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SAMENVATTING 

In dit onderzoek is de basis gelegd voor een indicatief exploitatie-model voor 

het dynamisch beheer van utiliteitsgebouwen. 

Het indicatief exploitatie-model is vooral bedoeld voor ondernemer-beheerders, 

waarvoor het op grond van de omvang van het gebouwenbezit niet loont voor 

het beheer een professionele beheerorganisatie in het leven te roepen. 

De ondernemer- beheerder die het beheer van zijn gebouw( en) "erbij doet", 

krijgt met behulp van het model een indicatie van de onderhoudsbehoefte van 

zijn gebouw( en) en vooral ook in de fluctuaties daarin. I 
Bovendien biedt het model de ondernemer-beheerder de mogelijkheid om naast 

de exploitatie van zijn bestaande gebouw, een exploitatie voor een nieuwbouw

alternatief en alternatieven voor onderhouds- en energiekostenbesparende 

verbeteringen te generen, die onderling en met de exploitatie van het bestaande 

gebouw kunnen worden vergeleken. 

De financiële indicaties uit de verschillende opties in het model geven inzicht in 

de exploitatie van een gebouw, kunnen de basis vormen voor het formuleren van 

een onderhouds- en huisvestingsbeleid en kunnen dienen voor het stellen van 

vragen waarop "lonend" een expert ingeschakeld kan worden. 

De basis van het model wordt gevormd door de input, waarin de ondernemer

beheerder een gebouw in voor leken begrijpbare termen invoert in een 

spreadsheetprogram ma. 

Kengetallen voor bouwkundig- en installatie-onderhoud, schoonmaakonderhoud 

en een stookkostenberekening zijn in het rekenprogramma opgeslagen. 

Indien nodig worden de overige exploitatiekosten vanuit de eigen data van de 

beheerder ingebracht. 
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Het model is opgebouwd uit 4 stappen, die betrekkelijk onafhankelijk van 

elkaar door de gebruiker kunnen worden gehanteerd: 

Ie stap: een rekenmodel voor de globale indicatie van onderhoudsbehoefte, 

schoonmaakbehoefte en energieverbruik. 

2de stap: een rekenmodel voor onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en 

energieverbruik van een referentiegebouw 

3de stap: rekenmodeHen voor onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en 

energieverbruik voor de drie opties: 

Optie Onderhouden: voortzetting van de huidige exploitatie door het plegen 

van het noodzakelijk onderhoud. 

Optie Verbeteren: het aanbrengen van exploitatiekosten besparende verbete

ringen en uitvoeren van het resterende noodzakelijke onderhoud. 

Optie Nieuwbouw: het verhuizen naar nieuwbouw en bet uitvoeren van het 

hieraan verbonden onderhoud. 

4de stap: een evaluatiemodel voor exploitatieberekeningen van de opties 

onderhouden, verbeteren en nieuwbouw. 

De uitkomsten van het model voor het technisch onderhoud zijn getoetst aan 

de feitelijke onderhondsbehoefte van een groot aantal gebouwen van het 

ministerie van Defensie. De resultaten stemden tot tevredenheid. 

Op basis van de in dit rapport beschreven uitkomsten kan nu verder gewerkt 

worden aan het operationeel maken van het model in de vorm van een schijfje 

met een gebruikersvriendelijke toelichting. Verspreidingsmogelijkheden, terug

koppeling vanuit het gebruik en mogelijkheden voor aktualisering vragen hierbij 

aandacht. 
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HOOFDSTUK 1: 
DE ONTWIKKELING VAN EEN EXPLOITATIEMODEL VOOR HET BEHEER 
VAN UTILITEITSGEBOUWEN 

1.1 Achtergronden: de onderhondsbehoefte en de potentiële onderhondsmarkt 
van utiliteitsgebouwen 

In het kader van het IOP-Bouw Werkplan Technisch Beheer (I) werd een 
verkenning verricht naar het beheer van de voorraad utiliteitsgebouwen. 
Uit de resultaten van dit onderzoek Kaartbeeld Utiliteitsbouw (2) kan de "state 
of the art" van de het beheer van utilteitsgebouwen als volgt worden beschre
ven: 

- 70 o/o van de voorraad utiliteitgebouwen wordt door 350.000 beheerders, veelal 
zonder deskundigheid, beheerd. Het beheer wordt als nevenfunktie verricht. 

- Het beheer vindt veelal niet-planmatig plaats. De nadruk ligt op het 
verhelpen van klachten en storingen. 

- Uit het Kaartbeeld Utiliteitsbouw blijkt verder dat van de middelgrote 
beheerders ca. 20 o/o zonder budget beheert en dat een andere 20 o/o alléén 
afhankelijk van het bedrijfsresultaat onderhoud pleegt. Deze percentages 
blijken binnen deze doelgroep onafhankelijk van de grootte van het bezit te 
zijn. Ook in de grootteklasse rond de 50.000 m2 bezit blijft ca. 40 o/o zonder 
budget of alléén afhankelijk van het bedrijfsresultaat onderhoud plegen. 

Uit deze marktverkenning kan worden geconcludeerd dat, indien wordt aange
toond dat een meer planmatige aanpak van utiliteitsgebouwen de betrokken 
ondernemers voordelen biedt, er binnen het beheer van utiliteitsgebouwen een 
grote latente onderhoudsmarkt ligt. 

"Zo professioneel als vaak de primaire produktieprocessen zijn georganiseerd, zo 
amateuristisch is men vaak bezig met het beheer van de conditites waaronder 
deze processen plaatsvinden." (3) De beschreven doelgroep lijkt dan ook gebaat 
bij een relatief eenvoudig instrumentarium dat inzicht verschaft in de onder
houctsbehoefte en exploitatiemogelijkheden voor hun gebouwen. 

( l) Burie, J.B.;"IOP-Bouw Werkplan Technisch Beheer, onderzoeksprogramma ter 
verbetering van voorwaarden voor innovatie bij beheer en onderhoud van 
gebouwen"; Buro Burie, 1985 

(2)Hofman, H., W. Eikelboom, K.J. van Haelst; "Kaartbeeld Utiliteitsbouw", een 
verkennend onderzoek naar het beheer van de voorraad utiliteitsgebouwen in het 
kader van IOP-bouw, Werkplan Technisch Beheer. Technische Universiteit 
Eindhoven, 1987 

(3) Priemus, H.;"Research-agenda voor het technisch beheer van vastgoed; 
Werkplan Technisch Beheer van het IOP-Bouw: balans en follow up; Onderzoeks
instituut voor Technische Bestuurskunde, 1989; 
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Ten aanzien van de gevarieerde en versnipperde infrastructuur van het technisch 
beheer wordt in het onderzoek Kaartbeeld Utiliteitsbouw geconcludeerd dat de 
beste mogelijkheden tot schaalvergoting en daarmee tot vergroting van de 
deskundigheid, liggen in een (verdere) uitbouw van de adviseursfunktie. 

1.2 Probleemstelling: ontwikkeling van een indicatief exploitatie-model voor 
utiliteitsbouw 

Voortbouwend op de conclusies van het Kaartbeeld Utiliteitsbouw heeft het 
voorliggend onderzoek tot doel de ondernemer-beheerders inzicht te verschaffen 
in de exploitatiemogelijkheden van hun gebouwen. 
Als strategie is gekozen voor de ontwikkeling van een indicatief exploitatiemo
del voor utiliteitsgebouwen, dat relatief eenvoudig onder de doelgroep moet 
kunnen worden verspreid. Het model dient de financiële conseqenties die met 
het beheer samenhangen zichtbaar te maken. De betrokken ondernemers kunnen 
zo op grond van financiële overwegingen worden gestimuleerd om tot een 
verantwoorde aanpak van het technisch beheer van hun gebouwen te komen. 
Bovendien kunnen de ondernemer-beheerders op grond van hun ervaringen met 
het indicatieve model meer gericht vragen stellen aan externe adviseurs. 

De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook: 
Ontwikkel een indicatief exploitate-model voor beheer van utiliteitsgebouwen dat 
middelgrote ondernemer-beheerders (1000 tot 100.000 m2 bedrijfsruimte) langs 
relatief eenvoudige weg financieel inzicht verschaft in de exploitatiebehoeften 
en de diverse hierop af te stemmen exploitatiemogelijkheden van hun ge
bouw(en). 

1.3 Afbakening: de met technisch onderhoud, schoonmaakonderhoud en gebouw
gebonden energieverbruik samenhangende exploitatiekosten 

Exploitatierekeningen van utiliteitgebouwen zijn in principe uit de volgende 
kostenposten opgebouwd: 

- Beheerkosten: 
administratie 
congiërge 
bewaking 

- Technisch anderhoud 
- Schoonmaakonderhoud 
- Energie 
- Belastingen en verzekeringen 
- Kapitaalslasten 
- Gebruiksgebonden kosten: 

catering 
beveiliging 
communicatie 
filterings- en reinigingsinstallaties 
clean room faciliteiten 
etc. 
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Het onderzoek beperkt zich in eerste instantie tot technisch onderhoud, 
schoonmaakonderhoud en gebouwgebonden energiekosten. Belastingen en 
verzekeringen worden als totaalpost in de berekeningen meegenomen. De overige 
kostenposten: beheerkosten, kapitaalslasten en gebruiksgebondenkosten, worden 
buiten beschouwing gelaten. 

Bedrijven kunnen de kostenposten vanuit diverse administratieve optieken 
rangschikken. Voor de realisatie van de met dit onderzoek beoogde doelstelling 
is het noodzakelijk dat de keuze van de kostenposten en de te hanteren 
administatieve typologie zo goed mogelijk aansluit op het actuele financieel 
management van de ondernemingen binnen de doelgroep. 

De ondernemers uit de doelgroep zullen, vanuit de financieringspositie van hun 
bedrijf gezien, geneigd zijn om "dynamisch" te beheren. Op grond van hun 
streven naar minimalisatie van het vermogensbeslag in de onderneming en een 
maximalisatie van omloopsnelheid hiervan, ligt het niet voor de hand met 
onderbaudsfondsen te werken. De reeds vermelde resultaten van het onderzoek 
Kaartbeeld Utiliteitsbouw bevestigen dit. Onderhoud zal, indien mogelijk, worden 
uitgesteld tot een financieel gunstig boekjaar, zodat het niet vanuit het 
langlopend of kortlopend vermogen behoeft te worden gefinancieerd. 
Daarnaast blijkt afstoten en verhuizen naar nieuwbouw op een gunstiger locatie 
een veel overwogen optie te zijn (I). 

In dit onderzoek is, aansluitend op de financiële mogelijkheden voor onder
nemingen, binnen de exploitatiekosten een onderscheid in meer dynamische en 
meer statische kostensoorten aangebracht. De met de dynamische kostensoorten 
verbondèn uitgaven kan de ondernemer verschuiven tot een voor hem financieel 
gunstig tijdstip. Het gaat hier vooral om uitgaven met betrekking tot technisch 
onderhoud. De meer statische kostensoorten bestaan uit vaste posten zoals 
verzekeringen, belastingen, beheer- en bewakingspersoneel. 

De vaste jaarlijkse exploitatielasten komen elk jaar terug en zijn redelijk 
constant. Een aantal van deze vaste jaarlijkse exploitatielasten kan de onder
nemer rechtstreeks uit de boekhouding overnemen. De vaste jaarlijkse lasten 
voor klein dagelijks onderhoud, schoonmaakkosten en gebouwgebonden energie
kosten zijn wellicht moeilijker te bepalen. Het model biedt de mogelijkheid om 
deze kosten op grond van in te voeren gebouwkenmerken in te schatten. 
De variabele kosten voor technisch onderhoud komen uiteraard niet jaarlijks 
terug en zijn bovendien niet constant. Het model biedt de mogelijkheid om deze 
kosten op grond van in te voeren gebouwkenmerken en een in te voeren 
"onderhoudshistorie" van het gebouw in te schatten. 

Resumerend, de kostenposten: 
- klein dagelijks onderhoud; 
- schoonmaakonderhoud; 
- gebouwgebonden energiekosten; 
- variabele lasten voor technisch onderhoud; 
kunnen met behulp van het ontwikkelde model zowel voor de bestaande situatie, 
als voor nieuwbouw en verbetering worden geraamd. De overige kostenposten 
kunnen door de ondernemer eenvoudig uit de administratie worden overgenomen. 

(1) Broek, P.J. van den; "De industrie onder dak"; EIB, 1987. 
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1.4 Uitgangspunt: een nadrukkelijk onderscheid in onderhoudsbehoefte en 
onderhoudsbeleid 

De technische noodzaak tot onderhoud komt voort uit het verouderings- en 
slijtageproces van onderdelen. Binnen gebouwen lijken welhaast alle onderdelen 
en samenstellingen van onderdelen zich volgens verschillende onderhouds- en 
vervangingscycli te gedragen. 
Deze cycli interfereren, zodat in de tijd gezien de totale onderhoudsbehoefte 
sterk fluctueert (zie figuur 1.1 ). De weergegeven resultaten van een met het 
ontwikkelde model uitgevoerde analyse laten de totalen voor vijfjaarlijkse 
perioden zien. Deze kunnen, afhankelijk van de onderhoudhistorie en het 
specifieke beleid, van jaar tot jaar nog sterk verschillen. 

figuur 1.1: Technisch onderhoud van kantoorgebouwen 
··- ---------------------------

i 
1.~ 1 
i4j 
1 . .:! l 

I 

r 

"' 6 e 

do : dagelijks onderhoud 
t : terrein 
g : gevels 

d : daken 
ib :inbouw 

: installaties 

Los hiervan staat het onderhoudsbeleid, dat omschreven kan worden als de 
beredeneerde wijze waarop men met deze grillige, op onderhoudsçycli van 
onderdelen gebaseerde onderhoudsbehoefte wenst om te gaan. 
Binnen dit onderhoudsbeleid zijn vele beleidsmatige invullingen en achterliggende 
motieven mogelijk. Bekend zijn ondermeer het reeds vermelde streven naar 
onderhoudsfondsen waaruit onderhoudsuitgaven worden gefinancieerd, het streven 
naar meerjarige vaste cycli voor "geconcentreerd" onderhoud en het afstotings
beleid, dat ondermeer door institutionele beleggers wordt toegepast. 
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Aansluitend op de reeds omschreven dynamische financiële mogelijkheden voor 
ondernemingen, maakt dit onderzoek dan ook een nadrukkelijk onderscheid in 
de technische noodzaak tot onderhoud en het onderhoudsbeleid. 

1.5 Resultaat: een indicatief model met dynamische opties voor een "onderhouds
beJeid op maat" 

Een dergelijk dynamisch beheer biedt grote voordelen voor het financieel 
management van ondernemingen (gering vermogensbeslag, gunstige verhouding 
tussen kort en lang vermogen, belastingvoordelen, etc). Er schuilen echter ook 
grote financiële gevaren in. Onv,erwachte grote uitgaven kunnen tot liquiditeits
problemen leiden. De mate van voorspelbaarheid van onregelmatige uitgaven is 
dus voor het financieel management van de onderneming van groot belang. 

De uitgaven voor onderhoud en exploitatie van bedrijfsgebouwen blijkt zo'n 
fluctuerende uitgavenpost te zijn, waar ca. 40 % van de totale doelgroep 
binnen de bedrijfsbalans passief of actief mee schuift (zie het Kaartbeeld 
Uitilteitsbouw). 

Het resultaat van dit onderzoek is een model, dat door het onderscheid in 
technische onderbaudsbehoeften en onderbaudsbeleid beredeneerde keuzes in 
een ad-hoc onderbaudsbeleid mogelijk maakt. 

De met behulp van het model te berekenen theoretische onderbaudsbehoefte is 
een referentie voor de eigen onderhoudsuilgaven in het verleden en tevens een 
referentie voor het op korte termijn te verwachten onderhoud. 

De beslissingsondersteunende mogelijkheden van het model worden nog vergroot, 
doordat het in het model opgeslagen "kennissysteem" naast instandhouding 
eveneens de ontwikkeling en afweging van zowel nieuwbouw, verbouw, en 
verbeteringsvarianten mogelijk maakt. 

De onderlinge afweging van deze opties is voor de ondernemer om een groot 
aantal redenen interessant (zie figuur 1.2): 

- De ondernemer krijgt inzicht in de "onderhoudspieken" die hem boven het 
hoofd hangen en kan vroegtijdig financiële en organisatorische maatregelen 
treffen. 

- De ondernemer heeft de keuze om het technisch onderhoud al dan niet met 
het aanbrengen van exploitatiekosten besparende verbeteringen te combi
neren. 
Het normaal uitvoeren van technisch onderhoud drukt op de variabele kosten. 
Het uitvoeren van verbeteringen kan echter als investering worden opgevoerd 
en gefinancieerd. 

- Bij nieuwbouw wordt eveneens geïnvesteerd. Met nieuwbouw kan men 
aanzienlijk besparen op de vaste jaarlijkse exploitatielasten (energiezuinig, 
onderhoudsvriendelijk,eenvoudiger beheer en bewaking, etc). Voorts geeft 
nieuwbouw gedurende de eerste 15 jaar slechts geringe variabele lasten voor 
technisch onderhoud. Hiertegenover staat echter een toename van de 
kapitaalslasten, die eveneens op de exploitatierekening drukken. De resultante 
van deze besparingen en extra uitgaven kan globaal door dit model worden 
achterhaald. 
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figuur 1.2: afwegingsmogelljkheden binnen het model 

belnvtoedings-
mogelijkheden 
kostensoort: 

- vaste jaarlijkse 
exploitatie-
lasten 

-variabele 
lasten technisch 
onderhoud 

keuze finan-
cleringsvorm: 

- Investering 

-variabele 
last 

vargeU)klng 
gegevens 
boekhouding 
met ramingen 
van het model 

vergelijking 
van de 3 
opties 

onderlinge varschillen tussen de huidige exploitatie
uitgavan en de drie opties voor de toekomst 

gegevens optie optie optie 
eigen onderhouden verbeteren nieuwbouw 
boekhouding 

-constant -verlaging -verlaging 
mogelijk of 

verhoging 

- kleine ver- - kleine ver- -verlaging 
schulving In schulving In 
de tijd mogelijk de tiJd mogelijk 

-verlaging 
mogelijk 

var! erend% 100% 

100% varierend% 

De gebruiker is met behulp van deze dynamische opties in staat om voor zijn 
gebouwenbezit een "onderhoudsbeleid op maat" te formuleren. 
Dit alles echter uitdrukkelijk op indicatief nivo, daar het model niet pretendeert 
de unieke werkelijkheid te kunnen bevatten en de "expert" overbodig te maken. 

