van 
een onderhoudaplanning nog geen■zina betekent dat er ook 
inzicht 1■ in de met bet onderboud gemoeid zijnde ko■ten, 

dan mag een groeiende vraag naar planning■■yatemen vervacbt 
worden. Of de optimiatiacbe inachatting van de door 
Vijverberg geinterviewde bureaus reeel 1■ kunnen we niet 
beveatigen. Vel vervachten we dat ten gevolae van de 
groeiende markt alechta een beperkte onderlinge concurrentie 
zal plaatavinden, de bureau■ bun ■ystemen 1e■loten zullen 
houden en dat naambekendbeid door■ laggevender zal zijn in de 
keuze voor een bepaald ayateem dan een zorgvuldi&e afveging 
van voor- en nadelen . 



In een nog groeiende markt bieden advieabureaua ■yatemen 
voor planmatig onderhoud aan. Hoevel in uitwerking verachil
lend volgen de ayatemen hetzelfde principe. Voor vergelij
king van de verachillende ayatemen vervijzen we naar bet 
rapport van Vijverberg (8). In bet vervolg van dit rapport 
gaan we in op de introductie en uitwerking van een ■yateem 

in de praktijk op de rolverdeling tuaaen opdrachtgever en 
adviaeur an op de wijze waarop (beleida)be~liaaingen van de 
beheerder in het ayateem worden ingebracht. 

noten hoofdatuk 3 
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(11) Inter/View B.V., onderzoek inzake ayatematiach beheer an 
onderhoud van de woningvoorraad door woningcorporatiea, 
Amaterdam 1986 · 

35 



4. planmatig onderhoud in de praktijk 

4.0 inleiding 
In dit boofdstuk vorden de probleemstelling en de 
onderzoeksvragen die voortkomen uit de literatuurver
ltenning van boofdstuk 3 uitgediept. Daartoe is een aantal 
case-studies verricbt van beheersituaties, vaarin 
planmatig onderhoud een belangrijke rol apeelt of gaat 
apelen. 
De onderzoeksvragen zijn 1 

1. Wat vormt de aanleiding om planmatig onderhoud in te 
voeren. Welke uitgangspunten vorden daarbij geban
teerd. 

2. Welke atappen vorden doorlopen. 
Boe vorden beleidsbeslissingen 
voerd. 

3. Welke knelpunten treden 
planmatig onderhoud en ala 
en regelgeving. 

4. Welke resultaten vorden 
bereikt. 

Achtervolgens komen aan de orde: 
4.1. opzet case-studie. 

op in 
gevolg 

met 

in bet systeem inge-

de organisatie van 
van overheidsbeleid 

planmatig onderhoud 

4.2. beschrijving van de afzonderlijke cases . 
4.3. analyse en vergelijking van de cases met conclusies. 

4 . 1. opzet case-studie 
In een eerdere fase van bet onderzoek werd getracht in een 
case-studie een onderzoek te doen naar de effectiviteit 
van planmatig onderhoud. Daartoe bad een beheerder in 
principe toezegging gedaan om van een complex van ongeveer 
25 jaar oud een kostenvergelijking te maken tussen de 
gemaakte onderhoudskosten gedurende die 25 jaar en de 
kosten die gemaakt zouden zijn ala de woning gedurende de 
gehele periode planmatig zou zijn onderhouden. Dit 
onderzoek bleek niet baalbaar. De benodigde gegevens varen 
ontoereikend. De betrouwbaarheid van eventuele resultaten 
zou gering zijn, temeer doordat bet niet mogelijk was met 
een controlegroep te verken en doordat bleek dat planmatig 
onderhoud en inhaaloperatie in aterke mate verstrengeld 
kunnen zijn. De validiteit in verband aet de totale 
voorraad, dus ook voor woningen die niet geheel op peil 
zijn, zou onvoldoende zijn. De beperktbeid van gegevens om 
de reaultaten van planmatig onderboud te aeten blijkt ook 
uit de onderzoeken van Vijverberg (1) en de enquete van 
Securiton-lnter/View (2). 

Om de onderzoeksvragen toch te kunnen beantwoorden is een 
5-tal cases onderzocht. In een analyse is getracht de 
omstandigheden te illustreren waaronder planmatig 
onderhoud in praktijk functioneert en tendenseb op te 
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sporen in de aanpak, zoals die tbans bij een aantal 
bebeerders op gang komt. 

Bij de keuze van de cases speelden de volgende factoren 
een rol1 de kenmerken van bebeerders, van voningbestanden 
en van toegepaste onderboudsystemen. 
Een doorsnede over bet gebele acala van onderboudsstra
tegiein en beperkingen die bebeerders daarbij kunnen 
ondervinden vraagt een breder onderzoek dan bet bier 
gepresenteerde. We kozen in eerste instantie voor 3 
bebeerders die aet planmatig onderboud verken, aede door 
de beoogde toespitsing op 3 typen complexen. 
Later bleek dat de 3 corporaties relatief jong bezit en 
een redelijk gezonde financiile positie badden. Bierdoor 
kon na een korte inbaaloperatie bet gebele en in goede 
staat verkerende bezit in een systeem voor planmatig 
onderboud worden opgenomen. 
Om zicbt te krijgen op de problemen die 
een omvangrijke inbaaloperatie, bij 
reserves, was een aanvullende case 
gekozen voor bet woningbebeer van de 
van de gemeente Utrecht. 

gepaard gaan met 
beperkte financiele 
nodig. Daarvoor werd 
dienst Woningbebeer 

Tenslotte werd een particuliere beheerder toegevoegd, 
omdat daarvan een aarktgerichte benadering van de 
onderboudsaanpak werd verwacht. 
Voor de variatie in kenmerken van woningsbestanden verd 
getracht de aanpak van planmatig onderboud in de cases toe 
te spitsen op iin complex. Hieraan lag de veronderstelling 
ten grondslag dat bebeerders (analoog aan ons onderscbeid 
tussen inhaaloperatie en bet op peil bouden van goed 
bezit) planmatig onderhoud zouden invoeren in complexen 
die in goede staat verkeren, vaardoor bet onderscheid 
tussen voningen die vel en niet op peil zijn in de aanpak 
tot uitdrukking ZOU komen. 
Gekozen werd voor de volgende typen complexen1 
- reeds verbeterde vooroorlogse of 50-er jaren voningen. 
- 60-er jaren meergezinswoningen 
- eengezinswoningen uit bet begin van de 70-er jaren. 
Deze 3 kunnen gezien vorden ala belangrijke typen in de 
voningvoorraad, vaarop planmatig onderboud van toepassing 
kan zijn, zovel kvantitatief ala naar kvalitatieve 
kenmerken en beboefte aan onderboud (3). 
Tijdens bet onderzoek van de eerate 3 caaes bleek 4e 
toespitsing op fin complex nauvelijka uit de verf te 
komen. De bebeerders voerden beleid dat was gericbt op bet 
planmatig onderboud van bet bele bezit. Bovendien bleken 
de kvantitatieve gegevens over koaten, voor zover 
bescbikbaar, niet te veralgemeniaeren op bebeerdersniveau, 
nocb op bet niveau van aoortgelijke complexen van andere 
bebeerders. 
In de verdere bebandeling van de 
nadruk op bet gevoerde beleid 

cases. ligt dan , ook de 
voor bet gebele bezit. De 



laatste variabele die een rol apeelde bij de keuze van 
cases was bet toegepaste aysteem van planmatig onderhoud. 
Gekozen werd voor een systeem om de resultaten beter te 
kunnen vergelijken. De keuze viel op bet door Securiton 
ontwik- kelde SBO ayateem (Systematisch Beheer en 
Onderhoud), dat een relatief lange termijn van toepasaing 
ltent. Zo'n 35 bebeerdera 1 aet ongeveer 125.000 voningen 
gebruiken bet ayateem. Uit bet opdrachtenbestand van 
Securiton verden eerder genoemde drie beheerders en 
complexen geselecteerd in Nieuwegein 1 Dordrecbt en 
Amerafoort. 
Bij de lteuze van de drie cases in overleg aet Securiton 
kan bebben aeegespeeld bijgedragen dat alle drie 
beheerdera positieve reaultaten in betrekkelijk korte tijd 
badden behaald. Bet ·zijn daaraee ecbter tevens voorbeelden 
die laten zien dater onder redelijke omstandigheden met 
planmatig onderboud gunstige reaultaten te bebalen zijn. 

Bet materiaal voor de case-studies kwam voomamelijk door 
interviews tot stand. De aan de drie corperaties en de 
particuliere beheerder voorgelegde vragen badden in 
boofdzaak betrekking op: 
- de omvang, kwaliteit en exploitatieresultaten van bet 

bezit en de financiile positie van de beheerder; 
- subsidies in relatie met planmatig onderhoud; 
- de werkwijze bij inventarisatie, onderboudsplanning, 

inspecties 1 uitvoering en jaarlijkse actualisering; 
- de ontwikkeling van klachten- en mutatieonderhoud; 
- de organisatie van planmatig onderboud; 
- bet overleg met bewoners over onderhoud; 
- woningverbetering in relatie met onderhoud; 
- knelpunten bij planmatig onderhoud. 
(Zie vragenlijsten in bijlage 1 en 2). 
De vragen voor de gemeente Utrecht badden vooral betrek
king op bet beleid en de aanpak van de inhaaloperatie, 
waarover ons een aantal feiten uit literatuur bekend 
waren. (Zie bijlage 3). 
De interviews werden voor de corporaties gehouden met de 
hoofden van de onderboudsdienat 1 cq. technische dienst. 
Bun positie ia aterk verbonden aet bet velslagen van bet 
gehele onderhoudsproces 1 vooral nu de nadruk van nieuwbouw 
naar beheer ia verscboven. Een vat optimistiache kijk op 
bet planmatig onderhoud zou van de lteuze van deze infor
aanten bet gevolg kunnen zijn, evenals een vooral techni
ache benadering. 
Bun positie vordt verder geltenmerkt door bet feit dat zij 
enerzijds bet beleid voorbereiden en uitvoeren en ander
zijds de uitvoering ala zodanig organiaeren en coordi
neren. Zij nemen daaraee een aleutelpoaitie in bij plan
matig onderhoud en zijn zeer goed op de boogte van bet 
gehele procesverloop. In Utrecht werd gesproken met bet 
hoofd beheer 1 betgeen goed aansluit op de beleids-
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problematiek van bet inhalen van achterstand, vooruit
lopend op planmatig onderhoud. 
De interviewverslagen zijn door betrokkenen waar nodig 
gecorrigeerd. 
Bij de analyse van de cases werd gebruik gemaakt van 
ervaringen van deskundigen. Daarmee werd getracht tot een 
betere onderbouwing van onze reaultaten te ltomen. In 
hoofdzaak betrof dit bet RCIV en Securiton, vaarmee 
gesprekken werden gevoerd (Zie bijlagen 4 en 5). 

4.2. beschrijving van de cases 

40 

De 5 cases zijn afzonderlijk bescbreven. Bet aateriaal, 
verkregen uit de interviews is zonder verdere bewerking 
geordend naar de 4 onderwerpen, corresponderend aet de 
onderzoeksvragen aan bet begin van dit boofdstuk. Voor de 
case Utrecht is gekozen voor een andere ordening, vanwege 
de nadruk die lag op de aanpak van de inhaaloperatie. 

Case 1. Woningbouwvereniging Onze Woning te Bieuwegein 
Complex van 45 gerenoveerde woningen uit 1950. 

Totaal bezit 2749 woningen, alle naoorlogs, waarvan 
plusminus 1/3 gestapelde bouw. 
Complex van 45 woningen waarvan 8 duplex woningen, 
bouwjaar 1950. In 1984 gesubsidieerde groot-onder
boudsbeurt, investering ! 27000,- per woning. Bovendien 
! 4000,- a! 5000,- extra bijdrage uit ABR. 
Werkzaamheden: dak (pannen, schoorstenen, goten), gevels 
(metselwerk, beton, kozijnen) en rioleringen. 
Woontechnische verbeteringen ter keuze van bewoners 

(keukens, badcellen, c.v. en isolatie). 

1. aanleiding en uitgangspunten van planmatig onderhoud 
Alle complexen zijn opgenomen in bet planmatig onderhoud 
systeem. Bet door Securiton opgezette systeem draait nu in 
eigen beheer. 

eerste jaar 
worden onder

budget vrijge-

Achterstanden worden in principe in bet 
weggewerkt, waarna de woningen planmatig 
bouden. Voor de eerate opknapbeurt is een 
aaakt uit de ABR. 
Woningverbetering vindt door de aard van bet bezit (veel 
jonge voningen) vrijwel alleen plaats in de vorm van 
na{aolatie. Bijna alle voningen zijn imaiddels ge{aoleerd. 
Woningen van veigeraars vorden ala bet even kan bij 
autatie ingehaald. Deze voorzieningen worden doorgaans 
kostendekkend doorberekend. 

2. atappen in bet onderhoudaproces en bet invoeren van 
beleidsbeslissingen 
a inventarisatie 
De eerste opnames zijn 
onbevooroordeeld gaan 

door Securiton gedaan. Deze zijn 
inventariseren, ~aarna de u~tkomsten 



zijn geconfronteerd met de ervaringen van de corporatie. 
Dit leidde tot interessante discussies over verwachte 
levensduren en cycli. Bijstelling hiervan heeft plaats
gevonden, zowel naar beneden als naar boven. Over deze 
manier van werken is de corporatie heel tevreden. 
Er is een carthoteek met gegevens per complex in 
ontwikkeling. 

b onderboudsplanning 
De eerate onderboudsplanning is aamen met Securiton 
opgezet op basis van de bijgestelde inventariaatie. 
De looptijd is 10 jaar. Voor klacbten- en autatieonderboud 
wordt een bedrag opgenomen in de planning. Voor klach
tenonderhoud is dit plusminus ! 65,- per woning per jaar, 
voor autatieonderboud varieert bet per complex en is 
gebaseerd op ervaringsgegevens. Er wordt in de planning en 
begroting geen onderscbeid gemaakt in soorten onderboud 
(norm - ABR onderboud), behalve c.v.- en liftonderhoud. 
Alles wordt uit bet onderboudsfonds betaald. Dit wordt 
waar nodig aangevuld uit de ABR. In de planning wordt er 
op gerekend dat complexen na 25 jaar (tbans na 15 jaar) 
voor een gesubsidieerde ingreep in aanmerking komen. 
Hiertoe aoeten tijdig aanvragen worden ingediend en 
contingent verkregen. Dit laatste is tot op beden in 
Nieuwegein geen probleem. De onderboudsplanning wordt 
zonodig bijgesteld ten gunste van de verscbuiving van 
werkzaamheden naar bet jaar van de gesubsidieerde ingreep. 
Vervolgens wordt in overleg met de HID gefaseerd 
uitgevoerd. 
Soms worden extra bedragen gereserveerd bij probleem
complexen ten behoeve van extra voorzieningen of voor 
bijdragen in bet opknappen van de woonomgeving. 

c inspecties 
De opzichter voor planmatig onderhoud inspecteert met de 
onderhoudsplanning voor de eerste 4 jaren in de hand de 
complexen. De bevindingen worden in een logboek genoteerd. 
Er wordt naar gestreefd deze inspecties zoveel aogelijk te 
integreren in bet toezicht op de uitvoering van de 
werkzaamheden voor bet lopende jaar. Kleine incidentele 
gebreken worden meteen uitgevoerd. 
Met polisonderhoud wordt niet gewerkt. Garanties worden 
vel geiist. Bij mankementen wordt bierop altijd een beroep 
gedaan. Er wordt bij bet eiaen van garanties naar ge
atreefd deze voor de duur van een cyclus te krijgen. Dit 
lukt niet altijd. Met bet eiaen van verzekerde garanties 
is men pas begonnen. 

d bijstelling van de onderhoudsplanning 
De planning wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de 
uit inspecties verkregen gegevens. Deze zijn bandmatig 
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verwerkt, waarna ingevoerd in de computer om de 10 jaars
planning te berekenen. 
Jaarlijks wordt door 
onderboudsbegroting per 
planning vastgeateld. 

beatuur en ledenraad de bijgeatelde 
complex en de totale 10 jaara-

Er vordt een onderboudabudget bescbikbaar geateld. De 
financiele positie laat toe dat de verkzaamheden die uit 
de planning volgen, zonder verdere beperkingen kunnen 
vorden uitgevoerd. Wel vordt gestreefd naar een gelijk
aatig uitgavenpatroon. Dit is niet altijd baalbaar, zoals 
ook blijkt uit de gegevens onder 4. Bet wordt aede veroor
zaakt doordat de corporatie in een tijdabeatek van 4 jaar 
1350 nieuwe woningen beeft gebouwd, die qua cycli vrijvel 
parallel lopen. 
De kosten die bij mutatie voor rekening van de buurder 
komen worden consequent op de buurder verhaald, ook ala 
dit soms meer kost dan de vordering bedraagt. Riervan gaat 
een preventieve werking uit. 
Bewonersinvloed op bet vast te stellen onderboudsprogramma 
wordt gestimuleerd aet beboud van de eindverantwoorde 
lijkbeid voor de corporatie. Een en ander is nog in op
bouw, via bewonerscommissies en een part-time medewerker 
voor bewonersparticipatie. 
De uitvoering van bet klachten- en autatieonderhoud ge
beurt in principe door eigen mensen. Hiervoor zijn 4 man 
in dienst, die allen all-round inzetbaar zijn, maar een 
achtergrond hebben ala voorman, respectievelijk timmerman, 
loodgieter en schilder. Kleinere zaken in bet kader van 
planmatig onderhoud worden ook wel zelf uitgevoerd, zoals 
doorspuiten riolering, vervangen vloerluiken e.d.. Het 
meeste planmatig onderhoudswerk wordt uitbeateed. Daarbij 
wordt veelal bet hele pakket werkzaamheden aan een of aeer 
complexen, op basis van een goed beatek, uitgegeven aan 
een hoofdaannemer, die dan zelf voor zijn onderaannemers 
zorgt. Een aantal belangrijke werkzaamheden, zoals keukens 
en c.v.-inatallaties, wordt daarbij verrekenbaar geateld. 
Kostenbewaking gebeurt door de uitgaven per kwartaal naast 
de gegevena van de onderboudabegroting te leggen. 

3. knelpunten bij planmatig onderboud 
De planning wordt gemaakt door de opzicbter voor plamutig 
onderboud in aamenwerking aet bet bedrijfabureau voor ~ 
gegevenaverwerking. Voor bet bedrijfabureau is apeciaal 
een bouwkundige op HTS-niveau aangetrokken, aet intereaae 
en vaardigbeden ten aanzien van plamutig onderboud. Zijn 
taken zijn in hoofdzaaka aaken van beatekken, aanbeateden, 
opleveren en bijatellen van de gegevena. 
Haaat de opzicbter voor planmatig onderhoud zijn er aparte 
opzicbtera voor klacbten- en voor autatieonderboud. Ret 
denkpatroon van de opzicbtera moeat bij bet ombuigen van 
klachten naar preventief onderboud nogal veranderen. 
Vooral bij de ouderen beeft dit de nodige apanningen 



opgeleverd. Deze bebben een gevoel van afwijzing van de 
traditionele aanpak moeten overwinnen. De problemen zijn 
inmiddels opgelost. 
Naast de opzicbters, die in eerste instantie de woning
kwaliteit inspecteren, bebben alle tecbniscbe aensen, ala 
ook de afdeling verbuur een aignalerende functie in bet 
opsporen van klacbten en gebreken, ala onderdeel van bet 
ayatematiacb beheer en onderboud. 

Een lmelpunt bij bet invoeren van planmatig onderboud was 
bet feit dat bet aeer tijd vergde dan was verwacbt. Deze 
moet bewust worden vrijgemaakt. Dat is bet overigens wel 
vaard, want bet is noodzakelijk 011 bet bezit op peil te 
bouden, volgens de corporatie. 

De regelgeving moet bet mogelijk maken om in een jaar ge
bundelde verkzaamheden ten beboeven van een gesubsidieerde 
groot onderboudsbeurt, vervolgens gefaseerd uit te voeren. 
Zo kan iedere 25 (of 15) jaar een gesubsidieerde ingreep 
plaats vinden. 
Bij bet in de financiele planning opnemen van gesubsi
dieerde ingrepen is bet verkrijgen van contingent op bet 
juiste moment een vereiste. Tot op beden is dit in 
Nieuwegein nog geen probleem. 

4. de resultaten van planmatig onderboud 
De boogte van de geplande onderboudsuitgaven voor bet 
gebele bestand zijn in onderstaande figuur aangegeven in 
een gemiddelde per woning. 

figuur 4.1. geplande onderboudsuitgaven 
corporatie bestand, gemiddeld per woning 
guldens. 
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De variatie in bet gemiddelde per woning per jaar 
voor de verschillende complexen tussen f 629,- en f 
De boogte van de geplande onderhoudsuitgaven voor 
plex van 45 voningen uit 1950 bedragen gemiddeld 
ningz 

bedraagt 
1478,-. 
bet com
per wo-

figuur 4.2. geplande onderhoudsuitgaven voor ,,n complex, 
ge- middeld per woning per jaar 1 in guldens. 
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De kosten voor klachtenonderhoud bedroegen in bet complex 
van 45 voningen uit 1950, voor bet invoeren van SBO, 
f 230,- per woning per jaar. In bet jaar 1985 bedroegen ze 
f 109,- en waren voor een belangrijk deel toe te acbrijven 
aan een atormschade. In de onderboudsbegroting voor dit 
complex vordt een bedrag van 1 65,- per woning per jaar 
opgencaen voor klachtenonderboud. 
Door bet plamaatig onderboud en de inbaalbeurt zijn 
klachten over rotte raaen en deuren nagenoeg beleaaal 
verdwenen. Sterk teruggelopen zijn klachten over dek
lekkages, verstopte rioleringen (vooral in aeerge
zinshuiahoudingen), atoringen aan c.v. en aechanische 
ventilatie, defecte galerijlampen e.d .. 

Bet aantal klachtenmeldingen voor bet bele bezit is aterk 
gedaald, namelijk van 1,4 klacbt per woning/per jaar voor 
invoering van planmatig onderhoud tot . 0,72 nu. , In bet 
eerste jaar dat met planmatig onderhoud werd gewerkt liep 



bet aantal klachten op. Veel bewoners dachten dat nu alles 
ineens zou worden opgek.napt. De tendens van een gestaag 
stijgen van bet aantal klachten is naderhand drastisch 
omgebogen. 

Aan autatieonderboud vordt in bet complex van 45 voningen 
gemiddeld ! 80,- per mutatie uitgegeven. Dit is ten op
zichte van de andere complexen van deze bebeerder extreem 
laag. De autatiegraad is ook bijzonder laag, namelijk 1 a 
2 per jaar. 
In andere complexen varieert bet autatieonderboud aterk. 
Bet 1tan aoms tot! 2000,- per woning oplopen. 

De extra inspanning voor planmatig onderboud bedraagt 
circa 2,5 manjaar per jaar aan voorbereiding, planning, 
begroten enz •• Daar staat tegenover dat in de uitvoering 
belangrijke vinst vordt geboekt. Vooral door bet te
ruglopende klachtenonderhoud. In mankracht vegen beide 
tegen elkaar op, zij bet dat voor planmatig onderhoud 
duurdere aensen in dienst zijn genomen. Echte financiele 
vinst zit in de uitvoering zelf. Werk kan goedkoper uit
besteed vorden, vanwege een betere voorbereiding. 

case 2. Woningstichting De Vooruitgang te Dordrecht 
Complex van 355 galerij flat uit 1966. 

Totale bezit circa 4000 voningen,verdeeld over 39 com
plexen varierend van 3 tot 355 woningen/complex, ge
aiddelde 101 voningen/complex. Het zijn uitsluitend na
oorlogse voningen waarvan ongeveer de helft etagewoningen. 
De financiele positie van de corporatie is gezond. De ABR 
zit boven bet hoogste toetsingsbedrag. 
Complex van 355 galerijflats, bouwjaar 1966. Vijf blokken 
aet elk vier bouwlagen op een onderbouw, sommige aet lift. 
In enkele blokken zijn concentraties van minderheden ge
buisvest. De woningen bebben een inhaalbeurt gehad. Daar
bij is de c.v. verbeterd en nieuwe dakbedekking aet iaola
tie aangebracbt. Hiervoor is gebruik geaaakt van de iaola
tieaubaidie. De totale exploitatie voor dit complex kent 
een positief aaldo dankzij lage kapitaallaaten voor rente 
en afloaaing. 

1. aanleiding en uitgangspunten van planmatig onderboud 
Alle coaplexen zijn opgenomen in bet planmatig onderbouds
ayateem. Bet door Securiton opgezette ayateem draait nu in 
eigen bebeer. Bet uitdraaien van de planning met de ge
gevens van de corporatie vordt nog door Securiton gedaan. 
Achterstanden in bet onderboud zijn in de periode 1982 tot 
1985 weggewerkt, er was oorspronkelijk 2 jaar voor uit
getrokken. Door achteratanden eerst weg·te werken 'ontstaat 
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een beter zicbt op de kwaliteit van bet bele bezit. De 
kosten van de inbaalbeurt, groot circa f 8 ailjoen, werden 
betaald uit de ABR. 
Woningverbetering wordt nauwelijks aet planmatig onderboud 
gecombineerd, onder aeer vanwege de grote onzekerbeden ten 
aanzien van de bescbikbare contigenten, isolatievoorzie
ningen worden wel ingepast. 

2. stappen in onderboudsproces en invoeren van 
beleidsbeslissingen 
a inventarisatie 
De eerste opnames zijn door Securiton gedaan. Levensduren 
en onderboudscycli zijn in eerste instantie geleverd door 
Securiton. Deze vorden aangevuld aet eigen ervaringen en 
onderzoek. Afhankelijk van de concrete situatie in een 
complex kan bet systeem verder worden gedetailleerd. 

b onderboudsplanning 
De eerste onderboudsplanning is door bet bedrijfsbureau, 
samen met Securiton opgezet. De looptijd is 10 jaar. Voor 
bet beleidsniveau is dit eigenlijk te weinig. Grote uit
gaven kunnen zo buiten beeld blijven. Verlenging van de 
planningstermijn is daarom wel overwogen, maar niet zinnig 
bevonden. De uitgaven zijn weliswaar redelijk te scbatten 
over een langere termijn, maar de dekking daarvan is van
wege onzekerbeden omtrent buur- en renteontwikkelingen een 
slag in de lucht. Voor beleidsbepaling is een planning op 
een langere termijn dan 10 jaar derhalve ongeschikt. 
Naast de planning over 10 jaar wordt voor bet eerste jaar 
een actueel op uitvoering gericht onderhoudsplan geleverd. 

