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PRESTATIE BEHEERSING VAN GEBOUWEN 

Een mogelijk begrippenkader 

Prof.ir. H.A . J. Henket, 

Faculteit Bouwkunde TUE, 

Vakgroep Realisatie en Beheer. 

Januari 1988. 

1. INLEIDING 

Prestatiebeheersing van gebouwen is een van de belangrijkste 

opgaven waarvoor de bouwnijverheid op het ogenblik geplaatst is . 

Hiervoor zijn vooral vier met elkaar samenhangende redenen te 

noemen. 

Wanneer er sprake is van ruimtebehoefte ligt nieuwbouw steeds 

minder voor de hand, door de en~rme toenamè , van de 

lge~ouwenvoorraad -ïn de laatste dertig jaar. Vervolgens vraagt deze 

grote voorraad om eff-:ctief be~eer wil men niet omkomen in en door 

het eigen bezit. Immers een gebouw kost om het te hebben en te 

~uiken ~=n _ve~!_vou~:r~~-wat met). er oorspronkelijk voor betaald 

heeft om het te krijgen. Ten derde zijn de gebruiksperiode~ *), 

voor alle typen gebouwen steeds korter geworden. Hierdoor is de 

noodzaak voor afstemming tussen de tijdelijke en permanente 

aspecten van een gebouw steeds belangrijker geworden. En tenslotte 

wordt de vraag van opdrachtgevers en gebruikers naar gebouwen met 

een optimale relatie tussen baten en lasten duidelijker en 

dringender, maar tevens steeds gedifferentieerder. 

Om op een gestructureerde wijze onderzoek te kunnen doen naar 

enkele onderdelen binnen het totale veld van prestatiebeheersing, 

~) Gebruikeperiode is die periode waarin het programma van eisen 

ongewijzigd blijft. 
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hebben wij een denkraam en een begrippenkader ontwikkeld, waarmee 

we een aantal aspekten'kunnen benoemen en ordenen. 

Hierdoor worden de verschillende aspekten van prestatiebeheersing 

bespreekbaar. Maar beheersing betekent ook controleerbaarheid. Dit 

is alleen mogelijk door geschikte informatie. Om deze informatie 

te ordenen en bruikbaar te maken is eveneens een denkraam en 

begrippenkader nodig. 

2. GEBRUIKERS VAN GEBOUWEN 

Eigenaren en gebruikers van gebouwen willen zoveel mogelijk op het 

juiste moment beschikken over de juiste m3 ruimte met de juiste 

prestaties in de tijd, op de juiste plek. Ze willen dus, als de 

vragers naar ruimte, dat het ruimteaanbod past bij hun functionele 

doelen en de middelen die ze daar in de tijd voor over hebben (zie 

fig. I.) 

Deze funktionele doelen en de middelen kunnen we nader omschrijven 

in prestatie eisen die t.a.v. de ruimte gesteld worden in de tijd. 

Nu weet de doorsnee gebruiker*) van een gebouw net zo weinig over 

de keuzemogelijkheden die hem ter beschikking staan, als van wat 

er zich onder de motorkap van zijn auto allemaal afspeelt en 

waarom. Er zijn een enorm aantal keuzemogelijkheden, waarbij elke 

combinatie van mogelijkheden zijn eigen specifieke gevolgen heeft 

in de tijd. Bovendien is het niet zinvol om alle verschillende 

eisen even zwaar te laten wegen. Immers bij een operatiezaal 

kennen de eisen andere prioriteiten als bij een fietsenstalling en 

bij de restauratie van een waardevol gebouw kennen de eisen andere 

prioriteiten als bij een sp~culatief kantoorgebouw. Zie figuut 2. 

*) In het verdere verloop van dit artikel wordt het begrip 

gebruiker gehanteerd in de ruimste zin van het woord. 
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Het is de opgave van de deskundige, d.w.z. de ontwerpers, de 

adviseurs, de producenten en de beheerders om: 

1. De doelen en middelen van de gebruiker te vertalen in 

prestatie-eisen. 

2. Prioriteiten in de prestatie eisen aan te brengen 

overeenkomstig de doelen en de middelen van de gebruiker. 

3. 'De verschillende keuze mogelijkheden die daarbij horen open te 

leggen. 

4. De gevolgen daarvan in de tijd te voorspellen. 

5. De gebruiker te helpen bij de beslissing welke prestaties het 

beste passen bij zijn doelen en zijn middelen in de tijd. 

6. Te zorgen dat de gekozen oplossing gerealiseerd wordt 

overeenkomstig de gestelde eisen. 