1.6 Werkwijze: empirisch én conceptueel 

Binnen het onderzoek is allereerst langs conceptuele weg met behulp van 
indicatieve prijzen en cycli voor technisch onderhoud, schoonmaakkosten en 
energiekosten een exploitatie-model geconstrueerd. 

Vervolgens zijn de uitkomsten ten aanzien van het technisch onderhoud 
vergeleken met de gemiddelde begrote onderhoudsbehoefte van een groot aantal 
Defensie-gebouwen. Dit is voor eenvoudige kantoorgebouwen, magazijnen en 
werkplaatsen gedaan. 
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De hoofdstuk-indeling van dit rapport weerspiegelt deze werkwijze en is als 
volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 beschrijft het funktionele ontwerp van het model. Uitgangspunten 
hiertoe zijn de aan het model te stellen eisen en de ter beschikking staande 
middelen in de vorm van gegevens, bronnen en testmogelijkheden voor het 
model. 
Langs conceptuele weg werd met behulp van de ter beschikking staande 
middelen een model geconstrueerd dat zo goed mogelijk aan de gestelde doelen 
kan beantwoorden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe met behulp van de beschikbare gegevens modellen 
werden geconstrueerd die aan de gestelde eisen van bedieningseenvoud en 
betrouwbaarheid voldoen. Het betreft de volgende modellen: 
3.2.1 cyclustijden en kosten voor technisch onderhoud; 
3.2.2 schoonmaakkosten; 
3.2.3 gebouwgebonden energiekosten (verwarming en verlichting). 

Het hoofdstuk bevat ook de vragenlijst, die door de gebruiker van het model 
dient te worden ingevuld. 

De ontwikkelde hulpmiddelen worden in hoofdstuk 4 uitgewerkt tot een 
prototype van het complete exploitatiemodeL Dit hoofdstuk beschrijft van "grof 
naar fijn" de wijze waarop de uiteindelijke gebruiker met het model kan omgaan 
en welke resultaten het hem biedt. 

In hoofdstuk 5 wordt de geldigheid van het model getoetst door de uitkomsten 
ten aanzien van het technisch onderhoud met de gemiddelde begrootte onder
houdsbehoefte van een groot aantal Defensie-gebouwen te vergelijken. Dit is 
voor eenvoudige kantoorgebouwen, magazijnen en werkplaatsen gedaan. 

Tot slot worden in hoofdstuk 6 de perspectieven van het model beschreven. 
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HOOFDSTUK 2: 
HET FUNKTIONELE ONTWERP VAN HET MODEL 

2.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd het probleemveld rond onderhoud en exploitatie 
van utiliteitsgebouwen nader gedetailleerd. In dit hoofdstuk wordt het zoge
naamde "funktionele ontwerp" (4) van het te ontwikkelen onderhoud-exploitatie
model beschreven. Dit mondt uit in een schema waarin resultaten, (sub)doelen 
en middelen in één structuur zijn ondergebracht. 
Het schema diende als richtsnoer voor de voor de verdere ontwikkeling van het 
model noodzakelijke aktiviteiten, zoals dataverzameling, ontwikkeling reken
modellen, nadere specificatie van het totale model, nadere specificatie van de 
invoer- en uitvoergegevens en ontwikkeling van tests. 

2.2 De aan het model te stellen eisen 

Aan het te ontwikkelen model worden de volgende eisen gesteld: 

I . De ondernemer-beheerder moet het model relatief snel in kunnen vullen. 
2. Hiertoe dient geen bijzondere bouwkundige kennis vereist te zijn. 

Het model dient op grond van relatief eenvoudig op te sporen gebouwkenmerken 
in pakweg een halve werkdag een indicatie van de gebouwgebonden onderhoud
en exploitatiekosten kunnen geven. 

3. In het model dienen diverse alternatieven, zoals instandhouding, verbete
ring/verbouw en nieuwbouw naast elkaar kunnen worden ontwikkeld en 
onderling afgewogen. 

4. Het dient vooral gericht te zijn op een financieel strategische afweging van 
deze alternatieven. 

Het model dient een eerste stap op weg naar een onderhoud- en exploitatie
beleid te zijn. Men dient relatief eenvoudig te kunnen afwegen of een andere 
aanpak van onderhoud en expoitatie binnen het ondernemingsperspectief 
financieel gezien interessant zal zijn of niet. 

5. Het model dient vooral een afweging op relatief korte termijn te geven. 
6. De gebruikte rekentechnieken dienen op het financieel management van 

ondernemingen te worden afgestemd. 

Het model dient zo volledig mogelijk op de ondernemingssituatie te worden 
afgesteld. Door de turbulente economische ontwikkelingen kan en wil men niet 
lang vooruit kijken. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het woningbeheer, waar 
een 50-jarige afschrijvingspedode gebruikelijk is. 

(I) Pandata informatiesystemen; "SOM, een samenvatting van system development 
methodology"; Academie Service; 1981. 
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Om deze redenen wordt dan ook geen gebruik gemaakt van de contante 
waardemethode, waarmee vooral lange-termijn-effecten van varianten onderling 
kunnen worden afgewogen. 

7. Het model dient voor meerdere gebouwen en gebouwsoorten geschikt te zijn. 

De ondernemer kan diverse soorten gebouwen van verschillende leeftijden 
bezitten. Hij zal dus met behulp van hetzelfde programma meerdere gebouwen 
min of meer gelijktijdig willen evalueren. 

2.3 het funktionele ontwerp van het model 

Langs conceptuele weg zijn - uitgaande van de probleem-analyse en de gestelde 
eisen - de met het model beoogde resultaten, doelen en middelen in één 
structuur samengebracht (zie figuur 2.1 ). 

figuur 2.1: Het funktionele ontwerp van het model 

br.onnen gegevens model tests 

bewer1<en kengetallen 1ste-step: nagaan 
begrotingen onderhoud gevoeligheld 
mln. defensie rekenmodel voor variantles 
tijdschalen globale Indeatle Indeinput 
KOVOS vlahet 
normen 2destap: doorrakekenen 
mlnO&W van een 

rekenmodel aantal proef-
referentie-optie gelbouwen 

KOVOS energetisch 
basismodel 3de stap: 

aanbrengen 
mln.O&W .kengetallen rekenmodel vereenvou-
misset schoonmaak onderhouden dlglngen 
RGD en I ot 

rekenmodel verfijningen 
administratie eigen uitgaven verbeteren op basisvan 
onderneming In de tijd; de resultaten 

gebruik; rekenmodel 
gelbouw- nieuwbouw 
kenmer1<en vergelijking 

4destap: met defensie-
taxateur taxatie huidige gebouwen 

waarde evaluatiemodel 
exploitatie-

min. defensie kengetallen rekeningen 
mln.O&W nieuwbouw 
misset 

mln. defensie prijzen deel-
misset verbeteringen 
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2.4 Het "eindplaatje" van het model: vergelijking van vier exploitatie-rekeningen 

De 4de stap van het model (zie figuur 2.1) geeft het uiteindelijke resultaat van 
het ontwikkelde model aan: de onderlinge vergelijking van de huidige exploita
tie-uitgaven, zoals vermeld in de administratie, met de drie verschillende 
opties: onderhouden, verbeteren of nieuwbouw. Hierbij wordt de in par. 1.3 
opgesomde indeling naar kostenposten gehanteerd. Het "eindplaatje" van het 
model ziet er schematisch gezien alsvolgt uit (figuur 2.2): 

figuur 2.2: Het "eindplaatje" van het model 

4-de stap Evaluatiemodel Exploitatlerekeningen : 

gegevens 
eigen 
boekhou· 
ding 

optie 
onder
houden 

optie 
verbe· 
teren 

optie 
nieuw
bouw 

Dit evaluatie-model zit uiteraard aan de "staart" van het model. 
Voordat de afweging kan plaatsvinden dient er voor elke afzonderlijke optie 
een raming voor de onderhoudsbehoefte, de schoonmaakwerkzaamheden en het 
gebouwgebonden energiegebruik te worden gemaakt. Dit geschiedt met behulp 
van drie rekenmodellen die naar de drie opties onderhouden, verbeteren en 
nieuwbouw zijn vernoemd. Deze drie rekenmodellen zijn geplaatst in de derde 
stap van het model. 
De tweede stap van het model is hier een voorloper op. Het stelt de gebruiker 
in staat om zonder kennis omtrent de "onderhoudhistorie" van het gebouw een 
grove indicatie van het te verwachten onderhoud te verkrijgen. 

De eerste stap bevindt zich aan de "kop" van het model. In deze eerste stap 
kan de gebruiker ter kennismaking met de problematiek globaal uitrekenen over 
welke gemiddelde jaarlijkse bedragen voor onderhoud, schoonmaken en energie 
het in zijn geval gaat. 

2.5 twee afzonderlijke nh·o's van rekenen 

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er in het model 4 stappen te nemen. Deze 
stappen zijn onderbouwd met 2 nivo's van rekenen: 
- het (zeer) globale nivo tbv stap 1; 
- het (enigszins) gedetaileerde nivo tbv de stappen 2,3, en 4. 
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Bij het globale nivo worden globale kengetallen gebruikt. Bij het gedetailleerde 
nivo worden gedifferentieerder kengetallen gebruikt. 

Het rekenen op de 2 nivo's vindt separaat plaats. De beide soorten kengetallen 
zijn van elkaar afgeleid om de eenheid en vergelijkbaarheid van de uitkomsten 
te waarborgen. 

Het globale nivo van rekenen dient om een snelle en grove indicatie te 
verkrijgen van de gemiddelde kosten van technisch onderhoud, energie en 
schoonmaken. 
Voor technisch onderhoud wordt op basis van soort gebouw, vloeroppervlak, 
inhoud en representativiteit een prijs per m2 per jaar gemiddeld bepaald. 
Voor schoonmaakonderhoud wordt op basis van soort gebouw, vloeroppervlak, 
hoogte en normstelling een prijs per jaar bepaald. 
Voor energie wordt op basis van bebouwd oppervlak, inhoud, gewenste tempera
tuur en isolatienivo een prijs per jaar bepaald. 

Op het gedetailleerde nivo van rekenen wordt zo nauwkeurig mogelijk geraamd. 
De mate van detaillering en daarmee nauwkeurigheid wordt bepaald door de te 
verwachten mogelijkheden van de beheerder om het gebouw te beschrijven (dus 
zonder technische kennis) in: 
- de samenstelling van (hoofd)elementen; 
- de oppervlaktes of aantallen van (hoofd)elementen; 
- de leeftijd of laatste vervangingsdatum van (hoofd)elementen. 

Bij het technisch onderhoud wordt gerekend met een "educated gess" van de 
gemiddelde samenstelling van de elementen en met gegevens over levensduren 
en reparatie- cq vervangingskosten , zoals die bij prognoses voor planmatig 
onderhoud gehanteerd worden. 
De uitkomsten verschijnen in bedragen per onderdeel per 5 jaar. 

Bij de energiekosten wordt gerekend met gegevens of aannames voor isolatie
graad, met opties voor de ventilatie, met de gewenste dag- en nachttempera
turen, met de soort verwarmingsinstallatie, met opties voor de warmtecapaciteit 
van het gebouw, met opties voor de interne warmteproduktie, met de gemiddelde 
zoninvaL 
Voor verlichting is een normnivo te beschrijven, maar een registratie van de 
feitelijke situatie verdient de voorkeur. 
De uitkomsten geven het gemiddelde jaarverbruik in m3 gas en kwu electriciteit 
voor het ingevoerde gebouw. 

Schoonmaakkosten zullen over het algemeen bekend zijn. Een verdere uitdieping 
van de normering op het globale nivo is daarom weinig zinvol. De rekenwijze 
van het globale nivo wordt hier herhaald. 

2.6 gegevens 

In figuur 2.1 staan links van de exploitaties de voor de berekeningen nood
zakelijke gegevens vermeld. Naast de in het model opgeslagen kengetallen voor 
technisch onderhoud, schoonmaak, energiegebruik, nieuwbouw en deelverbete
ringen staan de gegevens die de gebruiker zelf, afgaande op zijn gebouwdocu
mentatie en bedrijfsboekhouding, dient in te vullen . 
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Aronnen 

~eet links in figuur 2.1 staan de geraadpleegde bronnen. Voor dit onderzoek 
zijn gegevens geleverd door het architekten- en ingenieursburo KOVOS en het 
Ministerie van Defensie. Voorts is gebruik gemaakt van gegevens van ISSO, 
Misset, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de Rijksgebouwen
dienst. 

2.8 testberekeningen 

Geheel rechts in figuur 2.1 staan de met het model uitgevoerde rekentests. 
Allereerst werden voor diverse gebouwvarianten de gevoeligheid van het model 
getest. Op grond van deze ervaringen is het model 'aangepast. Er zijn vereen
voudigingen aangebracht in die delen, waar de variatie in de input nauwelijks 
variatie in de output tot gevolg had. Omgekeerd is het model verfijnd daar waar 
variatie in de input zeer grote verschillen in de output te zien gaf. 

De uitkomsten van het gedetailleerde nivo van rekenen zijn gebaseerd op 
aannames tav de gemiddelde kenmerken va'il elementen. De juistheid van deze 
aannames wordt aan de juistheid van de uitkomsten van het rekenmodel 
getoetst. (getoetst aan de defensiegebouwen). 
Voor energie is getoetst door vergelijking van de uitkomsten voor een aantal 
gebouwen met de uitkomsten voor die gebouwen van gedetailleerder rekenmodel
len met een gedetailleerder input. 

Voor technisch onderhoud is getoetst aan de onderhoudsbehoefte van een groot 
aantal gebouwen (kantoren, werkplaatsen, magazijnen) van het Ministerie van 
Defensie. Deze toetsing is beschreven in hoofdstuk 5. Daarbij zijn de volgende 
punten aan de orde: 

Toetsing van de globale kengetallen die gegenereerd zijn uit de gedetail
leerde kengetallen aan de gemiddelde uitkomsten van de defensiegebouwen. 

- Van de gedetailleerde kengetallen is nagegaan of de aannames voor de 
"gemiddelde" samenstelling van elementen juist lijken, of er bij het vereen
voudigen van de input geen belangrijke kostendragers verloren zijn gegaan 
en of de gehanteerde kengetallen en elementsamenstellingen wel bruikbaar 
zijn voor gebouwen die uit "vroeger tijden" stammen. 

- Deskundigen zijn het er niet over eens of het cyclisch verloop ·in onder
houdsplanningen in de praktijk is terug te vinden. Dit verloop komt immers 
voort uit de aannames voor de levensduur van elementen en materialen. 
Indien de spreiding hierin groot is, zou het kunnen dat in de praktijk eea 
volledig is uitgevlakt, hetgeen het model sterk zou kunnen vereenvoudigen. 

- In de literatuur zijn aanwijzigen te vinden dat de onderhoudsbehoefte van 
gebouwen afhankelijk zou zijn van leeftijd en grootte van de gebouwen. 
Indien juist zal de grootte vooral van invloed zijn op de globale kengetallen, 
daar het verschijnsel toegeschreven wordt aan de verhouding inhoud/omhul
ling en aan relatief toenemende omvang van de installaties bij grotere 

1 gebouwen. 
, Voor de afhankelijkheid van de leeftijd, dwz. voor het toenemen van de 

1 onderhoudsbehoefte in de tijd, zijn op basis van theoretische exercities 
1 nauwelijks redenen aan te wijzen. Bij de defensiegebouwen wordt nagegaan 

of de praktijk anders uitwijst. 
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HOOFDSTUK 3: 
DE BASIS VOOR HET MODEL, INPUTLIJST EN KENGETALLEN 

3.1 Inleiding 

De basis voor het model van de met technisch onderhoud, schoonmaakonderhoud 
en gebouwgebonden energieverbruik samenhangende exploitatiekosten wordt 
gevormd door gebouwgegevens en kengetallen. De gebouwgegevens hebben 
betrekking op herkenbare delen van het gebouw, die door de gebruiker op 
relatief eenvoudige wijze kunnen worden gegenereerd. Deze gegevens vormen de 
input van het model en zijn uitgewerkt in par.3.2. Daarnaast zijn kengetallen · 
nodig om uit de gebouwgegevens de kosten te kunnen berekenen, de output van 
het model. We onderscheiden daarbij: 
- kosten voor technisch onderhoud, in de tijd uitgedrukt d.m.v. cyclustijden; 
- schoonmaakkosten; 
- gebouwgebonden energiekosten. 
De kengetallen zijn uitgewerkt in par.3.3. Ze zijn verdeeld in globale en meer 
gedifferentieerde getallen om daarmee op twee nivo's van rekenen de stappen in 
het afwegingsproces te kunnen doorlopen. 
In een afwegingsmodel, waarmee beheerders de exploitatiekosten van hun 
bestaand gebouw, een verbeterd c.q. verbouwd gebouw en een nieuw gebouw 
kunnen vergelijken, zijn naast bovengenoemde kengetallen gegevens nodig van 
de kosten van (deel)verbeteringen en vervangende nieuwbouw. 

Gebouwgegevens en kengetallen dienen voor de gebruiker zodanig op elkaar te 
zijn afgestemd dat ze betrouwbaar genoeg zijn voor een globale kostenindicatie 
en hanteerbaar. 