In de planning worden bedragen voor bet klachten- en 
mutatieonderboud opgenomen, varierend per complex, op 
basis van ervaringsgegevens. Gemiddeld zijn deze opgenomen 
bedragen ! 76,- respectievelijk ! 114,- per woning/per 
jaar. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verscbillende soorten 
onderboud: autatieonderhoud, klacbtenonderboud, dagelijks 
onderboud, ABR-onderboud, c.v.-onderboud, liftonderboud. 
Bet onderboudsfonds is ontoereikend voor bet noraale 
onderhoud. Jaarlijks vordt bet negatieve aaldo via een 
bijdrage uit de ABR aangevuld. 
Bet aubsidiestelael beeft tot op beden nog nooit geleid 
tot aanpassing van de onderboudsplanning. Belangrijkste 
argument daarbij is de onzekerbeid omtrent bet beschikbaar 
zijn van contingenten. In Dordrecbt krijgt bet gemeen
telijke woningbedrijf, aet een aterk verouderd bezit, 
terecht volgena de cooperatie de hoogste prioriteit 
toegekend. De regeling voor voningverbetering kent verder 
ala bezwaar dat de eigen bijdrage niet in een keer mag 



worden afgeboekt, maar annuitair gefinancierd dient te 
worden. 
Aanvragen voor rijkaate~n worden dua achterwege gelaten. 
Eerat acbteratanden met rijkaateun vegwerken zou bovendien 
ala riaico met zich brengen dat de betreffende complexen 
in afwacbting van de benodigde contingenten voor onbe
paalde tijd buiten bet bebeerayateem van de corporatie 
vallen. Omdat er aan deze complexen toch onderboud vordt 
gepleegd en er derhalve uitgaven vorden gedaan, verd dit 
onaanvaardbaar geacbt. 

c inapecties 
De jaarlijkse inapecties vorden door eigen opzicbters 
verricbt. Door bet bedrijfsbureau vorden jaarlijks te 
inspecteren onderdelen genoteerd op de inspectielijat van 
Securiton. De meeste opnames worden door de twee eigen 
opzichters gedaan, die de geconstateerde gebreken door
gaans meteen binnen de eigen dienst laten repareren. 
Soaanige opnames worden uitbesteed aan een (meestal vaste) 
aannemer, die dan &amen met zijn rapportage een offerte 
levert voor de nodige reparaties. 
De inspecties worden in een verkoverleg besproken. De 
instructies 'tyastaan uit een grove omschrijving: gewoon 
kijken of er iets mis is en dan aeteen repareren. Echte 
rapportage vindt nauwelijks plaats. Aandacbtspunten worden 
op briefjes in een doos bewaard. 
Alle onderboudsgegevens worden wel (geautomatiseerd) 
bijgebouden, al is bet (nog) niet mogelijk exact na te 
gaan waar, in welke woning, een bepaalde reparatie beeft 
plaatsgevonden. 
Met polisonderboud wordt niet gewerkt. Alleen bij ople
vering van woningen worden garanties gevraagd. Na 1 jaar 
wordt bier geen aanspraak meer op gemaakt. Dit geeft te 
veel rompslomp. Verzekerde garanties worden voor bepaalde 
onderdelen vel gevraagd, maar bet is nog nooit nodig 
geweest bierop een beroep te doen. 

d bijstelling van de onderhoudsplanning 
Na de inspecties wordt in bet werkoverleg besloten of bet 
tijdstip van uitvoering van verkzaamheden volgens de 
onderhoudsplanning aoet vorden gewijzigd. Zoals vermeld 
bebben opzicbters bij inspectie al opdracht gegeven tot 
directe reparaties van kleine gebreken. 

De corporatie is financieel gezond. Daardoor kan aen zich 
veroorloven bij bet opatellen van de onderbouaplanning 
principieel niet naar de dekkingsmiddelen te kijken. Bet 
is tot nu toe een keer voorgekomen dat verkzaamheden in de 
planning zijn veracboven, omdat de ABR onder bet boogate 
toetaingabedrag dreigde te geraken. Een dergelijke beslia
aing wordt op beleidaniveau (•bestuur) genomen, maar ge
signaleerd en voorbereid door bet bedrijfsbureau. 
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In bet algemeen wordt er bij bet opstellen van de meer
jaren onderhoudsbegroting naar gestreefd bet uitgaveniveau 
redelijk constant te bouden. 
Verder is ook de reactie van de bewonerscommisaiea belang
rijk. Bijvoorbeeld de vena om te iaoleren kan leiden tot 
bet vervroegen van de vervangingadatum van de kozijnen. 
De aeerjarenplanning ia een vast geaprekaonderverp aet de 
bevonersorganisatiea. Het beatuur beeft hen bevoegd ver
klaard bierop beleidniatig invloed uit te oefenen. Hiervan 
vordt in de praktijk ecbter veinig gebruik gemaakt. 

Het buurdersaandeel bij mutatieonderboud vordt in principe 
op de huurdera verhaald. Biet inbare bedragen vorden afge
boekt ala oninbare debiteuren. Deze staan niet in bet 
onderhoudaoverzicht. 

~lachten- en mutatieonderboud vordt in principe in eigen 
bebeer uitgevoerd. Hiervoor zijn timmerlieden, stucadoors, 
een c.v.-monteur en 2 achilders in dienst. Inatallatiewerk 
(m.u.v. sommige werkzaamheden aan de c.v.'a) vordt altijd 
uitbesteed, evenals grotere verkzaamheden in bet kader van 
bet plamnatig onderhoud. 
De koaten vorden bevaakt door zoveel aogelijk plamnatige 
onderhoudsverkzaamheden te bundelen en op de aarkt aan te 
beateden. Dit ia aogelijk door de verachuiving van klach
tenonderhoud naar preventief onderhoud. Deze aanpak 
scheelt naar schatting gemiddeld een paar bonderd gulden 
per woning/per jaar. De besparingen precies kvantificeren 
is niet mogelijk, gezien bet ontbreken van vergelijkings
aateriaal. De vinst van plamnatig onderhoud ligt in de 
toekomst. Voordat met plamnatig onderboud werd gewerkt 
stegen de kosten van bet onderboud gestaag. Nu ligt bet 
niveau atructureel hoger, aaar er treedt geen achter
uitgang van de kvaliteit meer op. Bovendien zijn de (te 
maken) uitgaven zichtbaar en daarmee beheerabaar gevorden. 

3. knelpunten bij plamnatig onderhoud 
Bij de start ia extra deakundigheid noodzakelijk. Deze ia 
door Securiton geleverd. Dit bad ala bijkomend voordeel 
dat deze onbevooroordeeld, aet een ' frisae kijk, bet 
voningbezit konden opnemen. 
Tegelijk aet de start van planaatig onderboud ia bet appa_
raat gereorganiaeerd en een start gemaakt aet automa
tisering. Begonnen is aet bet aaken van een aeer jaren
planning. Daarbij bleek de beboefte aan een bedrijfa-

. bureau, dat de gegevena die loakvamen kon ververken. 
Het inwerken van de aensen die aet plamnatig onderhoud 
moeten verken had beter geltund. Dit geldt vooral voor de 
opzichtera. Hun poaitie ia danig veranderd. Het zwaar
tepunt van de verantwoordelijkheden is aeer bij bet 
bedrijfsbureau, komen te liggen. ' 



Op dit moment zijn er niet veel 
aanzien van planmatig onderhoud. Bet 
algemeen aanvaard door bet personeel. 

lcnelpunten meer ten 
systeem werkt en is 

Ten aanzien van de regelgeving vordt bet venaelijk 
gevonden de aubsidiering om te bouwen naar aeerjaren
afepraken op basis van een goede planning. Dit aag in de 
wrm van een gedifferentieerde onderboudsnorm, aaar ook 
ale een aparte eubsidieatroom. Bet is geen probleem ale de 
rijke corporaties enigazins vorden gediacrimine~rd ten 
opzicbte van de araere collega's. 

4. de resultaten van planmatig onderhoud 
De 10 jarenplanning laat de volgende vervacbte uitgaven 
ziens 

Tabel 4.1. geplande onderhoudsuitgaven voor bet gehele 
corporatiebestand, gemiddeld per woning per jaar. 

laagste kn. boogate kn. gemiddelde complex 355w. 
per compl. per compl. kosten(kn.) uit 1966 

klachten , 32,- , 166,- ! 76,- ! 62,-
onderh. 

mutatie ! 13,- ! 450,- ! 114,- ! 450,-
onderh. 

dagelijks ! 88,- ! 1871,- ! 451,- ! 516,-
onderh. 

ABR , 5,- ! 827,- ! 271,-* ! 66,-
onderb. 

c.v.- ! 113,-
onderb. 

lift ! 127,-
onderb. 

overhead ! 257,- f 257.-
(vast) 

totaal- f 581,- f 2759,- f 1357,- ! 1591,-

*voor alle woningen ongeacbt of ABR onderboud van toepassing is. 
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Bij bet jaarlijks opstellen van een op uitvoering gericht 
onderboudsplan voor bet eerste jaar, blijkt deze niet meer 
dan 5 a l0t af te wijken van de laatste 10 jarenplanning. 

Gegevens over bet ltlacbtenonderboud werden vroeger niet 
per complex bijgebouden. De jaarlijltse ltosten liepen 
uiteen van ! 250,- tot ! 500,- per woning per jaar. Ru 
ligt bet gemiddeld op! 76,- per woning per jaar, voor bet 
gebele bezit van de corporatie. Belangrijk is ecbter ook 
de wijze van aeten. Wat valt onder ltlacbtenonderboud. Een 
voorbeelds volgens cfe planning aoeten jaarlijks 20 lteuken
bloltken vorden vervangen. De vraag is, vellte. Alles 
inspecteren is te ingewiltlteld. Voor de vuist weg vervangen 
is onrendabel. Daarom vordt er gewacbt op ltlachten. Deze 
worden vervolgens gebundeld en uitgevoerd. Deze verltzaam
beden worden niet onder klacbtenonderboud geschaard, omdat 
dit voorspelbare klacbten zijn. 
In bet desbetreffende complex worden relatief zeer grote 
bedragen aan autatieonderboud uitgegeven: ! 450,- gemid
deld per woning per jaar. 
Belangrijke posten zijns atucwerk, scbilderwerk vanden, 
dekvloeren. Woontecbniacb gebeurt er niets. Ook de 
mutatiegraad is boog: ca. 251. 

De kosten van planmatig onderboud worden niet specifiek 
bijgebouden. Een grove schatting van de tijdsbesteding: 
opname ca. 100 uur 
onderboudsplanning ca. 500 uur 
inspecties 100 uur 
toezicbt/begeleiding 2000 uur 
Hier moet nog ca. l0t bij opgeteld worden voor bet nood
zakelijke overleg. Ten aanzien van bet toezicbt en de 
begeleiding dient nog vermeld dat dit bet meest intensief 
is voor bet klacbten- en mutatieonderboud. Met alleen deze 
vormen van onderboud zou deze post veel boger uitvallen en 
zou de corporatie meer opzicbters in dienst moeten bebben. 
Daar ataat tegenover dat bet bedrijfsbureau meer kost 
vanwege een betere planvoorbereiding. 

Bet toverwoord bij planmatig onderboud ias inzicbtelijke 
beheerabaarheid. Dit is oolt een belang voor de rijks
overheid. Er ontstaat inzicbt in de kvaliteit van de 
voningvoorraad. 
Planmatig onderboud aaaltt bet onderhoud vaarscbijnlijk 
niet goedkoper, aaar bet ontstaan van achterstand in de 
kvaliteit vordt beperltt. 

case 3. Woningbouwvereniging Bonifatiua te Aaersfoort 
Complex van 78 eengezinawoningen uit 1973. 

De corporatie beeft ca. 2500 woningen in bezit, vaarvan 



iets meer dan de belft flats en gestapelde bouw en 365 
vooroorlogse eengezinswoningen. De financiile aituatie van 
de corporatie is redelijk. De ABR is, tengevolge van een 
opknapbeurt in bet bele bezit onder bet boogste toet
aingsbedrag geraakt en gezakt van 8 naar 2 miljoen. Ket 
atreven is ecbter om binnen een aantal jaren de ABR veer 
op bet oude niveau te bebben. 
Bet complex bevat 78 eengezinswoningen en is gebouwd in 
1973. Bet betreft relatief grote voningen aet een boge 
buur (ca. f 600,-). Er ligt een plan klaar voor verbe
tering van de isolatie; energietechniscb zijn de voningen 
nog niet op peil. 
Ket complex kent veinig autaties, boevel vanvege de boge 
buur de concurrentie van koopwoningen merkbaar vordt. 
De totale exploitatie van bet complex is positief. 
De mutatiegraad in bet complex is laag te noemen: 4 a 5 
verbuizingen per jaar op 78 voningen. Baar verwacbting zal 
dit de komende jaren toenemen gezien de eerder genoemde 
concurrentie van goedkopere koopwoningen. Mocbten de 
woningen boven de grens voor de individuele buursubsidie 
terecbt komen, dan zou bet bestuur weleens bereid kunnen 
zijn om op de wens van een aantal bewoners, om de woning 
te kopen, in te gaan. 

1. aanleiding en uitgangspunten van planmatig onderboud 
Sinds 1983 wordt gewerkt met bet planmatig onderbouds
systeem van Securiton. De eerste aeerjarenbegroting met 
dit systeem dateert van 1985. Op dit moment wordt Secu
riton alleen nog ingescbakeld ala zicb problemen voordoen 
met de systeemprogrammatuur. 
Alvorens te starten met planmatig onderboud beeft bet 
gehele bezit een "face-lift" ondergaan. Voor een aantal, 
daarvoor in aanmerking komende complexen, is aubsidie 
aangevraagd en verkregen. 
Zo zijn in de periode '82 - '85 ongeveer 1000 voningen 
aangepakt. 
Woningverbetering zal niet veel meer voorkomen. Bet 
vooroorlogse bezit is inmiddels verbeterd. Naisolatie 
beeft plaatsgevonden vaar de bevoners dat vilden. Woningen 
die nog niet zijn geisoleerd vorden vel bij autatie inge
baald, maar alleen ala de nieuve buurders dit vensen. De 
buurprijsverscbillen tussen voningen die nu vord~n 
geisoleerd en die die dat in eerate inatantie al varen 
zijn namelijk aanzienlijk. 

2. atappen in bet onderboudsproces en bet invoeren van 
beleidsbeslissingen 
a inventariaatie 
Securiton heeft bet ayateem belpen opstarten, door voor 16 
complexen (ca. 1/3 van bet bezit) de inventarisatie, 
begroting en planning op te stellen •. Vervolgens is dit 
uitvoerig met de onderboudadienat doorgesproken, waarna 
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deze de rest van bet bezit zelf in bet aysteem hebben 
opgenomen. 
Securiton was bij de inventarisatie van de eerste 16 
COlllplexen aoms wat optimistischer in hun achatting van 
levensduren, dan aenaen van de corporatie. In aommige 
COlllplexen veet aen uit ervaring dat ten gevolge van bij
YOOrbeeld bevoneragedrag kortere levensduren gehanteerd 
aoeten vorden dan de theoretiache aannames. De oagekeerde 
aituatie ltwam echter ook voor. Overigens had de corporatie 
al voordat Securiton verd binnengehaald zelf een inven
tarisatie van het gehele bezit gemaakt. Ra de inventa
riaatie die door Securiton zelfatandig is uitgevoerd zijn 
beide inventariaaties in gezamenlijk overleg tot een 
geheel gemaakt. 

b onderhoudsplanning 
De eerste onderhoudsplanning voor 16 complexen verd door 
Securiton gemaakt en door de eigen onderhoudsdienst aan
gevuld voor bet gehele bezit. 
De planning loopt over 10 jaar. Verder kijken is technisch 
gezien niet zo'n probleem, aaar levert vanwege de vele 
onzekerheden toch geen reiel beeld op. 
De diverse aoorten onderhoud (norm • buitengewoon-, 
c.v.-, en liftonderhoud) worden strikt onderscheiden. 
Werkzaamheden die uit bet onderhoudsfonds worden betaald 
worden strikt gescheiden van die welke uit de ABR moeten 
worden gefinancierd. Zo zijn bij de start van planmatig 
onderhoud de betongrindplaten van de gevel behandeld om 
betonrot te voorkomenen en de daken van de bergingen 
waterdicht gemaakt. Dit alles is uit de ABR gefinancierd. 
Hetzelfde geldt voor de vervanging van de voordeuren die 
voor volgend jaar op bet programma staat en bet aanpassen 
van de douches (5 per jaar). 
Subsidies leiden niet tot aanpaasing van de planning. 

c inspecties 
Er zijn 2 opzichters in dienst. Deze dragen zorg voor de 
inspecties. Daartoe krijgen zij vanuit het bedrijfabureau 
een uitdraai aee van de begroting van dat complex. Daarop 
is ruimte om aantekeningen te aaken. Behoudens kleine 
zaken loopt het geven van opdrachten 'VOOr reparaties 
altijd via het bedrijfabureau. . 
In principe vorden inapectiea nooit uitbeateed. Wel ltomt 
het voor dat naast de eigen inapectie een leverancier of 
(onder)aanneaer ook om advies wordt gevraagd. Beide 
inapecties vorden vervolgens vergeleken, voordat tot 
opdrachtverlening vordt overgegaan. 
Bij inapecties ligt het zwaartepunt op zaken die op korte 
termijn in de onderhoudsplanning zijn opgenomen. Andere 
onderdelen worden minder diepgaand geinspecteerd. Wel 
wordt bij deze onderdelen bekeken of bet noodzakelijk is 
de meerjarenplanning bij te atellen. 



De opname-gegevens staan per complex vermeld op staten. De 
rapportage wordt weliswaar via een tekstverwerker gepro
duceerd, aaar de opname-gegevens worden bandmatig ver
verkt. Of bet zinnig is dit te automatiseren wordt be
twijfeld. 

Met poliaonderboud of verzekerde garanties wordt niet 
gewerkt. Wel worden garanties bij nieuwbouw en onderboud 
volledig benut. Zo vorden onderdelen waarvan de garan
tieteraijn afloopt eerst nog grondig gelnspecteerd. 

d bijstelling van de onderhoudsplanning 
De planning wordt jaarlijks bijgesteld. Gaandeweg wordt 
geprobeerd de inspecties wat aeer over bet jaar te aprei
den. Hu nog •oet veel verk in een korte tijd verzet wor
den. Voor 1 november moet de begroting voor bet volgende 
jaar klaar zijn, zodat deze kan worden vastgesteld door 
bestuur en ledenvergadering. 
Voor zover nu is te overzien past de onderboudsbegroting 
binnen bet beschikbare budget. Zowel onderhoudsfonds, ala 
ABR zullen de komende jaren groeien. Wel zitten er flinke 
pieken en dalen in het uitgavenpatroon. Er wordt niet 
bewust naar gestreefd deze te vermijden. De nadelen worden 
te groot geacbt. Hooguit kan in de loop van de tijd, door
dat verwachte vervangingen naar achteren kunnen worden 
gescboven afvlakking van de pieken worden bereikt. 

In bet geselecteerde complex groeit het aantal c.v
klachten. Met de vervanging van de ketels is inmiddels 
begonnen. Ook zijn er nogal wat klachten over krom
trekkende voordeuren. Om die reden is de vervanging 
daarvan vervroegd van 1989 (gepland) naar 1987. 
Kosten van huurderonderhoud worden verhaald. Dit lukt 
redelijk. Belangrijker is evenwel de preventieve werking 
die biervan uitgaat. Bij mutaties wordt de woning altijd 
in goed ataat aan de nieuwe huurder overgedragen. In bet 
ergste geval gedroegen de kosten hiervoor f 1.100,-. 
Bewonerscommissies krijgen jaarlijks een overzicht van de 
onderhoudswerkzaamheden die de komende 10 jaar voor bun 
complex in de planning ataan. De reapons is in bet alge
aeen ecbter gering. Ala er in een complex probleaen zijn 
wordt aen wel actief, maar ala die zijn opgeloat vordt er 
verder niet aeer meegedacbt. 

De uitvoering van klachten en autatieonderboud gebeurt nu 
nog voornamelijk in eigen bebeer. · Men vil aeer naar de 
aituatie waarin verkzaamheden aan de acbil van de woning 
worden uitbeateed en verk binnen de woning in boofdzaak in 
eigen bebeer wordt uitgevoerd. Ala je anel aoet inapringen 
is bet belangrijk eigen mensen in dienst te bebben, anders 
ben je te kwetsbaar. De onderhoudsdienst is op dit moment 
echter nog te omvangrijk om op een andere manier te 'werken • 

• 
53 



54 

De corporatie beeft 3 achilders, 3 loodgieters/c.v. -mon
teurs, en 2 timerlieden/metselaars itt eigen dienst. 
Vooral voor de achilders is niet altijd voldoende werk. 
Deze vorden dan ook ingezet voor andere verkzaamheden 
(bijv. achoonmaken van goten). Dit is eigenlijk niet goed; 
niet voor de aensen zelf, aaar ook niet voor bet verk. 
Grote werken worden uitbesteed. Bier vil aen aeer naar 
toe, zodat voordelen uit de markt kunne~ vorden gehaald. 
Bovendien zijn externe bedrijven juridiacb en financieel 

I verantwoordelijk te atellen voor eventueel optredende 
gebreken. 
Preventief onderboud houdt ook in dat aet ainder eigen 
aensen kan vorden volataan. 
Wel vordt er naar gestreefd bet eigen personeel in de 
onderhoudsdienst op den duur in te krimpen tot bet niveau 
waarop volgens de planning nog altijd verk is (de dalen in 
de onderboudsuitgaven, zie figuur 4. 3.) E,r zal dan meer 
werk worden uitbesteed. 
Ten beboeve van de kostenbewaking 
complex een uitdraai gemaakt van 
beschikbare budget, de in bet lopende 
en de nog beschikbare ruimte. 

word
1

t maandelijks per 
bet op de begroting 
jaar gedane . uitgaven 

I 

3. knelpunten die bij planmatig onderboud dptreden 
De corporatie heeft (net als voor invoering planmatig 
onderhoud) twee opzichters in dienst. Dl t is minimaal als 
je bedenkt dat er een kan uitvallen. Betzelfde geldt 
eigenlijk voor bet bedrijfsbureau. Ook ~ier werken twee 
mensen, vaarvan er een ten behoeve van p~anmatig onderhoud 
is aangetrokken. Misschien dat twee full-time kracbten op 

I 

dit moment nog niet belemaal noodzakelijk zijn, maar bet 
maakt je minder kwetsbaar en verder is bet een investering 
voor de toekomst. De mogelijkheden van planning en beheer
sing zullen verder worden uitgebouwd: aen 1 leert nog dage
lijks. 
De totale kosten van planmatig onderhoud zijn niet zo op 
te geven. 
Haast de uitbreiding die op bet bedrijfsbureau is gerea
liseerd, aoeten de aensen die aet bet aysteem gaan verken 
vorden bijgeachoold. Deskundigheid in bef c.gaan aet de 
computer aoet vorden opgebouvd. Bier ia onder andere heel 
vat vrije tijd in gelnveateerd. Ook de opzicbters aoeten 
leren cngaan met een wranderde taakatelling, nu op 
preventief onderboud is overgegaan. Dit verloopt niet 
zonder probleaen. 

4. de reaultaten van planmatig onderboud 
De hoogte van de gemiddelde onderhoudakoaten per woning 
voor bet gehele bestand, die een beslag op bet onder
houdsfonds en c.v.-installatiefonds 

1
1eggen, zijn in 

onderstaande figuur af te lezen. Inbegrep~f is een bedrag 
van f 204,- per woning voor indirecte kosten. 



ffguur 4.3. geplande onderhoudsuitgaven voor 
corporatiebestand, gemiddeld per woning per 
guldens. 
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De hoogte van de kosten voor planmatig onderhoud gemiddeld 
per woning, voor bet complex van 78 woningen uit 1973, 
zijn in de onderstaande figuur af te lezen. 

figuur 4.4. geplande onderhoudsuitgaven voor een complex, 
gemiddeld per woning per jaar, in guldens. 
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Boven vermelde ltosten voor planmatig onderhoud, die gemid
deld f 1274,- per woning per jaar bedragen, zijn ala volgt 
wrdeeld over verltzaamheden. Ze zijn uitgedrukt in ltosten 
per woning per jaar, gemiddeld over de periode van 1987 -
1996 (excl. B.T.W., peil 23-9-1986). 
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buitenriolering, bestrating, kruipruimten 
gevel en dak 

f 22,
f 191,
, 126,
, 148,
f 787,-

binnenwerk 
beglazing en achilder 
installaties 

totaal , 1274,-

De relatief boge koaten in de eerate 4 jaren zijn vooral 
een gevolg van de vervanging van c.v. ketela. 

Klachtenonderhoud verd vroeger niet 
bouden. Ook de aantallen klachten 
lijken, omdat · de verkbonnen ainda 
anders worden geadministreerd. 

per complex bijge
zijn niet te verge
planmatig onderhoud 

In de huidige planning zijn klachten en mutatieonderhoud 
wel apecifiek benoemd. Bet aantal klachtenbonnen ligt 
momenteel op ongeveer 4500 per jaar (gem~ddeld 1,8 klacht 
per woning). Het werkelijke aantal klachten ligt echter 
lager omdat verschillende klachtenbonnen voor diverse 
vakgroepen binnen bet uitvoerend apparaat betrekking 
kunnen hebben op 6en klacht. Het aantal klachten is na 
invoering van bet aysteem draatiach verminderd. 
De stand van bet onderhoudsfonds is nu circa lx de norm. 
Deze zal de komende jaren naar verwachting groeien naar 2x 
de norm. 
Planmatig onderhoud is noodzakelijk om de kwaliteit van 
bet bezit en de kosten die ermee gemoeid zijn om de 
woningen op peil te houden, te beheeraen. Bet zou een 
goede zaak zijn ala alle corporaties tot een dergelijke 
aanpak worden gedwongen. Verbeteraubsidies zullen dan op 
den duur nauwelijks nog nodig zijn. 

Case 4. Afdeling Woningbeheer van de gemeentelijke dienst 
bouwen en wonen van de gemeente Utrecht 

Deze case werd toegevoegd om meer dan in de 3 voorafgaande 
cases aandacht te besteden aan de omvangrijke inhaal
operatie die tbans in uitvoering ia, ,1vorena tot plan
aatig onderboud te kunnen overgaan. 
Door de nadruk op de inhaaloperatie bebben ve de indeling 
van deze caae-beachrijving opgezet volgena aangepaate 
thema'a. 
De volgende gegevena zijn ontleend aan achriftelijke en 
telefoniache inforaatie van de geaeente Utrecht. 
Bet voningbeatand is ala volgt opgebouwds 
voor-oorlogs voningwet 3.000 voningen 
voor-oorloga aangekocbt bezit 2.650 voningen 
naoorlogs voningwet 1.100 voningen 
overige en bizondere panden 1.050 voningen 

totaal 17.700 woningen 



Het naoorlogs bestand bevat 3.000 a 4.000 zogenaamde 
keuzewoningen uit de 60-er jaren. Bij toepassing van een 
der keuzeplannen werd een extra rijksbijdrage verkregen. 
Bij de aiddelhoogbouw in genoemde kategorie treden bij 
deze corporatie veel problemen op. 
In 1982 zijn 12.000 woningen ge{nventariaeerd. Per complex 
zijn de reaultaten gerapporteerd. De acbterstand verd in 
1983 op f 100 miljoen geraamd, die uit de algemene aid
delen bekostigd aoesten worden. Vanwege de grote finan
ciele problemen verd daarover 2 jaar onderbandeld. 
In 1984 werd Securiton ingeschakeld omdat de eerdere rap
porten achterbaald bleken. 
De geplande aanpak voor bet onderboud aan alle naoorlogse 
woningen van v66r 1965, totaal 9.102 woningen, omvat een 
bedrag van gemiddeld f 10.284,- per woning of f 1.714,
per woning per jaar, voor de periode 1985 tot en aet 1990. 
De bedragen zijn inclusief overhead en B.T.W., prijspeil 
1-1-1985. Ze omvatten bet klacbtenonderhoud, wegwerken van 
achterstallig onderhoud, opstarten planmatig onderhoud, 
mutatieonderhoud en onderhoud aan installaties. 
De navolgende gegevens zijn geheel ontleend aan bet inter
view met bet boofd beheer van de dienst bouwen en wonen. 

1. ltwaliteit woningbestand en inhaaloperatie 
In vergelijking met woningcorporaties die met Systematisch 
Bebeer en Onderboud (SBO) werken is de bouwtechniscbe uit
gangssituatie voor de gemeente .Utrecht ongunstiger. Haar 
achatting zal om het woningbestand weer op peil te brengen 
een bedrag van f 7.000,- per woning nodig zijn. Tussen de 
11.000 en 12.000 woningen moeten nog opgeknapt worden. Om 
een verdere acbteruitgang van bet woningbestand tegen te 
gaan, wordt in eerste instantie boofdzakelijk het casco van 
de woningen aangepakt. 
De inhaaloperatie omvat vooralsnog geen woontechnische ver
beteringen, uitgezonderd isolerende voorzieningen in de com
plexen waar de kozijnen vervangen moeten worden. Door eerst 
de ataat van de woningen bouwtechnisch op peil te brengen 
denkt men de bewoners te kunnen vinnen voor bet nieuwe 
onderhoudabeleid. Voorlopig zijn buurverbogingen niet aan de 
orde en ataat de financiele toeatand van de afdeling Woning
bebeer geen extra investeringen in woontechniacbe verbete
ringen toe. 