7. Te zorgen dat de prestaties van de gerealiseerde oplossing 

geborgd zijn voor zolang dat de bedoeling is. 

8. De prestaties van het gebouw, indien zinvol en wenselijk aan 

te passen wanneer zij niet meer in overeenstemming zijn met de 

doelen en middelen van de gebruikers, of anders andere 

alternatieven aan te dragen. 

Het totaal van deze handelingen noemen we de prestatiebeheersing 

van gebouwen. 

3. HET GEBOUW 

Zoals uit het voorgaande blijkt hoort dus een gebouw optimaal te 

passen bij de eisen die de gebruiker stelt aan haar prestaties in 

1 de tijd. Nu staat elk gebouw vast op een specifieke plek met 

specifieke karakteristieken (klimaat, grondgesteldheid, 

infrastrukturen etc.) Vandaar dat het gebouw niet alleen een 

resultante is van de doelen en de middelen van de gebruiker, maar 

dat het ook onder invloed staat van lokale randvoorwaarden. 

Ook stelt de maatschappij een groot aantal eisen, b.v. op het 

gebied van geluidhinder, stankoverlast, welstand, veiligheid, 

subsidiering, verzekerbaarheid etc. etc. Deze maatschappelijke 

randvoorwaarden en de randvoorwaarden t.a.v. de lokatie, bepalen 

samen met de doelen en de middelen van de gebruiker, het totaal 
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van prestatie-eisen waaraan het gebouw moet voldoen, zowel in zijn 

roerende als onroerende onderdelen (dus de inrichting, de 

bouwkundige onderdelen en de installaties) en het terrein waarop 

het gebouw staat. Zie figuur · 3. 

De prestatie-eisen waaraan het gebouw moet voldoen, kan men 

onderscheiden in architectonische waarden en in gebruikeïsen. De 

architektonische waarden zijn te scheiden in zintuigelijke 

beleving en in symboliek ofwel de ideële uitgangspunten en 

opvattingen van de onderwerpers. 

De gebruikseisen verdelen we in :fy"Q.kt.!_Q~~it,. _Ç...OJ!ll.Q.U , 

elCpJ oitatie en veiligheid. Zie figuur 4. Al deze verschillende · 

aspekten zijn niet even makkelijk meetbaar. Sommige zijn alleen 

maar interpreteerbaar (b.v. architektionele waarden). Wel is het 

zo, dat door ze afzonderlijk en specifiek te benoemen, een 

mogelijkheid ontstaat d~ verschillende prestatie-eisen en de 

prestaties bespreekbaar en controleerbaar te maken. Met andere 

woorden het wordt nu mogelijk de gevolgen van de verschillende 

keuzemogelijkheden tegen elkaar af te wegen, waardoor het 

beslissen inzichtelijker wordt. 

We beschouwen het gebouw verder als een systeem gevormd door ~ 

subsystemen n.l. het funktionele systeem (de "geconditioneerde ------ -----~-- -
lucht") en het technische systeem (de materialisatie) • •• ._...._J:'n. :eor ....,.,.... ;,•...er __ _ 

Onder het funktioneel systeem (F.S) verstaan we het samenstelsel ---- - -- ......._._ - ~ ---............ 
van prestaties waardoor het gebouw funktieneert zoals het in 

.. ...__ - .._ >;-

werkelijkheid doet. Dwz. het funktionele systeem van ruimten is 

het geheel van comfort- en funktionele prestaties en van de 

architectonische waarden. Wil men aan de eisen van het funktioneel 

systeem voldoen, dan zijn er veel keuzemogelijkheden om dit te 

materialiseren. De materialisatie, de uiteindelijke vertaling van 

de funktionele prestatie-eisen in tastbaar materiaal, noemen we 

het technische systeem (T.S.). De prestaties van het technisch 

systeem worden bovendien bepaald door eisen t.a.v. exploitatie en 

veiligheid. 
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De prestatie-eisen van het chnisch s _st .~'1!1 worden dus 

grotendeels bepaald door de isen die aan het t~nktion~y~~em 

worden gesteld. Samen met de eisen t.a.v. veiligheid en -exploitatie bepalen zij de materiaalkeuze, cons~ructiekeuze en 

uitvoeringskeuze. Het funktioneel systeem op haar beurt wordt 
--·-- -- ----

heinvloed door de karakteristieken van het technisch s steem. Zo ---zal b.v. de goot van ventilatiekanalen (technisch systeem), de 

verdiepingshoogte van een ruimte (funktioneel systeem) 

beinvloeden. Een en ander is weergegeven in figuur 5. 