Vanwege vergelijking met andere gegevens uit dit rapport wijzen we erop dat in 
dit hoofdstuk nagenoeg alle bedragen exclusief BTW zijn. 

3.2 De gebouwgegevens 

De beheerder gebruikt als input voor het afwegingsmodel een lijst met 
kenmerken van het gebouw, de inventarisatie ouw e e ns. Naast de 
beschrijvi.!!&-_van het gebouw in samenstelling, oppervlakte, aantallen, leeftijd en 
vervangingsdatum van(hoofd)elementen, zijn gebruikskenmerken opgenomen in 
de lijst. De laatste zijn vooral van belang.,-voor het berekenen van de 
~ak- en ~ekosten. 
De twee nivo's van rekenen, namelijk het globale en het meer gedifferentieerde, 
zijn in de lijst onderscheiden: voor het globale nivo, waarmee de eerste stap in 
het afwegingsmodel kan worden gezet, vult de gebruiker alleen de algemene 
gegevens onder 0 in. Dit kan op zeer eenvoudige wijze, zonder technische 
kennis. Voor het meer gedetailleerde nivo van rekenen bij het nemen van de 
stappen 2 t/m 4 dienen ook de gegevens van de gebouwelementen te worden 
ingevuld (I t/m7). Meer deskundigheid van de gebruiker dan het meten van 
oppervlakten is daarvoor nauwelijks vereist. Hierna volgt de lijst: 
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lijst 3.1 Inventarisatle gebouwgegevens 

0. Algemene gegevens. t.b.v. alle stappen en beide rekennivo's 

- datum 

- bouwjaar gebouw 

- jaar laatste grote renovatie 

- geografische ligging 

a. funktie gebouw 

b. afmet ingen 

c. gebruik 

d . klimaat 

0 kantoor 
kantoorruimten 
gangen 
magaz./archief 
toiletruimten 

0 produktie 

0 magazijn 

.... m2 

.... m2 

.. .. m2 

.... m2 

- bebouwde oppervlak .... m2 

(bruto vloeroppervlak begane grond) 

- totaal vloeroppervlak 

- aantal verdiepingen 

- (gemidd .) verdiepinghoogte 

- onbebouwd oppervlak 

- glasoppervlak buitenramen 
met ladder 
zonder ladder 

- aantal personen werkzaam 

.... st 

.... m 

.... m2 

in het gebouw ... . pers. 

- het gebouw is gemiddeld .... uur/dag 

in gebruik, gedurende .. .. dg/week 

- de gebruiksbelasting is 0 licht 

0 normaal 

0 zwaar 

(denken aan grote gewichten, trilingen, maar 
ook aan extreem hoge bezoekersaantallen, enz.) 

- thermostaatinstelling 
gedurende de gebruiks
pedode 
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e. rcprescntat!e 

- thermostaatinstelling .... •c 
buiten de gebruiksperiade 
(nachttemperatuur) 

- de ventilatiebehoefte is 0 normaal 

- elektriciteitsgebruik is 
het afgelopen jaar 

de representativiteits-

0 hoog 

.... kwh 

waarde van het gebouw is 0 normaal 

0 hoog 

- het schoonmaaknivo is 0 normaal 

0 hoog 

(geldt b.v. bij bijzondere hygii!ne-eisen of 
bij opstelruimtes voor speciale apparatuur) 

nndcre gegevens t.b.v. de stappen2 t/m 4 en het gedifferentieerde rekennivo 

- gevelvlak - metselwerk • schoon .... m2 

• gesausd .... m2 

• na-isolatie 0 ja 

0 nee 

- beton .... m2 

- vliesgevel .... m2 

panelen e .d. • hout .... m1 

• natuursteen .... m2 

• metaal .... m2 

• kunststof .... m2 

• glas .... m2 

(geen vensterglas) 

• isolatie 0 ja 

0 nee 

- gevelopeningen - kozijnen • zachthout .... m' 
• hardhout .... m2 

• kunststof 
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• aluminium .... m2 

• staal .... m2 

- vensterglas 0 enkel 

- draaibaar gedeelte (excl. 
electr. bedrijfsdeuren) 

- electrische bedrijfsdeuren 

0 dubbel 

0 triple 

.... % 

.... m2 

2. Vloeren - draagvloer - hout .... m' 

3. Daken 

- beton 

- isolatie 

- vloerafwerking - tapijt 

- linoleum o.i.d. 

- parket/natuursteen 

- overig 
(o.a. cement, asfalt e.d.) 

- dakbedekking - dakpannen 

- bitumineuze of kunststof 
dakbedekking 

- golfplaat • staal 

• eternite 

- isolatie 

- dakdoorbrekingen 

.... m2 

0 ja 

0 nee 

. ... m2 

.... m' 

. . .• m2 

.. .. m2 

.... m' 

...• m2 

.. . . m2 

... • m2 

0 ja 

0 nee 

- koepels, lichtstraten, enz. . ... m2 

- draaibaar gedeelte .... % 

4. Binnenwanden en plafonds 
- binnenwanden - steenachtig • schoon .... m, 

• gesausd m2 

• gestuct . . .. m2 

- gipsplaat .... m' 
hol. niet demontabel 
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5. Installaties. 

6. Terrein 

- plafonds 

- verwarming 

- systeemwand .... m2 
dr!mmrtabel, verplaatsbaar 

- vouwwand .... m2 

- puien .... m2 

- binnendeuren .... st 

- stucwerk .... m' 

- gipsplaat .... m2 

- systeemplafond .... m' 

- houtwolcementplaten .... m2 

- ketel .... st 

• capaciteit .... kW 

• rendement 0 normaal 

- verwarming d.m.v. 

Ohoog 

0 radiatoren 
(convectoren} 

0 blazers 
(luchtverw.} 

0 strafers 

- luchtbehandeling • ventilatoren .... kW 

- liften 

- electra + verlichting 

• aantal 
• per lift gemiddeld 

aantal stopplaatsen 

• aanwezige groepen .... st 

• aantal TL-buizen per .... m2 

- sanitair 

m2 vloeropp.kantoorruimte 

• aantal sanitaire units 
toiletgroep, keuken 

• boilerjgeyser 

- representatief gedeelte .... m2 

• waarvan verharding 
o.a. parkeerplaatsen 

- niet representatief gedeelte 

- hekwerken 

• waarvan verharding 
bijv. buiten opslag 
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3.2 De kengetallen 

3.2.1 Cyclustijden en kosten voor technisch onderhoud 

Er is door architecten- en ingenieursbureau KOVOS een normbestand voor 
onderhoudscycli opgebouwd. Het bestand bevat gegevens over welke 
onderhoudsactiviteiten ZIJn te verwachten (omschrijving werkzaamheden), 
wanneer die zijn te verwachten (cycli) en op welke kosten die geraamd worden 
(hoeveelheid maal eenheidsprijs). Het bestand is voor de gebruiker zichtbaar in 
het rekenmodel en kan, indien eigen ervaringscijfers voorhanden zijn, worden 
aangepast. Het onderstaande schema geeft de hoofdelementen van dit bestand 
weer. 

Lijst 3.2 Hoofdelementen uit lijst cyclustijden en kosten voor technisch 
onderhoud 

==GEVELS 
gemetselde geveldelen 
betonnen geveldelen 
houten geveldelen 
natuurstenen geveldelen 
metalen geveldelen 
kunststof geveldelen 
glazen geveldelen 
gevelopeningen: hout 

==VLOEREN 
houten vloeren 
beton vloeren 
vloerafwerking: 

==DAKEN 
pannedaken 

aluminium 
kunststof 
staal 
vensterglas 
draaibare delen 
bedrijfsdeuren 

cementdekvloeren 
natuursteen 
tegels 
linoleum 
parket 
tapijt 

bitumineuze of kunststof dakbedekking 
golfplaat daken 
dakdoorbrekingen 
==OINNENWANDEN +PLAFONDS 
plafonds: 

wanden: 

stucwerk 
gipsplaat 
systeemplafonds 
houtwolcementplaten 
schoon metselwerk 
stuc op steen 
gipsplaat 
systeemwanden 
vouwwanden 
puien 
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binnendeuren 
==INSTALLATIES 
verw:~rming: ketel 

radiatoren 
blowers 
strafers 

luchtbehandeling/ventilatoren 
liften 
electra: 

sanit:~ir: 

==TERREIN 
verh:~rding 

niet verhard terrein 
erfscheiding/hekwerken 

installatie 
armaturen 
buizen/starters 
toiletgroepen 
keukens 

==KLEIN DAGELIJKS ONDERHOUD 

Een fragment van de uitwerking van deze lijst geeft het volgende te zien: 

Lijst 3.3 

Kode 

20 
2010 
201000 
201005 
20100500 
20100505 
20100510 
20200505 
2020050502 
20200510 
2020051 

Fragment uit de lijst cyclustijden en kosten voor 
technisch onderhoud (prijzen excl. BTW) 

Omschrijving Hoeveelh Eh Norm Materiaal Ehprijs Totaal 

=VLOEREN 
HOUTEN VLOEREN 

vloerbesc hot repareren 20jr 
20% vloerdelen van houten balklaag 
cementdekvloer repareren 15jr 
cementdekvloer repareren IOjr 
losse delen verw.+instrooien 
cement+opn.egaliseren 

1.000 

12.340 

1.500 

12.00 

7.00 
7.00 

1.50 

12.00 
12.34 
7.00 
7.00 

Voor bepaalde werkzaamheden zijn twee cycli opgenomen, afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit of de representativiteit van het gebouw. 

3.2.2 Schoonmaakkosten 

In Misset -beheer en onderhoud- nr. 169 (januari 1989) worden kengetallen voor 
schoonmaakonderhoud gepresenteerd. Deze bestaan enerzijds uit globale 
kengetallen, uitgedrukt in manuren per m2 vloeroppervlak all in en anderzijds 
gedetailleerde kengetallen, per ruimtesoort en per soort vloerafwerking 
uitgedrukt in manuren per m2 vloeroppervlak . De globale kengetallen zijn voor 
dit onderzoek te grof, omdat de variatie in ruimtesoorten zo groot kan zijn dat 
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afwijkingen van ruim 20 % voorkomen. De gedetailleerde kengetallen zijn te 
fijn, omdat de invulling van de soort vloerbedekking per ruimte voor de 
gebruiker arbeidsintensief is terwijl de afwijkingen die ontstaan bij het hanteren 
van een gemiddelde prijs per ruimtesoort meestal ruim onder de 10% zullen 
blijven. Bij het bepalen van de schoonmaakkosten dient gelet te worden op de 
gebruiksbelasting. De verschillen die Misset opgeeft voor een lichte, normale of 
zware bezetting varieren, afhankelijk van de ruimtesoort, tussen 15 en 67~%. 
Voor de schoonmaakfrequentie is een onderscheid zinvol tussen normaal en 
hoog. Misset geeft voor net aanvaardbaar en goed onderhoud verschillen weer 
varierend van I 0 tot 67Jl%. Misset onderscheid moderne en oude gebouwen en 
geeft voor de laatste categorie kengetallen die circa 10 % hoger tiggen dan voor 
moderne gebouwen. 

Gezien het voorgaande zullen we voor het model de volgende variabelen in 
kengetallen hanteren: 
- een lichte, normale of zware bezetting; 
- ruimtesoorten, maar geen soorten vloerafwerking; 
- een normale en hoge schoonmaakfrequentie; 
- voor oude gebouwen een toeslag van 10% op de getallen voor moderne gebou 

wen. 

Op basis van praktijkervaringen dient een kengetallenbestand voor 
schoonmaakkosten te worden ontwikkeld, waarin voorgaande variabelen zijn 
verwerkt. Het volgende schema geeft voor kantoorgebouwen een illustratie van 
een dergelijk bestand, afgeleid uit gegevens van Misset-beheer en onderhoud- nr 
169 d.d. 1 januari 1989. 
De kengetallen gelden voor beide niveau's van rekenen, het globale· en het meer 
gedifferentieerde. Indien de werkelijke schoonmaakkosten bekend zijn, kunnen 
deze als zodanig in het model worden ingevoerd om de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten te vergroten. 

Lijst 3.4 Kengetallen voor de schoonmaakkosten per m2 per jaar in guldens 
voO'r een modern kantoorgebouw, dat 52 werkweken per jaar in 
gebruik Is 
(prijzen per I januari 1989, excl BTW. Voor definiëring van de be
grippen zie Misset-beheer en onderhoud-nr.I69, januari 1989). 

schoonmaakfrequentie hoog hoog hoog normaal normaal normaal 
bezetting licht normaal zwaar licht normaal zwaar 

ruimtesoort 
kantoorruimten 26,93 32,32 39,50 24,37 28,98 35,9I 
gangen 11,54 16,67 28,22 9,49 15,13 22,83 
archief /magazijnen 3,33 6,66 22,32 1,28 2,31 3,33 
toiletten 66,69 99,78 152,87 63,87 95,67 145,95 

De afgeleide kengetallen voor de gebruikte ruimtesoorten, ongeacht de 
toegepaste soort vloerafwerking, zijn voorlopig getoetst aan de globale 
kengetallen die Misset geeft per m2 all in . Ze blijken zeer betrouwbaar. 
Voor werkplaatsen is op een soortgelijke wijze een kengetallenbestand op te 

26 



bouwen met dezelfde variabelen als voor kantoorgebouwen. Voor magazijnen 
geeft deze werkwijze een onbetrouwbaar beeld; uit bovenstaande kengetallen 
voor archief /magazijn ruimten blijkt dat de frequentie van het schoonhouden, 
afhankelijk van het gebruik, zo sterk uiteen kan lopen dat de gebruiker deze 
moet invullen op de lijst inventarisatie gebouwgegevens, om betrouwbare 
kengetallen te kunnen verkrijgen. 

glazenwaswerk 
Bij kengetallen voor glazenwaswerk spelen de volgende variabelen een rol: 
- het raamtype; · 
- de bereikbaarheid en werkhoogte; 
- het aantal wasbeurten per jaar; 

Ook voor deze categorie onderhoud ontbreken nog voor kantoren, magazijnen en 
werkplaatsen specifieke kengetallen. De Misset gegevens laten wel zien in 
hoeverre de verschillende variabelen in een indicatief model moeten worden 
meegenomen, om betrouwbare kengetallen te krijgen . 
Voor de bruikbaarheid van het model is het onderscheid naar raamtypen vertaald 
in een onderscheid naar moderne en oude gebouwen. Uit de Misset gegevens is 
een gemiddeld kengetal afgeleid voor raamtypen in moderne gebouwen. De aldus 
verkregen kengetallen stemmen zeer goed overeen met ervaringsgegevens van 
Rijksgebouwendienst. Voor oude gebouwen moet i.v.m. meer bewerkelijke ramen 
een opslagpercentage worden aangehouden dat we voorlopig vaststellen op 20 %. 
De bereikbaarheid van het glas vertalen we voor het buitenwerk in ramen die 
met of zonder ladder kunnen worden gewassen. Voor binnenramen is een 
gemiddelde prijs afgeleid. 
Voor het aantal wasbeurten wordt een onderscheid gehanteerd dat gebaseerd is 
op de representativiteitswaarde van het gebouw. Als waarde wordt een normale 
en een hoge representativiteit aangenomen. Voor een normale representativiteit 
wordt op 6 wasbeurten per jaar gerekend, voor een hoge op 12 wasbeurten per 
jaar. 

De gemaakte keuzen t.a.v. voorgaande variabelen hebben tot de volgende 
voorlopige kengetallen geleid. Vermeld zijn de van Misset afgeleide getallen, 
terwijl tussen haakjes de vergelijkbare prijzen van de Rijksgebouwendienst zijn 
weergegeven. 
Ook voor deze gegevens geldt dat ze voor beide niveau's van rekenen kunnen 
worden gebruikt, dan wel vervangen worden door de werkelijke kosten. 

lijst 3.5 Kengetallen voor de kosten van glazenwaswerk voor een 
kantoorgebouw met een normale representativiteit (6 wasbeurten 
per jaar) 
(prijzen per I januari 1989, excl BTW) 
* bij binnenramen ook de binnenzijde van de buitenramen 
meetellen. 

buitenramen zonder ladder 
buitenramen met ladder 
binnenramen gemiddeld 

f 3,32 per m2 glas per jaar (f 3,30) 
f 6,64 per m2 glas per jaar (f 6,30) 
f 4,29 per m2 glas per jaar* 
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3.2.3 Gebouwgebonden energiekosten 

We onderscheiden: 
- de stookkosten; 
- de energiekosten voor verlichting en gebouwgebonden apparaten. 

stookkosten 
Voor de stookkosten is een rekenmodel opgesteld door architecten- en 
ingenieursbureau KOVOS. Het model is gebaseerd op een stationaire berekening, 
die is gecorrigeerd op de dynamische effecten rond zoninval, nacht en 
weekeindverlaging van temperatuur en interne warmteproductie. 
De berekeningsgang is als volgt: 
Eerst worden de warmteverliezen bepaald aan de hand van het transmissie- en 
ventilatieverlies per graad temperatuursverschil: de gewenste binnentemperatuur 
en het in graaduren uitgedrukte verschil van die binnentemperatuur met de 
gemiddeld voorkomende buitentemperatuur, k-waarden, oppervlakten, inhoud, 
ventilatievouden en bedrijfstijden. Het dynamisch gedrag van de teruglopende 
temperatuur tijdens nacht en weekeind wordt meegenomen. 
Na de verliezen worden interne warmteproductie en zon vergeleken met de 
warmtevraag en wordt vastgesteld welk deel van. deze winst wordt 
weggeventileerd vanwege oververhitting (correctie in verband met de dynamiek). 
Tenslotte wordt het verbruik uitgedrukt in m3 gas en na vermenigvuldiging met 
de gasprijs per m3 worden de stookkosten zichtbaar. 