2. prioriteiten en faaering van de inhaaloperatie 
Bet Utrechtse gemeentebestuuur, de politieke baas van deze 
bebeerder, beeft de verantwoordelijkheid voor de onstane 
onderboudsachteratand op zicb genomen. Er ia nu prioriteit 
gelegd bij bet inbalen van de achterstand. Met een f 4 ail
joen kostende inventarisatie van bet woningbestand beeft bet 
bestuur zich financieel gebonden aan de invoering van plan
matig onderhoud. Met de fasering van de ~nhaaloperaiie wor
den nu duidelijke politieke keuzes gemaakt. Op basis van een 
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verhuuronderzoek van de gemeente Utrecht wordt bet investe
ringsbeleid afgestemd op de woningtypen. Zo zal aen voor 
bepaalde complexen aet lage buren minder investeren, om de 
buren laag te bouden en om te anticiperen op vervangende 
nieuwbouw. Voorbeen overbeerste financieel-administratieve 
overvegingen de keuze voor verbeteringsnive~us in de diverse 
complexen; aen liet zicb woral leiden door de beschikbaar
beid van subsidies. 
Vanwege de ongunstige financiele positie van de afdeling 
Woningbebeer bleek bet niet aogelijk binnen vier jaar een 
inhaaloperatie in bet gebele voningbestand te wrricbten. 
Ook in dit opzicht vijkt de uitgangssituatie van de deze 
bebeerder af van die van de aet SBO verkende corporaties. 
Gekozen is bij de gemeente Utrecht voor een gedeeltelijke 
inbaaloperatie, aaar dan vel voor bet gebele bezit. Men 

I streeft daarmee naar bet tegengaan van een verpaupering in 
delen van bet voningbestand. 
In een eerste ronde worden de casco's op peil gebracht. De 
kosten hiervan kunnen oplopen tot! 25.000,- per woning. 
Bij voningen die over enkele jaren aangepakt zullen 
vorden volstaat aen met reparatiewerkf8amheden, vooral 
gericht tegen bet optreden van vervolgscbades. Haar 
verwachting zal de eerste ronde de gemiddelde 
onderhoudsachterstand f 3.000,- a f 4.000 1,- terugbrengen. 
Een tweede ronde van de inhaaloperatie omvat de aanpak van 
bet binnenwerk van de woning, voorzover bet verbuurderson
derhoud betreft. 
Ha circa 10 jaar is een derde ronde in de planning opge
nomen. Behalve aanvullende verbetering~n aan de casco's 
zullen dan ook rioleringen aangepakt worden. Volgens plan
ning vindt dan ook een achilderbeurt plaata, die eventueel 
gecombineerd kan worden met kozijn~rvang,ngen. 
Juiat ~anwege de beperkte financiele middelen luiatert bet 
tijdachema van de meerjarige inbaaloperatie zeer nauw, wil 
men verpaupering buiten de deur bouden. Tegenover dit be
drijfaeconomische en sociale belang staan de ongewisse uit
komsten van de politieke bealuitvorming. De gemeenteraad, 
venst zo nu en dan om redenen van elect~raal gewin af te 
vijken van de in bet tijdscbeaa neergelegde prioriteitstel
ling. 

3. rijkssubsidies voor verbetering 
De Utrechtse afdeling voningbeheer zou gebruik kunnen aaken 
van de rijkaregeling voor voningverbeteri~g. Bet jaarlijkae 
contingent van 200 - 250 voningen is ont,oereikend voor een 
tijdige opheffing van de onderboudaacbterstand in bet totale 
voningbestand. Bovendien legt de verbetering volgens deze 
regeling zo'n groot beslag op bet tocb al negatieve vermogen 
van de afdeling Woningbebeer, dat bet onderboud aan de ove
rige voningen erbij zou moeten inacbieten. 
Ten einde af te wijken van een veg die leidt tot kapitaal
vernietiging en oplopende achterstanden, beeft de afdeling 



Woningbeheer zich bij het gemeentebestuur en de rijksover
heid sterk gemaakt voor een andere aanpak. In de besteding 
van de rijkssubsidie - 1/3 van de kosten van bet verbete
ringscontingent vat neer komt op ongeveer f 6 miljoen - zou 
de afdeling vrij villen zijn. Door de besteding van de 
middelen aeer te spreiden over het voningbestand, zou men 
zonder extra kosten voor bet rijk kunnen voorkomen dat de 
onderhoudsachterstanden oplopen. Omdat bet rijk deze afvij
king in bet subsidiebeleid uit oogpunt van controle niet vil 
toestaan, beeft aen een tijdelijke oplossing gevonden. Al 
twee jaar vordt bet naoorlogs verbeteringscontingent oubenut 
gelaten, en blijven de daaraan verbonden subsidies gereser
veerd. De gemeente Utrecht beeft na enige druk de afdeling 
Woningbeheer toegestaan om vooruitlopend op een defitieve 
regeling met het rijk de geplande uitgaven voor de inhaal
operatie te doen. 

4. overgang van inhaaloperatie naar planmatig onderhoud 
Aangezien de inhaaloperatie niet een kortstondige eenmalige 
gebeurtenis is, is de overgang van inbaaloperatie naar plan
matig onderhoud niet scherp te markeren. Ook bij de voningen 
die nog niet volledig op peil gebracht zijn, vordt aandacht 
besteed aan preventie en planmatigheid. Die aandacht strekt 
zich tevens uit tot de op peil gebrachte complexen. 

5. verwachtingen ten aanzien van planmatig onderboud 
Terwijl op het ogenblik extra uitgaven voor de inhaalopera
tie gedaan vorden, ligt bij het gemeentebestuur een finan
cieel saneringsplan voor de afdeling Woningbebeer op tafel. 
Profiterend van de besparingen door planmatig onderboud 
denkt men over 10 jaar in de positie te komen, dat de onder
houdsnorm en de ABR toereikend zijn. 
Het nu tastbare resultaat van de nieuwe aanpak is een afname 
van het aantal onderboudsklacbten met een derde. Of de 
kosten van bet klachtenonderboud evenredig zijn afgenomen 
valt in afwacbting van een jaarlijkse uitdraai nog niet te 
zeggen. Er wordt gewezen op een andere factor dan bet SBO 
die waarscbijnlijk deels verantwoordelijk is voor de afname 
van bet aantal klacbtena inscbikkelijkheid van bevoners in 
verband met komende opknapbeurten en lopend overleg met 
bewonerscOlmllissies. 
De kengetallen voor klacbtenonderboud bij de diverse beheer
ders laten zicb niet zonder aeer vergelijken, iets vat men 
bij de beoordeling van de effectiviteit van de systemen voor 
planmatig onderboud en bebeer in bet oog moet bouden. 
Een belangrijk voordeel van bet SBO in combinatie met auto
aatisering zal een betere beheersing van de onderhoudsuit
gaven zijn. Riet alleen de onderboudsbehoefte van de vonin
gen zal teruglopen, aaar ook niet strikt noodzakelijke 
onderboudskosten die ontstaan door een te soepele bouding 
van bet . personeel ten opzichte van buurders en aannemers 
kunnen dan beter tegengegaan vorden. 
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6. aanpassingen in de organiaatie van bet onderboud 
Terwijl de afdeling Woningbebeer binnen de dienst Bouwen en 
Wonen met een omvangrijke reorganiaatie bezig is 1 is bet 
veranderen van de aentaliteit van bet peraoneel de belang
rijkate voorvaarde 1 vil aen van bet SBO een aucces kunnen 
aaken. Een groot deel van bet personeel 1bad in aanvang 
veinig vertrouven in een nieuve aanpak van bet onderboud. 
Men bield liever vast aan de vertrouwde verktraditie. De 
villekeurige 1 centraal niet inzicbtelijke regiatratie van de 
onderboudaklacbten (tot 60.000/jaar) atond 1ecbter een effi
ciinte bedrijfavoering in de veg. Daarbij kvam 1 dat de 
onderboudsfunctionariaaen zovel naar de bevonera ala naar de 
aannemera toe te royaal varen in de gedacbte dat bet rijk of 
de gemeente uiteindelijk tocb vel zouden betalen. ~atenbe
vaking van bovenaf kon dat door de ondoorzicbtige registra
tie niet verbinderen. 
De reorganisatie zal leiden tot een opdeling van bet gemeen
telijke voningbebeer in drie rayons met elk ongeveer 6.000 
voningen in bebeer. Door automatisering (gericbt op inte
grale beleidsinformatie inclusief de ontwikkeling van bet 
klacbtenonderboud) zal op termijn de verantwoordelijkbeid 
voor bet SBO bij de rayonboofden komen te liggen. In afwacb
ting daarvan rust die verantwoordelijkheid nu bij de 
centrale top. 
De weeratand van bet peraoneel tegen de veranderingen was zo 
groot dat men er toe overgegaan is aenaen van buiten aan te 
trekken. De reorganiaatie bield in dat de oude functies 
vervielen 1 en bet peraoneel op de nieuwe functiea aoest 
aolliciteren. 
Ra bet inatalleren van bet SBO is een adviaeur van Securiton 

I ingeacbakeld voor de omacboling en begelelding van met name 
bet uitvoerende peraoneel. Bovendien beeft men waar mogelijk 
de opzicbtera in koppela van een oude en een nieuwe functio
naria laten werken. Door deze aanpak is nu een deel van bet 
beataande peraoneel overtuigd van de werking van bet SBO. 

I 

Een ander deel doet er veinig voor om van bet SBO een succes 
te aaken. 
De introductie van bet SBO bij buurders is niet vlekkeloos 
verlopen. Andere afdelingen van de gemeente vertelden 
namelijk de bewonera dat zij aet geaubaidieerde verbe
teringaingrepen (in enkele complexen) beter af zouden zijn 
dan aet de gekozen oploaaing van een beperkte inhaaloperatie 
voor bet gebele voningbeatand. 
In de concrete uitvoering van bet onderboud is ook bet 
nodige gewijzigd. Vakapecialiaten onder bet peraoneel &ijn 
en vorden omgeacboold tot all-round vaklieden. Groot 1 

apecialistiacb verk vordt in bet vervolg uitbeateed aan 
aannemera die goedkoper uitvoeren dan bet eigen onderbouda
peraoneel. Vaate peraoneelskoaten veerbouden de afdeling van 
een omvangrijkere uitbesteding van onderboudawerkzaamheden. 
In de procedure van aanbeateding zijn aommige zaken anders 



dan voorheen geregeld. In Utrecht ia gewerkt aet een raam
overeenkomst tussen aannemers en de gemeente, die de basis 
vormde voor open begrotingen (eenheidsprijzen en verreken
bare hoeveelheden). Men besteed nu doorgaans vijfvoudig aan 
na voorselectie, onder andere op bet vertrouwd zijn aet 
werken in bewoonde woningen. De beleidaomslag naar een ater
kere bewaking van de kosten hebben de aannemers ervaren toen 
de afdeling Woningbeheer bij de afrekeningen achteraf zich 
harder ia gaan opstellen. 
Een overdracht van de ervaringen aet SBO naar de Utrechtse 
corporatiea ligt niet direct in bet verachiet. Op bet 
ogenblik lopen bij twee corporatiea onderzoeken naar fraude 
en ia de verhouding tuaaen de gemeente en de corporaties 
bemoeilijkt. 

7. nieuwe verbeterregeling 
De door de gemeente Utrecht ingeslagen veg loopt vooruit op 
een wijziging van de aubsidieregeling voor woningverbe
tering. In bet nu circulerende concept voor deze regeling 
zitten verbeteringenr De termijn waarbinnen men niet opnieuw 
een beroep kan doen op rijkssteun wordt teruggebracht van 25 
tot 15 jaar. Tevena wordt bet mogelijk woningen in complexen 
bij de verbetering tijdelijk over te alaan, wanneer bewoners 
geen medewerking kunnen of willen verlenen aan de verbe
tering. Bet betreffende deel van de aubaidie blijft dan 
gereaerveerd. J;)e Utrechtse afdeling woningbeheer ia met de 
andere gemeentelijke woningbedrijven van de "grote vier" 
overigens voorstander van een gedoogplicht voor bewoners bij 
woningverbetering. 
Een veel flexibeler subsidiebeleid, waarbij bet onderhoud 
beter uitgeS1Deerd zou kunnen worden over de exploitatiepe
riode en de diverse woningbestanden maakt geen grote kans. 
Zolang een dergelijke wijziging er niet door is blijft de 
financiele afhandeling van de inhaaloperatie in Utrecht 
ongewia. De hoop is gevestigd op nog lopend ambtelijk over
leg en vergadering van de vaste commissie van de Tweede 
Kamer op drie december (1986); kamerleden blijken zich na 
de ontdekking van de aubsidiefraude van beleggers te herbe
zinnen op de wijze van aubsidiering in de volkabuisveating. 

Case 5. Particuliere beheerder Jacobus llecourt Vastgoed B.V. 

Jacobus llecourt (JR) is aedert 40 jaar actief in onroerend
goedbeheer en heeft aomenteel circa 8.000 eenheden in 
beheer, waarvan ongeveer 801 woningen. Een belangrijk deel 
van dit bestand is in bet bezit van 8 grote beleggera. Bet 
bestand is aterk gespreid over bet bele land. In de betref
fende plaatsen wordt veelal gebruik gemaakt van aubbe
beerders, makelaars die belast zijn met de verhuur en bet 
klein onderhoud. Groot onderboud wordt dan door JR vanuit 
Amsterdam geregeld. ' 
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De laatste 5 jaar is bet "bebeer" ale vakdiscipline sterk in 
ontwikkeling. Er is een proces gaande, vaarbij beleggers bet 
beheer van bun complexen vegbalen bij kleine bebeerders 
(bijv; assurantietussenpersonen) en onderbrengen bij de 
grote professionele bebeerders. 

1. aanleiding en uitgangapunten van plamaatig onderboud 
.JR heeft geen relaties aet een adviesbureau. Wel is in bet 
verleden aet een aantal ayatemen ltennis geaaakts onder 
andere van de bureaus Kraan en lnbo. Men vond de benadering 
van de bureaus ecbter te tbeoretiscb en de conclusies, 
getrokken naar aanleiding van een proefproject aet Kraan in 
Venlo, veel te peasimiatiscb. Ook waren de uitkomsten 
aoeilijk leeabaar. Recbtstreeks dooraturen biervan naar een 
opdrachtgever was niet aogelijk. Andere argumenten om geen 
systeem te kopen zijnz 
- bet beheerloon is vaatgesteld en complex gebonden. 

Dat wil zeggen dat de investering voor eigen risico is 
en bij beeindiging van bet contract verloren gaat; 

- aommige clienten bouden bet groot onderboud in eigen 
bebeer en bebben alleen de verb~ur en bet klein 
onderhoud uitbesteed aan J'R. (bijv. Bbilipa pensioen
fonds) . 

2. stappen in bet onderboudsproces en bet invoeren van 
beleidabeslisaingen 
Bij JR verkt men al jaren op basis van preventief onder
boud. Daartoe vorden de in beheer zijnde complexen jaar
lijks geschouwd en de noodzakelijke verkzaamheden gelnven
tariseerd . Ververking van de gegevens gebeurt bandmatig. 

Makelaars/beheerders zijn in bun beleid aterk gebonden aan 
de vensen van de client. Verachillende b,leggers kijken op 
verschillende manieren tegen bun bezit aan. Een aantal van 
hen eist een voortachrijdende vijfjarenraming. Bij bet 
opstellen biervan zijn 2 aspecten van belang: 
- de techniach veroudering van bet bezit (de instand

bouding ervan); 
- de econcaiache wroudering (de verhuuraogelijkheden op 

termijn, de aarktontvikkelingen). 
Bet laatate aspect kan bijvoorbeeld leiden tot bet opneaen 
van verbeteractiviteiten, aoala bet aanbrengen van 
tegelverk in douches, in de aeerjarenraaing. 
Beleggera atreven naar een gelijlanatig uitgavenpatroon. 
Dit i• so belangrijk dat om die reden verkzaambeden vaak 
naar voren of naar achteren worden geachoven. Bij bet 
opatellen van de aeerjarenraming wordt al aet deze vorm 
van budgettering rekening gebouden. Ben termijn van 5 jaar 
blijkt hiervoor voldoende lang. 

Bet opstellen van aeerjarenramingen . en gedeta._illeerde 
jaarbegrotingen vordt gedaan door de afdeling Technisch 



Beheer. Hieraan zijn 3 hoofdopzichters verbonden, die weer 
worden ondersteund door een aantal opzichters. Deze 
laatsten bebben de dagelijkse contacten en kennen de 
complexen. Zij verzorgen de schouwrapporten en bouden 
toezicht op de uitvoering van werken. De boofdopzicbters 
zijn verantvoordelijk voor aeerjarenraming en 
jaarbegroting. Ra goedkeuring biervan door de client 
zorgen zij ervoor dat bet verk wordt uitbesteed. 
Alle verk vordt uitbesteed. In principe gebeurt dat 
volgens de lijn1 verken tot f S.000,- vorden recbtatreeks 
uitgegeven aan bekende aannemers; werken tussen f 5.000,
en f 10.000,- vorden aan 2 aannemers, en werken boven 
f 10.000,- aan 3 aannemers aangeboden. 
Er wordt naar geatreefd de aan te besteden verken door 
koppeling van projecten zo groot aogelijk te maken. Dit 
lukt ecbter aaar gedeeltelijk vanwege enerzijds, de 
landelijke apreiding van bet bestand, en anderzijds, 
vanwege de verschillende besluitvormingsprocedures bij de 
diverse cliinten. 
Van subsidies wordt weinig gebruik gemaakt. Het 
woningbestand van beleggers is veelal vrij jong. Meestal 
jonger dan 15 jaar. Optredende systeemgebreken (bijv. bij 
de galerijen van ERA-flats) worden in de 
onderboudsplanning meegenomen. Hetzelfde geldt voor bet 
verbeteren van een verouderd inbouwpakket in aommige 
flatcomplexen. lsolatiesubsidies worden weleens meegepakt. 
Mogelijk komt de nieuwe subsidieregeling, met de 
leeftijdsgrens van 15 jaar wel in beeld. 

Met polisonderhoud of verzekerde garanties wordt niet 
gewerkt. Men beeft er geen vertrouwen in. Wel met de nor
male garanties. Bij afloop van garantietermijnen wordt 
niet nadrukkelijk gecontroleerd of bet betreffende onder
deel nog in goed staat is. Het zou beter zijn ala dit wel 
gebeurde, maar zover is men nog niet. 

De door de client goedgekeurde begroting wordt in de com
puter ingevoerd. Hetzelfde gebeurt aet alle uitgaven die 
gedaan worden. Op deze wijze vordt bet budget bewaakt. Aan 
verdere automatiaering wordt geverkt. 

De invloed van buurders op bet onderboudabeleid is be
perkt. De huurders worden niet opgezocbt. Wel vorden 
initiatieven van buurders velwillend tegemoet getreden, 
aaar in de praktijk ltomt bier eeestal niet veel uit. Op 
verzoek vordt ook vel inzicbt gegeven in de onderbouda
plannen, aaar er valt veinig aee te bealiasen. De belegger 
bepaalt uiteindelijk tocb vat er gebeurt. 

4. de kosten van planmatig onderboud 
De kosten van bet onderboud zijn gemiddeld ala volJt in te 
scbatten1 
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klacbtenonderboud 21 van de jaarbuur (ca. ! 150 1 -); groot 
(-planmatig) onderhoud in bet eerste jaar 51 (ca. f 400 1 -) 

oplopend tot 151 (f 1.200 1 -) na 15 jaar; autatieonderhoud 
gemiddeld ca. f 500 1 - per autatie. 



4.4. analyse van de cases 

inleiding 
De onderzoeksvragen die aan bet begin van dit boofdstuk 
verden gesteld over bet functioneren van planmatig onderhoud 
in de praktijk varen leidraad voor de bescbrijving van de 
cases en zijn dat ook voor de volgende analyse. Daarin is 
door aiddel van vergelijking van feiten en omstandigbeden 
gezocbt naar verklaringen, uitmondend in antvoorden op de 
onderzoeksvragen. 
Met NCIV en Securiton bebben we gesprekken gevoerd over onze 
bevindingen uit de analyse van 3 cases. 
Enkele relevante uitspraken uit deze interviews zijn in
springend in de tekst opgenomen. 

1. aanleiding en uitgangspunten van planmatig onderboud 

aanleiding 
De belangrijkste beleidsbeslissing vormt bet besluit om te 
trachten met behulp van planmatig onderboud bet tecbnisch en 
financieel beheer van bet bezit te verbeteren. De bierbij 
spelende motieven zijn in de cases slecbts zijdelings aan de 
orde geweest. In de gesprekken met NCIV en Securiton verd er 
op teruggekomen. Zo stelt Securiton: 

Het teruglopen van de financiele middelen is doorgaans 
de prikkel om een adviesbureau in te scbakelen. Als 
onderdeel van verbetering van bet beheer vordt dan 
planmatig onderhoud ingevoerd. 

De 3 corporaties zijn voorbeelden van bebeerders met een 
redelijk bezit en financiele positie, die aan verdere 
professionalisering van beheer en onderboud verken. Ze 
zeggen daardoor meer zicbt op de kwaliteit van bun bestand 
te krijgen en bet klachtenonderhoud te kunnen beperken. 
Utrecht heeft een planmatige aanpak nodig om de achterstand 
in te halen en daarna verval te voorkomen. Het beeft zich 
met een f 4 miljoen kostende inventarisatie van bet voning
bestand financieel gebonden aan de invoering van planmatig 
onderhoud. Een noodzakelijke inhaal van achteratallig onder
houd kan beheerders ook beletten om tot planmatig onderhoud 
over te gaan, zoala hierna nog blijkt. 
In de cases heeft bet adviesbureau planmatig onderboud 
opgestart, waarna bet systeem verder in eigen bebeer is 
genomen. Een planmatige aanpak kan ook anders tot stand 
komen. Zo ■telt bet NCIV: 

Van de corporatiea met een voningbezit tussen 1000 ·en 
4000 voningen verkt ca. 1/3 met een 
meerjarenbegroting, vooral . de grotere. Planmatig 
onderhoud syatemen en geautomatiaeerde beatanden zijn 
■lechts zinvol voor bebeerders met meer dan 1000 
voningen. Een syatematiscbe preventieve aanpak is ook 
bij kleinere corporaties mogelijk en functioneert vaak 
prima. Ben meerjarenbegroting garandeert geen 
planmatig onderhoud. Vaak is bet slechts een 
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budgetteringsmiddel, bijv. met de onderhoudsnorm als 
grens. 

In het laatste geval is er natuurlijk geen ■prake van 
planmatig onderhoud in de betekenis zoals we die in 
hoofdstuk 2 hebben uiteengezet. 
Ken enquete van Securiton-Inter/View (4) 1eeft aan dat ruim 
de helft van de corporatie■ ••n onderhoudsprogramma voor de 
termijn langer dan 5 jaar heeft, .. ar dat 80% van de 
corporaties niet bekend is aet de onderhoudsko■ten voor de 
langere termijn. 96% van de corporaties die nog geen 
onderhoudsplanning hebben, zeggen er aan te 1aan werken. 
Daar echter uit dezelfde enquete blijkt dat ■lechts 25% 
vindt dat verbetering van de woningkwaliteit verandering van 
de organi■atie noodzakelijk aaakt (tegenover 70% die vindt 
dat verhoging van de subsidies voor onderhoud tot verbete
ring moeten leiden), ltunnen er vraagtekens worden gezet bij 
de kwaliteit van onderhoudsprogramma en begroting, zoals die 
bij veel beheerders tot ■tand zullen komen. 

Uit het voorgaande blijken dus de financiele positie, een 
professionaliseringsstreven het terug
dringen van het klachtenonderhoud, het aeer zicht krijgen op 
de kwaliteit van het bezit de aanleiding te vormen tot het 
invoeren van planmatig onderhoud. Ve kunnen daar nog aan 
toevoegen de verschuiving van beslissingen van bet 
uitvoerings- naar het beleidsvoorbereidende niveau, waardoor 
vooraf investeringmogelijkheden kunnen worden afgewogen (5). 

uitgangspunten bij invoering 
Aan de daadwerkelijke invoering van planmatig onderhoud gaat 
in alle cases, voor zover nodig, een inhaaloperatie vooraf 
om het gehele bezit op peil te krijgen. 

tabel 4.2 De belangrijkste gegevens van het gehele bezit 
per beheerder 
NieuweRein Dordrecht Amersfoort Utrecht Partic.beh. 

thans nadruk planmatig planmatig planmatig inhaal- planmatig 
op onderhoud onderhoud onderhoud operatie onderhoud 

omvang weg- geheel in geheel in geheel in nog ca. bij jong 
gewerkte 1 jaar 3 jaar 3 jaar 12000 bezit 
achter■tand f 8 ailj. f 6 milj. won. met nauwelijki 

ABR aan noo9,-1 •chter■tand 
ca. 10.00 woning 
woningen achter-

■tand 
vooroorl. 
70 % ge-
reed 

woning- alleen na- voorn.na- v~orlopia ••tar nodig 
verbetering isolatie isolatie geen in plann. 

66 



De 3 corporatie■ bebben de inhaaloperatie min of meer achter 
de rug en grotendeels uit de ABR gefinancierd. Daarbij waren 
bedragen van f 2.000,- en f 2.400,- gemiddeld per wo
ning gemoeid. Utrecht heeft voor de inhaaloperatie van 
12.000 woningen nog ongeveer f 7.000,- per woning nodig. De 
ilR en de aub■ idie■ voor groot onderhoud zijn daartoe 
ontoereikend. Vandaar dat deze inhaaloperatie gefa■eerd aoet 
worden. Daarvoor zijn politieke keuzen gemaakt, zoal■ bet 
af■temmen van inve■teringen op woningtypen en de daarvoor 
gewen■te huurboogte. Dit laat■te duidt op een marktgericbte 
aanpak, zoal■ we in hoofd■tuk 2 onder functionele inval■hoek 
hebben be■chreven. De inhaaloperatie zal dan ook nog jaren 
een groot deel van de financiele armslag opei■en. Daar de 
financiele 1renzen door bet gemeentebe■tuur worden bepaald 
en er dus van budgettering ■prake i■, zal nog aoeten blijken 
of de ca■co'a na de eer■te ronde op peil gehouden kunnen 
worden. 
Dat de inhaaloperatie zwaar kan drukken ■telt ook bet NCIV: 

De inhaaloperatie geeft grote en vaak onoplosbare 
financiele problemen voor de 10% van de corporaties, 
die met hun ABR onder bet laag■te toet■ ing■bedrag 

zitten. Zij beheren 20% van de voorraad 
corporatiewoningen. Verhoging van de efficientie kan 
bier maar gedeeltelijk uitkomst bieden. De ABR'• lopen 
thans terug. Deze voor een inhaaloperatie aanwenden 
vraagt veel bestuurlijk lef, zij is iDIDers ook voor 
andere bedrijf■matige risico' ■ bestemd. 

Volgens bet Securiton-Inter/View onderzoek heeft 18% van de 
corporaties een ABR onder bet laag■te toet■ ingabedrag en 
ligt die van 31% tu■sen bet laag■te en bet hoog■te toet
■ ing■bedrag. Bovendien blijkt dat 18% van de corporaties 
voornamelijk bezig i■ met achter■tallige onderhoud en onder
boud dat niet ruim van te voren te voorzien is. 
Indien al■ uitgang■punt wordt 1ebanteerd dat bij invoering 
van planmatig onderhoud eer■t bet achter■tallig onderhoud 
weggewerkt moet zijn, zal voor veel beheerders de invoering 
van planmatig onderhoud moeten worden uitgesteld. 
Volgens Securiton hoeft de inhaaloperatie niet altijd aan de 
invoering van planmatig onderhoud vooraf te gaan: 

Vaar in Utrecht ernaar ge■treefd wordt de woningen 
eer■t op peil te hebben, worden de ■lecbtere delen van 
bet bezit bij andere corporatie■, in afwachting van 
een grote beurt toch al zoveel aogelijk planmatig 
onderhouden. 

Financieel zwakke beheerder■ zullen bun uitgaven voor dit 
onderhoud zoveel aogelijk beperken, om wille van een zo ■nel 
mogelijke inhaaloperatie. De kan■ dat de budgetterin& in 
plaat■ van de bouwtechi■ch noodzakelijke ingrepen de 
planning bepaalt i■ groot. 