In de schema's zoals in de figuren 6 en 7 zijn weergegeven, worden 

de verschillende onderdelen van de randvoorwaarden en van de 

prestatie-eisen uit figuur 4, nader benoemd. 

Vanzelfsprekend zijn de eisen die verschillende participanten 

hebben t.a.v. de prestaties van het funktioneel systeem en het 

technisch systeem en de invloed die deze eisen hebben op het 

prestatiegedrag van het gebouw zeer verschillend afhankelijk van 

de motieven en belangen die ze hebben. Zie figuur 10. 

4. DE INVLOED VAN DE TIJD 

Wanneer de prestatie-eisen die aan het gebouw gesteld worden 

geformuleerd zijn, kunnen de prestaties van het gebouw gekozen 

worden en vastgelegd in een voorlopig ontwerp. Als de vQQt'Sp~J,lin_g_ 

v~n de prestaties die het o~~wer.p belooft . assen bij de 
~- - --~- --- ·----~"""-""--~--:1.----
restatie-eisen die aan het toekomstige gebouw gesteld worden, kan 

- - r-_-. ,,..,_- - ~ ._.., ~ ,. -

het definitieve on~we_Ip gemaakt worden, waarna bestek en 
~ - --- . ·-
bestektekeningen de definitieve kwalitatieve en kwantitatieve 

keuzen vastleggen. Vervolgens kan na de prijsvorming het gebouw 

gerealiseerd worden. Pas als het gebouw opgeleverd is en gereed is 

voor het eerste gebruik zal blijken of de prestaties in de tijd 

werkelijk passen bij de eisen die er aan gesteld werden. M.a.w. 

The proof of the pudding is in the eating. Nu zijn zowel de 

prestaties die het gebouw levert in de tijd als de eisen die er 
-- ~~-------·-·--............. _, 

aan gesteld worden niet statisch van karakter maar dynamies. De 

oorzaken en gevolgen hiervan worden later besproken. 
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Een en ander heeft tot gevolg dat in de loop van het gebruik van 

het gebouw het technische systeem onderhouden moet worden om de 

-Pprestaties van het gebouw in stand te houden. Bovendien zullen 

door verandering van de doelen en middelen van de gebruiker, zijn 

eisen t.a.v. het functionele systeem en het technische systeem 

veranderen. Dit kan betekenen dat een aanpassing van het 

oorspronkelijk programma van prestatie-eisen nodig is. Er staan nu 

een aantal mogelijkheden open. Men kan overgaan tot een 

herinvesting in het gebouw (hergebruik, herbestemming). Men kan 

ook besluiten niet meer in het gebouw te investeren, maar de eisen 

die men st~lt te verlagen, zodat deze weer passen bij de 

prestaties. Tenslotte kan men ook kiezen om de levenscyclus van 

het gebouw te beëindigen door middel van sloop. De totale 

levenscyclus van een gebouw is weergegeven in figuur 11. en figuur 

12. 

We onderscheiden verschillende soorten levensduren bij een gebouw. 

Om te beginnen kennen we de funktionele levensduur, ofwel de duur 

-waarin het gebouw op enigerlei wijze kan beantwoorden aan 

funktionele doelen. De funktionele levensduur bestaat meestal uit 

enkele gebruiksperioden. Een gebruiksperiode is de periode waarin 

het funktioneel systeem beantwoordt van het programma van eisen, 

dat eraan ten grondslag ligt. Deze is bij een kantoorgebouw b.v. 

tussen de 10-12 jaar, en bij een discotheek of boetiek b.v. 2-3 
( 
~ jaar. Vervolgens kennen we çechni.§_c~ leven_s duur 

'waarin het technische systeem voldoet aan de prestatie-eisen die 

eraan ten grondslag liggen. De eçono~i~e_ievensd~ur is de duur 

waarin het samenstelsel van funktioneel systeem en technisch 

systeem beantwoorden aan de economische eisen die men in de tijd 

stelt aan het gebouw en of het terrein waarop het gebouw staat. 

Tenslotte is er de symbolische levensduur ofwel de duur waarin 

vormgeving en betekenis van het gebouw voldoen aan de culturele en 

maatschappelijke opvattingen. 

Zoals reeds gesteld, veranderen de prestatie-eisen en de 

prestaties van een gebouw in de tijd. Dit is het gevolg van een 

groot aantal invloeden, die verschillend van aard zijn wat betreft 

het funktioneel systeem en het technisch systeem. Zie figuur 13. 