De werkwijze om stationair het stookverbruik uit te rekenen en het dynamisch 
gedrag van een gebouw in de berekening te corrigeren, is algemeen 
geaccepteerd. De hier gehanteerde berekening is afkomstig uit het SWEEP
onderzoek (Stedebouw woningbouw energie evaluatie project; TU Delft, fac. 
bouwkunde 1985; ir. P.M.C. van der Grinten, m.m.v. ir. J. Post en ir. B. 
Pluymers). Deze laatste berekeningswijze behoort tot de familie van de 
graadurenmethode en is tamelijk nauwkeurig. Ze is voor de onderhavige 
toepassing geheel aangepasl aan de voor het !OP-onderzoek van toepassing 
zijnde lijst inventarisatie gebouwgegevens en bovendien versimpeld tot een een
kamer-model. Bij de hantering van de parameters is waar mogelijk een zo groot 
mogelijke nauwkeurigheid gehanteerd; waar dat niet mogelijk was is een redelijk 
gemiddelde aanname gedaan. Er is niet gekozen voor de opvatting dat wanneer 
een aantal fouten onvermijdelijk zijn, men het vervolgens met de overige 
componenten van de berekening ook niet meer zo nauw hoeft te nemen. 
In een bijlage wordt de berekeningswijze voor het stookverbruik kort vergeleken 
met een drietal soortgelijke berekeningen: ISSO-publikaties nr 16 en 22 en de 
NVN 5125. 

De berekeningswijze is als bijlage opgenomen. 

overige energiekosten 
Naast het stookverbruik spelen andere energiekosten een rol, zoals de kosten 
van electriciteitverbruik voor verlichting en andere gebouwgebonden installaties. 
We hanteren hiervoor voorlopig de navolgende globale kengetallen, die zijn 
afgeleid van de gegevens uit Misset, beheer en onderhoud, nr. 171 d.d. maart 
1989. 
- kantoren: 50 KW /m2 vloeropp./jaar voor een gebouw met een energiezuinig 

verlichtingsontwerp, bij gemiddeld 2000 bedrijfsuren per jaar. Bij een niet 
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energiezuinig ontwerp kunnen deze kosten oplopen tot 96 KW /m2 vloeropp. 
/jaar. 

- fabrieken: 38 KW /m2 vloeropp./jaar voor een gebouw met een energiezuinig 
ontwerp, bij gemiddeld 2000 bedrijfsuren per jaar. Bij een niet energiezuinig 
ontwerp: 44 KW jm2 /jr. 

- voor magazijnen zijn geen gegevens bekend waaruit kengetallen kunnen 
worden verkregen. 

Een nadere toetsing van de betrouwbaarheid van genoemde kengetallen heeft 
nog niet plaatsgevonden. Beter lijkt het de gebruiker zelf het aantal 
bedrijfsuren voor de verlichting en het aantal tl-buizen per m2 of per 100 m2 

te laten aangeven, ook in verband met het technisch onderhoud. 

3.2.4 Verbeteringen en nieuwbouw 

Zoals in de inleiding is vermeld vraagt een afwegingsmodel naast inzicht in de 
onderhoudskosten ook inzicht in de exploitatiekosten als gevolg van 
verbeteringen aan het gebouw en vervangende nieuwbouw. 

verbeteringen 
Verbeteringen kunnen deel uitmaken van het technisch onderhoud en gelijktijdig 
daarmee worden uitgevoerd. Dit zal in de praktijk vooral bij deelverbeteringen 
het geval zijn. De lijst cyclustijden en prijzen voor technisch onderhoud kan 
dan worden gebruikt om de kosten te bepalen. 
De kosten van verbeteringen zullen als investeringskosten worden opgevoerd in 
het exploitatiemodeL De consequenties voor het toekomstig technisch onderhoud 
werken door in de gewijzigde cyclustijden en daaraan gekoppelde te verwachten 
onderhoudsuitgaven. Ook kunnen de energiekosten wijzigen; e.e.a. wordt dan in 
het berekeningsmodel voor de stookkosten verdisconteerd. 
Voorbeelden van voornoemde (deel)verbeteringen zijn: 
- ingrepen die de exploitatiekosten verlagen, zoals: 

het vervangen van oude kozijnen door kunststof kozijnen om de kosten 
van technisch onderhoud , eventueel schoonmaakonderhoud en van 
energiegebruik te verlagen; 
het vervangen van bitumineuze dakbedekking door een bedekking met 
een verhoogde warmteisolatie, vanwege energiebesparing. 

- ingrepen die de bruikbaarheid of representativiteit van het gebouw en 
daarmee de bedrijfsvoering verbeteren, zoals: 

een nieuwe indeling en inrichting van kantoorruimten, die consequenties 
meebrengen voor het technisch en het schoonmaakonderhoud; 
het vervangen van de gevel vanwege representativiteit; 
het aanleggen c.q. vervangen van gebouwgebonden voorzieningen ten 
behoeve van communicatie en automatiseringssystemen. 

Voor het bepalen van de investeringskosten van niet op de lijst cyclustijden en 
kosten voorkomen (deel)verbeteringen en waarvan in het afwegingsmodel de 
financieringslaste worden opgenomen zijn aanvullende gegevens nodig. oe 
beheerder zal daartoe offertes moeten aanvragen om een redelijk betrouwbare 
kostenindicatie te verkrijgen. 
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nieuwbouw 
De investeringen als gevolg van vervangende nieuwbouw kunnen zeer globaal 
worden ingeschat met de navolgende kengetallen: 
- kantoren f 500,- /m3 
- magazijnen f 200,- /m3 
- werkplaatsen f 400,- /m3 
prijzen incl. BTW. 
In het uiteindelijk model dienen deze prijzen nader te worden gedifferentieerd, 
bijvoorbeeld naar 3 kwaliteitsniveaus van gebouwen, afhankelijk van gebruik en 
representativiteit en naar enige prijsbepalende materialen voor elementen. 
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HOOFDSTUK 4: 
HET MODEL 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 zijn voor technisch onderhoud, energie en schoonmaakonderhoud 
kengetallen ontwikkeld en is een gecombineerde inputlijst opgesteld. 
De kengetallen zijn vervolgens in een spreadsheet-programma opgenomen. 

In dit hoofdstuk wordt het technisch ontwerp nader uitgewerkt tot een 
prototype voor het complete exploitatie-model. Hiertoe worden de vier stappen 
van het model (zie figuur 4.1) een voor een behandeld. 

In de eerste stap van het model (paragraaf 4.2) wordt er op (zeer) globaal nivo 
gerekend met slechts enkele gemiddelde jaarlijkse kengetallen per m2. Deze stap 
kan zelfstandig worden gebruikt maar kan ook worden overgeslaan. 

Paragraaf 4.3 behandelt de tweede stap van het model. De gebruiker beschrijft 
op gedetailleerd nivo de maten, materialen en gebruikscondities van het gebouw. 
De schoonmaakkosten en energiekosten van het bestaande gebouw worden hier 
reeds op het gedetailleerde eindnivo bepaald. Voor de kosten van technisch 
onderhoud gaat het model zondermeer uit van de kengetallen voor de gemiddelde 
levencycli van (hoofd)elementen. 

Paragrafen 4.4.1 t/m 4.4.3 beschrijven respectievelijk de opties onderhouden, 
verbeteren of nieuwbouw uit de derde stap in het model. 
Paragraaf 4.4.1 behandelt de optie onderhouden. De gebruiker kan in deze optie 
de "onderhoudshistorie" van zijn gebouw invullen. Indien mogelijk geeft hij aan 
wanneer de laatste vervangingen van (hoofd)onderdelen hebben plaatsgevonden. 
De kosten voor de optie onderhouden kunnen zo meer realistisch worden 
ingeschat. 
Paragraaf 4.4.2 beschrijft de optie verbeteren. De gebruiker kan in deze optie 
enige verbeteringsvoorstellen invoeren en de effecten hiervan op technisch 
onderhoud, schoonmaakkosten en energiekosten ramen. 
Paragraaf 4.4.3 behandelt de optie nieuwbouw. De gebruiker kan hiermee voor 
nieuwbouw de kosten voor technisch onderhoud, schoonmaken en energie ramen. 

Paragraaf 4.5 beschrijft de laatste stap in het model: het evaluatiemodeL 
In deze vierde stap worden de ramingen voor onderhoud, schoonmaken en 
energie van de 3 opties met elkaar vergeleken. 
De gebruiker voegt aan het evaluatiemodel een aantal administratieve gegevens 
toe en schat in tegen welke lasten hij de ingrepen kan financieren. Door hier 
enkele, binnen zijn specieke mogelijkheden vallende, financieringsvarianten in te 
voeren kan hij ook op dit nivo tot een dynamische afweging van de hem voor 
ogen staande exploitatie-mogelijkheden komen. 
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figuur 4.1: Vier stappen in het model 

t-ste stap 

2-de stap 

3-deatap 

4-destap 

Rekenmodel Globale Indicatie voor 
onderhoud I schoonmaken 1 energie 

Rekenmodel Referenlle-Qptle voor 
onderhoud I schoonmaken 1 energie 

Rekenmodel Optie Onderhouden voor 
onderhoud I schoonmaken I energie 

Rekenmodel Optie Verbeleren voor 
onderhoud I schoonmaken I energie 

Rekenmodel Optie Nieuwbouw voor 
onderhoud I schoonmaken I energie 

Evaluatiemodel Exploitallerekeningen : 

gegevens 
eigen 
boekhou
ding 

optie 
onder
houden 

optie 
verbe
leren 

4.2 Eerste stap: het rekenmodel globale indicatie 

optie 
nieuw
bouw 

De gebouwenbeheerder uit de doelgroep zal over het algemeen voor wat betreft 
de exploitatie-kosten van zijn gebouwen, geen duidelijke globale kengetallen en 
totaalbedragen voor ogen hebben. Het globale indicatieve nivo van het model 
laat zien welke gemiddelde bedragen met het onderhoud, de schoonmaakwerk
zaamheden en het gebouwgebonden energiegebruik gemoeid zijn. 
Het rekenmodel globale indicatie geeft op grond van een beperkt aantal 
ingevoerde gegevens een raming van de onderhoudbehoefte, de schoonmaakwerk
zaamheden en het gebouwgebonden energiegebruik (verwarming en verlichting). 
Deze raming bestaat uit drie gemiddelde f/m2/jaar-prijzen voor onderhoud, 
schoonmaken en energie. 

De relaties tussen de gegevensinvoer, het rekengedeelte en de gegevensuitvoer 
kunnen als volgt worden beschreven (zie figuur 4.2): 
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figuur 4.2: Het rekenmodel glob_a_!~. indi~=!tie __ . ___ _ . 

Invoer 

gebruiken 
hoofdrnaten 
van eigen 
gebouw 

Gegevensin voer: 

1-ste stap Rekenmodel Globale Indicatie voor 
on_derhoud I schoonmaken I energie 

Rekengedeelte 

kantoren: m2 x I I m21 jaar 
werkplaatsen: m2 x I I m21 jaar 
magazijnen: m2 x I I m21 jaar 

UHvoer 

gemiddelde I I m2 I jaar 
prijzen voor onderhoud I 
schoonmaken I energie 

De gebouwenbeheerder vult de algemene gegevens van de in hoofdstuk 3 
opgenomen vragenlijst in. Deze algemene gegevens bevatten informatie omtrent 

- bouwjaar; 
- funktie van het gebouw; 
- afmetingen; 
- gebruik; 
- klimaat; 
- representatie. 

Rekengedeelte: 
Het rekengedeelte bestaat uit drie afzonderlijke delen voor technisch onderhoud, 
schoonmaakonderhoud en energieverbruik. 

Het technisch onderhoud wordt op dit globale nivo van rekenen (zie par. 2.5) 
bepaald door het vloeroppervlak van het gebouw te vermenigvuldigen met 
globale kengetallen, waarin de funktiecategorie van het gebouw, de representa
tiviteitscategorie en de inhoudscategorie verwerkt zijn. 

De gehanteerde globale kengetallen voor technisch onderhoud zijn afgeleid uit 
het empirisch onderzoek naar Defensiegebouwen (zie ook hoofdstuk 5). Zij 
dienen echter nog door rekenexperimenten te worden aangevuld. 

Voor het schoonmaakonderhoud geldt dat het globaal nivo van rekenen gelijk is 
aan het meer gedetailleerde nivo van rekenen. Voor de wijze van rekenen kan 
dan ook verwezen worden naar de betreffende paragrafen van hoofdstuk 3. 
De gehanteerde globale kengetallen voor schoonmaakonderhoud zijn voorlopig 
door bewerking van Missetgegevens verkregen. Op basis van praktijkervaringen 
dient een op deze rekenwijze afgestemd kengetallenbl$and te worden opgebouwd 
(zie ook hoofdstuk 3). 

Voor de berekening van het gebouwgebonden energieverbruik wordt op dit 
globale nivo van rekenen uitgegaan van globale afmetingen, globale isolatie
nivo's en de gewenste temperatuur. 

De gebouwgebonden energiekosten voor verwarming worden met behulp van het 
door KOVOS ontwikkelde energiemodel berekend. Voor wat betreft energie-
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verbruik van verlichting en gebouwinstallaties wordt vooralsnog gebruik gemaakt 
van gegevens uit Misset-beheer (zie ook hoofdstuk 3). 

Gegevensu i tv oer: 
De uitvoer van het model geeft de gebouwbeheerder een eerste globale indicatie 
van de exploitatiekosten van zijn gebouwen, uitgedrukt in gemiddelde f /m2/ j 
prijzen voor technisch onderhoud, schoonmaakonderhoud en gebouwgebonden 
energiekosten. 

4.3 Tweede stap: het rekenmodel refentie-optie 

Het rekenmodel referentie-optie stelt de gebruiker in staat om zonder kennis 
van de "onderhoudshistorie" van het gebouw een grove indicatie van het te 
verwachten onderhoud te verkrijgen. 

Door de invoer van maten, aantallen en materialen van het eigen gebouw, 
creëert de gebruiker een zogenaamd referentie-gebouw. Dit referentie-gebouw 
wordt precies "volgens het boekje" onderhouden. Dit wil zeggen dat het 
onderhoud en de vervanging van (hoofd)elementen van het gebouw precies 
volgens de in hoofdstuk 3 beschreven ideale onderhouds- en vervangingscycli 
zou verlopen. 
De praktijk zal veelal anders zijn. Dit tussennivo stelt de gebruiker in staat om 
"vanachter het buro" een grove indicatie van het te verwachten onderhoud te 
bepalen. 

Doordat de gebruiker zijn gebouwgegevens nauwkeurig invoert kan nu ook het 
gebouwgebonden energiegebruik op het (meer) gedetailleerde nivo van rekenen 
worden bepaald. 
Doordat de schoonmaakkosten slechts op één, globaal nivo van rekenen worden 
bepaald, blijven deze het zelfde. 

De relaties tussen de gegevensinvoer, het rekengedeelte en de gegevensuitvoer 
kunnen als volgt worden beschreven (zie figuur 4.3): 

figuur 4.3: Het rekenmodel referentie-optie 

2-de stap 

Invoer 

maten, 
aantallen, 
materiaiQn 
van onder
delen van 
eigen gebouw 

Rekenmodel Referentie-Optie voor 
onderhoud I schoonmaken I energie 

Rekengedeelte 

-cyclustljden voor onderhoud en 
vervanging van onderdelen; 

- kengetallen x m2 voor schoon
maakonderhoud; 

- kengatallen x m2 x tempera
turen voor energiegebruik 
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Illustratie van de fluctu
aties in kosten over 20 
perioden van 5 jaar 

voor onderhoud I 
schoonmaken I energie 



Gegevensin voer: 
De gebruiker voert alle gegevens van de in hoofdstuk 3 afgedrukte vragenlijst 
in. De algemene gegevens die hij reeds ten behoeve van de eerste stap: het 
rekenmodel globale indicatie, heeft ingevoerd krijgt hij opnieuw in beeld en 
kunnen nader worden geprecisieerd. 
Vervolgens vult hij de materialen, maten, aantallen en kenmerken van de 
hoofdelementen in: 
- gevels; 
- vloeren; 
- daken; 
- binnenwanden en plafonds; 
- installaties; 
- terrein. 

Rekengedeel te: 
Het rekengedeelte bestaat wederom uit drie afzonderlijke delen voor technisch 
onderhoud, schoonmaakonderhoud en energieverbruik. 

Het rekengedeelte voor schoonmaakonderhoud is identiek aan dat van het 
voorgaande rekenmodel. De opzet wordt in de par. 3.3 nader uiteengezet. 

De berekening van het gebouwgebonden energieverbruik kan nu op het (meer) 
gedetailleerde nivo van rekenen plaatsvinden, omdat nu ook alle gedetailleerde 
afmetingen en isolatie-nivo's werden ingevoerd. 

De gebouwgebonden energiekosten voor verwarming worden met behulp van het 
door KOVOS ontwikkelde energiemodel berekend. Voor wat betreft energie
verbruik van verlichting en gebouwinstallaties wordt vooralsnog gebruik gemaakt 
van gegevens uit Misset-beheer (zie ook hoofdstuk 3). 

In het rekengedeelte voor technisch onderhoud wordt als het ware een 
indicatieve onderhoudplanning voor de komende 100 jaar (20 periodes van 5 
jaar) opgesteld. Deze onderhoudsplanning wordt precies volgens de in hoofdstuk 
3 beschreven ideale onderhouds- en vervangingscycli voor de (hoofd)elementen 
van het gebouw opgebouwd. 