Bezien we nu hoe de 3 geselecteerde complexen in bet ■y■teem 
voor planmatig onderhoud zijn opgenomen dan blijkt bet 
volgende. 
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tabel 4.3 enkele kenmerken van 3 geselecteerde complexen 
1 2 ' 3 

woningaantal 

woning type 

45 

eengez.+8 

355 78 

duplex galerijflats eengez. (gro
l te woningen 
met boge buur) 

bouwjaar 1950 1966 1973 

inhaal achteratand f27000,- ge■ub■ • 
beurt + f 4000,
a f 5000,- ABR 

inhaalbeurt+ plan voor na-
i■olatie iaolatie 
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Bij de 3 gekozen complexen zien we een ver■chil in de wijze 
waarop de achter■tand is ingehaald. Deze co~respondeert met 
de bouwjaarklasse: de 50-er jaren-woningen krijgen een groot 
onderhoudabeurt, aangevuld met woontechni■che verbeteringen 
naar keuze van de bewoners, de 60-er jaren-woningen een 
inhaalbeurt met isolatie en de 70-er jaren-woningen alleen 
naholatie. 
De 3 corporatie■ bebben bezit dat weinig woontechnische 
verbeteringen behoeft. Vel wordt nog aan i■olatieverbetering 

gewerkt. Utrecht legt voorlopig geen prioriteit bij woon
technische ingrepen. Omdat delen van bet onderhoud tijdelijk 
achterwege moeten blijven vindt men buurverbogingen onaccep
tabel. De particuliere beheerder neemt woontechnische verbe
teringen steeds in de planning op ala de ontwikkeling op de 
woningmarkt dit vraagt. 
Ook Securiton volgt deze gedachtenlijn: 

Het ■y■teem i■ vanuit een bedrijfa-economische optiek 
gericbt op bet verhuurbaar bouden van woningen. Daarin 
past bet aanbrengen van woontechnische verbeteringen 
naast onderhoud■werkzaamheden. 

Terecht ■telt bet NCIV hiertegenover: 
Vanneer zich in een complex echte verhuurbaarheids
problemen aanifesteren, zijn deze van dermate atructu
rele aard, dat bet opnemen van bedragen in de onder
boud■planning geen zoden aan de dijk zet. 

In zo'n 1eval zal een verbetering■plan aoeten worden 
ingepland. 

conclu■ ies 

De onderzoek■vraag -wat vorat de aanleiding om planaatlg 
onderhoud in te voeren?- ltan al■ volgt word~n beantwoord : 
Planaatig onderboud wordt doorgaan• lngevoerd in 2 aitua
tie■ • De financiele po■ ltie loopt terug en baart zorgen voor 
de toekocut. Er 1■ organi■atorl■cbe en flnanclele capacltelt 
om bet beheer van de be■taande voorraad boge prloriteit te 

I 1even. In bet eerate geval gaat bet om corporatie■ met vaak 
alecht bezit, in bet tweede met bezit waarin achter■tanden 



weinig meer voorkomen. In dat geval ■pelen de volgende 
factoren een rol: bet terugdringen van het 
klachtenonderhoud, het .. er zicht krijgen op de kwaliteit 
van het bezit en het ver■chuiven van beali■aingen over 
afgewogen inve■teringmogelijkheden van bet uitvoerende naar 
bet beleid■voorbereidende niveau. 

Vat betreft de onderzoekavraag -welke uitgang■punten worden 
bij de invoering van planmatig onderhoud gehanteerd?- kunnen 
we concluderen: 
Met de invoering van planmatig onderhoud wordt veelal een 
inhaaloperatie uitgevoerd. Alleen in gevallen van een rela
tief kleine achter■tand en/of een financieel ■terke beheer
der kan deze inhaal meteen met planmatig onderhoud aekombi
neerd worden. De inhaaloperatie vertraagt bij grotere 
achter■tand de invoering van planmatig onderhoud en ■telt 

beheerder■ voor de keuze hun beperkte middelen aan te wenden 
voor de inhaaloperatie, of voor het op peil houden van goed 
bezit. De vaak noodzakelijke tu■aenvormen geven voor de 
afzonderlijke taken ■lecht■ halve oploaaingen. Doordat veel 
beheerdera nog een grote achter■tand hebben in verhouding 
tot hun financiele re■ervea kan voor een deel van de totale 
voorraad uitatel van invoering van planmatig onderhoud 
worden verwacbt. 
Hoewel woontecbni■che ingrepen vanuit een aarktgerichte 
benadering pa■aen in bet ■yatematiach beberen en onderhou
den, ■pelen ze bij invoering van planmatig onderhoud vaak 
geen rol. Het bezit i■ woontechni■ch op pell of 
bouwtechni■che ingrepen bebben de boogate prioriteit. 
Vergelijking van de 3 geaelecteerde complexen laat zien dat 
de toekomatige verbuurbaarheid woontechniache ingrepen 
noodzakelijk kan maken. Het bangt dan van de 
exploitatiere■ultaten van bet betreffende complex en van de 
financiele po■ itie van de beheerder af of er ruimte i■ voor 
dergelijke ingrepen. Ecbte verbuurbaarheid■problemen gaan de 
problematiek van planmatig onderboud ver te boven. 

2. ■tappen in bet onderhoudaprocea en bet invoeren van 
beleid■bealiaaingen 

Overeenkom■tig de vorige boofd■tukken onder■cbeiden we de 
volgende ■tappen: de inventari■atie, de onderboudaplanning, 
de in■pectie■ en de bij ■telling van de planning. Vervolgena 
be■teden we aandacht aan de uitvoering van bet onderboud eil 
de ko■tenbewaking. 

a. inventari■atie 

In alle 4 ca■e■ van bet non-profit bezit heeft Securiton 
inventari■atiea · .. --verricbt. In Amer■-
foort bleef dit tot 1/3 van bet bezit beperkt, waarna de 
corporatie de re■t zelf uitvoerde. Zowel in Amer■foort ala 
Utrecht waren eigen inventari■atiea van b.et bele bezit aan 
die van de advi■eura voorafgegaan. In Amerafoort was de 
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inventariaatie van Securiton een toeta van de betrouvbaar
heid van de eigen reaultaten. In Utrecht bleken de eigen 
inventariaatierapporten uit 1982 achterhaald, nadat 2 jaar 
over bet beachikbaar krijgen van financiele middelen was 
onderhandeld. In die periode vaa de acbteratand, aede door 
een atrakke budgettering, verder opgelopen. Voor de 
inachatting van de levenaduren en -cycli worden in alle 
case■ de beatanden van Securiton 1econfronteerd met de eigen 
ervarin1en van de beheerder, wiena opzicbtera1 bet &•drag van 
bouwmaterialen en conatructiea van de complexen coed kennen. 
Zo ■telt Securiton: 

Beatandaopnamen zijn altijd nodig om levenaduren en 
cycli niet alleen te kunnen baaeren op kengetallen, 
aaar vooral op de detaillerin1 van bouvdelen. Databe
■tanden over de levenaduur bij veracbi~l•nde detaile
ring van bouvdelen, ·verkregen uit de opnamen, worden 
door Securiton binnenkort in de handel gebracbt. Ook 
dan i■ een wiaaelverking tuasen de tennis van de 
adviaeur en de ervaringen van de opzicbter van de 
beheerder van •••entieel belang. 

Ook bevoneragedrag kan de levenaduur van bouvdelen 
beinvloeden. Hier is de ervaring van de eigen opzicbter 
onmisbaar, de adviaeur mist deze. 
Ult de gevolgde verkvijze, vaarin van een positieve 
visaelverking tuaaen bebeerder en adviaeur aprake ia, blijkt 
bet grote belang van de inventariaatie en d

1
e wenaelijkheid 

deze in nauve aamenverking met een advieabureau uit te 
voeren. De veronderatelling lijkt gerecbtvaardigd dat niet 
bet gehele bestand door een extern bureau hoeft te vorden 
opgenomen. Dit zal mede afhangen van de aanvezige capaciteit 
om deze eenmalige en arbeidaintensieve taak uit te voeren en 
de anelbeid vaarmee men dit wil bereiken. Vijverberg merkt 
in dit verband op dat ongeveer 751 van de kosten, verbonden 
aan bet opzetten van een planningaayateem, beataan ult 
koaten van de woningopname. 

b. onderboudsplanning 
Net ala de inventariaatie komt de planning door ■amenwerking 
tuaaen bebeerder en adviaeur tot stand. De corporaties 
plannen bet toekomatige onderhoud, Utrecht vooral bet inha
l•n van de achteratand zoala de vori1e paraaraaf liet zien. 
De particuliere beheerder plant vanuit zijn aarktgerichte 
benadering alle activiteiten die bet bezit in stand en 
verhuurbaar houden, maar is daarbij ■terk gebonden aan h~t 
door de eigenaar beachikbaar geatelde budget. 

De planningatermijn volgt uit bet ayateem van de adviaeur. 
De corporatiea zijn over bet al1emeen tevreden met de 
termijn van 10 jaar. Voor bet beleidaniveau is deze wellicbt 
te kort, aaar een langere termijn geeft te 1rote onzekerbe
den voor bet financiele dekkingaplan. De particuliere 
bebeerder vindt S jaar voldoende vanwege de atrakke budget
tering, die in hoofdzaak de mogelijke werkzaamheden 'bepaalt. 



Het NCIV ■telt: 
5 jaar is voor een meerjarenbegroting voldoende voor 
de inschatting van investeringen en de dekking 
daarvan. Onderhoudscycli over een langere termijn 
doorzetten kan wel bijdragen aan bet organiseren van 
de in■pecties. 

In dit verband wijzen we op bet onder■cheid tu■■en lange, 
aiddellange en korte termijnbeleid overeenk01DStig hoofdstuk 
3. Voor een financieel lange termijnbeleid vormen de onder
houdsuitgaven een belangrijk ko■tenelement. Daarvoor i■ een 
globaal aaar langlopend overzicbt van te verwacbten werk
zaamheden op basis van leven■duur en cycli van bouwdelen 
nodlg. 10 jaar lijkt daarvoor zeker niet te lang. 
De middellange termijn vraagt voor bet aanagement (vooral de 
hoofden van dienst) een redelijk gedetaileerd overzicht van 
te verrichten werkzaamheden om inapecties, benodigde perso
nele capaciteit en uitbestedingen, alsmede budgetten te 
kunnen plannen. 
Ben termijn van 1 tot 5 jaar lijkt bier wenselijk. 
Voor de korte termijn, bijvoorbeeld 1 jaar moeten zowel de 
financiele dekking ala de technische uitvoerbaarheid volle
dig zijn gegarandeerd. 

Vergelijking van de cases laat zien dat Hieuwegein geen 
onderscheid meer maakt tussen norm- en ABR-onderhoud, na 
invoering van planmatig onderhoud. Zij betalen alle kosten 
ult het onderboudsfonds en vullen dit jaarlljks ult de ABR 
aan. De andere non-profit bebeerdera maken dit onderscbeid 
wel. 
Voor planmatig onderboud is bet onderscbeid ala zodanig niet 
van belang. In hoofdstuk 2 wezen we op het belang van zo'n 
onderscheid voor de discuasie over de verdeling van koaten 
over corporaties (en gemeenten) en de rijksoverbeid en de 
ver■chuiving die de partijen in deze verdeling trachten te 
bewerk■telligen. Het NCIV zegt hierover: 

Het onder■cbeiden van norm- en ABR-onderboud is van 
groot belang voor corporaties om kritiek op bet 
rijksbeleid te kunnen formuleren. ABR-onderhoud zou er 
niet mogen zijn, de onderhoudsnorm moet een bedrijfs
economische norm zijn van ca. f 1100,- per woning per 
jaar. 

Voor bet klacbtenonderhoud wordt een bedrag per woning in de 
planning opgenomen. Dit i■ een vast bedrag (Nieuwegein ·f 
65,- per woning per jaar), of een per complex vaatgesteld 
bedrag op ba■i■ van ervaring■gegevens. (Dordrecbt, 1emiddeld 
f 76,- per woning per jaar). De bedragen gelden niet ala 
budgetgren■• De ervaring■gegeven■ zullen beperkt zijn aange
zien bet klachtengedrag na invoering van planmatig onderboud 
■terk kan wijzigen, zoal■ we later nog zien. Aangenomen kan 
worden dat de verschillen per complex geringer zullen zijn 
ala alle complexen op peil zijn gebracht en planmatig worden 
onderhouden. Het onderscheid tussen klachtenonderhoud en 
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planmatige ingrepen is niet altijd even duidelijk te maken. 
Zo atelt het NCIV: 

In de onderhoudsplanning aoeten ook zaken worden 
opgenomen die niet voortkomen uit preventief 
onderhoud. Ve kunnen beter apreken van correctief 
onderhoud ala bed rag en worden opgencmen voor 
gebruikaelementen en vandaliame-gevoe~ige elementen, 
zoala keukenblokken, rioleringen (veratoppingen), 
galerijverlichting. Men rekent op een bepaalde 
boeveelheid en vervangt elementen ala een gebrek is 
opgetreden. 
(N.b. Bet door bet HCIV gebruikte begrip correctief 
onderhoud la in boofd■tuk 2 gevat onder bet begrip 
inapectief onderhoud.) 

Voor het mutatieonderhoud wordt voorzover te overzien een 
per complex varierend bedrag in de onderhoudsplanning 
opgenomen. De verachillen in mutatiegraad komen op deze 
wijze beter tot uitdrukking in de totale financiele planning 
per complex. 

Nieuwegein re■erveert bij probleemcomplexen bedragen voor 
extra voorzieningen of voor bijdragen in h~t opknappen van 
de woonomgeving. Dit getuigt van een marktgerichte benade
ring die we ook zien bij de particuliere beheerder. 
Bij al deze uitgaven die onderdeel vormen van of gekoppeld 
worden aan de onderhoud■kosten in de planning is bet 
wen■elijk na te gaan waar de juridi■che en financiele 
verantwoordelijkheden liggen voor ~eh~erder, bewoner 
(mutatieonderhoud), gemeente (woonomgeving) en rijkaoverheid 
(groot onderhoud). 

Uit de cases blijkt een verachil in benade~ing ten aanzien 
van bet aanvragen van aubaidiea voor groot onderhoud. 
Nieuwegein zegt hiervan in principe gebruik te zullen maken. 
Anderen zeggen bet incidenteel te doen ala ••rkzaamheden van 
enkele jaren gebundeld kunnen worden op momenten dat contin
gent verkregen kan worden of bij iaolatie . 
Of door bet wijzigen van de ■ubaidieregeling per l jan. '87 
(o.a. betrekking bebbend op de terugkomtermijn en de ■ub■ i
die voor i■olatie) de beheerder■ bun beleid zullen bijatel
len 1■ nu niet te beantwoorden. Op de wijzigingen in de 
verbeterregeling gaan •• in hoofd■tuk 5 nader in. 
Utrecht tracht ten behoeve van de gefa■eerdf inhaaloperatie 
van alle woningen de ■ubaidievoorwaarden 1ewijzigd te krij
gen. Daar dit nog geen re■ultaat opleverde heeft de gemeente 
toeatenming verleend de geplande uitgaven te doen in afwach
ting van een definitieve regeling. Ala tijdelijke oploaaing 
heeft Utrecht haar naoorlog■ verbetercontingent al twee jaar 
onbenut gelaten en blijven de ■ub■ idie■ gere■erveerd. Bet 

I 

NCIV zegt over de relatie tu■■en planmatig onderhoud en 
gesubsidieerde ingrepen: 

In principe moet financiele dekkiRg van planmatige 
onderhoudswerkzaamheden gewaarborgd zija, ongeacht of 



1e■ub■ idieerde ingrepen mogelijk zijn. Binnen planma
tig onderhoud kan du■ ■lechts op korte termijn worden 
toegeverkt naar een geaub■ idieerde ingreep. 

Het wel of niet rekening houden met geaubaidieerde ingrepen 
hangt du■ af van: 

de kwaliteit van het bezit en de hoogte van de geachatte 
onderhoud■ko■ten 

- de financiele po■ itie (Utrecht) 
- de aogelijkheid om contingent te verkrijgen (Utrecht en 

Nieuwegein wel, Dordrecht niet) 

c. inapecties 

tabel 4.4 de belanarijkate inapectiegegevens van drie corooraties 

Nieuwegein Dordrecht Alllerafoort 

inspecteur opzichter een der 2 een der 2 
planmatig opzichters opzichters 
onderhoud ■oms door ■oms aanvul-

(vaate) lend advies 
aannemer aannemer/ 

leverancier 

opname ■taat logboek met inapektie- opnameataat 
onderhouds- lijst met onderh. 
planning Securiton beg roting 
voor 4 jr. 

rapportage logboek nauvelijka opnameataat 
briefjes handmatig 
in doos 

gebruik maken ja 1 jr. na ja 
garantie oplevering 

De in■pectie■ worden verricht door een geapeciali■eerde 

opzichter voor planmatig onderhoud of door een algemene 
opzichter. Soma worden aannemera inge■chakeld om in■pecties 
van bepaalde bouvdelen te verrichten en voor uitvoering een 
offerte te aaken (Dordrecht). Alller■foort doet dit ■oms ter 
vergelijking aet eigen in■pectiere■ultaten. Alleen al■ deze 
aanvezig zijn i■ toet■ ing mogelijk van de in■pectierappor

tage en eventuele offerte van een aannemer en is er niet 
■lecht■ ■prake van blind vertrouven. De nadruk bij 
in■pectie■ ligt op de korte termijn werkzaamheden. Voor 
kleine gebreken wordt door de opzichter direct opdracht tot 
uitvoering gegeven, de overige vorden beaproken in een 
werkoverleg of met het bedrijfabureau. 
Nieuvegein tracht kosten te be■paren door inspectiea te 
combineren met toezicht op de uitvoering van verkzaamheden. 
Hierdoor vorden deze tevena over het jaar·gespreid en vordt 
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voorkomen dat de datum waarop de planning■gegevens beschik
baar aoeten zijn, bijvoorbeeld 1 november, leidt tot een 
opeenhoping van werk voor de opzichters. 

De koppeling tu■■en -onderhoudaplanning en garanties op 
materialen en uitvoering wordt nog nauwe

1
lijk• gemaakt. 

Alleen Amer■foort plant ln■pectie■ van bouwdelen, waarvan de 
aarantietermijn afloopt. De particuliere beheerder vindt het 
nodig, aaar 1■ nog niet zo ver.) Bet laten ■amenvallen van 
de aarantietermijn op de onderhoud■cyclu■, om ko■tenbeapa
ring te bereiken vindt nog niet of onvoldoende plaata. 

d. biJ ■telling van de onderhoudaplanning 
Jaarlijk■ wordt per complex de onderhoudaplanning en -
begroting bijge■teld, zowel de 10 jaarlijk■e ala de op 
uitvoering aerichte planning voor het le jaar. De totale 
planning en begroting worden beatuurlijk vaatge■teld. Het 
vaatstellen van bet budget is een belangrijke beleidabeslis
•ing. Afhankelijk van de financiele poaitie laat de beheer
der alle benodigde werkzaamheden volgen■ de planning uitvoe
ren (Nieuwegein en Amer■foort) of ■telt prioriteiten in het 
geval van een ontoereikend budget (Utrecht). In het eer■te 

geval wordt uitgevoerd wat technisch noodzakelijk is om de 
woningen op pell te houden. In het laat■te worden 
werkzaamheden vooruitgeschoven, waardoor in feite 
achter■tand wordt geaccepteerd, met meer of minder 
financiele conaequenties voor de toek01DBt. Zo werden in 
Dordrecht werkzaamheden tijdelijk verachoven om te voorkomen 
dat de ABR onder het hoogate toet■ ingsbedrag zou geraken. De 
zelfstandigheid van de corporatie woog hier zwaarder dan de 
techni■che noodzaak van ingrepen. 
In extreme ■ ituatie■ kunnen beheerders bet bedrag van de 
onderhoudsnorm ala budget gaan hanteren. Ben dergelijke 
benadering heeft weinig meer met planmatig onderhoud te 
maken. Het hangt van de onderhoudatoe■tand af of zo'n aanpak 
tot weinig of veel achter■tand gaat leiden. Zo is ook de 
particuliere beheerder ■terk aan door de eigenaar vast
gestelde budgetten gebonden omdat beleggers naar een gelijk
matig uitgavenpatroon ■treven. Aangezien in onze case de 
kwaliteit van het belegger■bezit jong 1■ en de budgetten 
hoger dan de onderhoud■norm bij non-profit bezit, hoeft deze 
aanpak niet direct tot achter■tand te leiden. Bet ■treven 
naar een gelijkmatig uitgavenpatroon vind,n we terug bij 
non-profit beheerder■• Zo ■telt bet NCIVz 

Bet afvlakken van pieken in het uitgavenpatroon kan 
naa■t budgettaire redenen ook wen■elijk zijn om de 
capaciteit van het eigen werkapparaat optiaaal te 
kunnen benutten. De prikkel om effifient te ••rken 
blijft aanwezig ala er enige druk op de uitgaven van 
de onderhoudadien■t wordt gehouden. Budgettering kan 
daartoe bijdragen. Budgettering die zoal■ we zagen tot 
achter■tand kan leiden kan zo de efficientie verhogen 
van het bedrijf■apparaat. De marge' tu■sen techniache 



noodzaak en financiele ruimte mag echter, gemeten over 
enkele jaren, ■ lechts zeer beperkt zijn. 

Bewonerainvloed ■peelt ■oms een rol bij de budgettering. 
Betrokkenheid van bewoners bij de onderhoudsplanning wordt 
op prij ■ ae■teld om bij bet beheer ■neller in te kunnen 
■pelen op ••n wijzigende aarkt■ ituatie. Bewoner■wen■en ltun
nen konkreet tot ver■cbuivingen van werkzaamheden in de tijd 
leiden, bijvoorbeeld kozijnen eerder vervangen en dit combi
neren .. t i■olatie. De betrokkenheid bij bet onderboud i■ in 
alle aevallen no& sering en de vraag 1■ of deze door 
invoering van planmatig onderhoud zal toenemen. Het MCIV 
betwijfelt dit: 

Door invoering van planmatig onderboud treedt profes
■ionali■ering op van onderboud en bebeer. De drempel 
voor bewoner■ om bierop te reageren wordt verhoogd 
ondank■ een grotere toegankelijkheid van informatie. 
Planmatig onderboud levert dan ook geen bijdrage aan 
de democratisering van het woningbeheer. 

In boofdstuk 2 wezen we in dit verband op bet mogelijke 
gevaar dat de planning uitatel van noodzakelijke werkzaamhe
den kan legitimeren. Naar onze mening hangt e.e.a. echter 
vooral af van de mate waarin bewoners begeleiding krijgen 
(bijvoorbeeld van bewonersdeskundigen) bij bet doorzichtig 
maken van de informatie. 
Uit het voorgaande blijkt dater diverse redenen zijn waarom 
de jaarlijkse vaststelling op bestuurlijk niveau moet 
plaatsvinden. Het ontwikkelen en bijsturen van bet lange 
termijn beleid, bet ■tellen van prioriteiten ala er op korte 
termijn problemen zijn met de financiele dekking, bet 
optimaliseren van de capaciteit van bet eigen werkapparaat 
en bet betrekken van bewoners in bebeer en onderboud, zijn 
imllers beleidszaken die onder bestuurlijke verantwoordelijk
beid dienen te vallen. 

uitvoering onderhoudswerkzaamheden 
Ten aanzien van de uitvoering moeten beleidsbeslissingen 
genomen worden over bet zelf verrichten of uitbesteden van 
werk en bet vaat■tellen van aanbestedingsprocedures. 
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tabel 4. 5 De belangrijkate gegevena over de uit.voering van het 
onderhoud 

I 

Nieuwegein Dordrecht Amer■foort Utr~cht Part.beh. 

uitvoeren klachten- klachten- thana niet■ 
in eigen en autatie en autatie klachten-
beheer onderhoud onderhoud, en autatie 

klein onderboud, 
planmatig in toekomst 
onderhoud binnenwerk 
werk 

capaciteit 4 aan aul- 8 ■pecia- ■peciali■- omvang n.v.t 
tifunctio- li■ten ten uitvoer. 
neel per■oneel 

teri:igbren 
omscholen 

I 

tot
1

aulti-
funct. 

uitbe■te- planmatig planmatig thana zo veel alle on-
den onderhoud onderhoud planmatig, mogelijk derhoud 

en inatal- in toekomst 
latiea, werk aan 
werk bij ■chil 

pieken 

aanbeste- 1 aannemer via raamo- tot 
dingspro- voor zo vereenk. f 5000 
cedure groot mo- en ~pen 1 aann. 
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gelijk beg roting tot 
pakket, (eenheids- f 10.000 
verrekenb. prijzen 2 aann. 
posten en verr. boven 

hoe1veelh) f 10.000 
5-voudig 3 aann. 
aadbeated. door 

ltoppel. 
1root 
pakket 

In de ca■e■ wordt voor bet non-profit bezit
1

het ltlachten en 
mutatieonderhoud in principe in eigen beheer uitgevoerd. Bet 
planbare onderhoud wordt voornamelijk uitbe■teed. De parti
culiere beheerder be■teedt alle werkzaamheden uit. Bij de 

I lteuze voor uitvoering in eigen beheer of door derden ■pelen 

twee zaken een belangrijlte rol, namelijk de continuiteit in 
werk voor de eigen dien■t en de vraag of 

1

aet uitbe■teden 
door bet halen van voordelen uit de markt lagere ko■ten zijn 
te bereiken. (De loonkosten moeten door de BTW plicht bij 
uitbe■teding minimaal 20% lager liggen.) De continuiteit 

I 

voor de eigen dien■t leidt in Amer■foort tot een inkrimping 



van eigen peraoneel tot bet niveau van de dalen in de 
onderboudsuitgaven. Dit is een gevolg van bet uitgangapunt 
dat werkzaambeden aan de ■chil worden uitbeateed en binnen
werkzaambeden in eigen bebeer worden uitgevo•rd. Het voor
deel hiervan i■ dat ■chilwerkzaambeden aeer een bouwatroom
karakter hebben en uitbeateding daardoor tot ko■tenbeaparing 
leidt, terwijl werkzaambeden aet direct •toezicht• van de 
bewoner■ door eigen aenaen wordt verricht. De eigen onder
houd■menaen zijn geapecialiaeerd, hen inzetten bij ander 
werk, bijvoorbeeld de ■childer die goten ■cboonmaakt, wordt 
niet wenaelijk 1eacbt. Andere beheerdera ■cholen bun per■o
neel juiat om tot aulti-functionele vaklieden (Nieuwegein en 
Utrecht). Ze zetten deze in bij klacbten- en autatieonder
houd. 
Ve zien bij bet uitbeateden dat getracbt wordt door koppe
ling van werkzaambeden van veracbillende projecten tot een 
beperkt aantal grote uitbeatedingen te komen. Dordrecht 
geeft gelijkaoortige werkzaambeden uit aan geapeciali■eerde 

bedrijven. Nieuwegein zoekt hoofdaannemer■, die alle planma
tige onderhoudawerkzaambeden aan een of aeer complexen 
aannemen. Aannemer■bedrijven kunnen verantwoordelijk geateld 
worden voor kvaliteitagebreken bij de uitvoering, hetgeen 
bij uitvoering in eigen beheer niet kan. De vraag wat de 
beate aanier is om de uitvoering van bet onderhoud te 
organiaeren is niet in z'n algemeenheid te beantwoorden. 
Nader onderzoek naar de voor- en nadelen van in- en 
uitbeateding is aan te bevelen. 
De aanbeatedingaprocedures zijn bij onderhoudswerkzaambeden 
even divers ala in andere ■ectoren. Zo beateedt Utrecht 
vijfvoudig aan na vooraelectie, o.a. op bet vertrouwd zijn 
met werken in bewoonde woningen. Door een beleid te voeren 
met een ■terke koatenbewaking bij uitvoering en afrekening 
veraterkt zij baar poaitie ala opdrachtgever. Bij het 
uitbesteden moet door de aanbeatedingaprocedure worden 
geatreefd naar bet bebalen van prijavoordeel dat de aarkt te 
bieden heeft. Daarnaaat moeten de beatekaomscbrijving en de 
aannemerakeuze voor een goede kvaliteit zorgen. Deze kan 
worden gewaarborgd door goede en (wellicbt in toekomat) 
verzekerde garantiea. 

koatenbewaking 
De koatenbewaking blijkt reeds vergaand te zijn geautomati
aeerd. De uitgaven worden periodiek per complex naa■t de 
gegevena van de onderhoud■begroting gelegd. Ben geautomati
aeerd ko■tenbewakin1a■y■teem biedt ongetwijfeld voordelen, 
al■ bet om grotere be■tanden gaat.· Het i• daarbij ecbter 
eaaentieel dat al bet betrokken per■oneel eraee kan en wil 
omgaan. Zo moet er bijvoorbeeld bij bet bewaken van de 
koaten voor gezorgd worden dater ook bonnen vorden gemaakt 
en verwerkt voor kleinere verkzaambeden die opzichter■ bij 
inapectiea recbtatreeka opdragen. 
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conclusies 
T.a.v. de onderzoeksvraag -welke ■tappen worden in het 
procea van planmatig onderhoud doorlopen en hoe worden 
beleidabe■li■■ ingen in het ■y■teem ingevoerd?- ·kan het 
volgende worden vaatge■teld: 

Bij de inventariaatie blijkt de ln■chakeling van een extern 
bureau, dat in nauwe ■amenwerking aet de eigen onderhouda
dienst de in■chatting aaakt van leven■duur, cycli en ko■ten, 
tot goede re■ultaten te leiden. De eigen ervaringen van de 
beheerder blijven echter onmi■baar. Alvoren■ werkzaamheden 
aan een externe advi■eur op te dragen 1■ bet raadzaam een 
ko■ten-baten afweging te aaken omtrent de omvang van de te 
ver■trekken opdracht. Delen van bet werk zelf uitvoeren kan 
tot aanzienlijke be■paringen leiden. 
Bij het opatellen van de onderhoudsplanning ■peelt de 
beheerder een belangrijke rol, naast de externe advi■eur. De 
ver■chillende beleidaniveau'a vragen ver■chillende termij
nen, varierend van 1 tot ca. 10 jaar, waarover uit■praken 
gedaan aoeten worden t.a.v. ko■ten en budgetten. De ver
■chillende onderhoudaoorten (norm- en ABR-onderhoud) 
onder■cheiden heeft voor planmatig onderhoud weinig belang. 
Bet kent andere overwegingen, namelijk de aogelijke ver
■chuiving binnen de totale onderhoudako■ten, die door rijk, 
(gemeente) en beheerder worden gedragen. 
De onderhoudsplanning bevat vaste of variabele bedragen voor 
klachten en mutatieonderhoud, afhankelijk van bet beachikken 
over ervaringsgegevens op complex niveau. Bet opbouwen van 
deze gegevena 1■ dan ook van groot belang. 
Ge■ubaidieerde onderhoud■ ingrepen in bezit dat op pell is 
paaaen ■ lecht■ voor de zeer korte termijn in de onderhouds
planning of worden ala extra aeevaller be■chouwd. 