- 7 -

Als gevolg van de verschillende veranderingen van prestaties en 

prestatie-eisen in de tijd wordt elk gebouw gekenmerkt door een 

specifieke relatie tussen dat wat een meer continue karakter heeft 

en dat wat een tijdelijk karakter heeft. Terwijl de continuïteit 

cyclisch van aard is, is de tijdelijkheid lineair van karakter. 

Zie figuur 14. 

1 
Bij het ontwerp en het gebruik van een gebouw kan men rekening 

houden met het verschijnsel dat sommige prestaties en de eisen die 

men er aan stelt, een tijdelijk karakter hebben en andere een meer 

continue karakter. Dit kan door een onderscheid te maken tussen 

bouwdelen met een lange termijn, een middellange termijn en een 

korte termijn karakter en deze in plaats, maat en hoedanigheid op 

elkaar af te stemmen. 

Omdat de presta~v.e..r:minder~n in de t;jd_~ete_n ~e daarmee 

~ening houden. Zij bevinden zich in een bandbreedte, het 

acceptatiegebied met een boven- of streefgrens en een onder- of 

acceptatiegrens. Komt de prestatie boven de streefgrens dan heeft 

men in principe meer gedaan dan het evenwicht tussen doelen en 

middelen verlangt. Er wordt overgepresteerd. Valt de prestatie 

onder de acceptatiegrens dan moet er een aanpassing van de 

prestatie plaats vinden, immers er wordt ondergepresteerd. 

Verandering van inzicht t.a.v. de prestatie-eisen kan al in de 

voorbereidingsfase plaatsvinden. Deze kunnen zich als gevolg van 

de invloeden, zoals benoemd in figuur 13, in neerwaardse of in 

opwaardse richting bewegen. 

In figuur 15 is het acceptatiegebied en het 

prestatieverminderinga-

proces van het technisch systeem in beeld gebracht. 

De oorzaken waardoor de prestaties van het funktioneel systeem 

verminderen in de tijd, zijn deels afhankelijk van de 

prestatievermindering van het technisch systeem (zie ook figuur 

5). Deels zijn deze afhankelijk van de maatschappelijke invloed 

die in de tijd optreden, waardoor de doelen en de middelen van de 

belanghebbenden zich wijzigen. Deze invloeden op de prestaties 

kunnen zowel van buitenuit op het gebouw inwerken (b.v. de vraag 
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naar de funktie van het gebouw verdwijnt: een kasteel, een kerk) 

of van binnenuit (bv. men wil het produktieproces in een gebouw 

vereenvoudigen als gevolg van een efficienter transportsysteem). 

De oorzaken waardoor de prestaties van he·t technisch systeem -----------------
verminderen in de tijd zijn het gevolg van milieu en van 

g:~ruiksinvloeden _ en_~t gevolg van de organisatie t.a.v. het 

gebouw (bv. als er geen onderhoud wordt gepleegd treedt er 

corrosie op; als een constructie verkeerd gedetailleerd is treedt 

er bv. rot op). In figuur 16 zijn de oorzaken van 

prestatievermindering van het technisch systeem weergegeven (16.1) 

evenals de aard van de oorzaken (16.2) en het type oorzaak (16.3). 

In figuur 17 zijn de gevolgen aa_~gegeven van de 

prestatievermindering van het technisch systeem. Eveneens zijn de 

manieren weergegeven waarop deze gevolgen zich uiten. 

~ De mate waarin en de snelheid waarmee het prestatieverminderinga

proces plaats vindt is afhankelijk van al of niet bewust gekozen 

beslissingen gedurende de levensloop van het gebouw tot dan toe; 

dwz. vanaf het initiatief via beslissingen tijdens het P.v.E, het 

ontwerp, de uitvoering en het beheer. In figuur 15 is duidelijk te 

zien dat het prestatie nivo een eigen keuze is, als ook de hoek. 

Beiden zijn zoals reeds gezegd afhankelijk van doelen, middelen en 

randvoorwaarden. Figuur 18 wordt de samenhang tussen de oorzaken 

en gevolgen van het prestatie- verminderingaproces van het 

technisch systeem in beeld gebracht. 