Het principe is zeer eenvoudig doch buitengewoon bewerkelijk en daardoor 
ideaal voor een spreatsheet-programma. De gebruiker kiest middels de gegevens
invoer de toegepaste materialen en bijbehorende hoeveelheden. 
Het spreadsheet-programma "plakt" vervolgens de bijbehorende onderhouds- en 
vervangingscycli aan elkaar en berekent aan de hand van de opgegeven 
hoeveelheden de prijzen. 
Er ontstaat zo één grote matrix (zie figuur 4.4). In de rijen staan de (hoofd)
elementen van het gebouw. In de kolommen staan 20 perioden van 5 jaar, 
waarin afhankelijk van de cycli, al of niet afzonderlijke ingrepen dienen plaats 
te vinden. 
De rekenkundige bewerking eindigt met een kolomsgewijze optelling van de 
bedragen, waardoor de totale geraamde kosten over de vijfjarige perioden 
bekend zijn. Deze fluctuerende getallenreeksen vormen de basis voor de uitvoer 
van de gegevens. 
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figuur 4.4: Matrix voor indicatieve onderhoudsplanning (voorbeeld) 

Perioden van S jaar: 
I 2 3 4 s 6 7 etc. 

(hoofd)-
elementen: 

Gevels: JO JO 
so 

Vloeren: s s s s s s 
20 20 

etc: 

Totalen: s IS 25 15 2S ss etc. 

Gegevensu i tvoer: 
Het model toont voor het referentie-gebouw de fluctuaties in de geraamde 
onderhoudsbehoefte, schoonmaakwerkzaamheden en gebouwgebonden energie
gebruik. De exploitatie-periode beslaat 20 perioden van 5 jaar. De bedragen zijn 
over deze 5 jaar gesommeerd. Het grillige verloop wordt grotendeels door de 
variabele lasten voor technisch onderhoud (zie ook par. 1.3) veroorzaakt. De 
gegevensuitvoer is in eerste instantie bedoeld om de gebruiker bewust te maken 
van de fluctuaties in de exploitatiekosten en de rol van de variabele lasten voor 
technisch onderhoud hierin. 
Als logisch uitvloeisel van de doelstelling van het onderzoek sluit de gehan
teerde berekeningswijze aan bij het korte-termijn-beleid van de tot de 
doelgroep behorende ondernemingen. De kosten worden daarom afgedrukt in 
"guldens van nu" en "bouwkosten van nu" (zie figuur 4.5). 

figuur 4.5: Technisch onderhoud van een kantoorgebouw 

----------------------------------------------

~ . : -: 

1.! ~ 
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1 " .... 

4 I 

'·: J 
I 

G.S -1 

2 4 < 

"' 
3 1C 11 1;: 1 ~ 14 1!: 1,; 1ï 18 13 2:l 

do : dagelijks onderhoud d :daken 
t : terrein ib : inbouw 
g : gevels : installaties 
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4.4 Derde stap: de rekenmodellen voor de drie opties: onderhouden, 
verbeteren en nieuwbouw 

De derde stap van het model stelt de gebruiker in staat om voor drie verschil
lende opties: onderhouden, verbeteren en nieuwbouw, een raming te maken van 
onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en gebouwgebonden energieverbruik. 

4.4.1 rekenmodel optie onderhouden 

De optie onderhouden gaat uit van een voortzetting van de huidige exploitatie 
door het plegen van het noodzakelijk onderhoud. 
Het rekenmodel raamt aan de hand van de door de gebruiker ingevoerde 
gegevens de indicatieve onderhoudsbehoefte voor de komende vijfjaarlijkse 
periode. 

Ter verhoging van de nauwkeurigheid van de raming kan de gebruiker de 
"onderhoudshistorie" van zijn gebouw invullen. Het gaat hier om de laatste 
vervangingsdatums van onderhoudskostenbepalende (hoofd)elementen. 

De relaties tussen de gegevensinvoer, het rekengedeelte en de gegevensuitvoer 
kunnen als volgt worden beschreven (zie· figuur 4.6): 

figuur 4.6: Het rekenmodel optie onderhouden 

gegevenstransport 
uit het referentie
model 

-maten 
- materialen 
- aantalen 
van onderdelen 
van eigen 
gebouw 

3-de stap 

Invoer 

jaartallen 
laatste ver
vangingen 
onderdelen; 
preclciering 

data tbv 
schoonmaken 
en energie 

Rekenmodel Optie Onderhouden voor 
onderhoud I schoonmaken I energie 

Rekengedeelte 

- aanpassingen cyclustijden 
voor onderhoud en vervanging 
van onderdelen 

- aanpassingen schoonmaak
kosten 

- aanpassingen energiekosten 
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Gegevensl n voer: 
Het rekenmodel voor de optie onderhouden hanteert in eerste instantie de 
invoergegevens die de gebruiker reeds in het rekenmodel referentie-optie heeft 
ingevoerd. 
Het rekenmodel referentie-optie gaat er echter zondermeer vanuit dat in de 
afgelopen exploitatie-perioden ook alle onderhoudsgevoelige elementen waarvan 
de onderhoudscyclus afliep vervangen zijn. De daadwerkelijke noodzaak voor 
vervanging is echter sterk afhankelijk van een complex aantal faktoren, 
waaronder aanvangskwaliteit, gebruiksbelasting, positie van het element, etc. 

Ter verhoging van de nauwkeurigheid van de te ramen onderhoudbehoefte kan 
de gebruiker de "onderhoudshistorie" van zijn gebouw invullen voor die 
(hoofd)elementen waarvan hij, bij benadering, het jaartal van de laatste 
vervanging kent. De invoer geschiedt door de vijfjarige periode aan te wijzen 
waarin de laatste vervanging (of, indien van toepassing: de oorspronkelijke 
montage tijdens de bouw) heeft plaatsgevonden. 

Indien de gegevens niet achterhaald kunnen worden kan men terugvallen op het 
model, dat in dit geval de indicatieve onderhoud- en vervangingscycli uit de 
referentie-optie hanteert. 

figuur 4.7: Technisch onderhoud van een kantoorgebouw 

~ .: _, 

L1 j 

! 

",· ./ ~ . ~ ' • I' 

do : dagelijks onderhoud 
t : terrein 
g : gevels 
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Rekengedeel te: 
De rekengedeelten voor schoonmaakonderhoud en gebouwgebonden energie
verbruik zijn identiek aan die van het voorgaande rekenmodel. 

In het rekengedeelte voor technisch onderhoud worden de gehanteerde indica
tieve cycli voor technisch onderhoud volgens de opgaven van de gebruiker 
gecorrigeerd. 
De correctie geschiedt door vanaf de opgegeven vervangingsperiode de onder
houdscyclus opnieuw te laten beginnen. 

Nadat men ten slotte alle (hoofd)elementen heeft gehad, worden ter verkrijging 
van de totaalbedragen opnieuw alle kolommen uit de matrix gesommeerd. Deze 
getallenreeksen vormen weer de basis voor de gegevensuitvoer. 

Gegevensu i tv oer: 
Het model geeft voor de volgende drie vijfjaarlijkse perioden een overzicht van 
de geraamde onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en gebouwgebonden 
energieverbruik (zie figuur 4.7). 

De indicatieve bedragen worden in "kosten van nu" en "guldens van nu" 
weergegeven. De bedragen van de éérstvolgende vijfjaarlijkse periode ná de 
bouw jaarperiode waarin het gebouw is ingeschaald, zijn hierdoor het meest 
betrouwbaar. De tweede periode is reeds minder betrouwbaar, etc. 

De gegevens hiervan worden naar het evaluatiemodel exploitatierekeningen (stap 
4) getransporteerd. 

4.4.2 Rekenmodel optie verbeteren 

Binnen de optie verbeteren worden naar keuze exploitatiekosten besparende 
investeringen gedaan en wordt het resterende noodzakelijke onderhoud uitge
voerd. 
Het rekenmodel raamt het effect van de exploitatiekosten beparende investe
ringen op de onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en het energiegebruik 
voor de komende vijfjaarlijkse periode. 

De gebruiker kan besluiten om een aantal exploitatiekosten besparende inves-
. teringen te plegen. Bijvoorbeeld . door bij noodzakelijke vervangingen duurzame 
en/of energiebesparende en/of schoonmaakkostenbesparende materialen toe te 
passen, zoals kunststofkozijnen en dubbelglas. Het effekt van deze invest~dngen 
op de onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en het energiegebruik kan met 
het rekenmodel optie verbeteren worden geraamd. 
De raming van het investeringsbedrag is echter niet in dit model opgenomen. 
De bedragen lopen door een te groot aantal faktoren te ver uiteen. Om de 
invloed van de investering op de financiële onderdelen van de exploitatie
rekening te kunnen ramen (zie stap 4) dient een offerte bij leverancier of 
installateur of een prijsindicatie van een bouwkundige relatie te worden 
aangevraagd. 

De relaties tussen de gegevensinvoer, het rekengedeelte en de gegevensuitvoer 
kunnen als volgt worden beschreven (zie figuur 4.8): 
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figuur 4.8: Het rekenmodel optie verbeteren 

gegevenstransport 
uit het model 
onderhouden 

-maten 
- materialen 
- aantalen 
van onderdelen 
vaneigen 
gebouw 

3-de stap 

Invoer 

gewenste 
materialen, 
maten en 
aantallen 
van de 
verbeteringen 

·--celievensinvoer: 

Rekenmodel Optie Verbeteren voor 
onderhoud I schoonmaken I energie 

Rekengedeelte 

- aanpassingen cyclustijden 
voor onderhoud en vervanging 
van onderdelen 

• aanpassingen schoonmaak· 
kosten 

• aanpassingen energiekosten 

Uitvoer 

mmingen voor onderhoud 
schoonmaken, energie 
voor de komende 3 x 5 
jaar 

De resultaten van het rekenmodel voor de optie onderhouden worden tot 
uitgangspunt genomen, waardoor de "onderhoudshistorie" van het gebouw ook in 
dit rekenmodel wordt meegenomen. 

De gebruiker krijgt opnieuw de volledige vragenlijst (zie hoofdstuk 3) met de 
door hem ingevoerde gegevens te zien. Hierop geeft hij aan voor welke 
(hoofd)elementen hij investeringen wil plegen, en wat de nieuwe materialen en 
maten zijn. Hierbij kan men enige besparende suggesties overnemen uit de bij 
het computerapplicatie te ontwikkelen gebruikerstoelichting. 

Rekengedeelte: 
De rekengedeelten voor schoonmaakonderhoud en gebouwgebonden energie
verbruik zijn identiek aan die van het voorgaande rekenmodel. 
De berekeningen worden aan de hand van de al of niet gewijzigde invoer
gegevens herhaald. 

In het rekengedeelte voor technisch onderhoud worden de uit het rekenmodel 
optie onderhouden voortkomende onderhouds- en vervangingscycli volgens de 
opgaven van de gebruiker gewijzigd. 
De lopende cycli van de te vervangen elementen worden afgebroken. Nieuwe 
cycli worden gestart. 
Ter verkrijging van de totaalbedragen worden opnieuw alle kolommen uit de 
matrix gesommeerd. Deze getallenree ksen vormen weer de basis voor de 
gegevensuitvoer. 
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Gegevensul hoer: 
Het model geeft een met de gegevensuitvoer van het rekenmodel optie onder
houden vergelijkbaar overzicht voor de volgende drie vijfjaarlijkse perioden van 
de geraamde onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en gebouwgebonden 
energieverbruik (vergelijkbaar met figuur 4.7). 
De raming voor de éérst volgende vijfjaarlijkse periode wordt eveneens naar 
het evaluatiemodel exploitatierekeningen (stap 4) getransporteerd. 

4.4.3 Rekenmodel optie nieuwbouw 

De optie nieuwbouw gaat uit van het verhuizen naar nieuwbouw. Het rekenmodel 
raamt voor deze nieuwbouw de onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en het 
energieverbruik voor de eerstkomende vijfjaarlijkse periode. 

De gebruiker kan een met zijn gebouw vergelijkbare nieuwbouw invoeren, 
waarin ook nieuwe wensen kunnen worden verwerkt. Theoretisch is het zelfs 
mogelijk om een geheel afwijkend gebouwontwerp in te voeren . De praktijk zal 
echter veelal anders zijn, omdat het realistisch uittekenen van een gebouw en 
het uittrekken van maten en materialen de nodige bouwkundige kennis vereist. 

De relaties tussen de gegevensinvoer, het rekengedeelte en de gegevensuitvoer 
kunnen als volgt worden beschreven (zie figuur 4.9): 

figuur 4.9: Het rekenmodel optie nieuwbouw 

gegevenstransport 
_referentie-optie 

·maten 
- materialen 
· aantalen 
van onderdelen 
van eigen 
gebouw 

3-de stap 

Invoer 

bijstellingen 
en wijzigingen 
van materialen 
aantallen en 
maten van 
onderdelen 
van het nieuwe 
gebouw 

Rekenmodel Optie Nieuwbouw voor 
onderhoud I schoonmaken I energie 

Rekengedeelte 

• cyclustijden voor onderhoud en 
de vervanging van onderdelen 

• kengetallen x m2 voor 
schoonmaakonderhoud 

• kengetallen x m2 x tempe
ratuur voor energiegebruik 
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Zowel de gegevensinvoer als het rekengedeelte zijn identiek aan die van het 
rekenmodel referentie-optie. Er is echter bewust gekozen voor een nieuwe 
optie omdat de gebruiker zelden een indentiek nieuw gebouw zal wensen. 

Gegevensin voer: 
De gebruiker krijgt opnieuw de volledige vragenlijst (zie hoofdstuk 3) met de 
door hem ingevoerde gegevens te zien. De gebruiker kan de data van het eigen 
gebouw overnemen of maten en materialen van het door hem gewenste nieuwe 
gebouw invoeren. Er kunnen een aantal besparende suggesties uit de bij het 
computerapplicatie te ontwikkelen gebruikerstoelichting worden meegenomen. 

Rekengedeel te: 
Het rekengedeelte komt overeen met dat van het rekenmodel referentie-optie 

Gegevensu i tv oer: 
De gegevenuitvoer komt overeen met die van de rekenmodellen opties onder
houden en verbeteren. Het 'model geeft voor drie vijfjaarlijkse perioden een 
raming van de onderhoudsbehoefte, schoonmaakbehoefte en het energieverbruik 
van het nieuwe gebouw (vergelijkbaar met figuur 4.7). 
De raming voor de éérst volgende vijfjaarlijkse periode wordt eveneens naar 
het evaluatiemodel exploitatierekeningen (stap 4) getransporteerd. 

4.5 Vierde stap: het evaluatiemodel exploitatierekeningen 

Het evaluatiemodel exploitatierekeningen stelt de gebruiker in staat de drie 
opties onderhouden, verbeteren en nieuwbouw met behulp van een totaalover
zicht onderling af te wegen. 
De gebruiker voegt aan het evaluatiemodel een aantal administratieve gegevens 
toe en schat in tegen welke lasten hij de ingrepen kan financieren. 
Door hier enkele, binnen zijn specieke mogelijkheden vallende, financierings
varianten in te voeren kan hij ook op dit nivo tot een dynamische afweging van 
de hem voor ogen staande exploitatie-mogelijkheden komen. 

De relaties tussen de gegevensinvoer, het rekengedeelte en de gegevensuitvoer 
kunnen als volgt worden beschreven (zie figuur 4.1 0): 

Gegevensin voer: 
De ramingen uit de rekenmodellen voor de opties onderhouden, verbeteren en 
nieuwbouw w0rden naar dit totaaloverzicht getransporteerd. 
Vooraf dient minimaal één van deze opties te worden ingevuld. Pas bij de 
invulling van twee opties is van onderlinge afweging sprake. 

Voor een onderlinge afweging van de opties onderhouden en verbeteren dient 
men de extra jaarlijkse renten en aflossingen die met de investeringen voor 
verbeteringen samenhangen in te vullen. 
Indien men de optie nieuwbouw in de onderlinge afweging betrekt dient men 
naast de extra rente en aflossingen voor het surplus aan investering (de 
nieuwbouwinvestering minus de marktwaarde van het huidige gebouw) de 
stijging van de verzekeringen en belastingen te worden bepaald. 
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figuur 4.10: Het evaluatiemodel exploitatierekeningen 
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Ten behoeve van de vergelijkbaarheid worden alle bedragen op eenduidige 
manier als jaarlijkse lasten gepresenteerd. De variabele lasten voor technisch 
onderhoud worden hiertoe door vijf gedeeld. De variabele lasten blijven echter 
in essentie een eenmalige uitgave. 

Gegevensuitvoer: 
De gegevensuitvoer biedt de ondernemer een totaaloverzicht met hierin alle 
onderlinge verschillen tussen zijn huidige admistratieve exploitatiegegevens en 
de opties onderhouden, verbeteren en nieuwbouw (figuur 4.1 1): 
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De raming voor de optie onderhouden geeft aan wat hem bij ongewijzigd 
exploitatiebeleid de komende 5 jaar aan vaste en variabele lasten boven het 
hoofd hangt. 

- De raming voor de optie verbeteren geeft aan wat hij hieraan kan doen door 
in verbeteringen te investeren. 
De raming voor de optie nieuwbouw geeft het resultaat van een totaal 
gewijzigd exploitatiebeleid. 

Naast de ramingen van de diverse kosten zijn voor hem als ondernemer, 
eveneens de beïnvloedingsmogelijkheden van de verschillende kostensoorten 
"vast" en "variabel" en de keuzemogelijkheden van de financieringsvormen 
"investering" en "eenmalige uitgave" van belang. Het model kan hem hiermee 
ondersteunen om een aan de dynamiek van het ondernemen aangepaste "exploi
tatievorm op maat" te ontwikkelen. 

figuur 4.11: Evaluatie exploitatlerekeningen opties onderhouden, verbeteren en 
nieuwbouw 
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HOOFDSTUK 5 

DE GELDIGHEID VAN DE UITKOMSTEN TEN AANZIEN VAN TECHNISCH 
ONDERHOUD 

5.1 Inleiding, de noodzaak om de uitkomsten te toetsen 

Het in het vorige hoofdstuk beschreven model is globaal en door de leek in te 
vullen. De indicatieve prijzen en cycli voor technisch onderhoud, voor zowel het 
globale als het gedetailleerde niveau, zijn gebaseerd op een inschatting van de 
kenmerken van het "gemiddelde" gebouw en op veronderstelde onderhoudscycli. 
De bruikbaarheid van deze inschatting dient te worden nagegaan. 