Inhaaloperaties zijn veelal onmogelijk zonder rijkabijdra
gen. 
Inspectiea worden mee■tal door eigen opzichter■ uitgevoerd. 
De nadruk ligt ■terk op de korte termijn en op de uitvoe
ring. Bij het inschakelen van externe inapecteura, zoals 
aannemera, kan de mogelijkheid van controle door gemis aan 
eigen kenni■ van zaken gemakkelijk ontbreken. Met aarantiea, 
1ekoppeld aan vervangina■cycli wordt nog te weinig aewerkt. 
De bij ■telling van de planning op ba■ i■ van in■pectieaege

ven■ en eventuele prioriteiten bij de budgetbepaling, wordt 
be■tuurlijk va■tge■teld. 

Than■ voeren beheerder■ het klachten- en autatieonderhoud 
mee■t zelf uit en be■teden planmatige onderhoud■werkzaamhe

den uit. Hader onderzocht zou kunnen worden of een andere 
verdeling, bijvoorbeeld ■chilwerkzaamheden uitbe■teden en 
binnenwerk zelf doen, niet tot aeer ko■tenbe■paring kan 
leiden. Door ver■chuiving van klachten naar planmatig onder
boud kan er ■panning ontataan tu■■en de continuiteit in werk 
voor de eigen dien■t en bet behalen van voordeel uit de 
aarkt door uitbesteden. Inkrimping van de eigen dien■t mag 
bij de meeate non-profit beheerders ■lechta geleidelijk 
verwacht worden. Bet groot■te voordeel wordt behaald door 



werkzaamheden gebundeld uit te beateden. Aanbeatedingsproce
dures 1aan daarbij ■teed■ meer overeenkomen met die in 
■ectoren ala nieuwbouw en renovatie, inclusief raamovereen
komsten, open begrotingen en meervoudig aanbeateden. 
Bewaking van de onderboudakosten, waarbij automatiaering 
wellicht nog een arotere rol kan gaan apelen, vraagt door 
bet 1rote aantal handelingen en betrokkenen een arote 
financieel-adminiatratieve zorgvuldigheid. 

3. knelpunten bij planmatig onderhoud 

a. knelpunten t.a.v. de organiaatie 
Ben meerjarenplanning voor onderhoud vormt veelal een onder
deel van een procea van profeaaionaliaering van bet beheer. 
Daarvoor 1• een beleidaplan nodig; zoal• we eerder ■telden, 
de ••rate ■tap naar een nieuwe en preventieve aanpak van bet 
onderhoud. De ■tap van beleidsplan naar onderhoudsplanning 
aaakt bet nodig dat binnen de organisatie iemand de taak en 
verantwoordelijkheid op zich aoet nemen om e.e.a. te reali
■eren. Voor een beheerder met een wat groter bestand leidt 
dat al gauw tot bet inrichten van een ■peciaal bureau en 
daarmee tot bet reorganiaeren van bet beataande bedrijfsap
paraat. In de caaes vormt bij de 3 corporatie• zo'n 
bedrijfsbureau bet centrale punt voor de organi■atie van 
planmatig onderhoud en verwerkt alle aegevens voor onder
houdsprogramma en -begroting. 
In zo'n belangrijke fase van de profes■ ionali■ering blijkt 
bet beschikken over de nodige deskundigheid een knelpunt te 
vormen. In de betreffende cases (m.u.v. de particuliere 
beheerder) zien we dat bet ingehuurde adviesbureau zowel 
helpt bij bet opatarten van planmatig onderhoud al■ ook bij 
bet reorganiseren van bet apparaat. Tijdens deze omachake
ling ontstaat vanuit de eerder vastgestelde maar nog vage 
beleidsdoelatellingen geleidelijk aan een concreet beleids
plan. De adviseur heeft hieraan direct of indirect bijgedra
gen. Ook Securiton legt de nadruk op bet formuleren van een 
onderhoudsbeleid: 

Het bedrijfabureau dat veelal ont■taat bij invoering 
van planmatig onderboud moet een ■tafbureau zijn, de 
onderboudadienst een uitvoerend orgaan. Het formuleren 
van een onderhoudabeleid moet aan de organi■atie van 
planmatig onderboud vooraf 1aan en vormt de belang
rijute voorwaarde. 

Dit laatate onderachrijven we vanuit de ervaringen van dit 
onderzoek. De ataffunctie van bet bedrijfsbureau betreft de 
voorbereiding en invoering van beleid■beali■■ingen. Bet 
bureau vraagt een ainiaale bezettina, om alle taken te 
kunnen vervullen. Bij kleine corporatiea (ainder dan 1.000 
woningen) zal bet onderhoudabeleid zich concentreren rondom 
1 peraoon. Dit kan de voorzitter, de directeur of bet hoofd 
techni■che dienst zijn, veelal bijgestaan door 1 opzichter. 
Bij 1rote beheerders zien we een indeling in rayons 
(Utrecht) ontataan, waarbij van de rayo~oofden, 
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verantwoordelijk voor bet planmatig onderhoud, wordt 
verwacht dat zij de bun toegewezen woningen bedrijf■matig 

aankunnen (in Utrecht 6000 woningen). Er blijken dus 
omslagpunten te be■taan, waarbij oplopend van --ltlein naar 
groot bet planmatig onderhoud door 1 per■oon wordt 
aeorgani■eerd, door een bedrijfabureau voor bet bele bezit 
of door gedecentrali■eerde ataffunctionari■■en aet bun 
aedewerker■• Reorgani■atie van bet bedrijf■apparaat verloopt 
zelden zonder problemen. Nieuwe functie■ worden aecreeerd, 
waarop ook eigen men■en aoeten aolliciteren (Utrecht), 
verantwoordelijkheden ver■cbuiven, bijvoorbeeld van 
opzicbter■ naar functionari■■en van bet bedrijf■bureau. Zo 
atelt bet NCIV: 

De introductie van planmatig onderboud vraagt op de 
eerate plaata een aentaliteit en wil om ■amen te 
werken binnen de organi■atie, vooral tu■■en techni■che 
en financiele disciplines. Daarna komt bet organisa
tieprobleem aan bod. 

De bedrijfabureaus in onze cases verwerken ook alle klachten 
en beeft daardoor een belangrijke ■ ignaalfunctie, zowel naar 
bet beleidaniveau, al■ naar de uitvoerende diensten. Vaak is 
voor bet bedrijfsbureau een nieuwe aedewerker aangetrokken, 
waarbij naast bouwkundige kwaliteiten ook affiniteit tot de 
proces-kant en automatisering belangrijk zijn. Deze automa
tiaering blijkt van de bebeerder aeer tijd te vragen dan 
aanvankelijk werd verwacht (Nieuwegein). Zowel bet opzetten 
van de meeat op de eigen ■ ituatie afgeatemde be■tanden en 
bewerkingsprogramma's, al■ bet inwerken van per■oneel vraagt 
de nodige tijd. Zo blijkt ook uit de enquete van Securiton
Inter/View dat beheerder■ de automati■ering zien ala belang
rijkste verandering in bun organi■atieatructuur. 

Ia in bet voorgaande gewezen op knelpunten bij een noodzake
lijke reorgani■atie, de plaat■, taak en verantwoordelijkheid 
van opzichtera blijkt in alle gevallen een ■pecifiek knel
punt te vormen. 
De plaatsing van de opzicbter■ ver■chilt. Soma zijn deze bij 
bet bedrijf■bureau ondergebracht, ■oms ook bij de onder
houdadienst. In alle gevallen bebben de opzichter■ een 
duidelijke wijziging van bun werkzaamheden aoeten ondergaan. 
Dit i■ neraen■ probleemloo■ verlopen en naaenoeg overal 
onder■cbat. De omachakelina van klacbten- naar preventief 
onderboud vraagt een dermate andere aanier van werken dat 
men dit ervaarde al■ een onredelijke kritiek op bet werk tot 
dan toe. Vooral bij oudere opzicbtera apeelde dit een 
belangrijke rol. Daarbij veranderde er nogal wat in de 
bevoegdbeden en verantwoordelijkheden: toezeagingen aan 
bewoner■ aogen niet aeer, uitgeven van opdrachten loopt via 
bet bedrijfabureau, omtrent de te verwacbten levenaduren van 
bouwdelen worden heel concrete uit■praken verwacht, enz. De 
gewijzigde taak en werlcwijze vraagt bij- en omacholing. De 
adviseur■ zijn hiermee bekend. Zo verzorgt Securiton ■cho

lingacursua■en voor be■turen en per■one~l van be~eerders 



voor de organiaatie van planmatig onderhoud. Ook bet NCIV 
organi■eert cur■uaaen om de problemen bij de overgang naar 
planmatig onderhoud, vooral bij opzichter■, te overvinnen. 
Kortom, de omacboling van deze aenaen i■ zovel techni■ch ala 
aociaal een operatie die de nodige zorg en zorgvuldigheid 
verei■t. Hen aoet er op bedacht zijn dat na reorgani■atie en 
acholing ••n -&ekere aate van tegenwerking of onver■chil

ligheid t.o.v. planmatig onderhoud ltan blijven be■taan, 

waardoor goede begeleiding noodzakelijk blijft. 

b. knelpunten die zich voordoen t.a.v. de regelgeving 
De onderzoekgegevena zijn verkregen voor 1 januari 1987, 
toen de nieuwe regeling voor verbetering en groot onderhoud 
van kracht werd. De hierna genoemde knelpunten bebben in 
eerate inatantie betrekking op de ■ ituatie in 1986. Indien 
de knelpunten door de nieuwe regeling naar onze mening niet 
meer gelden, zullen we daarop wijzen. In hoofdatuk 5 gaan we 
apecifiek op de nieuve regeling in. 

Beheerdera kunnen om ver■chillende redenen afzien van bet 
gebruik van geaubsidieerde ingrepen. Amerafoort ■telt zelfs 
dat met planmatig onderhoud verbeter■ubaidiea op den duur 
nauwelijka meer nodig zijn. Deze uitapraak zal zeker 
beinvloed zijn door de vervachting dat de stand van bet 
onderhoudafonds de komende 6 jaar zal verdubbelen, alamede 
door de kwaliteit van bet bezit. De particuliere beheerder 
vervacht weinig van subsidies, behoudena die voor iaolatie. 
Het nog jonge voningbestand en bet perapectief van eventuele 
verkoop zijn bier een belangrijke verklaring voor. Ook bij 
een terugkomtermijn van 15 jaar zal bij de verhuurbaarheid 
en daarvoor benodigde ingrepen en zijn budget ala leidraad 
voor de financiele planning nemen. Inpasbare geaubsidieerde 
ingrepen zijn dan een meevaller. 
Soms ontataat een knelpunt ala er onvoldoende contingent 
beschikbaar i• voor gesubsidieerde ingrepen (Dordrecht en 
Utrecht) of onzekerheid bestaat over bet tijdstip van 
toekenning van bet contingent. Dit kan beheerders doen 
bealuiten om in principe geen rekening te houden met 
geaubsidieerde ingrepen (Dordrecht). 

De nieuwe verbeterregeling beacbouwt werkzaamheden met een 
periodiciteit van meer dan 15 jaar ala aroot onderhoud 
waarvoor aubaidie veratrekt kan worden. Dit ia een uitbrei
ding van de huidige aituatie (de 25 jaar terugkomperiode)·. 
De discuaaie over een verdergaande differentiatie van de 
onderhoudanorm dan in de huidige aituatie wordt al jaren 
gevoerd. Securiton zegt bierover: 

Daar ervaring leert dat de onderhoudakoaten vooral 
afhankelijk zijn van de leeftijd van de woning, de 
kwaliteit van de uitvoering en de detaillering, ligt 
een koppeling van de onderhoudanorm aan de leeftijd 
van de woning meer voor de hand dan •en vaate norm. 

Bet NCIV ia voor een vaate norm: 
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Een va■te onderboud■norm aoet blijven zodat corpora
ties fondsen kunnen vormen en een eigen onderhoudsbe
leid kunnen voeren. Deze bedrijf■economische norm zou 
iet■ onder de tbeoreti■cbe gemiddelde behoefte kunnen 
liggen, aet een aanvullende bijdrage voor probleemge
vallen. 

Een bedrijfaeconomiacbe norm veronder■telt een normbedrag 
dat aanvullende aub■ idie■ overbodig aaakt om de woning 
1edurende de gebele exploitatieperiode op peil te bouden. 
Hieuwegein aeeft al■ knelpunt aan dater beperkingen zijn 
bij bet gefa■eerd uitvoeren van planmatige onderboud■werk

zaamheden, die ten beboeve van een ge■ub■ idieerde groot 
onderboudsbeurt zijn gebundeld. Met deze werkvijze wordt 
getracbt aeaubaidieerde ingrepen om de 15 jaar ala vast 
onderdeel in de onderboudsplanning op te nemen, zonder of 
met minimale veracbuiving van de technisch noodzakelijke 
ingrepen. De nieuwe verbeterregeling kent alechta 2 fasen in 
de uitvoering van een ingreep, waardoor zeker niet in alle 
gevallen aan het gesignaleerde knelpunt tegemoet wordt 
gekomen. De auggestie van Dordrecht om op basis van meerja
renafapraken rijksbijdragen voor planmatig onderhoud te 
verkrijgen vinden we terug in Utrecht. Hier atelt men 
echter, dat zo'n flexibel beleid, waarin subsidies worden 
uitgesmeerd over de exploitatieperiode, niet alleen moet 
gelden voor planmatig onderhoud, maar ook voor de inhaalope
ratie. Deze is met de huidige subsidievoorwaarden en be
schikbare contingenten en budgetten niet te realiseren, 
gezien de kvaliteit van bet bezit en bet ontbreken van 
financiele reserves. Hoevel van de cases alleen Utrecht 
grote moeite beeft om daadwerkelijk tot planmatig onderhoud 
te komen, belenmert een achteratand vaker de invoering van 
planmatig onderboud. Zo atelt bet MCIV: 

Het belangrijkste knelpunt is de onmogelijkheid van 
corporatiea om hun bezit op peil te krijgen, alvorens 
het planmatig te kunnen onderhouden. 

Dater ook andere oorzaken zijn geeft Securiton aan: 
Een corporatie kan haar planmatig onderhoud niet 
uitvoeren omelet de ABR uitgeput ia tengevolge van 
leegatand in een deel van haar bezit. Onderhoud zou 
van dergelijke bedrijfari■ ico'a aoeten worden afge
acbermd. 

conclusiea 
De voornaamate interne knelpunten die in de oraaniaatie van 
planmatig onderboud optreden betreffen de reorganiaatie van 
het bedrijfaapparaat en de daarmee _aepaard gaande per■onele 

problemen. De reorganiaatie la bet gevolg van een nieuw 
onderhoudabeleid, dat een andere werkwijze vraagt van bet 
apparaat bij bet leveren en verwerken van alle bebodigde 
gegevens. 
Om de knelpunten te beatrijden kunnen extern• adviaeurs 
worden ingeschakeld. Zij atarten niet alleen de inventariaa
tie en planning op maar belpen ook bij de inatelling van een 



bedrijf■bureau, ala de omvang van bet bezit dit wenselijk 
maakt, bij de automatisering van bet ■yateem en de (aanzet 
tot) acholing van bet personeel. Vooral de taak, werkwijze 
en verantwoordelijkheid van opzicbtera zijn aterk veranderd 
door invoering van planmatig onderhoud. De problemen die dit 
veroorzaakt worden doorgaans onderachat. Scholing en bege
leiding van peraoneel la bij zo'n 01DSchakeling noodzakelijk. 
Deze kan intern plaatavinden ala deskundigheid aanwezig is 
of aoet worden ingehuurd, bijvoorbeeld door bet inachakelen 
van particuliere adviesbureaus, die evenals de koepels 
curaussen verzorgen. 

ICnelpunten die zich voordoen ten 1evolge va~ de regelgevlng 
betreffen: 
- Het niet tijdig weten of en wanneer contingent beachikbaar 

komt voor gesubsidieerde lngrepen. Dit kan zowel betrek
king hebben op gebundelde planmatige onderboud werkzaamhe
den of op de inhaaloperatie. In bet laatste geval kan bet 
de financiele ruimte voor planmatig onderhoud beperken. Op 
basis van goede meerjarenplanningen zouden gemeenten wel
licht meer duidelijkheid kunnen verschaffen dan tbana bet 
geval is. 

- Door de vaak wijzigende ■ubaidieregelingen kunnen 
geaubsidieerde ingrepen nauwelijks in een lange termijn 
onderhoudsplanning worden opgenomen. 

- Ken niet bedrijfa-economiscb vaatgestelde en in veel 
gevallen ontoereikende onderhoudsnorm bevordert planmatig 
onderhoud niet. Hetzelfde geldt voor bet ayateem van 
gesubsidieerde groot onderhouda-ingrepen met een vaste 
terugkomperiode. De faseringsmogelijkheden zijn ook na 
wijziging van de regeling beperkt. 

Het belangrijkate knelpunt ontstaat ala beheerders niet tot 
planmatig onderhoud kunnen overgaan omdat de lnhaaloperatie 
de financiele reserves opalokt, waardoor de ruimte ontbreekt 
om de werkzaamheden uit te voeren die techniach en functio
neel noodzakelijk zijn. 

4. de resultaten van planmatig onderhoud 
Bet vergelijken van de onderhoudsuitgaven in de 
verachillende cases en tuaaen de 3 complexen la onmogelijk. 
De gegevena waren in bet kader van dit onderzoek ook niet 
vergelijkbaar te maken. Elke planning gaat anders om met: 
bet prijapeil, de BTW, de opatart- en overheadkoaten 
(varierend van f 204,- tot f 325,- per woning per jaar), de 
acbeiding tuaaen onderhouda■oorten zoals norm- en ABR
onderboud, enz. 
De gegevena over de onderboudsuitgaven geven wel een beeld 
van de aituatie per bebeerder. In combinatie met overige 
gegevens uit de betreffende case atellen ze on• in ataat 
enkele tendensen aan te geven. 
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a. totale onderhoudsuitgaven 

tabel 4.6 de onderhoudsuit2aven 
voor gebele beatand voor gekozen complex 

Nieuwegein 
Dordrecbt 
Amerafoort 

f 972,-/woning/jaar 
f 1357,- • • 
f 770,- • • 

f 780,
f 1591,
f 1274,-
(alleen planm.ond.werkzb.) 

Utrecht f 1741,- • • 
( incl. inhaal) 

Part. beheerder f 650,- tot f 1450,
woning/jaar 
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De cijfera in tabel 4.6 apreken niet tegen dat de totale 
koaten gemiddeld rond def 1000,- a f 1100,- per woning per 
jaar uitkomen, zoala in rapporten wordt vermeld (6). ABR 
bijdragen zullen dan ook vaak nodig zijn ter aanvulling van 
de norm. Doordat er nog weinig ervaring aet planmatig 
onderboud la opgedaan kan niet berekend worden of deze 
koaten in de toekomst, door preventief onderhoud en bet 
wegwerken van achteratanden, zullen dalen en hoeveel. Ten 
gevolge van de relatieve leeftijdatijging van bet bezit 
verwacbten corporatiea zelfa een atijging van de totale 
onderhoudskosten, zo blijkt uit de Securiton-Inter/View 
enquete. Corporatiea die een lange termijn onderboudsplan
ning bebben acbatten de atijging ecbter geringer dan 
corporatiea die zo'n planning aiaaen. In hoeverre dit 
laatate een gevolg ia van een kwalitatief bater bezit of van 
een beter inzicbt in de koatenontwikkeling hebben wij niet 
kunnen vaatatellen. 
Naast veracbillen in de koaten per complex en bebeerder 
varieren deze koaten ook aterk per jaar: in Hieuwegein 
tuaaen 60% en 128%, in Amerafoort tuaaen 72% en 126% van bet 
gemiddelde. Op complex niveau is dit veracbil nog groter nl. 
tuaaen 52% en 151% resp. tussen 55% en 190%. 
Hieruit blijkt dat de wens om de onderboudauitgaven per jaar 
op een gelijkmatig nivo te bouden (Nieuwegein en Dordrecht) 
niet realiaeerbaar ia zonder forae veracbuivingen in 
werkzaamheden (o.a. om budgettaire redenen). 
In Dordrecbt ia bet normbedrag niet toereikend voor bet 
normonderboud, in Amerafoort aaat het onderboudafonds 
groeien van lz de norm, naar 2z de norm in ca. 6 jaar. 
De gecon■tateerde ver■cbillen in de onderboudabeboefte wor
den gedeeltelijk verklaard door veracbillen in de woningken
Mrken. Daarnaa■t ligt wellicbt ook de acceptatiegren■ voor 
bouwtechniache kwaliteitaniveau■ voor de bebeerdera ver
■chillend. De wijze waarop beheerder■ ■preken over de 
vervanging van all• (kromgetrokken) voordeuren in een com
plex uit 1972 en bet bandhaven van enkele nog enig■zins 

redelijke voordeuren in een complex waarvan de deuren 
volgens plan vervangen worden, doet ver■chil in kwaliteita
niveau vermoeden. 



b. klachtenonderhoud 
Het aantal klachten blijkt na invoering van planmatig 
onderhoud te zijn gedaald. In Nieuwegein van 1,4 naar 0,72 
per jaar. Amerafoort aeldt eveneena een draatiache 

._ vermindering, aaar cijfera ontbreken, ln Utrecht ia het na 
een ■tijging van ca. 2 per woni11i& per jaar in 1979 opgelopen 
tot ruim 3 in 1983 en thaDa weer gedaald tot ca. 2 per 
woning per jaar. Dat dit aantal in Utrecht hoger ia dan in 
Nieuwegein wordt ongetwijfeld veroorzaakt doordat Nieuwegein 
de achteratanden heeft weggewerkt en Utrecht daar nog aan 
werkt. Utrecht acbrijft de daling overigen■ ook toe aan bet 
overleg aet bewoner■cOlllllliaaiea over komende opknapbeurten. 
Daarnaaat zullen ook veracbillend gebanteerde 
kwaliteitaniveaua bij plannlag en uitvoering van 
werkzaamheden het klacbtenaantal beinvloeden. Uit de 
Securiton-Inter/View enquete blijkt 21% van de corporaties 
minder dan 1 klacht per woning per jaar te bebben, 38% 1 
klacht, 30% 2 of meer klacbten en 12% een onbekend aantal. 
Utrecht blijkt dua SeeJi uiuondering te zijn. De koaten van 
bet klacbtenonderhaQd lijken na invoering van planmatig 
onderhoud eveneena ·aterk gedaald. Nieuwegein geeft voor het 
geaelecteerde complex een daling van f 230,- naar f 65,- per 
woning per jaar aan; Dordrecht van f 250,- a f 500,- naar 
f 32,- a f 166,- met een gemiddelde van f 76,- per woning 
per jaar. Securiton zegt bierover: 

Het teruglopen van bet klachtenonderhoud tot ca. 25% 
is vrij gebruikelijk na invoering van planmatig onder
houd. Ben grote beurt bij de invoering 1• daar ook 
niet vreemd aan. 

De hier gemelde reaultaten in bet terugdringen van bet 
klacbtenonderhoud lijken veelbelovend. Toch moeten .ze met 
terughoudendheid worden bezien. Het onderzoek waarin Vijver
berg 6 ayatemen voor onderhoud vergelijkt laat zien dat een 
teruggang nog maar aporadi■cb optreedt (7). Overigens wordt 
ook daar gewezen op de beperkte duur dat de ayatemen in 
gebuik zijn. Haar onze mening beeft vooral de inhaalbeurt, 
die bij de 3 corporatiea achter de rug ia, voor een goed 
bezit met weinig klachten gezorgd. 

c. autatieonderboud 
De ko■ten voor mutatieonderboud lopen zeer ■terk uiteen. Zo 
heeft Dordrecht op baaia van ervaringagegevena de koaten per 
complex ingeachat. Ze varieren bij een gemiddelde van 
f 114,- per woning per jaar, tuaaen f 13,- en f 450,- per 
woning per jaar. In het laatate geval betreft dit het 
geaelecteerde complex van 355 galerijflata uit 1966, dat een 
mutatiegraad van 25% heeft en -koaten van f 1800,- per 
autatie. Alleen al door deze hoge autatiekoaten liggen de 
total• onderhoudskoaten voor de komende 10 jaar van dit 
complex bijna 20% boven het gemiddelde van alle complexen 
van de corporatie. 
Bij de bealiaaing om de koaten te verhalen die bij ' autatie 
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voor de buurder zijn, worden inkomaten en uitgaven voor het 
vorderen tegen elkaar afgewogen. Ook ala de uitgaven de 
inkomsten overtreffen worden deze conaequent verbaald op de 
buurder vanwe•de preventieve werking (Nieuwegein). Het in 
•lle aevallen in aoede ■taat overdragen van de woning aan de 
nieuwe buurder ver■terkt de preventie (Amer■foort). 

d. uitgaven t.o.v. de planning 
Twee corporatiea aelden dat de jaarlijk■e bij ■telling van de 
onderboud■planning beperkt blijft tot max. 5%, reap. 5 a 
10%, naar boven of beneden. Securiton tekent daarbij aan: 

Bij de op■telling en bijatelling van de onderbouda
planning i■ een neiaing te be■peuren om eerder te 
■ombere dan te optiai■ti■cbe in■cbattingen te aaken. 

De gegeven■ doen vermoeden dat een 10 jaar■planning een 
redelijk betrouwbaar beeld kan aeven van te verwacbten 
koaten. Al■ dit na wat aeer ervaring met de ■yatemen nader 
wordt onderzocht moet zeker worden nagegaan welke oorzaken 
tot bij ■telling leiden. Vooral van belang ia de vraag of het 
gaat om verachuivingen door een gewijzigde inachatting van 
de leven■duur of door het beachikbare budget, danwel ten 
gevolge van een ander acceptatieniveau van de bouwtecbniache 
kwaliteit. 

e. (organiaatie)koaten van planmatig onderhoud 
De corporatiea, die bij benadering de extra inapanning voor 
de organi■atie van planmatig onderhoud konden benoemen, 
kwamen op 1,8 en 2,5 manjaar per jaar. Daarin zijn de 
werkzaamheden, die door het advieabureau zijn verricht, niet 
meegerekend. Ken vergelijking met de ■ ituatie voor invoering 
van planmatig onderhoud ia moeilijk omdat veel werkzaamheden 
verachoven zijn. Bet bedrijfabureau vraagt extra mankracht, 
de opzicbteracapaciteit voor bet klacbtenonderboud is 
verminderd, evenala de capaciteit aan uitvoerend peraoneel 
voor bet klacbtenonderboud. De winat die een vermindering 
van laat■tgenoemde capaciteit terugbrengt, lijkt 1rotendeels 
te worden tenietgedaan doordat boger geacboold en 
geaalarieerd peraoneel in dienat ia aenomen voor de 
organi■atie van planmatig onderboud • . De ecbte win■t aoet 

· uiteindelijk in de uitvoerina worden terugverdiend, door bet 
efficienter inzetten vaD •iaen aen■en, uitbe■teden van 
werkzaambeden op arotere ■cbaal dan voorheen, na ••n 
1rondi1e voorbereiding en planning. Vellicbt zal daze win■t 
toenemen door bet af■lanken van de onderboudadien■ten, die 
1eleidelijker zal verlopen dan bet OIDIICbakelen op planmatig 
onderboud. Dat er door plamutig onderhoud een betere 
financiele planning op langere termijn 1101elijk 1■ kan ook 
tot 1un■ti1e financiele re■ultaten bijdragen. Deze zijn 
echter in bet geheel niet te kwantificeren. 
Uit bet voorgaande kan nauwelijk■ aeconcludeerd worden dat 
er met planmatig onderhoud financiele voordelen te behalen 
zijn. Tocb zijn er duidelijke winatpunten te noemen. Het 
bezit wordt beter dan voorheen op peil gehouden en de prija 



daarvoor ia zichtbaar, ook op langere termijn. Het proces 
van onderhoud en beheer ia daarmee beheerabaar geworden. De 
ontwikkeling van onderhoudafonda en ABR zijn te achatten, de 
bedrijfavoering kan efficienter zijn. De ruimte om binnen de 
gegeven financiele aogelijkheden een zo goed aogelijk 
volkahuiaveatingabeleid te voeren ia zichtbaar en beapreek
baar, intern in de organiaatie en met de huurdera. In bet 
overleg met gemeente en rijkaoverheid kunnen argumenten 
beter onderbouwd worden. 

concluaiea 
Ten aanzien van de onderzoekavraa1 -welke re■ultaten worden 
bereikt met planmatig onderhoud?- kan bet volgende worden 
vaatgeateld: 
Het meten van de reaultaten van planmatig onderhoud uitge
drukt in koaten ten opzichte van de vroegere aanpak ia, door 
het beperkte materiaal en de nog geringe looptijd niet 
mogelijk. Ook voor onderlinge vergelijking van de caae
resultaten zijn onvoldoend gegevens voorhanden. Enkele ten
denaen zijn niettemin zichtbaar: 
De totale onderhoudsuitgaven varieren per beheerder zeer 
aterk.Naaat verachil in objectieve onderhoudabehoefte t.g.v. 
woningkenmerken worden vermoedelijk andere acceptatiegrenzen 
voor bouwtechnische kwaliteitaniveaus gehanteerd. De 
koatenvariatie per jaar op beheerderaniveau laat zien dat 
pieken in de uitgaven alleen zijn te vermijden bij een 
zodanig atrakke budgettering, dater van bet principe van 
planmatig onderhoud weinig overblijft. 
In de betreffende cases loopt bet aantal klacbten en de 
koaten voor klacbtenonderhoud aterk terug. De ontwikkeling 
van bet klachtenonderboud is wellicbt de beate graadmeter 
voor bet meten van de efficientie van planmatig onderhoud. 
Nader onderzoek hiernaar i• wen■elijk. De organiaatieko■ten 
van planmatig onderhoud zijn niet gering maar lijken groten
deels terugverdiend te worden door een efficientere inzet 
van eigen personeel, vooral in de uitvoering en door profijt 
te balen uit de markt bij uitbesteding van meer gebundelde 
werkzaamheden. Er treedt daarbij een verachuiving op in de 
kwaliteit van bet werk, van lager geacboold uitvoerend naar 
boger geacboold management peraoneel. 
De grote win■t zit vooralanog niet in lagere onderboudakoa
ten maar in een betere kwaliteit van bet bezit en de 
organiaatie van bet apparaat en in meer zicbt op de 
financiele aituatie op korte en lange termijn. Het te voeren 
financial en volk■hui■veatingabeleid wordt beter be■preek

baar, zowel in- ala extern. 
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5. de nieuwe aubsidieregeling 
Per 1 januari 1987 ia de nieuwe Regeling geldelijke ateun 
voorzieningen aan buurwoningen in werking getreden. Deze 
regeling voorziet in een nieuw aubaidieregiem voor groot
onderboud en verbetering van buurwoningen. In dit boofdstuk 
aaan we in op de gevolgen van dit nieuwe regiem voor 
verbuurdera die atreven naar planmatige onderboud. De nadruk 
ligt daarbij op toegelaten inatellingen en 1emeenten. 

1. algemeen 
In de toelicbting bij de regeling wordt 1eateld: •Het 
woningverbeteringabeleid van bet rijk ia erop gericbt om 
zowel bet afdoende beratel van de bouwtechniacbe tekortko
mingen in de voorraad ala de woontechniacbe verbetering van 
vooral de vooroorlogae en de oudere naoorlogae woningen tot 
atand te brengen.• Deze zin 1eeft o.i. aan dat de rijkaover
beid met de regeling beoogt, datgene wat wij in dit 
onderzoek bebben gedefinieerd ala •inhaaloperatie•, mogelijk 
te aaken. Deze ■telling impliceert tevens dat woningen die 
bouw- en woontechniach op pell zijn zonder verder een beroep 
te doen op deze regeling op peil gehouden aoeten kunnen 
worden. 
Dit laatate blijkt in de huidige aituatie echter niet altijd 
op te gaan. De onderhoudanorm dekt alechta een gedeelte van 
het totaal noodzakelijke onderhoud,namelijk bet dagelijkse 
en zogenaamde kort-cycliache onderhoud (tot 8 jaar). Het 
reaterende gedeelte wordt geacht gedekt te worden uit de 
algemene bedrijfareaerve (ABR). Dit zal weinig problemen 
opleveren voor corporaties met een gezonde financiele posi
tie. Voor corporaties en gemeentelijke woningbedrijven met 
een zwaltke ABR (1) zal dit veel moeilijker liggen. Zo kan 
een complex dat atructureel te kampen beeft met 
leegatandaproblemen er oorzaak van zijn dat de ABR van een 
corporatie dermate wordt uitgehold, dat andere complexen 
onderhoudaachteratanden gaan oplopen. Beter zou het zijn als 
bet onderhoudsfonds in beginael voldoende middelen bevat om 
de onderhoudskosten over de gehele exploitatieperiode te 
deltken. De ABR zou een echte riaicoreaerve zijn. Het voeren 
van een goed onderhoudabeleid ia dan (in het belang van de 
volkahuiaveating) voor bedrijfariaico'a afgeachermd. 
Xomplexen die in ••n dergelijke aituatie planmatig worden 
onderhouden behoeven (behalve in geval van functionele 
veroudering) geen extra bijdragen aeer. •1anmatig onderhoud 
ia in een dergelijke aituatie een uitatekend aiddel om de 
kwaliteit van de woningvoorraad enerzijda te beheeraen en 
anderzijda te bewaken. De ni•uw• regeling boeft dan alleen 
nog aaar getoetat te worden op haar effectiviteit ten 
aanzien van bet weawerken van achteratanden. De actuele 
aituatie ia echter, zoala 1eze1d, anders. Onderhoud aoet 
deela gefinancierd worden uit de ABR'a. 
Onderhoudsachteratanden ontataan en lopen op, omdat 
beheerdera en gemeenten grenzen atellen aan het bealag op 
die ABR'a. De bijdrage-regeling neemt een onmiabare plaats 
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in, in bet op pell bouden cq. krijgen van de woningvoorraad. 
Vanuit deze ■ ituatie aoet de nieuwe regeling en baar 
gevolgen voor bebeerders die bun bezit planmatig (willen) 
onderbouden, worden bekeken. Ve komen tot de volgende 
opmerkingen al■ we uit■luitend kijken naar de bijdrage die 
de nieuwe regeling levert aan bet planmatig onderbouden van 
(op pell zijnde) woningcomplexen. 

2. flexibiliteit 
De in de regeling opgenomen flexibiliteit■regel■ aaken bet 
de gemeenten aogelijk om, al■ daar beboefte aan 1■, te 
■cbuiven aet contingenten en budgetten. Binnen bepaalde 
grenzen kan geacboven worden tu■■en ver■cbillende 

bouwjaarkla■■en en tu■■en de ver■cbillende 
eigendomacategorieen. Bebeerder■, die een planmatige aanpak 
banteren, kunnen goed duidelijk aaken, wanneer welke 
ingrepen in bun bezit noodzakelijk zijn. Door goed gebruik 
te maken van de flexibiliteit■regel ■ kan de gemeente Conder 
voorwaarde van in totaal voldoende middelen) een beter 
voorraadbeleid voeren dan in de oude ■ ituatie en du■ beter 
inspelen op de beboeften van de ver■chillende beheerders. 

3. verlaging leeftijdsgrens en verkorting terugkomtermijn 
Door verlaging van de leeftijdagrens tot 15 jaar komen veel 
meer complexen voor ge■ubaidieerde ingrepen in aanmerking. 
Het bepalen van de terugkomtermijn op 15 jaar geeft in 
beginael de aogelijkheid om een onderhoudabeurt met een 
cyclus van 15 jaar met 20% rijkssteun uit te voeren. Voor 
woningen die op pell zijn en planmatig worden onderhouden 
kan door een goede timing heel goed iedere 15 jaar een 
geaubsidieerde ingreep worden gepland. De praktijk waarin de 
■ubsidieregeling om bet jaar wordt gewijzigd belet echter 
dat op een dergelijke termijn op de regeling kan worden 
geanticipeerd. De regeling zal, om die reden en in bet licht 
van planmatig onderboud geen ■tructurele bijdrage leveren, 
hoewel er, onder bet motto •aooi meegenomen•, wel gebruik 
van zal worden gemaakt. Corporaties met onvoldoende eigen 
middelen om bun bezit op pell te houden worden door deze 
verbeteringen echter nauwelijks verder geholpen. 

4. ■ubaidiepercentagea en opachuiven van bouwjaarklasse 
De va■t■telling van de ■ub■ idiepercentagea naar bouwjaar
klassen en bet op■cbuiven van bouwjaarklaa■e na elke 1e■ub

■idieerde ingreep 1aan uit van een aub■ idiere1iem ten 
beboeve van een inhaaloperatie. Ket bet cycli■cbe karakter 
van planmatig onderboud heeft dit nieta ult te ■taan. In 
tegendeel, de onderboudabeboefte van woningen •tijgt bij het 
toenemen van de leeftijd, terwijl de ■ubaidie bij cycliach 
herhaalde ingrepen afneemt. 



5. fasering 
De in de regeling opgenomen faseringsmogelijkheid biedt 
wellicht voordelen bij de inhaaloperatie. Bij planmatig 
onderhoud heeft deze·mogelijkheid nauvelijks iets te bieden. 
laners het gegeven dat na de tweede fase pas de terugkomter
aijn van 15 jaar ingaat, aaakt het onaantrekkelijk een deel 
van de werkzaamheden naar een later tijd■tip uit te ■tellen. 
Dit wordt nog eens ver■terkt al■ beide fasen een grotere 
inve■tering aoeten vergen dan de ondergrens van £5.000,-. 
Hoevel niet expliciet vermeld doet de toelichting .bij de 
regeling vermoeden dat dit inderdaad het geval i■• Gevolg 
van dit aegeven zal zijn dater bij gebruikmaking van de 
■ubsidieregeling nog ■teeds zoveel aogelijk werkzaamheden 
bij elkaar worden gebracht. Daarmee zal de onder het huidige 
regiem gesignaleerde neiging tot kapitaalvernietiging door 
te vroege vervanging blijven bestaan, evenals het 
verschijnsel van het 'opsparen' van onderhoudsverkzaamheden. 

6. energiebesparende voorzieningen 
De integratie van verbeterregeling en de isolatiesubsidie 
biedt wellicht vanuit het gezichtspunt van deregulering de 
nodige voordelen. Bezien vanuit planmatig onderhoud heeft de 
koppeling een belangrijk nadeel. Bij het uitvoeren van een 
groot onderhoudsplan bedraagt de huurverhoging voor de 
bevoners 1, 2, of zelfs 31 van de kosten van het totale 
plan. Dit kan aardig oplopen. Waar in de regeling sterk 
wordt aanbevolen energiebesparende voorzieningen te treffen 
indien deze op sobere en doelmatige wijze kunnen vorden 
aangebracht, wordt tegelijkertijd de uitvoering van een 
onderhoudsplan afhankelijk gemaakt van de goedkeuring van 
bewoners; een op de lange termijn moeilijk te peilen factor. 

7. extra bijdrage voor financieel zvakke corporaties 
De mogelijkheid om, onder voorvaarden, extra bijdragen te 
verstrekken aan financieel zvakke toegelaten instellingen en 
gemeentelijke woningbedrijven, teneinde uitvoering van nood
zakelijke werkzaamheden mogelijk te maken is een duidelijke 
verbetering ten opzichte van de oude regeling (2). Bet is 
overigens aan te bevelen dat preventief onderhoud in de voor 
deze bijdrage verei■te ■obere onderhoud■plannen en .. erja
renramingen wordt aetolereerd. I■ dit namelijk niet het 
geval dan worden de financieel zvakke beheerder■ weer 
aedwongen nieuve achter■tanden te creeren en kan van 
planmatig onderhoud geen ■prake aeer zijn. 

8. conclusie 
De nieuwe regeling 1■ niet ae■chreven om planmatig onderhoud 
van (redelijk) op pell zijnde woningen aogelijk te aaken. De 
regeling richt zich primair op het inhalen van opgelopen 
achter■tanden in bouvtechnische- of woontechni■che zin. Het 
(planmatig) op pell houden van goede woningen moet gedekt 
worden ult het onderhoud■fonds en, ondanks de recente 
verhoging van de onderhoudsnorm, ult de A.BR. Voor financieel 
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gezonde corporatiea, met een kwalitatief goed bezit zonder 
probleemcomplexen, lijkt dit vooralanog een goed haalbare 
zaak. Meerjarenonderhoudaplannen laten in een aantal onder
zochte gevallen duidelijk zien da~ de exploitatie van bet 
bezit binnen de geatelde normen mogelijk ia. Echter voor 
corporatiea die, door ••lke oorzaak dan ook, financieel 
minder ■terk ■taan ia de Regeling geldelijke ■teun voorzie
ningen aan buurwoningen een e■aentiele pijler van het lange 
termijn onderboudabeleid. Bet gegeven dat de regeling op een 
aantal belangrijke punten niet aanaluit op het p1anmatig 
onderhouden van voningen bergt bet riaico in zich dat de 
financieel zvakke corporatiea niet in ataat zijn planaatig 
onderhoud uit te voeren en daardoor voortdurend 
kvaliteitaacbteratanden houden in viaaelende delen van bun 
bezit. 

noten hoofdstuk 5 
(1) Zie b.v.: Giebels e.a. (SEO/UvA), De financiele positie van 

gemeentelijke woningbedrijven, Amsterdam, 1986 
(2) Zie b.v. c0111Dentaren in de vakbladen over bet Vaarborgfonds, 

dat bij een voorgaande wijziging van de verbeterregeling (HG 
83-57) de toenmalige vangnetconstructie niet heeft kunnen 
vervangen. 
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1. 

2. 

samenvatting en perspectieven 

inleiding 
Het voorliggende verslag betreft de eindrapportage van het 
onderzoek 'kostenplanning en beheersing bij planmatig beheer 
en onderhoud'. Het onderzoek moet in verband gezien worden 
met belangwekkende ontwikkelingen in het beheer van de 
woningvoorraad. 
Ten eerste is het niet mogelijk gebleken om de voorraad in 
z1Jn geheel op peil te houden. Bij de 
stadsvernieuwingsoperatie en de ingrepen aan de naoorlogse 
woningvoorraad bleek het nodig om de betrokken woningen weer 
op peil te brengen. Ook de recent bekend gemaakte 
Kwalitatieve Woningregistratie toont aanzienlijke 
achterstanden in het onderhoud van de voorraad. 
Ten tweede hebben deze problemen met het onderhoud van de 
voorraad een extra dimensie gekregen door ontwikkelingen op 
de woningmarkt. In bepaalde segmenten van de markt worden 
onderhoudsachterstanden als het ware afgestraft. Beheerders 
hebben namelijk mede hierdoor te maken gekregen met 
huurbevriezing en verhoogde mutatiegraad. 
Vooral het deel van de voorraad dat in beheer van 
woningcorporaties en gemeenten is staat vanwege deze 
ontwikkelingen in een toenemende belangstelling. Niet alleen 
de kwaliteit van de voorraad maar ook de 
verantwoordelijkheden en mogelijheden van de . 
woningcorporaties, de gemeenten en de rijksoverheid bij het 
op peil brengen en houden van de woningen zijn aan de orde. 
Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling 
uitgewerkt: 
Onder welke voorwaarde kan planmatig onderhoud een bijdrage 
leveren aan een doelmatiger en efficienter beheer van 
woningen? 
De uitwerking omvat een literatuurstudie, waarin 
onderhoudsbegrippen in een samenhangend kader zijn 
beschreven en waarin de Kwalitatieve Woningregistratie in 
verband is gebracht met theoretische modellen van 
onderhoudsbehoefte en met beschrijvingen van systemen van 
planmatig onderhoud in hun toepassing (hoofdstuk 2 en 3). 
In een verdere uitwerking van de probleemstelling hebben de 
ervaringen van beheerders met de overgang naar 
planmatiger onderhoud en de wisselwerking met 

een 
het 

rijksbeleid (onderhoudsnormen en regeling 
woningverbetering en groot-onderhoud) centraal 
(hoofdstuk 4). 

voor 
gestaan 

Van de regeling Geldelijke steun voorzieningen aan 
huurwoningen 1987 worden mogelijke knelpunten aangegeven 
(hoofdstuk 5), alvorens perspectieven voor planmatig 
onderhoud worden geschetst (hoofdstuk 6). 

onderhoudsbegrippen en afwegingen 
Planmatig onderhoud is een term die staat voor een actieve, 
anticiperende benadering van het onderhoudsvraagstuk. In de 
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technische benadering stelt men de onderhoudsbehoeften van 
de bouwdelen in relatie tot hun functie voorop. De 
uitvoering van onderhoudswerkzaamheden reparaties en 
vervangingen - programmeert men zo veel mogelijk aan de hand 
van voorspellingen over de ontwikkeling van de 
onderhoudsbehoefte in de tijd. Inspecties vinden plaats om 
deze voorspellingen te staven, maar zijn gezien het 
technische ideaal een noodzakelijk kwaad. Predictief 
onderhoud (n.a.v. voorspelling) heeft de voorkeur boven 
inspectief onderhoud. Onvermijdelijk blijft een deel van het 
onderhoud wat tijdstip betreft niet-planbaar: 
klachtenonderhoud en mutatieonderhoud. Een belangrijke 
overweging is dat planbaar onderhoud voordeliger en 
doelmatiger kan zijn dan niet-planbaar onderhoud, vooral op 
termijn. Dit is een bedrijfseconomische overweging. In een 
afweging van kosten en baten op termijn is het in bepaalde 
gevallen bedrijfseconomisch beter, af te wijken van het 
technische optimum: een te late of voortijdige 
reparatie/vervanging. De kapitaalvernietiging of de schade 
bedraagt dan minder dan de baten van een grootschaligere 
ingreep of de vervanging door een onderhoudsarmer bouwdeel. 
Of een beheerder de voordelen van planmatig onderhoud ook 
daadwerkelijk benut, is afhankelijk van de organisatie van 
de onderhoudswerkzaamheden. Vooral de afweging tussen 
onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer en aanbesteding op 
de markt komt anders te liggen. 
Planmatig onderhoud kan een beheerder een betere positie op 
de woningmarkt verschaffen, niet alleen door een doelmatiger 
behoud van de kwaliteit maar ook door functionele 
aanpassingen. Het inhalen van onderhoudsachterstanden en 
funcionele aanpassingen laten we niet onder het begrip 
planmatig onderhoud vallen. Marktoverwegingen kunnen 
planmatig onderhoud voor een beheerder aantrekkelijker 
maken. Toch zullen lang niet alle woningbeheerders op de 
door juridische bepalingen gereguleerdemarkt 'gestraft' 
warden voor achterstallig onderhoud. In de onderste 
segmenten van de woningmarkt ligt de invoering van planmatig 
onderhoud minder voor de hand. De toepassing van de 
systematiek van planmatig onderhoud op de inhaaloperatie kan 
het oneigenlijke voordeel van legitimatie bieden: Met 
bewoners en de toezichthoudende overheden valt beter te 
'praten' over het uitstel van technisch benodigde 
onderhoudswerkzaamheden. 
Afhankelijk van hoe de financiele verantwoordelijkheden 
geregeld zijn tussen het rijk, de gemeente, de (non-profit) 
beheerder en de huurder, zal de beheerder het onderhoud op 
declaratie-, budget basis of volledig op eigen 
verantwoordelijkheid verrichten. Veel belangrijker dan een 
administratief onderscheid naar normonderhoud, niet 
subsidiabel en subsidiabel buitengewoon onderhoud is de 
vraag hoe de corporatie of het gemeentelijke woningbedrijf 
reageert op het financiele dekkingskader. Door de sociale 
taakstelling, declaratiemogelijkheden en budget ta ire 
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elementen in dat dekkingskader zal het onderhoudsbeleid
afwijken van planmatig onderhoud volgens een puur technische
of bedrijfseconomische benadering.

literatuurverkenning; een theoretische benadering

kwaliteit van de woningvoorraad
Waar we onderscheid maken tussen woningen die een onder
houdsachterstand moeten inlopen en woningen die op peil zijn
en derhalve planmatig zijn te onderhouden is het van belang
inzicht te hebben in de kwaliteit van de woningvoorraad.
Grondslag voor het rijksbeleid op dit moment vormt de
Kwalitatieve Woningregistratie (KR).
In de huidige regelgeving wordt een minimumgrens van
f 5.000,- gemiddeld per woning en per subsidieaanvraag
gehanteerd. Dat betekent dat bij een herstelbehoefte van
f 5.000,- of lager beheerders deze uit eigen middelen moeten
bekostigen. Er wordt vanuitgegaan dat in dat geval slechts
een beperkt aantal onderhoudswerkzaamheden nodig zal zijn,
en dat dit in het lopende onderhoudsprogramma (norm- plus
ABR-onderhoud) kan worden opgenomen.
In het MPS en het MPWV zijn de KWR-gegevens zodanig bewerkt,
dat duidelijk wordt hoeveel woningen een herstelbehoefte van
meer en hoeveel woningen een herstelbehoefte van minder dan
de bedoelde f 5.000,- hebben. We sluiten ons bij deze
indeling aan en gaan er vanuit dat woningen met een
herstelbehoefte lager dan 57 van de kosten van vergelijkbare
vervangende nieuwbouw (op basis van stichtingskosten ca.
£ 5.000,-) "op peil" zijn en zonder inhaaloperatie planmatig
kunnen worden onderhouden.
Uit de cijfers blijkt nu dat ca 55% van de voorraad
corporatie- en gemeentewoningen, ofwel ruim 1 miljoen wonin
gen, een relatieve herstelbehoefte heeft van minder dan 5%
van de kosten van vergelijkbare nieuwbouw.
De overige woningen van corporaties en gemeenten zullen een
onderhoudsbeurt of verbetering moeten ondergaan, voordat zij
op een goede wijze planmatig onderhouden kunnen worden. In
sommige gevallen zal vervanging de beste keus zijn.

onderhoudsbehoefte van woningen die op peil zijn
Door het Bouwcentrum is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee
de onderhoudsbehoefte van de woningvoorraad wordt geraamd.
Aan de basis van dit model staat de prognose van de
onderhoudsbehoefte van een referentiewoning. Deze referen
tiewoning wordt verondersteld (met betrekking tot het aspect
onderhoudsbehoefte) representatief te zijn voor de gemid
delde woning in de voorraad.
De werkelijke uitgaven voor normonderhoud liggen, blijkens
onderzoek van het EIB enigszins boven die van de
referentiewoning. De kosten voor buitengewoon onderhoud
liggen de eerste 15 jaar boven die van de referentiewoning;
daarna duiken ze er iets onder. In hoeverre dit laatste
verschijnsel al is toe te schrijven aan het vooruitschuiven
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van werkzaamheden in verband met de subsidiemogelijkheden na 
25 jaar is niet geheel duidelijk. 
Dat de empirisch gemeten kosten van het onderhoud hoger zijn 
dan de theoretische ligt voor de hand. Een aantal in de 
praktijk voorkomende kostenposten zijn bewust niet in het 
model opgenomen (bouwfouten, mutatieonderhoud). Daarnaast 
gaat het model uit van efficient, planmatig onderhoud. Dit 
wordt, zoals eerder geconstateerd, in de praktijk nog lang 
niet overal toegepast. 
Op het niveau van de totale woningvoorraad biedt het 
Bouwcentrum model zeker indicaties voor de 
onderhoudsbehoefte van de gemiddelde woning, mits deze op 
peil is. De totale kosten van het (norm- en buitengewoon-) 
onderhoud tonen een golvende beweging en !open op tot een 
bedrag van gemiddeld rond f 1.500,- per jaar, berekend over 
een periode van 50 jaar. Daarbij is uitgegaan van een 
planmatige aanpak van het onderhoud, metals doelstelling de 
oorspronkelijke (nieuwbouw-)kwaliteit te handhaven. 

de organisatie van planmatig onderhoud 
Er is sprake van planmatig onderhoud als een beheerder het 
onderhoudsproces planmatig organiseert. Planmatig onderhoud 
is erop gericht herstel of vervanging van bouwdelen op het 
moment te doen dat het noodzakelijk is, niet eerder, niet 
later. 
Planmatig onderhoud moet dus niet verward worden met gefa
seerd verbeteren van woningen of met het gefaseerd wegwerken 
van opgelopen achterstanden. In zo'n geval is er namelijk 
geen sprake van onderhoud op het technisch juiste moment. 
Wanneer men overgaat tot het planmatig onderhouden van het 
beheerde woningbestand, moeten in beginsel de volgende 
stappen worden gezet: inventarisatie, onderhoudsplanning, 
inspecties, bijstelling. 
Naarmate het onderhoud verder weg ligt zal de betrouwbaar
heid van de prognose afnemen. De meest betrouwbare prognose, 
die van het eerste jaar, wordt vastgelegd in de jaarbegro
ting en vormt daarmee de taakstelling voor de uitvoering van 
het onderhoud. 
De beslissing om over te stappen van een traditionele aanpak 
van onderhoud naar planmatig onderhoud is geen kleine stap. 
De offers die financieel en qua inzet moeten worden geleverd 
zullen aanzienlijk zijn. 
Omdat beheerders niet altijd voldoende know-how en capaci
teit in huis hebben om de overstap naar planmatig onderhoud 
te kunnen maken, kan de hulp worden ingeroepen van externe 
adviseurs. Sommige van deze adviseurs bieden complete syste
men voor planmatig onderhoud aan. 

systemen voor planmatig onderhoud 
In een nog groeiende markt bieden adviesbureaus systemen 
voor planmatig onderhoud aan. Hoewel in uitwerking verschil
lend volgen de systemen hetzelfde principe. Ze varieren in 
de mate van automatisering, gedetailleerdheid, de 
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flexibiliteit in de 
doeleinden, de prijs 
waarin teruggekoppeld 
en prognoses. 

verwerking van niet-systeemeigen 
van het geleverde en vooral in de mate 
kan warden op de beslissingsvariabelen 

De meeste bureaus laten aan de beheerders de keuze of ze de 
inventarisatie door eigen personeel willen laten verrichten 
of door mensen van de bureaus. Het uitvoeren met eigen 
mensen biedt behalve kostenvoordelen ook de mogelijkheid 
gebruik te maken van de praktijkervaringen van de eigen 
onderhoudsmensen, wat kan leiden tot meer betrouwbare prog
noses over de onderhoudsbehoefte van een specifiek complex. 
Het is daarbij wel zaak duidelijke afspraken te maken ten 
aanzien van de te hanteren normstelling. 

planmatig ond erhoud in de praktijk 
De probleemstelling en de onderzoeksvragen die voortkomen 
uit de literatuurverkenning zijn uitgediept in vijf case
studies van beheersituaties, waarin planmatig onderhoud een 
belangrijke rol speelt of gaat spelen. De cases betreffen 
drie woningcorporaties, die hun op peil gebrachte bezit 
planmatig onderhouden; een gemeentelijke woningdienst, die 
vooruitlopend op planmatig onderhoud een inhaaloperatie 
uitvoert en een particuliere beheerder. De onderzoeksvragen 
voor de analyse van de cases zijn: 

Wat vormt de aanleiding om planmatig onderhoud in te 
voeren. Welke uitgangspunten warden daarbij gehanteerd. 