In hoofdstuk 2.8 is reeds aangegeven en toegelicht welke kwesties daarbij aan 
de orde moeten komen. Daaruit zijn de hierna volgende vragen afgeleid: 
- Hoe verhouden de globale kentallen voor kantoren, werkplaatsen en 

magazijnen zich tot de gemiddelde uitkomsten van zulke gebouwen? Hangen 
deze uitkomsten samen met leeftijd en grootte van de gebouwen? 
Hoe verhouden de uitkomsten voor het gedetailleerde niveau zich tot de 
gemiddelde uitkomsten van een groot aantal gebouwen voor wat betreft de 
totale onderhondsbehoefte en voor de onderhondsbehoefte van hoofdelementen 
als dak, gevel, binnenwanden/plafonds, installaties? 
Hoe verhoudt het cyclische verloop van de theoretische onderhoudsbehoefte 
zich tot de gemiddelde uitkomsten van een groot aantal gebouwen? 
Verloopt de onderhondsbehoefte van gebouwen die dateren uit verschillende 
perioden al dan niet verschillend? 

Op deze vragen wordt in dit hoofdstuk een antwoord gezocht. Hiertoe is gebruik 
gemaakt van materiaal van de grootste beheerder in Nederland, het Ministerie 
van Defensie. 

5.2 Het gebruikte materiaal: Bestandsinformatie en begrotingen voor zgn. 
geconcentreerd onderhoud van het Ministerie van Defensie 

Defensie onderscheidt klein onderhoud en geconcentreerd onderhoud. 
Het geconcentreerde onderhoud vindt plaats op basis van inspecties met een 
cyclus van 8 jaar. Eens in de 8 jaar wordt een gebouw dus weer technisch en 
functioneel up to date gemaakt. Het geconcentreerd onderhoud omvat, landelijk 
bezien, ca. 60% van de totale uitgaven aan onderhoud. 
De overige 40% wordt besteed aan zgn. klein onderhoud en tussenbeurten. 
Tussenbeurten zijn nodig omdat de beschreven 8-jaarlijkse cyclus pas enkele 
jaren wordt gehanteerd. Er zijn gebouwen die op hun beurt moeten wachten. 
Deze tussenbeurten zijn hier niet van belang omdat we alleen kijken naar de 
gebouwen die op de nominatie voor geconcentreerd onderhoud staan. 

De analyses van de uitgaven aan geconcentreerd onderhoud omvatten drie 
soorten gebouwen: burelen (militaire kantoorgebouwen), werkplaatsen en 
magazijnen. Van deze gebouwen levert de bestandsinformatie in principe de 
volgende gegevens: 

- bouwjaar 
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- bebouwd oppervlak 
- inhoud 
- materiaal van de gevel 
- soort dakbedekking 

De uitgaven aan geconcentreerd onderhoud zijn ontleend aan de daartoe 
opgestelde begrotingen. Het betreft dus een raming van het gewenste 
onderhoud (wellicht enigszins overvraagd) en niet het feitelijk gerealiseerde 
onderhoud, dat afhankelijk is van de beschikbaar gestelde middelen. In de 
begrotingen is het gewenste onderhoud onderscheiden in de navolgende 
kostendragers: 

• daken 
• gevels 
• schilderwerk buiten 
• schilderwerk binnen 
* vloeren 
• binnenwanden en plafonds 
• electrotechnische installaties 
• werktuigbouwkundige installaties 
* sanitair /rioleringen 
* energiebesparende maatregelen 
* milieutechnische voorzieningen 
* diversen 

Omwille van de zuiverheid zijn in de analyses de energiebesparende 
maatregelen en de milieutechnische voorzieningen buiten beschouwing gelaten. 
Gezien de geringe omvang van de post sanitair /rioleringen is deze 
samengevoegd met de post diversen. 
Om de onderscheiden kostendragers meer in overeenstemming te brengen met 
de hoofdelelementen van een gebouw is het schilderwerk buiten toegerekend aan 
de gevels en is het schilderwerk binnen toegerekend aan binnenwanden en 
plafonds (een vertekening, daar ook het binnenschilderwerk van de gevels nu 
aan de binnenwanden en plafonds wordt toegerekend). 

Een raming van de uitgaven aan klein onderhoud voor de onderscheiden soorten 
gebouwen en de verdeling daarvan over de gehanteerde kostendragers is door 
het Ministerie van Defensie opgesteld. 
Daarnaast is ingeschat welk aandeel functionele aanpassing (verbetering) per 
kostendrager bij het geconcentreerd onderhoud wordt meegenomen. 
Een complicerende factor is dat de leeftijdsopbouw van de drie opgestelde 
bestanden zeer ongelijkmatig is. Een groot deel van de gebouwen dateert uit de 
vijftiger jaren. 

5.3 Werkwijze 

Het hierboven beschreven materiaal is gebruikt om per soort gebouw: 

de gemiddelde behoefte aan geconcentreerd onderhoud per kostendrager 
te bepalen. 

met behulp van regressie-analyses de invloed op de hoogte van de 
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behoefte aan geconcentreerd onderhoud te bepalen van de volgende 
gebouwkenmerken: leeftijd - inhoud - materiaal van de gevel - soort 
dakbedekking. 

grafisch met behulp van voortschrijdende gemiddelden de ontwikkeling 
in de tijd van de onderhoudsuitgaven te analyseren. 

Om deze uitkomsten vergelijkbaar met de uitkomsten uit het model te maken 
zijn aan de gemiddelde behoeften aan geconcentreerd onderhoud de uitgaven aan 
klein onderhoud toegevoegd. Daarna is nog gecorrigeerd op de met het 
geconcentreerd onderhoud meegenomen verbeteringen. 
Deze uitkomsten staan beschreven in paragraaf 5.4. 

Vervolgens is op basis van de gemiddelden van de bestanden ten aanzien van 
inhoud, hoogte, gevel en dak het hypothetisch gemiddelde Defensie bureel/ 
werkplaats/magazijn vastgesteld. 
Deze hypothetische gebouwen zijn in het rekenprogramma ingevoerd. Zij ZtJn 
vergelijkbaar met de bestanden gemaakt door het aantal m3 per leeftijdklasse 
van 5 jaar in te voeren en zo een gewogen gemiddelde te bepalen. 
Deze uitkomsten via het rekenmodel zijn vergeleken met de uitkomsten van de 
Defensiegebouwen in paragraaf 5.5. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

5.4 De resultaten van de bewerkingen van de bestanden van 
Defensiegebouwen 

Bij de analyses is gebruik gemaakt van de begrotingen voor geconcentreerd 
onderhoud voor de jaren 1985 t/m 1988 voor magazijnen en 1986 t/m 1988 voor 
burelen en werkplaatsen. De betreffende magazijnen bevinden zich alle in 
Gelderland, de burelen en werkplaatsen zijn over een een groot deel van het 
land verspreid. 
Alle in de begroting opgenomen gebouwen zijn in de drie bestanden verwerkt 
met dien verstande dat later alle gebouwen kleiner dan 1000 m3 zijn verwijderd 
en dat de bestanden zijn opgeschoond voor momurnenten en gebouwen waarvan 
de onderbaudsbehoefte meer dan 30% van de vervangingswaarde bedroeg. De 
uitkomsten van de bewerkingen zijn in het onderstaande per soort gebouw 
weergegeven. Het gemiddeld verloop van de onderbaudsbehoefte in de tijd is 
weergegeven in de grafieken op het overzichtsblad. 

In de grafieken zijn de gebouwen in volgorde van leeftijd op de x-as te 
vinden. Op de y-as staan de uitgaven per gebouw in guldens per m3 per 
8 jaar. (N.B. in niet gelijke schalen). 
Gebouwen waarvan de uitgaven die van nieuwbouw benaderden zijn 
geëlimineerd, evenals de monumenten. Het verloop van de uitgaven is met behulp 
van voortschrijdende gemiddelden vereenvoudigd. De leesbaarheid van de 
grafieken vereist (nog) enig inleven door de zeer ongelijkmatige leeftijdsopbouw 
van de bestanden (met relatief veel gebouwen tussen 1950 en 1955), die de 
schaalverdeling op tien jaar (1935-'45-'55-'65-'75) zeer onregelmatig maakt. 
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figuur 5.1: Geconcentreerd onderhoud aan defensie-gebouwen per type per 
bouwjaar 
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De burelen 

Het bestand burelen omvat 81 waarnemingen (gebouwen). Bijna overal 
baksteengevels, de naoorlogse gebouwen meestal met bitumen gedekt, de 
vooroorlogse meestal met pannen. Het oudste gebouw dateert van 1813, de 
grootte varieert van 1000 - 37000 m3. 

De gemiddelde grootte bedraagt 5895 m3, de gemiddelde hoogte 7,5 m, het 
gemiddelde bouwjaar is 1947. 

De gemiddelde uitgaven per jaar zijn weergegeven in de onderstaande tabel: 

tabel 5.2: Technisch onderhoud aan kantoren van Defensie 

geconc.* klein* corr.* totaal per m2 

onderh. onderh. verb. 

totaal f 4,91/m3 2,32/m3 0,50/m3 6,73/m3 22,21 

daken 0,47/m3 0,19/m3 0,66/m3 2,18 
gevels 0,83/m3 0,55/m3 1,38/m3 4,55 
vloeren 0,52/m3 0,19/m3 0,71/m3 2,34 
binnenwanden/ 

plafonds 1,60/m3 0,93/m3 0,30/m3 2,23/m3 7,36 
installaties 1 ,20/m3 0,46/m3 0,20/m3 1,46/m3 4,82 
diversen 0,30/m3 0,30/m3 0,99 

• zie paragraaf 5.2. 

Uit de regressieanalyse blijkt dat invloeden van materialen, leeftijd en grootte 
op geen enkel niveau zijn te constateren. 
De cycli in de uitgaven volgens figuur 5.1 geven globaal gesproken een beeld te 
zien met pieken om de ca. 20 jaar. Opvallend is de uitschieter bij de gebouwen 
van de eind 
60-er jaren. 

De werkplaatsen 

Het bestand omvat 86 waarnemingen. Hoofdzakelijk baksteengevels en bitumen 
daken. Het oudste gebouw dateert van 1890, de grootte varieert van 1000-
56000 m3. De gemiddelde grootte bedraagt 7619 m3, de gemiddelde hoogte 6 m. 
Het gemiddelde bouwjaar is 1957. 
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De gemiddelde uitgaven per jaar zijn weergegeven in de onderstaande tabel: 

tabel 5.3: Technisch onderhoud aan werkplaatsen van Defensie 

geconc.* klein* corr.* totaal per m2 

onderh. onderh. verb. 

totaal f 3,48/m3 2,3l/m3 0,38jm3 5,77jm3 34,62 

daken 0,79/m3 0,23/m3 l,02/m3 6,12 
gevels l,02jm3 0,58jm3 l,60/m3 9,60 
vloeren 0,23/m3 0,23/m3 0,46/m3 2,76 
binnenwanden/ 
plafonds 0,62/m3 O,ll/m3 0,23jm3 0,50jm3 3,00 
installaties 0,96/m3 l,16/m3 O,l5/m3 1,97 /m3 11,82 
diversen 0,23/m3 0,23/m3 1,38 

* r;ie paragraaf 5 . 2. 

Om de invloed van de materialen na te gaan leende het in dit opzicht 
homogene bestand zich niet. 
Volgens de regressieanalyse nemen de totale uitgaven af bij een grotere inhoud 
(f 0,06/1000 m3). 

De totale uitgaven nemen toe bij een hogere leeftijd (f 0,04/ jaar), dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door gevels en binnenwanden/plafonds. 

In de cycli volgens figuur 5.1 is te zien dat hier de gebouwen van eind 60-er 
jaren geen bijzondere uitschieters opleveren. De enige piek ligt er daar bij de 
daken en dat lag voor de hand gezien de aard van de daken. De belangrijkste 
piek ligt over het algemeen bij 30-40 jaar oud. 

De magazi i nen 

Het bestand omvat 122 waarnemingen. Gevels van baksteen komen het meeste 
voor, beton minder, andere steenachtige materialen vormen een niet te 
verwaarlozen minderheid. Bitumen dakbedekkingen overheersen, daarnaast 
komen pannen en diverse soorten golfplaten voor. Het oudste gebouw dateert 
van 1911, de grootte variëert van 1000 - 5200 m3 . 

De gemiddelde grootte bedraagt 2999 m3, de gemiddelde hoogte 4,9 m., het 
gemiddelde bouw jaar is 1955. 
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De gemiddelde uitgaven per jaar zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

tabel 5.4: Technisch onderhoud aan magazijnen Yan Defensie 

geconc.• klein* corr.* totaal per m2 

onderh. onderh. verb. per m3 

totaal f 4,0l/m3 l,l6/m3 5,17 /m3 25,33 

daken 1,43/m3 0,22/m3 1 ,65jm3 8,09 
gevels 0,49/m3 0,56/m3 1,05jm3 5,15 
vloeren 0,14jm3 0,10/m3 0,24/m3 1 '18 
binnenwanden/ 
plafonds 0,56/m3 0,22/m3 0,78/m3 3,82 
installaties 0,93/m3 0,06/m3 0,99/m3 4,85 
diversen 0,45/m3 0,45/m3 2,11 

• zie paragraaf 5.2. 

Bij de regressieanalyses bleken de invloeden van gebruikte materialen zijn niet 
noemenswaard, behalve bij de daken: Gemiddeld wordt aan bitumen daken f 
I ,40/m2 meer besteed dan aan de anders gedekte daken. Gezien de leeftijd van 
het bestand is dat niet zo verwonderlijk. 
De totale uitgaven nemen relatief af bij een grotere inhoud (f 0,80/1000 m3). 

Bij de daken is deze invloed niet noemenswaard. Het totaal van de overige 
uitgaven neemt af bij grotere inhoud met f 0,85/1000 m3, voornamelijk onder 
invloed van gevels, W-installaties en diversen. De kosten van binnenwanden/ 
plafonds blijken leeftijdsafhankelijk (f 0,04/ jaar). 
In de cycli volgens figuur 5.1 is te zien dat er een piek ligt na zo'n 20 jaar en 
dan weer na zo'n 30 jaar. De daken vertonen elke 20 jaar een piek. 

Tenslotte 

Belangrijke vooronderstellingen bij het analyseren van de gegevens van 
Defensie waren dat leeftijd en grootte van gebouwen een rol speelden bij de 
relatieve hoogte van de onderhoudsuitgaven. Om deze invloeden te onderzoeken 
is gebruik gemaakt van regressie-analyses. 
De invloed van de leeftijd bleek daarbij zelden aanwijsbaar, verklaarbaar uit 
het cyclische verloop van de onderhoudsuitgaven. Als de periode waarover de 
waarnemingen zich uitstrekken vele malen de gemiddelde cyclusduur van 20-25 
jaar zou beslaan, dan waren er wellicht andere resultaten te verkrijgen, zij het 
dat de modelmatige analyses voor deze verwachting geen aanleiding geven. 
De invloed van de grootte van gebouwen blijkt bij magazijnen duidelijk 
aanwijsbaar, bij werkplaatsen gering en bij de burelen niet te traceren. Het 
verschil in gemiddelde grootte van de bestanden en de verschillen tussen de 
bestanden in de "range" van de grootte lijken debet aan de geconstateerde 
verschillen. 
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5.5 De uitkomsten van de Defensiegebouwen en het model vergeleken 

Onder werkwijze, paragraaf 5.2, is reeds beschreven dat voor het vergelijk 
tussen defensiegebouwen en de uitkomsten van het rekenprogramma de 
hypothetische gemiddelden voor burelen, werkplaatsen en magazijnen zijn 
vastgesteld. In het navolgende worden eerst de hoofdkenmerken van het 
hypothetische gemiddelde gebouw weergegeven, waarna de resultaten van het 
rekenen met dit gebouw worden vergeleken met de uitkomsten van de bestanden 
zoals die in de vorige paragraaf zijn beschreven. 
Om een zo goed mogelijk vergelijk te krijgen worden een aantal correcties 
aangebracht. 
Bij de uitkomsten van het Defensiebestand wordt normatief het 
binnenschilderwerk aan de gevel van binnenwanden/plafonds overgebracht naar 
gevel, wordt sanitair en rioleringen overgebracht van diversen naar installaties 
en wordt het restant van de post diversen weggeschreven. 
Bij de uitkomst van het hypothetische gemiddelde militair gebouw wordt de post 
dagelijks onderhoud over de andere posten verdeeld volgens de verdeling die 
geldt voor het klein onderhoud bij defensie. 

tabel 5.5: Verdeling klein onderhoud in procenten 

dak gevel vloer bi. wand/ install. totaal 
plafond 

kantoren 8 24 8 40 20 100 
werkplaatsen JO 25 10 5 50 100 
magazijnen 19 48 9 19 5 100 

Kantoren 

tabel 5.6: De kenmerken van het "gemiddelde" kantoor van Defensie 

GEBOUW: MIL6 
Bruto m3: 6000.00 
Bruto m2 1824.00 

gevels: baksteen 
ramen: hardhout, enkelglas 
vloeren: steenachtig 
vloerbedekking: linoleum 
daken: plat, bitumen 
plafonds: stuc 
wanden: stuc 
verwarming: cv 
luchtbehandeling: geen 
liften: geen 
toiletten: 10.00 
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De uitkomsten van het model voor het "gemiddelde" kantoor van Defensie en de 
feitelijk benodigde uitgaven aan kantoren van Defensie per m2 zijn in de 
navolgende tabel weergegeven. 