- Welke stappen warden doorlopen. 
Hoe worden beleidsbeslissingen in het systeem ingevoerd. 

- Welke knelpunten treden op in de organisatie van planmatig 
onderhoud en als gevolg van overheidsbeleid en 
regelgeving. 

- Welke resultaten warden met planmatig onderhoud bereikt. 
De conclusies van de analyse worden overeenkomstig de 
onderzoeksvragen weergegeven. 

de aanleiding tot het invoeren van planmatig onderhoud 
Planmatig onderhoud wordt doorgaans ingevoerd in 2 situa
ties. De financiele positie loopt terug en baart zorgen voor 
de toekomst. Er is organisatorische en financiele capaciteit 
om het beheer van de bestaande voorraad hoge prioriteit te 
geven. In het eerste geval gaat het om corporaties met vaak 
slecht bezit, in het tweede met bezit waarin achterstanden 
weinig meer voorkomen. In dat geval spelen de volgende 
factoren een rol: het terugdringen van het 
klachtenonderhoud, het meer zicht krijgen op de kwaliteit 
van het bezit en het verschuiven van beslissingen over 
afgewogen investeringmogelijkheden van het uitvoerende naar 
het beleidsvoorbereidende niveau. 

uitgangspunten bij invoering 
Met de invoering van planmatig onderhoud wordt veelal een 
inhaaloperatie uitgevoerd. Alleen in gevallen van een rela-
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tief kleine achterstand en/of een financieel sterke beheer
der kan deze inhaal meteen met planmatig onderhoud gekombi
neerd worden. De inhaaloperatie vertraagt bij grotere 
achterstand de invoering van planmatig onderhoud en stelt 
beheerders voor de keuze hun beperkte middelen aan te wenden 
voor de inhaaloperatie, of voor het op peil houden van goed 
bezit. De vaak noodzakelijke tussenvormen geven voor de 
afzonderlijke taken slechts halve oplossingen. Doordat veel 
beheerders nog een grote achterstand hebben in verhouding 
tot hun financiele reserves kan voor een deel van de totale 
voorraad uitstel van invoering van planmatig onderhoud 
worden verwacht. 
Hoewel woontechnische ingrepen vanuit een marktgerichte 
benadering passen in het systematisch beheren en onderhou
den, spelen ze bij invoering van planmatig onderhoud vaak 
geen rol. Het bezit is woontechnisch op peil of 
bouwtechnische ingrepen hebben de hoogste prioriteit. 
Vergelijking van de 3 geselecteerde complexen laat zien dat 
de toekomstige verhuurbaarheid woontechnische ingrepen 
noodzakelijk kan maken. Het hangt dan van de 
exploitatieresultaten van het betreffende complex en van de 
financiele positie van de beheerder af of er ruimte is voor 
dergelijke ingrepen. Echte verhuurbaarheidsproblemen gaan de 
problematiek van planmatig onderhoud ver te boven. 

stappen in het onderhoudsproces en het invoeren van 
beleidsbeslissingen 
Bij de inventarisatie blijkt de inschakeling van een extern 
bureau, dat in nauwe samenwerking met de eigen 
onderhoudsdienst de inschatting maakt van levensduur, cycli 
en kosten, tot goede resultaten te leiden. De eigen 
ervaringen van de beheerder blijven echter onmisbaar. 
Alvorens werkzaamheden aan een externe adviseur op te dragen 
is het raadzaam een kosten-baten afweging te maken omtrent 
de omvang van de te verstrekken opdracht. Delen van het werk 
zelf uitvoeren kan tot aanzienlijke besparingen leiden. 
Bij het opstellen van de onderhoudsplanning speelt de 
beheerder een belangrijke rol, naast de externe adviseur. De 
verschillende beleidsniveau's vragen verschillende termij
nen, varierend van 1 tot ca. 10 jaar, waarover uitspraken 
gedaan moeten worden t.a.v. kosten en budgetten. De ver
schillende onderhoudsoorten (norm- en ABR-onderhoud) 
onderscheiden heeft voor planmatig onderhoud weinig belang. 
Het kent andere overwegingen, namelijk de mogelijke ver
schuiving binnen de totale onderhoudskosten, die door rijk, 
(gemeente) en beheerder worden gedragen. 
De onderhoudsplanning bevat vaste of variabele bedragen voor 
klachten en mutatieonderhoud, afhankelijk van het beschikken 
over ervaringsgegevens op complex niveau. Het opbouwen van 
deze gegevens is dan ook van groot belang. 
Gesubsidieerde onderhoudsingrepen in bezit dat op peil is 
passen slechts voor de zeer korte termijn in de onderhouds
planning of worden als extra meevaller beschouwd. 



Inhaaloperaties zijn veelal onmogelijk zonder rijksbijdra
gen. 
Inspecties worden meestal door eigen opzichters uitgevoerd. 
De nadruk ligt sterk op de korte termijn en op de uitvoe
ring. Bij het inschakelen van externe inspecteurs, zoals 
aannemers, kan de mogelijkheid van controle door gemis aan 
eigen kennis van zaken gemakkelijk ontbreken. Met garanties, 
gekoppeld aan vervangingscycli wordt nog te weinig gewerkt. 
De bijstelling van de planning op basis van inspectiegege
vens en eventuele prioriteiten bij de budgetbepaling, wordt 
bestuurlijk vastgesteld. 
Thans voeren beheerders het klachten- en mutatieonderhoud 
meest zelf uit en besteden planmatige onderhoudswerkzaamhe
den uit. Nader onderzocht zou kunnen worden of een andere 
verdeling, bijvoorbeeld schilwerkzaamheden uitbesteden en 
binnenwerk zelf doen, niet tot meer kostenbesparing kan 
leiden. Door verschuiving van klachten naar planmatig onder
houd kan er spanning ontstaan tussen de continuiteit in werk 
voor de eigen dienst en het behalen van voordeel uit de 
markt door uitbesteden. Inkrimping van de eigen dienst mag 
bij de meeste non-profit beheerders slechts geleidelijk 
verwacht worden. Het grootste voordeel wordt behaald door 
werkzaamheden gebundeld uit te besteden. Aanbestedingsproce
dures gaan daarbij steeds meer overeenkomen met die in 
sectoren als nieuwbouw en renovatie, inclusief raamovereen
komsten, open begrotingen en meervoudig aanbesteden. 
Bewaking van de onderhoudskosten, waarbij automatisering 
wellicht nog een grotere rol kan gaan spelen, vraagt door 
het grote aantal handelingen en betrokkenen een grote 
financieel-administratieve zorgvuldigheid. 

knelpunten in de organisatie 
De voornaamste interne knelpunten die in de organisatie van 
planmatig onderhoud optreden betreffen de reorganisatie van 
het bedrijfsapparaat en de daarmee gepaard gaande personele 
problemen. De reorganisatie is het gevolg van een nieuw 
onderhoudsbeleid, dat een andere werkwijze vraagt van het 
apparaat bij het leveren en verwerken van alle benodigde 
gegevens. 
Om de knelpunten te bestrijden kunnen externe adviseurs 
worden ingeschakeld. Zij starten niet alleen de inventarisa
tie en planning op maar helpen ook bij de instelling van een 
bedrijfsbureau, als de omvang van het bezit dit wenselijk 
maakt, bij de automatisering van het systeem en de (aanzet 
tot) scholing van het personeel. Vooral de taak, werkwijze 
en verantwoordelijkheid van opzichters zijn sterk veranderd 
door invoering van planmatig onderhoud. De problemen die dit 
veroorzaakt worden doorgaans onderschat. Scholing en bege
leiding van personeel is bij zo'n omschakeling noodzakelijk. 
Deze kan intern plaatsvinden als deskundigheid aanwezig is 
of moet worden ingehuurd, bijvoorbeeld door het inschakelen 
van particuliere adviesbureaus, die evenals de koepels 
cursussen verzorgen. 
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knelpunten als gevolg van overheidsbeleid en regelgeving 
Het niet tijdig weten of en wanneer contingent beschikbaar 
komt voor gesubsidieerde ingrepen. Dit kan zowel betrek
king hebben op gebundelde planmatige onderhoud werkzaamhe
den of op de inhaaloperatie. In het laatste geval kan het 
de financiele ruimte voor planmatig onderhoud beperken. Op 
basis van goede meerjarenplanningen zouden gemeenten wel
licht meer duidelijkheid kunnen verschaffen dan thans het 
geval is. 

- Door de vaak wijzigende subsidieregelingen kunnen 
gesubsidieerde ingrepen nauwelijks in een lange termijn 
onderhoudsplanning worden opgenomen. 

- Een niet bedrijfs-economisch vastgestelde en in veel 
gevallen ontoereikende onderhoudsnorm bevordert planmatig 
onderhoud niet. Hetzelfde geldt voor het systeem van 
gesubsidieerde groot onderhouds-ingrepen met een vaste 
terugkomperiode. De faseringsmogelijkheden zijn ook na 
wijziging van de regeling beperkt. 

Het belangrijkste knelpunt ontstaat als beheerders niet tot 
planmatig onderhoud kunnen overgaan omdat de inhaaloperatie 
de financiele reserves opslokt, waardoor de ruimte ontbreekt 
om de werkzaamheden uit te voeren die technisch en functio
neel noodzakelijk zijn. 

de resultaten van planmatig onderhoud 
Het meten van de resultaten van planmatig onderhoud uitge
drukt in kosten ten opzichte van de vroegere aanpak is, door 
het beperkte materiaal en de nog geringe looptijd niet 
mogelijk. Ook voor onderlinge vergelijking van de case
resultaten zijn onvoldoend gegevens voorhanden. Enkele ten
densen zijn niettemin zichtbaar: 
De totale onderhoudsuitgaven varieren per beheerder zeer 
sterk.Naast verschil in objectieve onderhoudsbehoefte t.g.v. 
woningkenmerken worden vermoedelijk andere acceptatiegrenzen 
voor bouwtechnische kwaliteitsniveaus gehanteerd. De 
kostenvariatie per jaar op beheerdersniveau laat zien dat 
pieken in de uitgaven alleen zijn te vermijden bij een 
zodanig strakke budgettering, dater van het principe van 
planmatig onderhoud weinig overblijft. 
In de betreffende cases loopt het aantal klachten en de 
kosten voor klachtenonderhoud sterk terug. De ontwikkeling 
van het klachtenonderhoud is wellicht de beste graadmeter 
voor het meten van de efficientie van planmatig onderhoud. 
Nader onderzoek hiernaar is wenselijk. De organisatiekosten 
van planmatig onderhoud zijn niet gering maar lijken groten
deels terugverdiend te worden door een efficientere inzet 
van eigen personeel, vooral in de uitvoering en door profijt 
te halen uit de markt bij uitbesteding van meer gebundelde 
werkzaamheden. Er treedt daarbij een verschuiving op in de 
kwaliteit van het werk, van lager geschoold uitvoerend naar 
hoger geschoold management personeel. 
De grote winst zit vooralsnog niet in lagere onderhoudskos-
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ten maar in een betere kwaliteit van het bezit en de
organisatie van het apparaat en in meer zicht op de
financiele situatie op korte en lange termijn. Het te voeren
financiel en volkshuisvestingsbeleid wordt beter bespreek
baar, zowel in- als extern.

de nieuwe subsidieregeling
Per 1 januari 1987 is de nieuwe Regeling geldelijke steun
voorzieningen aan huurwoningen in werking getreden. Deze
regeling voorziet in een nieuw subsidieregiem voor groot
onderhoud en verbetering van huurwoningen.
De nieuwe regeling is niet geschreven om planmatig onderhoud
van (redelijk) op peil zijnde woningen mogelijk te maken. De
regeling richt zich primair op het inhalen van opgelopen
achterstanden inbouwtechnische- of woontechnische zin. Het
(planmatig) op peil houden van goede woningen moet gedekt
worden uit het onderhoudsfonds en, ondanks de recente
verhoging van de onderhoudsnorm, uit de ABR. Voor financieel
gezonde corporaties, met een kwalitatief goed bezit zonder
probleemcomplexen, lijkt dit vooralsnog een goed haalbare
zaak. Meerjarenonderhoudsplannen laten in een aantal
onderzochte gevallen duidelijk zien dat de exploitatie van
het bezit binnen de gestelde normen mogelijk is. Echter voor
corporaties die, door welke oorzaak dan ook, financieel
minder sterk staan is de Regeling geldelijke steun
voorzieningen aan huurwoningen een essentiele pijler van het
lange termijn onderhoudsbeleid. Het gegeven dat de regeling
op een aantal belangrijke punten niet aansluit op het
planmatig onderhouden van woningen bergt het risico in
zich dat de financieel zwakke corporaties niet in staat
zijn planmatig onderhoud uit te voeren en daardoor
voortdurend kwaliteitsachterstanden houden in wisselende
delen van hun bezit.
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6. perspectieven voor planmatig onderhoud 

6.0. inleiding 
In de publikatie "thema goedkoper renoveren" van het 
Ministerie van VROM (1) wordt het beeld geschetst van een 
noodzakelijke overstap van woningverbetering (en groot 
onderhoud) naar systematisch beheer. Via reeksen van 
ingre- pen moeten woningen exploitabel blijven, zolang ze 
aan een vraag op de woningmarkt voldoen. Bij het afwegen 
van die ingrepen wordt onder andere getracht: 
- kapitaalvernietiging ten gevolge van voortijdige vervan

ging van bouwdelen tegen te gaan (technische benadering) 
of deze weg te strepen tegen de voordelen van groot
schaligere ingrepen of onderhoudsarme materialen (be
drijfseconomische benadering); 

- vervolgschade door uitgestelde reparatie of vervanging 
van bouwdelen te voorkomen; 

- de condities van verhuurbaarheid in de toekomst op peil 
te houden door ingrepen ten gevolge van woning
marktontwikkelingen (functionele benadering). 

Al deze doeleinden spelen een rol in systematisch beheer. 
Onderhoud vormt daarin de belangrijkste kostenpost. 
Planmatig onderhoud beoogt de woningvoorraad zo effectief 
mogelijk op peil te houden, waarbij zowel volkshuisves
tingsoverwegingen als effici~nt besteden van rijksmiddelen 
meespelen. 
In de volgende paragrafen werken we de perspectieven 
verder uit. We onderscheiden daarbij het rijk, de gemeente 
en de beheerder, die vanuit afzonderlijke belangen en 
taken planmatig onderhoud kunnen bevorderen. Onze 
aanbevelingen zijn daarop gericht. Tenslotte wijzen we op 
bewonersbelangen bij planmatig onderhoud en doen 
aanbevelingen voor nader onderzoek. 

6.1. voorraadbeleid en planmatig onderhoud 
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Planmatig onderhoud is een perspectief voor het beleid van 
de rijksoverheid ten aanzien van de woningvoorraad. De 
Kwalitatieve Woningregistratie die in opdracht van het rijk 
uitgevoerd is heeft te denken gegeven over een preventieve 
aanpak van die voorraad. Als de woningen die nu redelijk op 
peil zijn, op dat peil gehouden zouden kunnen worden, zouden 
ze in de toekomst minder kostbaar en intensief aangepakt 
behoeven te worden. De systemen van planmatig onderhoud waar 
de beheerders van woningen nu mee te maken krijgen beogen 
een preventieve aanpak. De mogelijkheid van vooruitzien in 
het onderhoudsbeleid wordt door de onderzochte beheerders 
als belangrijkste voordeel van deze systemen gezien. 
Inzicht in de kwaliteitsontwikkeling van de voorraad zou 
voor de rijksoverheid vergroot en verdiept kunnen worden, 
wanneer de opnamegegevens van de systemen - inventarisatie 
en inspecties - op een hoger niveau samengebracht worden. 
Een voorwaarde voor een dergelijke aggregatie is een zekere 



mate van uniformiteit van opnamemethoden, -maatstaven en 
administratieve verwerking. Aan deze voorwaarde wordt voor
lopig nog onvoldoende voldaan. 
Een vergroting en een verdieping van het inzicht in de 
kwaliteitsontwikkeling biedt voordelen wanneer het gaat om 
een doelmatige (centrale) verdeling en (decentrale) 
besteding van overheidsmiddelen voor het onderhoud en de 
verbetering van de voorraad. De keuze van de intensiteit van 
de onderhouds- en verbeteringsinspanning ten aanzien van de 
kwalitatief sterk uiteenlopende delen van de voorraad is dan 
beter af te wegen tegen de bedoelde effecten: het zoveel 
mogelijk op peil brengen en houden van de woningvoorraad. 
Aan een acceptatie van onderhoudsachterstanden in de 
voorraad valt naar aller waarschijnlijkheid ook niet in de 
toekomst te ontkomen. Onderhoudsplannen van de beheerders 
bieden evenwel een handvat om nadelige effecten hiervan 
gericht te beperken en te compenseren in overleg tussen de 
betrokken partijen, waaronder de bewoners. 

Vooraf hebben we ons afgevraagd hoe recente wijzigingen in 
het financieel-administratieve kader voor de 
woningwetexploitatie (normbedragen voor onderhoud, nieuwe 
verbeterregeling etc.) enerzijds en de invoering van 
planmatig onderhoud bij woningcorporaties en gemeentelijke 
woningbedrijven anderzijds op elkaar inwerken. Beide 
ontwikkelingen zijn gericht op een verhoging van de 
efficientie van de beheerders van sociale woningbouw. Het 
rijksbeleid beoogt een grotere financiele zelfstandigheid 
van deze beheerders, wat impliceert dat zij zelf ook 
profiteren van een verbetering van hun bedrijfsvoering. De 
systemen van planmatig onderhoud zouden hun daartoe de 
mogelijkheden verstrekken. 
Lang niet in alle opzichten werken de wijzigingen in het 
rijksbeleid een efficientieverhogend effect van planmatig 
onderhoud in de hand. In het streven toekomstige 
onzekerheden te beheersen en te beperken stuiten de 
beheerders op een discontinuiteit van de regelgeving. Het 
streven van de rijksoverheid naar een grotere financiele 
verantwoordelijkheid van deze beheerders heeft ook 
aanleiding gegeven tot een gebruik van de systemen van 
planmatig onderhoud dat op zijn minst als systeemvreemd aan 
te merken is: onderhoudsplanning vanuit een financiele 
invalshoek in plaats vanuit de technische of functionele 
onderhoudsbehoefte van het woningbestand. 

De budgettaire elementen in het financieel-administratieve 
stelsel hebben ook geen zuiver bedrijfseconomisch 
planningsgedrag van de beheerders tot gevolg. Wanneer door 
de onderhoudsuitgaven bepaalde omslagpunten in de financien 
van een beheerder overschreden dreigen te worden (met name 
de zogenaamde toetsingsbedragen), dan worden deze uitgaven 
aan banden gelegd. Met behulp van systemen van planmatig 
onderhoud worden deze omslagpunten eerder opgemerkt en zijn 
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de uitgaven vervolgens gemakkelijker in de hand te 
door bet management en bet bestuur van de beheerder. 
preventieve onderhoudspraktijk is dan echter geen 
vooral omdat de onderhoudstaat en -behoefte van de 
ondergeschikte beslissingsvariabelen worden. 

houden 
Van een 
sprake, 

woningen 

Een ander probleem is dat de terugkomperiode in de 
verbeterregeling aanleiding is tot het uitstellen of 
voortijdig verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Het 
risico van vervolgschade of kapitaalvernietiging is dan in 
zekere zin lonend voor de beheerder. Planmatig onderhoud is 
daarentegen bedoeld om dergelijke ondoelmatigheden in bet 
beheer te voorkomen. 

Uitgaande van deze knelpunten tussen het financieel
administratieve stelsel en de systemen voor planmatig 
onderhoud hebben de vertegenwoordigers van de beheerders 
perspectieven voor een betere wisselwerking gegeven. Met 
pleidooien voor meer flexibiliteit, differentiatie van de 
normbedragen en voor een bedrijfseconomische onderhoudsnorm. 
Hiermee sluiten zij aan op een landelijk lopende discussie 
over de normbedragen en de verbeterregeling. 
Een eenduidige lijn lijkt niet te trekken uit deze 
pleidooien. Normdifferentiatie gaat in de richting van 
financiering op declaratiebasis, terwijl een 
bedrijfseconomische norm meer in de richting van financiele 
zelfstandigheid wijst. Gewenste aanpassingen van de 
verbeterregeling hebben wat van beide richtingen. 
Planmatig onderhoud biedt wellicht uitkomsten voor een 
discussie over de verdeling van de financiele 
verantwoordelijkheden bij het beheer van de voorraad. 
Grofmazige beleidsinstrumenten als de landelijk uniforme 
onderhoudsnormen, de toetsingsbedragen en aan een minimale 
terugkomperiode gebonden verbeterregeling kunnen namelijk 
fijnmaziger worden. Onderhoudsplannen met een programmering 
en begroting van de werkzaamheden zouden de daarvoor 
benodigde informatie kunnen leveren. Te denken valt dan ook 
aan een andere overlegstructuur die meer overeenkomt en 
verbonden is aan die van de decentralisatie van de 
volkshuisvesting. 

Een stimulering van planmatig onderhoud door de 
rijksoverheid is aan te bevelen. In voorwaardescheppende zin 
vraagt een aspect bijzonder aandacht van de rijksoverheid. 
De markt voor systemen van planmatig onderhoud zal voorlopig 
groeien. De aanbieders van deze systemen zullen daardoor hun 
belangen kunnen laten overheersen. Dat zou inhouden dat de 
systemen niet optimaal afgestemd worden op (toekomstige) 
gebruikerswensen, de groeiende kennis van 
onderhoudsbehoefte, kosten en automatisering niet vrijelijk 
uitgewisseld kan worden, en bij de prijsstelling van de 
systemen geanticipeerd wordt op mogelijke besparing aan 
beheerderszijde. In macroperspectief bezien is deze 



ontwikkeling weinig doelmatig, vooral ook omdat mogelijke 
voordelen bij voorbaat dreigen te verdwijnen in de opstart
kosten. 

6.2. belang gemeenten bij planmatig onderboud 
De gemeenten als voerders van een lokaal 
volksbuisvestingsbeleid zijn tot bier nauwelijks opgevoerd. 
Door deze taak bebben gemeenten wel belang bij planmatig 
onderboud, een belang dat bier in een perspectief gezet is. 
De betrokkenbeid van een gemeente bij bet onderboud van de 
woningbebeerders kent de navolgende facetten: 
- bouw- en woningtoezicbt; 
- subsidiair intermediair bij verbetering en groot-onderboud; 
- financiele verantwoordelijkbeid voor bet bebeer van de 

sociale woningbouw: direct bij een gemeentelijk 
woningbedrijf; indirect bij plaatselijk werkzame 
woningcorporaties. 

Gezien de onderboudsacbterstanden in de voorraad is te 
stellen dat gemeenten maar ten dele deze taak bebben kunnen 
vervullen. 
Onderboudsplannen van bebeerders kunnen een aanzet geven tot 
een actiever en effectiever volksbuisvestingsbeleid. Zo kan 
de gemeente bij de afstemming van groot onderboudsplannen van 
bebeerders in baar meerjarenprogramma met de onderboudsbe
boefte en -inspanningen van de bebeerders rekening bouden. 
Het door bet toetsingsmecbanisme nogal bruusk aangrijpende 
financiele toezicbt op de corporaties kan dan preventiever 
van aard worden. Onderboudsplannen zijn er al, en beboeven 
niet meer geeist te worden wanneer een corporatie in 
financiele nood is gekomen. Bovendien boeft een corporatie 
niet meer terug te deinsen voor benodigde onderboudsuitgaven 
die baar onder de toetsingsbedragen zou kunnen brengen. Met 
meerjaren onderboudsplannen zijn dergelijke uitgaven vooraf 
te verantwoorden (2). 

6.3. woningbebeer en planmatig onderboud 
Woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven ver
wacbten door professionalisering van bet bebeer bun bezit 
kwalitatief op peil te bouden of te verbeteren, kosten te 
besparen en beter te kunnen inspelen op toekomstige 
ontwikkelingen. Beberen is vooruitzien en bet doel is 
duidelijk. Is planmatig onderboud daartoe bet juiste 
middel? Wij zien in de praktijk "arme" bebeerders die uit 
pure noodzaak zoeken naar middelen om op uitgaven te 
bezuinigen of bun inbaaloperatie goed te faseren. Er zijn 
ook "rijke" bebeerders, die met vaak jong bezit de 
financiele en organisatoriscbe reserves bebben om bet 
bebeer verder te professionaliseren. Deze studie laat zien 
dat er uiteenlopende motieven zijn om planmatig onderboud 
als beleid te gaan voeren en dat er verscbillende 
verwacbtingen over de resultaten bestaan. Er blijkt ecbter 
ook uit dat een besparing op de kosten niet op korte 
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termijn verwacbt mag worden. Te bebalen profijt zal in 
eerste instantie zicbtbaar worden in een bogere woning
kwaliteit voor min of meer dezelfde prijs. Daarin zullen 
lagere kosten voor klacbtenonderboud wegvallen tegen 
bogere uitgaven voor dagelijks onderboud en organisatie
kosten, zeker tijdens de beginfase. 

Op basis van voornoemde verwacbtingen kunnen bebeerders 
een beleidsplan opstellen waarin de beslissing om bet 
onderboud meer planmatig te gaan inricbten, is vastgelegd. 
Dit beleidsplan levert de criteria, waarop de aanpak van 
bet onderboud en de bijbeborende organisatie moet worden 
beoordeeld. Een doelbewuste keuze voor zelf te ontwikkelen 
of op de markt gebracbte systemen is nodig, met een 
beleidsplan ook beter mogelijk. De diversiteit in bet 
aanbod is groot en met een algemene kennis van de syste
matiek en kengetallen van planmatig onderboud kan de 
bebeerder door een marktverkenning bet juiste systeem 
opsporen. 
De keuze van een systeem en eventuele tijdelijke uit
besteding van organisatiewerk is niet alleen gebaseerd op 
een directe kosten-batenafweging. De bebeerder zal 
maximaal gebruik willen maken van eigen kennis en 
ervaring, vooral van opzicbters. Hij wil bovendien kunnen 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen op bet gebied van 
planmatig onderboud. Naarmate de toepassing van tbans 
verkrijgbare systemen groeit, mag een uitbreiding naar 
meer integrale bebeersystemen worden verwacbt. Daarin 
zullen ook aspecten als de verkenning van woningmarkt
ontwikkelingen, woningtoewijzing en expoitatieberekeningen 
worden betrokken. Het is nog maar de vraag of de buidige 
systemen toepasbaar zijn in integrale systemen. Onvol
doende flexibiliteit leidt opnieuw tot "opstartkosten". 
Ongeacbt de vraag of zulke systemen een efficienter bebeer 
zullen bevorderen, vormen inventarisatie, onderbouds
planning en financieel dekkings- plan daarvan een 
essentieel onderdeel. 
Nieuwe ontwikkelingen op bet gebied van bebeersystemen 
vragen evenals de onderboudsystemen om een critiscbe 
beoordeling door bebeerders, vooral ten aanzien van de 
afstemming tussen systeem en beleid en de afweging van 
kosten en baten. Als bebeerders op basis van voornoemde 
afwegingen tot de keuze van een systeem voor planmatig 
onderboud komen zullen eventuele effecten en besparingen 
aan bet uiteindelijke doel, de volksbuisvesting, ten goede 
komen. 
Tegelijk met de keuze van een onderboudsysteem wordt de 
organisatie aan de nieuwe werkwijze aangepast, waarbij de 
instelling van de mensen bet belangrijkste aspect vormt. 
De uit te voeren taken omvatten bet inventariseren van bet 
bezit, met eventuele acbterstanden en onderboudsbeboefte, 
alsmede bet opstellen van de onderboudsplanning met bet 



financiële dekkingsplan. Het zijn taken die in de begin
periode nieuw en omvangrijk zijn en daarna een meer
routinematig karakter krijgen als de gegevens onder andere
door inspecties van het bezit moeten worden geactua
liseerd.
De organisatie moet aan de taken worden aan- gepast,
waarbij we aanbevelen externe hulp in te roepen bij de
opzet en de realisering van de inventarisatie en onder
houdsplanning. Tijdens deze activiteiten zal de reorga
nisatie van het apparaat gestalte krijgen en wel zodanig
dat de effecten en besparingen van planmatig onderhoud
maximaal worden binnengehaald. Dit vraagt een goede werk
voorbereiding, gebaseerd op het beleids- en onderhouds
plan.
De meest voordelige wijze van uitvoering moet worden
opgespoord, door een optimale inschakeling van eigen
mensen en een uitbesteding waarbij zo veel mogelijk
profijt uit de markt wordt gehaald. Zulke afwegingen
kunnen een aanpassing van de omvang van het apparaat en de
kwalificaties van personeel noodzakelijk maken. De prak
tijk laat zien dat organisatievormen sterk kunnen uiteen
lopen, vanaf de eenmanspost voor een klein bestand, via
het centrale bedrijfsbureau van middelgrote beheerders
waar zelfstandige rayonhoofden met hun decentrale bureau
bij de zeer grote. Het vaststellen van de omslagpunten zal
in iedere situatie opnieuw moeten gebeuren. Elders opge
dane ervaringen, zoals o.a. vastgelegd in dit onderzoek,
kunnen daarbij helpen. Aanpassing van de kwalificaties van
personeel blijkt een groot probleen, bijvoorbeeld als door
veranderde werkzaamheden gespecialiseerde vaklieden moeten
omscholen tot multifunctionele vaklieden. Het grootste
probleem zit evenwel bij de opzichters. De forse wijziging
in hun taken en werkwijze vraagt een goede bijscholing en
begeleiding. De bijscholing kan extern plaatsvinden, voor
de begeleiding zijn een goede interne communicatie en
samenwerking voorwaarden. De doelmatigheid van planmatig
onderhoud zal sterk van de begeleidende kwaliteit van het
management en de uitvoerende dienst afhangen.