tabel 5.7: Kantoren, de feitelijke (defensie) en de voorspelde (model) uitgaven 
voor technisch onderhoud aan het "gemiddelde" kantoor van Defensie 
in fl/m2jjaar 

gecorrigeerd 
Def. corr. Model corr. Def. Model 

totaal 22,21 -0,41 23,69 21,80 23,69 

daken 2,18 l ,54 0,24 2,18 1,78 

gevels 4,55 0,60 4,84 0,72 5,15 5,56 

vloeren 2,34 2,09 0,24 2,34 2,33 

bi. wand/ 7,36 -0,60 6,42 1,20 6,76 7,62 
plafonds 

installaties 4,82 0,58 5,79 0,60 5,40 6,39 

diversen 0,99 -0,99 

dag.onderh. incl. 2,99 -2,99 

Model en werkelijkheid stemmen in grote lijnen overeen. Het verschil bij 
binnenwanden/plafonds kan een kwestie van hoeveelheden zijn. Het verschil bij 
installaties is verklaarbaar: Niet alle militaire kantoren hebben de beschreven 
CV -installaties en zeker niet alle militaire kantoren hebben een CV -ketel. Het 
ligt dus voor de hand dat de werkelijke uitkomsten wat lager uitvallen dan 
voorspeld. 
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De uitkomsten voor de totale uitgaven in de tijd geplaatst zien er als volgt uit: 

tabel 5.8: De ontwikkeling van de voorspelde onderhoudsoitgaven aan het 
"gemiddelde" kantoor van Defensie in 5-jaarlijkse perioden, over 100 
jaar, in guldens per m3 per 5 jaar 
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tabel 5.9: De feitelijke onderhoudsbehoefte van kantoren van Defensie op 
bouwjaar gerangschikt van 1935-1975 in guldens per m3 per 8 jaar 
(alleen geconcentreerd onderhoud) 
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De periode 1935-1990 geeft pieken te zien tussen 1965-'70 en tussen 1940-'45, 
terwijl er een dal te zien is rond 1950. 
Het voortschrijdend gemiddelde van de begrotingen van geconcentreerd 
onderhoud van defensie voor kantoren geeft hetzelfde beeld te zien. 
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In figuur 10 zijn de beide uitkomsten vergelijkbaar samengebracht. 

figuur 5.10: De onderhoudsbehoefte van kantoren van Defensie en de 
uitkomsten van het model over de periode 1935-1975 in 
fl./m3/5jaar 
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tabel 5.11: De kenmerken van de "gemiddelde" werkplaats van Defensie 

GEBOUW: 

gevels: 
ramen: 
vloeren: 
vloerbedekking: 
daken: 
plafonds: 
wanden: 
verwarming: 
luchtbehandeling: 
liften: 
toiletten: 

WEMILI 
Bruto m3: 
Bruto m2: 

baksteen 
zachthout, enkelglas 
steenachtig 

7500.00 
1250.00 

geen/lino in "kantoor• 
plat, bitumen 
sauswerk 
sauswerk/stuc in kantoor 
cv en blowers 
geen 
geen 
8.00 

De gemiddelde uitkomsten van het model voor de "gemiddelde" werkplaats van 
Defensie en de feitelijk benodigde uitgaven aan werkplaatsen van Defensie per 
m2 zijn in de navolgende tabel weergegeven. 
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tabel 5.12: Werkplaatsen, de feitelijke (defensie) en de voorspelde (model) 
uitgaven voor technisch onderhoud aan de "gemiddelde" werkplaats 
van Defensie in fl./m2jjaar 

gecorrigeerd 
Def. corr. Model corr. Def. Model 

totaal 34,62 -1,14 29,52 33,48 29,52 

daken 6,12 2,28 0,24 6,12 2,52 

gevels 9,60 0,28 9,54 0,60 9,88 10,14 

vloeren 2,76 1,38 0,24 2,76 1,62 

binnenwand/ 
plafond 3,00 -0,28 3,78 0,12 2,72 3,90 

installaties 11,82 0,24 10,14 1,20 12,06 11,34 

diversen 1,38 -1,38 

dag.onderh. incl. 2,40 -2,40 

Model en werkelijkheid stemmen in grote lijnen overeen. Het verschil bij daken 
lijkt uit een inhaalvraag voor te komen ten gevolge van de systematische 
aanpak in relatie met de leeftijdsopbouw van het bestand. Bij vloeren dient voor 
dit soort gebouwen de onderhoudsnorm nog bijgesteld te worden. Het verschil 
bij binnenwanden en plafonds lijkt een kwestie van hoeveelheden. Het gemiddeld 
gebouw is wat dit aangaat zeer gevoelig voor de aannames. 
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De uitkomsten voor de totale uitgaven in de tijd geplaatst zien er als volgt 
uit 

figuur 5.13: De ontwikkeling van de voorspelde onderhoudsultgaven aan de 
"gemiddelde" werkplaats van Defensie In 5-jaarlijkse perioden, over 
100 jaar, in guldens per m3 per 5 jaar 
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figuur 5.14: De feitelijke onderbaudsbehoefte van werkplaatsen van Defensie op 
bouwjaar gerangschikt van 1935-1975 in guldens per m3 per 8 jaar 
(allen geconcentreerd onderhoud) 

100 

., 0 ... "' .. .. 
~ .. :. 

10 .. 

"' .. 
~ 

60 
: -

zo . . . ! ... ; .. 

.. ; 

0 - ·i . ... i·. 

"'0 ..,.. .,.. 
1,1'1 .." W) ~ 
o- ". .. .,. 
.... - ... " 

~ c .. ... 

, · 

·. 

' 

. .... i· · 

De periode 1935- 1990 geeft pieken te zien rond 1965, rond 1955 en rond 1940. 

Het voortschrijdend gemiddelde van de begrotingen van geconcentreerd 
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onderhoud van Defensie voor werkplaatsen geeft in principe hetzelfde beeld te 
zien. 
In figuur 15 zijn de beide uitkomsten vergelijkbaar gemaakt. 

figuur 5.15: De onderhoudsbehoefte van werkplaatsen van Defensie en de 
uitkomsten van het model over de periode 1935-1975 in 
fl.jm3/5jaar 
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tabel 5.16: De kenmerken van het "gemiddelde" magazijn van Defensie 

GEBOUW: 

gevels: 
ramen: 
vloeren: 
vloerbedekking: 
daken: 
plafonds: 
wanden: 
verwarming: 
luchtbehandeling: 
liften: 
toilelten: 

NAMILI 
Bruto m3: 
Bruto m2: 

baksteen 
zachthout, enkelglas 
steenachtig 

3000.00 
600.00 

geen/lino in ' kantoor' 
hellend, bitumen 
sauswerk 
alleen sauswerk 
I straler 
geen 
geen 
0.2 

De uitkomsten van het model voor het "gemiddelde" magazijn van Defensie en 
de feitelijk benodigde uitgaven aan magazijnen van ·Defensie per m2 zijn in de 
navolgende tabel weergegeven. 
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tabel 5.17: Magazijnen, de feitelijke (defensie) en de voorspelde (model) 
uitgaven voor technisch onderhoud aan het "gemiddelde" magazijn 
van Defensie in fl./m2/jaar 

gecorrigeerd 
Def. corr. Model corr. Def. Model 

totaal 25,33 -1,76 20,46 23,57 20,46 

daken 8,0~ 2,18 0,56 8,09 2,74 

gevels 5,15 0,16 8,58 1,41 5,31 9,99 

vloeren 1' 18 l ,12 0,26 I, 18 I ,38 

binnenwand/ 
plafond 3,82 -O,I6 I, I8 0,56 3,66 I,74 

installaties 4,85 0,35 4,53 O,I5 5,20 4,68 

diversen 2,11 -2, ll 

dag.onderh. incl. 2,94 -2,94 

Model en werkelijkheid stemmen in grote lijnen overeen. Het verschil bij de 
daken is wederom een inhaalvraag ten gevolge van de systematische aanpak. 
Bij de gevels dient de normstelling voor het onderhoud aan roldeuren een optie 
extensief gebruik te krijgen. 
De aannames voor de hoeveelheid binnenwand in het gemiddelde gebouw zijn 
minimaal, kennelijk ten onrechte. 
Na correctie op bovengenoemde factoren zal het totaal van het technisch 
onderhoud ca. fl. 18,00 per m2 bedragen. 

59 



De uitkomsten voor de totale uitgaven in de tijd geplaatst zien er als volgt uit: 

tabel 5.18: De ontwikkeling van de voorspelde onderhoudsultgaven aan het 
"gemiddelde" magazijn van Defensie In 5-jaarlijkse perioden, over 
100 jaar in guldens per m3 per 5 jaar 
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figuur 5.19: De feitelijke onderbaudsbehoefte van magazijnen van Defensie op 
bouwjaar gerangschikt van 1935-1975 in guldens per m3 per 8 jaar 
(alleen geconcentreerd onderhoud) 
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De periode 1935/1990 geeft pieken te zien rond 1965 en tussen 1940-'45. 
Het voortschrijdend gemiddelde van de begrotingen van geconcentreerd 
onderhoud van Defensie geeft hetzelfde beeld te zien. 
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In figuur 5.20 zijn beide uitkomsten vergelijkbaar samengebracht. 

figuur 5.20: De onderhoudsbehoefte van magazijnen van Defensie en de 
uitkomsten van het model over de periode 1935-1975 in fl./m3/S 
jaar 
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5.6 De geldigheid van het rekenmodel voor technisch onderhoud. 

In het begin van dit hoofdstuk stelden we de vraag naar de betrouwbaarheid 
van de uitkomsten van het rekenmodel voor technisch onderhoud. Het betrof 
hier in het bijzonder: 

de globale uitkomsten 
de uitkomsten voor hoofdelementen 
het fluctuerend verloop in de tijd 
mogelijke verschillen ten gevolge van de periode 
waaruit gebouwen dateren 

De uitkomsten voor de totaal te verwachten onderhoudskosten zijn voldoende 
betrouwbaar gebleken. 
De bij werkplaatsen geconstateerde invloed van de leeftijd van de gebouwen is 
relatief gering en in dit kader te verwaarlozen. 
De invloed van de grootte van gebouwen zoals die geconstateerd werd bij 
werkplaatsen en magazijnen wordt straks vanzelf verrekend bij het invoeren van 
de hoeveelheden. 

Uit de geconstateerde congruentie in het fluctueren van de onderbaudsbehoefte 
in de tijd is af te leiden dat de periode waaruit gebouwen dateren kennelijk 
weinig invloed heeft, waar het gebouwen van na 1945 betreft (door Defensie 
gebouwd). 
Duidelijk is dat waar de onderhoudsuilgaven gebaseerd worden op de 
onderhoudsbehoefte, deze uitgaven soortgelijk fluctueren als door een op 
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cyclustijden gebaseerd model wordt voorspeld. 

Alles te zamen voldoende redenen om met het ontwikkelde rekenmodel verder te 
kunnen gaan. De inputlijst en de daarbij ontwikkelde kengetallen voor technisch 
onderhoud leveren een voldoende nauwkeurig resultaat op om als basis voor een 
operationeel (verkoopbaar) model te dienen. 
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HOOFDSTUK 6 

TOT SLOT 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van de onderlegger voor een 

model dat beheerders van utiliteitsgebouwen inzicht verschaft in de 

exploitatiebehoeften en de daarop af te stemmen exploitatiemogelijkheden van 

hun gebouw(en). 

De uitwerking is toegespitst op . het beheer van kantoor- en bedrijfsgebouwen en 

op de ondernemende beheerder. 

Deze onderlegger is in de voorgaande hoofdstukken ontwikkeld. Daarbij is 

voortdurend gezocht naar een evenwicht tussen het eenvoudig houden van de in 

te voeren gegevens en een voldoende nauwkeurigheid van de uitkomsten. 

Het indicatief exploitatie-model is vooral bedoeld voor ondernemer-beheerders, 

waarvoor het op grond van de omvang van het gebouwenbezit niet loont voor 

het beheer een professionele beheerorganisatie in het leven te roepen. 

De ondernemer-beheerder die het beheer van zijn gebouw(en) "erbij doet", 

krijgt met behulp van het model een indicatie van de onderhoudsbehoefte van 

zijn gebouw( en) en vooral ook in de fluctuaties daarin. 

Bovendien biedt het model de ondernemer-beheerder de mogelijkheid om naast 

de exploitatie van zijn bestaande gebouw, een exploitatie voor een nieuwbouw

alternatief en alternatieven voor onderhouds- en energiekostenbesparende 

verbeteringen te genereren, die onderling en met de exploitatie van het 

bestaande gebouw kunnen worden vergeleken. 

Het model kent 2 niveau's van rekenen: 

- het (zeer) globale niveau; 

- het (enigszins) gedetailleerde niveau. 

Bij het globale niveau worden globale kengetallen gebruikt. Bij het 

gedetailleerde niveau worden gedifferentieerde kengetallen gebruikt. 

Het rekenen op de 2 niveau's vindt separaat plaats. De beide soorten 

kengetallen zijn van elkaar afgeleid om de eenheid en vergelijkbaarheid van de 

uitkomsten te waarborgen. 
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Het globale niveau van rekenen dient om een snelle en grove indicatie te 

verkrijgen van de gemiddelde kosten van technisch onderhoud, energie en 

schoonmaken. 

Voor technisch onderhoud wordt op basis van soort gebouw, vloeroppervlak, 

inhoud en representativiteit een prijs per m2 per jaar gemiddeld bepaald. 

Voor schoonmaakonderhoud wordt op basis van soort gebouw, vloeroppervlak, 

hoogte en normstelling een prijs per jaar bepaald. 

Voor energie wordt op basis van bebouwd oppervlak, inhoud, gewenste 

temperatuur en isolatieniveau een prijs per jaar bepaald. 

Op het gedetailleerde niveau van rekenen wordt zo nauwkeurig mogelijk 

geraamd. De mate van detaillering en daarmee nauwkeurigheid wordt bepaald 

door te verwachten mogelijkheden van de beheerder om het gebouw te 

beschrijven (dus zonder technische kennis) in: 

- de samenstelling van (hoofd)elementen; 

- de oppervlaktes of aantallen van (hoofd)elementen; 

- de leeftijd of laatste vervangingsdatum van (hoofd)elementen. 

De uitkomsten van het model voor het technisch onderhoud zijn getoetst aan de 

feitelijke onderhondsbehoefte van een groot aantal gebouwen van het ministerie 

van Defensie. Zij bleken voldoende betrouwbaar om op de ingeslagen weg verder 

te kunnen gaan. 

Door aan te sluiten bij het voor ondernemers belangrijke korte termijn-denken 

zijn een aantal complicerende factoren vermeden: het invoeren van 

ontwikkelingen van rentestand, inflatie en prijspeil, het contant maken van 

uitgaven, de waardevermindering van gebouwen bij het stijgen der jaren en 

waardeveranderingen van locaties door veranderingen in infrastructuur en 

vestigingspa tronen. 

In de loop van het onderzoek is de scheiding tussen onderlegger en 

operationeel model vervaagd. Het uiteindelijk benodigde rekenporgramma is 

grotendeels reeds ontwikkeld. Dat was nodig om de relatie tussen input en 

output te kunnen onderzoeken en om de resultaten ten aanzien van het 

technische onderhoud aan praktijkuitkomsten te toetsen. 

Het ontwikkelde kengetallenbestand voor technisch onderhoud is met enige 
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correcties direct te gebruiken. Het stookkostenprogramma ligt klaar. Kengetallen 

voor schoonmaakonderhoud en electriciteitsgebruik vragen nog enige aandacht. 

Het in samenspraak met het IOP-bouw programma technisch beheer ontwikkelde 

onderzoek is hiermee afgerond. Het doel was niet meer en niet minder dan de 

onderlegger te maken, de mogelijkheden van een hanteerbaar exploitatiemodel te 

onderzoeken. 

In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat een model dat aan minder 

deskundige beheerders inzicht verschaft in de exploitatiebehoeften en de 

exploitatiemogelijkheden van hun gebouw(en), zeer wel mogelijk is. 

Hiermee is dan impliciet gezegd dat het uitgewerkte, hanteerbare, model er 

moet komen, wil het hier voorliggende werkstuk zinvol zijn. De middelen voor 

zo'n vervolg moeten echter nog gevonden worden. 

Een programma om tot toepassing van de in dit rapport beschreven resultaten te 

komen zou, uitgaande van de tot nu toé beschreven doelgroep, de volgende 

ingredii!nten moeten bevatten: 

- Het differentiëren en completeren van de kengetallen op het globale niveau; 

Voor technisch onderhoud m2-prijzen gedifferentieerd naar soort gebouw, 

vloeroppervlak, inhoud en representativiteit. 

Voor schoonmaakonderhoud prijzen op basis van het soort gebouw, 

vloeroppervlak, hoogte en normstelling. 

Voor energieverbruik op basis van bebouwd oppervlak, inhoud, gewenste 

temperatuur en isolatieniveau. 

- Uitwerken van het ruwe rekenmodel: 

de invoerlijst afstemmen op de spreadsheet, het invoeren en verwerken van 

de leeftijd c.q. laatste vervangingsdatum van elementen in de spreadsheet 

mogelijk maken, het koppelen van de invoerlijst met de drie 

rekenprogramma's voor technisch onderhoud, energie en schoonmaakonderhoud 

uitwerken. 

- Het gehele programma menu-gestuurd maken. 

- Experimenten waarbij getoetst kan worden op: 

compleetheid en toepasbaarheid voor elke beoogde situatie, werkbaarheid 

(voor de beoogde doelgroep en in de voorgestane vrije achternamiddag), 

normstelling voor kengetallen en levensduren, 
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detaillering schoonmaakinput, energie, 

bruikbaarheid van het hieronder genoemde systeem voor terugkoppeling en 

actualisering. 

- Het ontwikkelen van een systeem voor terugkoppeling van ervaringen en 

actualisering van de inhoud. Dit systeem zou aan de verspreiding van het 

"model" gekoppeld moeten zijn. 

- Nagaan hoe bij langdurig gebruik de in het programma opgeslagen normen 

aan de eigen ervaringen kunnen worden aangepast. 

- Het opstelling van een verspreidingsplan. 

Vooralsnog valt daarbij o.a. te denken aan: 

- direct mailing van de doelgroep via bestanden K.v.K. 

- info van de K.v.K.'s. 

Allemaal zaken die op zich geen grote problemen meer met zich mee zouden 

moeten brengen. Maar wel een aanzienlijke hoeveelheid werk die nog verricht 

moet worden om tot een daadwerkelijke toepassing te komen. 

Het volledig doorontwikkelen tot een dan toch commerciële toepassing ligt niet 

geheel in de lijn van een technische universiteit. Samenwerken bij het 

doorontwikkelen met een partner die in de gebruiksfase de eerder genoemde 

nazorg op zich kan en wil nemen, lijkt hier de aangewezen weg. 
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STOOKVERBRUIK 

Het stookverbruik is afhankelijk van: 
1 transmissie 
2 ventilatie 
3 beiden zijn afhankelijk van delta T x tijd • temperatuurverschil tussen buiten 

maal de tijd 
4 interne warmteproduktie 
5 zoninval 
6 massa van de gevel en het gebouw 

Deze variabelen worden per hoofdstuk behandeld. 

1. Transmissieverlies 'lf(: 
9t·.:; .. . ~ A-.A.k. .t'. tfh. x .ta:: ~ .. Á.4-?h .............. . 
A • verliesoppervlak 
a • weegfaktor (bij vloeren ••••••• ) 
k • k-waarde 
gh • graaduren 
(n.b.: k • graden Kelvin) 

m• 
constante 
msK/W 
hK 

Transmissieverlies • oppervlak x k-waarde voor alle gevels en daken 
gesommeerd maal het aantal graaduren/1000. 

Hoe is het A.K. te berekenen? 

1.1 We kunnen bij een ongeisoleerd gebouw uitgaan van: 
k-gevel • 1,75 
k-dak • 3,4 
a.k-vloeren • 2,7 x 0,27 • 0,73 
k-glas • 5,8 

• 1.2 Bij een geisoleerd gebouw kunnen we uitgaan van de in de bouw-
verordening geëiste lt-waarde; daaruit is een gemiddelde k-waarde af 
te leiden: - f At> 1 . K . : .1. . _ . 'Jt. 1f y -+- IJ - Jo ............ .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • QJ.C? •• A". .................... . 
V 

V • volume van het gebouw 
Ao• het geveloppervlak + dakoppervlak + vloeroppervlak (alle verlies

oppervlak, dus geen muren naar warme belendingen; muren naar koude 
buren wel tellen, naar eigen koude ruimten moet gekozen worden 
tussen de gevel ervan of de scheidingsmuur) 

Uit k en Ao volgt ltlJ., . 
- ~· I -3 

.~t. .:: .. . k. ~.Au .x. -3'!1. x.. Ja .... I<. Uk .... 
De It was eerst 10 en is daarna verhoogd (periodes na zoeken via VNG?) 

1.3 Bij een geisoleerd gebouw waarvan de It niet vaststaat, rekenen we met 
de volgende waarden: 
k-gevel • 0,5 
k-dak - 0,6 
k-glas • 3,2 
a.k-vloer ~. a.,.r. :::: .. o,J3. 

1, r 



2. 

2.1 

2.2 

3. 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

Ventilatieverliet f5t1 I( 

t;>u ~. ~'Y.,. x .1 o:-.~ Jt.. ij'k ... k~f.t. ... 
n - ventilatievoud 
V - gebouwvolume 
gh - graaduren 

1/h 

Het volume van het gebouw is bekend 

Het ventilatievouda 
normaal n • 1 
tochtdicht n • 0,8 
warmte-terugwinning n • 0,6 
veel ventilatie n- 1,5 
luchtverwarmming n • 1,2 
luchtverwarming met tochtdichting 
recirculatie n .. 0,8 

normaal is n - 1 ; hoog - 1,5 
bij onderwijs en kantoor n • 1 
bij produktie n • 1,5 

en 

bij magazijnen afhankelijk van het gebruik. 

De temperatuur maal de ti1d gh 
Het aantal graaduren i• een maat voor het ge•ommeerde temperatuur
verachil tu•aen binnen en buiten door uurlijkae vergelijking met het 
referentiejaara zie tabel 1. 

Keuze van de temperatuur 
Deze is afhankelijk vana 
- de thermastaatinstelling 
- het verwarmingssysteem 
- de vertrekhoogte 
- de masaa van het gebouw 

De thermostaatinstelling wordt gevraagd voor 3 periodena 
0.00 - 8.00 uur 
8.00 - 18.00 uur 

18.00 - 24.00 uur 

Het verwarmingssysteem 
Het verwarmingssysteem kan worden gevraagd. 
systeem gaan we uit van gewone radiatoren, 
H > 4m; daar gaan we uit van atralingawarmte 

Bij onbekendheid met het 
behalve bij hoge ruimten 

• omrekening tot KWh geschiedt door de warmtecapaciteit van lucht 
op 1200 J/m'K te atellen, vaardoora 

~V·;:;. MV.Y./200. )(..~ .~.; . . t.J::: _!_ kkJ4 <J · · :j s,1.1o~ 
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w 

GEWENSTE LUCHTTEMPERATUUR (C) 

ti 10 11 12 13 14 15 16 17 1S 

TIJD 

0- SU 11723 13409 15173 17001 1SS71 20774 22699 24634 26576 
S-18U 10014 11702 13506 15422 17447 19565 21763 24024 26330 

18-24U 7294 S454 96S2 10969 12305 136SO 150S3 16506 17943 
TOTAAL 29030 33565 3S360 43392 4S622 5401S 59544 65164 70849 

ti 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

0- SU 2S521 30466 32412 34357 36303 3S24S 40194 42140 440S5 
8-1SU 2S673 31042 33432 35S39 3S256 4067S 43105 45534 47964 

1S-24U 193S9 20S41 22297 23753 25211 26670 2Sl28 295S7 31046 
TOTAAL 765S3 S2390 SS140 93949 99769 105596 111427 117261 123096 

tabel 1: positieve graaduren per stookseizoen, gebaseerd op het decenniu 
1961/70 



3.1.2.1 

3.1.2.2 

3.1.2.3 

3.1.3 

3.1.4 

Bij gewone radiatoren rekenen we op een gelijke verdeling van 
luchttemperatuur en stralingstemperatuur. 

Bij luchtverwarming gaan we in de berekening uit van een 
luchttemperatuur van t~ + 3 (en een stralingstemperatuur van t~- 3). 
Dit beinvloedt alleen het ventilatieverlies. 
Bijvoorbeeld! 
t~. - gewenste temperatuur 
t~. - 2o•c 

C9i· =.[.Cl<. Ak. x. B1 ,~ .ktJ.~ 
Cifv::. .f\ V.·)(· 'l'":J, 1Á · k\.J.h · · · 

3 
Bij een stralingeverwarming rekenen we met een 
t~ - 3 (en een stralingstemperatuur van t~ + 3). 
het ventilatieverlies. 

luchttempe,atuur van 
Dit beinvloedt alleen 

Bijvoorbeeld! 
t~. - gewenste temperatuur 
t~. - 2o•c 

(Q é = .. -Eo..A kx.gl,J9. kl..?L, 

~ \1. = .. tt V..)<.. 6 Á, ''~· ~..~ • • 
3 

De vertrekhoogte 
De vertrekhoogte is van invloed op de temperatuurgradiënt van t~~~ah~· 
Daarmee wordt ook het transmissieverlies beinvloed. We verwaarlozen 
bij dit laatste de verschillen tussen hoge en lage geveldelen en 
tussen daken en vloeren, en behandelen het transmissieverlies als 
onder 3.1.2. 
Als grove benadering kiezen we een gradiënt van 1° per 
waarbij de gewenste temperatuur zich op + 1,5 m bevindt. 
in de berekening dat1 

m1 hoogte, 
Dit betekent • 

.t..;. =-. 'J. {t. lf. -t,r.).+. v.h ............ . 
2 

t~ - temperatuur t.b.v. de berekening 
t~. - thermostaattemperatuur 
vh - verdiepingshoogte 

De massa van het gebouw 
de 

massa 
hoog 

wordt 

De massa van het gebouw is van invloed op het na-ijken van 
temperatuur, als de thermostaat lager wordt gezet. Bij grote 
blijft de temperatuur langer hoog, waardoor het energieverlies 
is. dit uit zich in de aanvangslaat &'morgens. Bij weinig massa 
s'nachts bijgestookt. 

Dit effekt wordt benaderd door 1 · 

I • ) I -o-/tt-•) 
t~ nacht 
t~. 

t~.nacht 

c-

?-1-(s_l:.i? L/-e ..... ~ti?~-to.et.+ 
- temperatuur voor de berekening 
• thermostaattemperatuur overdag 
• thermostaattemperatuur s'nachta 
• tijd van de lage thermoataatinstelling in seconden 

8 x 60• of 14 x 60•) 

a~= .. ~i..c?f~·i~.t ... W.c ...... . 
~o..Ak + ~ -

3 

4 

(b.v. 



4. 

i C>--Ak zie 1 
nV r:ie 2 

De warmtecapaciteit• WC 
bij stenen gevels 
bij stenen gevels met buitenisolatie 
bij stenen gevels met binneniaolatie 
bij lichte gevel& 
bij glaa 
bij betonnen daken 
bij betonnen daken bovenop geisoleerd 
bij betonnen daken onderop geiaoleerd 
bij lichte daken 

En voorts 1200 J/K x V 
V • volume gebouw 

160 
300 
16 
16 

0 
160 
300 
16 
16 

En tenslotte• ~ Av1(30.000 + 280 x nb) J/K 
~A-1 • vloeroppervlak totaal 
nb • nuttige belasting in kg 

kantoren 200 
scholen 200 
winkels 300 
werkplaatsen 400 
kantines 400 
gymzalen enz. 400 

De interne warmte~roductie 
De interne warmteproductie bestaat uitt 
1- vrijkomende warmte uit electra 
2- personen 
3- gasgestookte toestellen (fornuizen e.d.) 

We beperken ons tot electra en personen. 

x 10.'" x A J/K 
x 10'" x A J/K 
x 10• x A J/K 
x 10'" x A J/K 

x 10• x A J/K 
x 10• x A J/K 
x 10• x A J/K 
x 10'" x A J/K 

We gaan er van uit dat de onvermijdelijke warmteproductie niet leidt 
tot oververhitting in het stookseizoen, en dua voor 100 % nuttig ia. 

4 . 1 Electra 
Een deel van de electrische verlichting komt direct vrij als warmte, 
een deel van het opvallend licht wordt omgezet in warmte. 
Het lichtrendement van een TL is hoog, van een gloeilamp laag ( reap. 
15 en 70 Lm/W). Andere toe1tellen (computers, kantoormachine•, 
koffiemachines) hebben een uiteenlopende warmteproductie. 

Voor het aandeel van de electra in de warmteproductie gaan we uit van 
1/3 van het verbruik gedurende de winter, zijnde 2/3 van bet 
jaarverbruik1 totaal dus 2/9 van bet jaarverbruikt 

rw ... 2/9 x jaarverbruik el. 

4.2 Personen 
Voor personen rekenen we op 110 W; dus de bedrijfatijd in 240 da&en x 
110 W x aantal personen. 
Dit is: 

1.40 ~/jtr x 5 dg/week x S,s h/dg x 110 W/pers 
1 Jïtû& 

160 KWh/jr.persoon. 
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5. Zoninval 
Deze is oriëntatie-afhankelijk, en afhankelijk van de belendingen. Een 
precieze berekening is onmogelijk zonder een 3-dimensionale weergave 
van de situatie. 
We zullen het daarom moeten stellen met een grove benadering. Een 
overweging daarbij is dat de zoninval niet mag leiden tot een 
abnormaal verlichtingspatroon en warmtehuishouding. We gaan daarom uit 
van een matige zoninval en rekenen op 

ÇZA~ . .". • 200 KWh/m'" 

opvallende zonne-energie per m2 raam per stookseizoen. 
Dit komt overeen met een NO of NW oriëntatie zonder belemmeringen. 
(Bij zeer &unstige oriëntatie en geen belendingen kan ~~·~ oplopen 
tot 400 KWb/m". 
Van deze opvallende zon komt alechts een deel binnent 

tq.'ZR'7. ~.:..z.T. A... x .. (Ç :z:c .... "(J. •••••••••••••••••• 

De ZTA - waardent 
enkel glas 
dubbelglas 
dubbelglas met reflexiecoating 
triple glas 

0,8 
0,65 
0,3 
0,5 . . 

De invallende zon ia van beperkt nut. De beperking vindt plaats aan de 
rand van het stookleizoen door extra ventilatie t.s.v. oververhitting. 
Deze oververhitting ia afhankelijk van de warmtevraas van het gebouw 
( lft;.+.«Jy) , van de invallende &on ( 6}U1M. L-: tde interne wamte-
produ!~tie (!\~) en van de traagheid van het gebouw. 

Een maat voor de traagheid ist 

~0:(~~-. =. R .... .. ............ . de 3.1.4 

Als effectiviteit van de zon stellen we voort 

rendement • t:': ... F .. ~.( 8.~.?:-."t. !), ........... . 
-frtrr• « 

R .12.:.;...... ..... ..... • 

:-( .. <!(:z~·dk .-t::JW ....... 
~ ... ~ .. 

Vervolgenst 
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vmwo'lrmitKJ vnn wonir~en 
N(-,(\erland.'3 Instituut vOCJY Nonna} ümtie 
noventbcr· 1 987 

[te;:e hHickcningGwij:;:o ie; uiterst flirnpul: e1· wordt een 11ireltta vertalirg 
gcgcvt.n v • .,rr do gehouwitdlOltd n.:tar het !l<1Sverhruilc Dit gflhcurt op hooia v.:sn 
een :;:Her groot aantil 1 ...tannomen ts~mg~csn:!o het l.oewonersgedray. dr. 0011\Ni j;o:e 
en de in- en externe isolatie van tie verltekken . Een van de aannamen is de 
zoninslrolir.g ter waarde van 200 ltWh/Jr m2 opvallerde zon op stl'h'lnd glas. 
I 11l i en alle o~turatnen cl i o aan NVN 5125 ten grontls 1 ag 1 iygen zouden wortien 
inqcvomtl in hot IOP-tncdol bestaat. een yurede kans op dezelfde uitkOlliSt. 
Hij nndcr·e gohouw- on gebnlikagegeven!J zal de uilkotnSt echter bellllngri.ik 
ven ;eh i 11 en; het !OP-mode 1 is dllln nauwkeuriger. 

IS'9'J 16 
I>E . JMRI. Ul<5 WARMTEBEl k)fl'TE VAN WONI NGFll 
nl<:l'\lie(l'J1n·uiksberekening per ver·trek en t.ot.:sal. 
<,k I ober 1 987 

Doza berokenirq lijkt sterk op dit't van het SWEEP orderzoek, llllleen diJ 
Ve>llno:_tevirlfJ is wat arders (niet hat. gehele gebouw wordt stlllp!Ogewijs 
ckJOryerfJk~nd. maar elk van belëU'flóJ zijrd orrlertleal wortlt. telkens geheel 
dnorgon~J(er'Kl waarbij alle stappen worden doorlopen) en do korrflktie op de 
dynilmiel< vnn zorrin .. 9lral irg en nachtverl.:syir~ is in beginsel yul ijk maar 
grafisdr iols eenvoudiger (zie figuur A:l-1 resp. 2 van genoeude publ ika
tie). liet is een rneork~mermodel en in die zin veel nauwkeuriy~r d.sn het t 

101'- mode 1 • maar voor het over i ge ge 1 i .ilc 

JS~X) 22 
l:liEJlGJI:ljWRUII< W SOOJI.GE!fl/WEN 
Eenvoudige l>er·ekenirçsmethcde en richtwaan::lf!n vooa· het tslgemeen voortgazet 
cor•Jerwi jt:J, 
november 1987 

l.leze publ il<at ie lovert etm dir{!kle v~rtal Îll\cJ v.:sn de gebouwinhoud naar hnt 
•·rter·gi'!vttlJluik. Dit gebeurt op grond van.P.en veronderstelt gebruik . Dit 
is o.i. ook zeer goed UlO!Je)ijk bij schoolgebouwen. Ter verhoging van de 
ni\uwkoudgheid wordt orrler-schaid geuttsdkl in t!ag- en avordo11der"Wi j9. Ook 
J}tlr orderclel:ll (gel.Jruiksporic.den. lher m<.•stüatinstall inqen, vont tlatie, 
lnmsmi!:::sie. intenle warmteprodukt ia. zon) ziJn biJstAl I irgen 111C.9t'll ijk. 
Oe ver ·t~lirg van inhcod naar verbruik geschied op ~ais van een 
oorP.ktmingswijze die gel ijl< is aan die in het JOP-1110del. Slechts op twee 
punten i~ er een verschil in aannamen: het ventilat.ievoud hij scholen 
wordt gem idde 1 d op 0 . 55 gehouden helgeen te 1 a"g is voor l~ i jsgebouwen 
en woning~n. en cte opv~lle~e zonna-ener-gie wordt uit.gedn..lkl per 
(•rienht.ia wMrbij het gemiddelde uitkoot op 215 )(Wh/.ir 1112 at~.sm gl.:ss 
hot.geen slectrts wetlllg meer is don rle in het I<F- model yehanteerdCJ 200 
k~l/jr m2 staand glas. 
Irrlien alle aannamen die aan IS9:> 22 ten yrordglag liggen 7,ouden worrlen 
irtgevoerd in ltet IeP-roedel beataal ean gerede kans op dezelfde uitkomst. 
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