De hiervoor beschreven stappen zijn door een aantal
beheerders al gezet. Hun aantal groeit, maar nog niet alle
zijn zover. Een groot aantal beheerders richt de blik nog
uitsluitend naar de inhaaloperatie die zij hebben te ver
richten. Anderen zien (nog) geen noodzak om in het op
starten van planmatig onderhoud te investeren, omdat ze
tot op heden met weinig problemen zijn geconfronteerd.
Beheerders met weinig financiële reserves, die hun aan
dacht op de inhaal van achterstand richten, lopen de kans
dat nieuwe achterstanden in nieuw of verbeterd bezit
ontstaan. Ook in zo'n situatie is de introductie van
planmatig onderhoud zinvol.
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Er ontstaat zicht op welke complexen op peil zijn en wat 
de prijs is van het op peil houden, welke complexen 
achterstand vertonen en hoeveel geld er in de toekomst 
beschikbaar is. Zijn de stappen gezet dan kan op een meer 
rationele wijze worden bepaald hoe een inhaaloperatie moet 
verlopen en tegelijkertijd "goed" bezit op peil kan worden 
gehouden. Een dergelijke geleidelijke invoering van 
planmatig onderhoud is uiteraard ook mogelijk bij 
beheerders met weinig achterstand. Zo kunnen voor nieuwe 
of verbeterde complexen onderhoudsplannen met begrotingen 
worden opgesteld door de eigen dienst, de ontwerper of de 
uitvoerder van het plan. Een kostbare en arbeidsintensieve 
inventarisatie is dan later niet meer nodig. 

Het op peil brengen en houden van het bezit kan een hoge 
prijs vragen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de ABR onder een 
van de toetsingsbedragen zakken. Met een goed onderhouds
en dekkingsplan kunnen zowel beheerder als gemeente hun 
verantwoordelijkheid nemen. De autonomie en de vooruit
zichten voor de beheerder boeven niet in bet geding te 
zijn. Met andere woorden: door planmatig onderboud kunnen 
de bescbikbare middelen effectief worden besteed, zonder 
dat onverantwoorde risico's worden genomen. 

Tenslotte: niet alleen de overbeid, maar ook de beheerder 
is gebaat bij een onderboudsbeleid waarin evaluaties van 
bereikte resultaten in bet verleden gebruikt worden om de 
doelmatigbeid en efficientie in de toekomst te verbogen. 
Door middel van planmatig onderboud liggen de gegevens, 
nodig voor zo'n evaluatie, duidelijk op tafel. 
Voor de bebeerder die nu voor de beslissing staat om al of 
niet op een systeem voor planmatig onderboud over te stap
pen, liggen die gegevens er niet. Deze zal op basis van 
ervaringen en prognoses zijn keuze moeten maken. 
Wij bevelen daarbij aan op z'n minst te kiezen van de 
variant van geleidelijke invoering van planmatig onderboud 
voor nieuwe en juist verbeterde complexen. 

6.4. bewonersbelangen 
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De kwaliteit en de organisatie van bet onderboud vormen 
voor bewoners belangrijke facetten van het woningbebeer. 
Het betrekken van bewoners in bet opzetten en bijstellen 
van de onderboudsplanning is dan ook wenselijk. Met 
inacbtname van noodzakelijke werkzaamheden om de woning 
over een langere periode zonder gevolgscbade op peil te 
bouden, zijn door bewoners gewenste verscbuivingen in de 
tijd mogelijk. Ook bij de organisatie van planmatig 
onderboud bebben bewoners belang, bijvoorbeeld bij bet 
beperken van overlast. 
De professionalisering 
optreedt gaat met grote 

die bij planmatig onderboud 
informatiestromen gepaard. Deze 



kunnen bet, op zicb meer dan voorbeen expliciet gevoerde, 
onderboudsbeleid voor bewoners versluieren. Goede bege
leiding, bijvoorbeeld door bewonersdeskundigen, belpt de 
informatie doorzicbtig te maken voor bewoners en bewoners 
daadwerkelijk invloed op bet onderboudsbeleid en bet 
woningbebeer te geven. Hieraan valt in de praktijk nog 
veel te verbeteren. 

6.5. aanbevelingen voor nader onderzoek 
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De belangrijkste aanbevelingen voor nader onderzoek die in 
dit rapport gedaan zijn bebben betrekking op vergroting 
van bet inzicbt in de kwaliteit van de woningvoorraad en 
bet meten van effecten van planmatig onderboud. Deze 
aanbevelingen komen voort uit de noodzaak van een doel
matig bebeer van de voorraad. 

Nader onderzoek is wenselijk naar bet kwaliteitspeil 
waarop woningen geacbt kunnen worden op peil te zijn. Dit 
impliceert dat een eventuele acbterstand in 
onderboudswerkzaambeden zo beperkt is, dat woningen zonder 
inbaaloperatie in een systeem voor planmatig onderboud 
kunnen worden opgenomen. 
Een dergelijk onderzoek kan nadere gegevens omtrent de 
kwaliteit van de verscbillende in de KWR onderscbeiden 
"woningelementen" opleveren, alsmede de acceptatiegrenzen 
die bebeerders daarvoor aanleggen. 
Speciale aandacbt vragen de veroudering en vervangings
cycli van nieuwe bouwmaterialen en -constructies, waartoe 
verouderings-simulatiemetboden meer inzicbt kunnen 
verscbaffen. 

Naast deze tecbniscb-functionele aspecten is aandacbt 
nodig voor financiele belenuneringen die corporaties 
ondervinden wanneer zij tot planmatig onderboud willen 
overgaan. In afwacbting van een inbaalbeurt zal door deze 
belenuneringen de invoering van planmatig onderboud voor 
een deel van de voorraad anders worden uitgesteld. Dit 
moet zeker voorkomen worden bij woningen die gebeel op 
peil zijn, maar door financiele belenuneringen tengevolge 
van een inbaaloperatie of leegstand in andere complexen, 
een acbterstand dreigen op te lopen. In dit verband werd 
reeds aanbevolen om preventief onderboud te tolereren in 
de vereiste sobere onderboudsplannen en meerjarenramingen 
bij een eventuele toekenning van een extra bijdrage aan 
financiele zwakke corporaties. 

Nader onderzoek is ook nodig naar de effecten van invoe
ring van planmatig onderboud in termen van kostenverlaging 
en kwaliteitsverbetering. Daarmee kunnen te ontwikkelen 
fijnmazige stimuleringsmaatregelen ten aanzien van een 
doelmatig bebeer van de voorraad worden beoordeeld. 



noten 

Zo'n onderzoek kan onder andere de volgende elementen 
bevatten: 
- de voorspellende betrouwbaarheid van meerjarenramingen 

voor planmatig onderhoud; 
- de ontwikkeling van klachtenonderhoud, als belangrijke 

graadmeter bij het meten van de efficientie van 
planmatig onderhoud; 

- de prijsvorming bij de planning en uitvoering van onder
houd, om te voorkomen dat mogelijke kostenvoordelen niet 
behaald worden door de beheerders. 

Resultaten van dergelijk onderzoek zijn te gebruiken door 
de rijksoverheid voor de evaluatie van beleidsmaatregelen 
en inspectieactiviteiten. Beheerders kunnen door dit 
onderzoek beter met meer zekerheid de beslissingen nemen 
die nodig zijn voor een doelmatiger beheer van bun 
woningen. 

(1) Ministerie van VROM, thema goedkoper renoveren, samen
vattingen, Den Haag 1986 

(2) Westra, H. Van toetsingsmechanisme naar meerjaren 
onderhoudsplannen, in: NCIV-Volkshuisvesting nr. 2, 1983 
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1. Vragenlijst voor gesprekken met 3 woningcorporaties 
2. Vragenlijst voor gesprek met particuliere beheerder 
3. Vragenlijst voor gesprek met de dienst bouwen en 

wonen, gemeente Utrecht 
4. Vragenlijst voor gesprek met NCIV 
5. Vragenlijst voor gesprek met Securiton 
6. Lijst getnterviewden. 



Algemeen: 

Plannatig 
onderhoud 

BIJLAGE 1 

ONDERZOEK = "KOSTENPLANNING EN -BEHEERSING 
BIJ PLANMATIG BEHEER EN ONDERHOUD". 

11 augustus 1986 

Vragenlijst voor gesprekken met woningbeheerders 
over complexen met een systeem voor plarvnatig 
onderhoud (P.O). 

N.B. ALLE VRAGEN VANAF 3 HEBBEN BETREKKING OP HET VOOR HET 
ONDERZOEK GEKOZEN COMPLEX 

Vragen: Aandachtspunten: 

1. Welk systeem voor P.O. wordt ge- in eigen beheer. gekocht. 
bruikt. Door wie is het opgezet. 

2. Wordt systeem voor gehele bezit 
toegepast of is 1 of meer com-
plexen gekozen. Zo ja. met 
welke criteria. 
Hoe is het bezit opgebouwd. 

3. Heeft complex bijzondere ken- bouwtechnisch. staat van 
merken. onderhoud. verhuurbaar-

heid en exploitatie. 
4. Hoe is de ontwikkeling van het 

onderhoudsfonds voor het complex. 
5. Welke exploitatieresultaten wor-

den geboekt. 
Zijn ABR-bijdragen nodig. ... 

6. Leiden subsidies voor groot on- technische consequenties. 
derhoud tot aanpassing van het Aanpassen van de planning 
systeem voor P.O. naar kritische grenzen 

van kosten of leeftijd 
van het complex. 

7. Door wie wordt opname/inventa-
risatie verricht. 
Met welke instructies. 

8. Welke gegevens worden verzameld. 
Hoe worden restant levensduren 
en onderhoudscycli vastgesteld. 

9. Hoe worden achterstanden wegge- systeemgebreken. groot 
werkt of meegenomen in P.O. onderhoudsbeurten met 

rijkssteun. 
10. Door wie wordt de onderhouds- in eigen beheer. uitbe-

planning opgesteld. steed aan adviesburo. 
11. Hoe warden de gegevens verwerkt. 

Over hoeveel jaar loopt de 
planning. 



Klachten-
onderhoud 

12. Wordt onderscheid gemaakt tussen 
nonnonderhoud en buitengewoon 
onderhoud. 

13. Hoe wordt gebudgetteerd en in 
welke fase 

14. Door wie worden inspecties 
uitgevoerd. 
Met welke instructies. 
Hoe vaak. 

15. Welke onderdelen worden gein-
specteerd. 

16. Hoe worden de gegevens ver-
werkt. 

17. Door wie wordt het onderhoud 
uitgevoerd. 

18. Wordt met polisonderhoud en/of 
verzekerde garanties gewerkt. 

19. Hoe warden de kosten tijdens de 
uitvoering bewaakt. 

20. Hoe en hoe vaak vindt bijstelling 
van de onderhoudsplann1ng plaais 

21. Hoe hoog was/is gemiddeld bedrag 
per woning per jaar. 

22. Welk soort werkzaamheden om-
vat(te) klachtenonderhoud. 

relatie leggen tussen 
technisch noodzakelijk 
onderhoud en beschikbare 
middelen. 

intern, uitbesteden. 

kostenbesparing t.o.v. 
klachtenonderhoud door 
uitvoeringswijze. 
naar aanleiding van in
specties en budgettering. 

v66r en na P.O. 

v66r en na P.O. 

23. Hoe werd/wordt uitvoering geor- v66r en na P.O. 
ganiseerd. Welke bezetting. 

Mutatieonder- 24. Hoe·hoog is gemiddeld bedrag per 
houd woning voor 111Jtatieonderhoud. 

organisatie 
P.O. 

25. Hoe hoog is mutatiegraad. 
26. Worden werkzaamheden van P.O. bij bijv. vervangen keuken

voorkeur bij mutaties uitgevoerd. blok. 
27. Welk deel wordt op de huurder . 

verhaald. 
28. Hoe wordt de uitvoering georga

niseerd. 

29. Hoeveel tijd wordt gemiddeld per 
woning c.q. complex besteed aan: 
- opname/inventarisatie 
- onderhoudsplanning opstellen 
- fospecties 
- begeleiding/toezicht uitvoering 
- bijstelling onderhousplanning. 

zo~odig verdeeld naar 
door eigen apparaat ver
richt en uitbesteed werk. 



overleg 
bewoners 

Woningver
betering 

Knelpunten 

30. Hoeveel bedragen de totale orga
nisatiekosten voor P.O. voor het 
complex per jaar. 

31. Welke deskundigheid en omvang van 
het werkapparaat wordt ingezet 
voor P.O. en is dit voldoende. 

32. Kunnen bewoners(organisaties) 
kennis nemen van onderhouds
planning en -begroting. 
Vindt overleg plaats en in welke 
fasen. 

33. Komt bij P.O. woningverbetering 
voor. Hoe wordt dat aangepakt. 

34 •. Zijn er nog niet eerder ter 
sprake gekomen knelpunten bij 
P.O. van technische, administra
tieve, financiele en organisato
rische aard. 
Welke wensen volgen uit P.O. 
voor de regelgeving. 

overlastbeperking, om
gaan met door bewoners 
aangebrachte voorzie
ningen. 

o.a. isolatievoorzie
ningen. 



BIJLAGE 2 

ONDERZOEK •KOSTENPIANNING EN -BEBEERSING BIJ PIANMATIG BEBEER 
EN ONDERHOUD". 

30 oktober 1986 

Vragenlijst voor gesprekken met beheerder van particuliere huurwoningen 
over ccmplexen met een systeem voor planmatig onderhoud (P.O.) 

1. Welk systeem voor P.O. vordt gebruikt. Door vie is het opgezet. 

2. Wordt systeem voor gehele bezit toegepast of is 1 of meer canplexen 
gekozen. Zo ja, aet velke criteria. Boe is het bezit opgebouwd. 

3. Boe is de onderhoudsdienst 9eorganiseerd en bemand (voorbereiding, 
uitvoering en toezicht, vat vordt uitbesteed). 

4. Leiden subsidies voor groot onderhoud en verbetering tot aanpassing 
van het systeem voor P.O. 

5. Door vie worden opname/inventarisatie en inspektie verricht. Met 
welke instructies. 

6. Welke gegevens worden verzameld. Boe worden restant levensduren en 
onderhoudscycli vastgesteld. 

7. Boe worden achterstanden weggewerkt of aeegenomen in P.O. (bijv. 
systeemgebreken). 

8. Door wie wordt de o~derhoudsplanninq opgesteld. Boe worden de gege
vens verwerkt. over hoevee.1 jaar loopt de planning. Boe vaak wordt 
ze bijgesteld. ~ 

9. Boe hoog zijn bij benadering de onderhoudsuitgaven gemiddeld per 
woning per jaar, excl. en incl. de overheadkosten voor de onderhouds
dienst. Boe zijn deze uitgaven verdeeld over planmatig onderhoud, 
klachten-, en 111\ltatieonderhoud. 

10. Boe worden onderhoudsuitgaven 9ebudgetteerd en in welke fase. Boe 
vindt de kostenbewaking plaats. 

11. Wordt met polisonderhoud en/of verzekerde 9aranties gewerkt. 

12. Eunnen bewoners(organisaties) kennis nemen van onderhoudsplanning en 
-begroting. Vindt overleg plaats en in welke fasen. 

13. ltclllt bij P.O. voningverbetering voor. Boe vordt dat aangepakt. 

14. Zijn er nog niet eerder ter sprake gekomen Jtnelpunten bij P.O. van 
technische, administratieve, financiEle en organisatorische aard. 
Welke wensen volgen uit P.O. voor de regelgeving. 



BIJLAGE 3 

VRAGENLIJST VOOR GESPREK MET GEMEENTELIJKE DIENST BOUWEN 
EN WONEN TE UTRECHT OVER PLANMATIG ONDERHOUD 

1 - Tot welk bouwtecbniscb peil wordt bet gebele 
de tbans in 

bet daarna 
bestand gebracbt,door middel van 
uitvoering zijnde inbaaloperatie, zodat 
planmatig k.an worden onderbouden. 
Ia er op dat aoment nog aprake van een acbter1tand 
(later dan noodzak.elijke reparatie of vervanging van 
bouwdelen). 
Is deze in een percentage ten opzicbte van de kosten 
van vervangende nieuwbouw uit te drukken. 

- Worden er gelijktijdig woontecbniscbe verbeteringen 
uitgevoerd. 

2 - Boe ia de inbaaloperatie gefaseerd en welke criteria 
gelden · voor de projectkeuze. 

- Welk onderboud vindt plaats aan woningen die nog 
niet aan de beurt zijn (bijvoorbeeld om 
vervolgscbade en overlast te voorkomen). 

3 - Wordt voor de inbaaloperatie van subsidies volgens 
de verbeterregeling gebruik gemaakt. 

- Geldt dit voor alle complexen die daarvoor in 
aanmerking komen en is voldoende contingent 
bescbikbaar. 

- Welke consekwenties beeft de acbeiding van acbil + 
installaties en binnenwerk bij bet verkrijgen van 
subsidies. 

4 - Wanneer is gebele bestand op peil. 

5-

- Vanaf welk moment atart voor op peil zijnde 
complexen een aysteem van planmatig onderboud. 

Boe wordt de financiile situatie 
dat beatand op peil is. 

- Welke verwacbtingen bestaan er 
onderboudskoaten daarna (ten 
vroegere onderboudskosten en 
onderboudsnorm) en welke 
complexen gelden hierbij. 

ingescbat op moment 

over de hoogte van de 
opzicbte van de 

ten opzicbte van de 
verscbillen tussen 

6 - Welke reorganiaaties van de dienst 
vinden plaats aet de invoering van 
beheer en onderhoud. 

&ijn nodig en 
syteaatiscb 

- Welke (om)scholing ia nodig en hoe vindt deze plaats. 



BIJLAGE 4 

VRAGENI....JJST VOOR GESPREJ< t.£T tCJV 

PLANMA TIG ONDERHOUD, DOEL EN VOORWAARDEN 

1. a. Hoeveel corporaties en gemeentelijke diensten werken naar &chatting 
met Systeem voor Planmatig Onderhoud (P.O.). 
Hoe groot is naar schatting het betreffende woningbestand. 

b. Zijn er gegevens over de kenmerken van: 
- het onder een systeem gebracht bezit (o.a. kwaliteit, bouwjaarklasse) 
- de beheerders (o.a. grootte, financiele positie). 

c. Is een inschatting mogelijk van de omvang van de versnelde inhaalbeurt, 
die beheerders bij het opstarten van een aysteem voor P.O. veelal 
uitvoeren. 

2. Uit het KWR blijkt dat ca. 68 % van de voorraad corporatie- en gemeente
woningen een re la ti eve herstelbehoefte heef t van minder dan 10 % van de 
kosten van vervangende nieuwbouw. 
a. Kunt U het eens zijn met de stelling dat dit deel van de voorraad bij 

uitstek geschikt is om planmatig te onderhouden. 
b. Zou U deze grens naar boven of naar beneden willen schuiven. 
c. Kunt U het eens zijn met de stelling dat het overige deel van de voorraad 

in beginsel een "inhaalbeurt", al den niet met rijkssteun, behoeft. 

J. Bouwcentrum heeft een model ontwikkeld volgens welk de onderhouds
behoefte van een referenUewoning over een exploitatieperiode van 75 jaar 
wordt berekend. 
a. Heeft de uitgaven-curve die hieruit komt near Uw mening representa

tiviteitswaarde? Met andere woorden blijkt uit de ervaring de "Lheorie 
van de uitdempende golr'? 

b. Is er op grond van ervaringen een differentiatie te maken naar het 
kostennivo van onderhoud bij verschillende typen complexen? 
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DE TOEPASSING VAN ONDERHOUDSSYSTEMEN 

4. Welke voor- en nadelen zijn verbonden aan hel opnemen van gesubsidieerde 
ingrepen in de onderhoudsplanning. 

5. - Is een looptijd van 10 jaar voor de planning voldoende om goed beleid le 
kunnen voeren. 

- Is het op een constant peil trachten te houden van de jaarlijkse totale 
onderhoudsuitgaven van een beheerder wenselijk. 

- Welke problemen (en wanneer) ontstaan als de ABR onder de 75 % c.q. 
50 % grens dealt Lg.v. inhaaloperaties bij het opstarten van P.O. 

- Is de onderhoudsnorm toereikend voor woningen die (in goede staat) 
planmatig worden onderhouden. Waarvan ls dit afhankelijk. 

- Is het onderscheid tussen norm- en ABR onderhoud nog wenselijk, bij 
toepassing van een 1ysteem van P .o. 

6. Welk beleid la wenselijk La.v. het uttbesteden en zelf ultvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden (klachten, mutatie- en planmatig onderhoud). 

7. Is de verwachting dat door P.O. de totale onderhoudskosten lager worden 
den bij traditioneel onderhoud. 

8. - Welke reorganisaties zijn nodig en vlnden daadwerkelijk pleats bij 
invoering P.O. systeem. 

- Welke (om)scholing is. nodig en hoe vindt deze pleats. Welke teak hebben 
de koepels daarin. 

9. Levert P.O. een bijdrage aan de democralisering van het woningbeheer, 
doordat bewoners invloed krijgen op het onderhoudsbeleid. 

10. Is het wenselijk om extra bedragen voor verbeteringen in probleem 
complexen (in verband met de verhuurbaarheid) op te nemen in de 
onderhoudsplanning. 

" 11. Staal de verbeterregeling (oud en nieuw) het overgaan tot planmatig 
onderhoud in de weg. 

-2-



VRAGENLIJST VOOR GESPREK t.£T SECURITON 

PLANMATIG ONDERHOUD, DOEL EN VOORWAARDEN 

BIJLAGE 5 

1. a. Hoeveel corporaties en gemeentelijke diensten werken (near schatting) 
met Securiton 560 systeem c.q. aysteem voor Planmatig Onderhoud 
(P.O.). 
Hoe groot is (near schatting) het betreffende woningbestand. 

b. Zijn er gegevens over de kenmerken van: 
- het onder een systeem gebracht bezit (o.a. kwaliteit, bouwjaarklasse) 
- de corporaties (o.a. grootte, financiele positie). 

c. Is een inschatting mogelijk van de omvang van de versnelde i"'1aalbeurt, 
die corporaties bij het opstarten van een aysteem voor P.O. veelal 
uitvoeren. 

2. Securilon geeft aan dat SBO goedkoper is dan traditioneel onderhoud, 
vanwege ondermeer: 
- exact op tijd verrichten van onderhoud en vervanging; 

minimaliseren tijdsbesteding aan begroten, werkvoorbereiding, overleg 
en kostenbewaking; 
voordelen t.g.v. uitbesteding. 

a. Is er al een kwantitatieve onderbouwing van deze stelling mogelijk. 
b. Zijn er randvoorwaarden aan le geven waaraan moet zijn voldaan wil de 

atelling gelden (bijvoorbeeld omvang woningbezit, organisatie van de 
beheerder kwanlitatief en kwalitatief). 

J. Uit het KWR blijkt dat ca. 68 % van de voorraad corporatie- en gemeente
woningen een relatieve herslelbehoefte heeft van minder dan 10 % van de 
kosten van vervangende nieuwbouw. 
a. Kunt U het eens zijn met de stelling dat dit deel van de voorraad bij 

uitstek geschikt is om planmatig te onderhouden. 
b. Zou U deze grens near boven of near beneden willen schuiven. 
c. Kunt U het eens zijn met de stelling dat het overige deel van de voorraad 

in beginsel een "inhaalbeurt", al den niet met rijkssteun, behoefL 

4. Bouwcentrum heeft een model ontwikkeld volgens welk de onderhouds
behoefte van een referenliewoning over een exploitatieperiode van 75 jaar 
wordt berekend. 
a. Heeft de uitga\'en-curve die hieruit komt near Uw mening representa

tiviteitswaarde? Met andere woorden blijkt uit de ervaring van aecuriton 
de "theorie van de uitdempende golf"? 

b. Is er op grand van ervaringen een differentiatie te maken naar het 
kostennivo van onderhoud blj verschillende typen complexen? 

-1-
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DE TOEPASSING VAN HET SBO SYSTEEM 

5. - Waaraan warden kengetallen vaor onderhaudscycli en levensduren ont-
leend. 

- Vindt bijstelling pleats naar aanleiding van gesprekken met corporaties. 
- Hoe worden nieuwe materialen ingeschat. 
- Zijn er al ervaringsgegevens in hoeverre de praktijk van de 

vooronderstellingen af w i jkt. 
Hoe worden kasten ingeschat in de verschillende bouwmarktsituaties. 

6. Welke vaor- en nadelen zijn verbonden aan het opnemen van gesubsidieerde 
ingrepen in de onderhoudsplanning. 

7. - Is een looptijd van 10 jaar voor de planning voldoende om goed beleid te 
kunnen vaeren. 

- Hoeveel (in %) moet planning jaarlijks worden bijgesleld (planning \·aor 
1 e jaar en tatale planning). 

- Is de onderhoudsnorm toereikend vaar woningen In SBO aysteem. 
Waarvan is dit afhankelijk. 

8. Hoe ontwikkelt het klachtenonderhoud zich bij opname complex in SBO 
aysteem. 

9. - Welke rearganisaties zijn nodig en vinden daadwerkelijk pleats bij 
invoering systeem. 

- Welke (om)scholing is nodig en hoe vindt deze pleats (met name 
opzichters). 

10. Komt het vaor dat extra bedragen voor verbeteringen in prableem
complexen (in verband met de verhuurbaarheid) warden opgenomen in de 
onderhoudsplanning. 

11. Staal de ,·erbeterregeling (oud en nieuw) het avergaan tot planmatig 
onderhoud in de weg. 

-2-



BIJLAGE 6 

Lijst gelnterviewden 

Woningbouwvereniging Onze Woning te Nieuwegein; 
dhr. A. van Room, hoofd technische dienst. 

Woningstichting De Vooruitgang te Dordrecht; 
dhr. P. Jansen, hoofd techniache dienst. 

Woningbouwvereniging Bonifatiua te Amerafoort; 
dhr. Hermsen, hoofd onderhoudadienat. 

Gemeentelijke dienat Bouven en Wonen van de gemeente 
Utrecht; 
Mevr. A. van Leeuwen, boofd afdeling voningbeheer. 

MCIV, 
de heren J. Hamers en B. Wessels 

Securiton te Nijmegen; 
dhr. G. Leistra. 

Jacobus Recourt Vastgoed B.V. te Amsterdam; 
dhr. Th. Peschar. 