Nu bestaat er echter een strijdigheid tussen de mogelijkheid om 

het prestatiegedrag van het funktioneel systeem en het technisch 

systeem te heinvloeden en de kennis m.b.t. het prestatiegedrag van 

het totale systeem. Zie figuur 19. Gedegen en geordende 

terugkoppeling van informatie uit de gebruiksfase over de 

beslissingen tijdens de voorbereiding, de realisatie en het beheer 

en de gevolgen daarvan op het prestatiegedrag, zijn dan ook 

noodzakelijk. 
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5. GEBOUWEN MANAGEMENT 

Om te kunnen beslissen waarom. wanneer. hoe en met welke gevolgen 

men zal beantwoorden aan de vraag naar geconditioneerde ruimte is 

management nodig. Het totaal aan management voorzieningen t.a.v. 

huisvesting noemen we huisvestingsmanagement. zie figuur 20. 

Een onderdeel van huisvestingamanagement is gebouwenmanagement. 

Gebouwenmanagement definiëren we als het koppelen in de tijd van 

huisvestingadoelen en financiële middelen aan geconditioneerde 

ruimte binnen bepaalde randvoorwaarden. Zie figuur 21 • . 

Een onderdeel van gebouwenmanagement is prestatieborging. Dit 

wordt door ons vervolgens verdeeld in een groot aantal 

aktiviteiten. Hierbij hoort een opmerking. De begrippen en 

definities die in de praktijk gehanteerd worden zijn 

belangengebonden. Ze zijn afhankelijk van financierings- systemen, 

juridiese verplichtingen etc . Zo kennen we begrippen als groot 

onderhoud, achterstallig onderhoud. klachten onderhoud• mutatie 

onderhoud en dergelijke. 

De handelingen die aan het technische systeem verricht worden en 

de redenen waarom, overlappen elkaar in al deze begrippen in meer 

of mindere mate. Omdat deze begrippen niet uitputtend zijn, 

terwijl ze toch in het dagelijks vakjargon een funktie hebben. is 

er een vertaalslag nodig naar begrippen die belangenvrij zijn en 

dus wel uitputtend zijn. Immers alleen daardoor is een consistent 

management model en een sluitend informatie model mogelijk. Deze 

zijn weergegeven in figuur 22. De definities die bij de 

verschillende begrippen horen zijn weergegeven in de bijlage. 

~De keuze tussen prestatie instandhouding en prestatie aanpassing 

i& afhankelijk van de vraag of de prestatie eisen, d.w.z. de 

doelen en middelen van de gebruiker. nog passen bij de prestaties 

die het gebouw levert. Passen deze niet meer bij elkaar dan zijn 

hergebruik of herbestemming van het gebouw mogelijk. Is dit niet 
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meer zinvol dan zal eventueel (sloop en) nieuwbouw een alternatief 

zijn. De te volgen werkwijze is dan dezelfde als hiervoor 

besproken is. 

Passen de prestatie eisen die men aan het gebouw stelt nog 

voldoende bij de prestaties die het gebouw levert, dan is er 

sprake van het instand houden van de prestaties. Dan moet gekozen 

worden tussen de onderhoudsaktiviteiten die men wil plannen en die 

waarvan men het niet zinvol vindt te plannen. Vervolgens moet bij 

het geplande gedeelte besloten worden waar en wanneer men 

preventief wil optreden, waar en wanneer routinematig en waar 

correctief. De keuze van het soort onderhoud dat men aan een 

onderdeel van het technische systeem wil plegen en de frequentie 

daarvan wordt bepaald door afweging van de inspanning die er mee 

gemoeid is enerzijds en anderzijds door de gevolgen daarvan voor 

de veiligheid, het comfort, de kosten en de aantasting van de 

architectonische waarden, gedurende de eerste funktionele 

gebruiksperiode en de totale economische levensduurverwachting van 

het gebouw. De praktijk leert dat het plannen van onderhoud voor 

een periode langer dan 10 jaar uiterst moeilijk is. Bij onderhoud 

heeft men de keuze tussen een onderdeel alleen te verzorgen (b.v. 

schoonmaken, smeren) het onderdeel te repareren, het te vervangen 

of de samenstelling van het onderdeel te veranderen. 
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DEFINITIES DIE HOREN BIJ HET BEGRIP PRESTATIEHORGING 

(1) PRESTATIEHORGING 

Het geheel van maatregelen dat gericht is op het vervullen 

van een funktionele behoefte door een bestaand funktioneel 

systeem. 

(2) PRESTATIE-INSTANDHOUDING 

Het geheel van alle technische en organisatorische akties die 

ertoe dienen een gebouw in een technische en funktionele 

staat terug te brengen of te behouden, waardoor het gedurende 

een bepaalde gebruiksperiade funktioneel en technisch kan 

blijven voldoen aan het programma van eisen dat aan het 

huidige funktionele systeem ten grondslag ligt. 

(3) PRESTATIE-AANPASSING 

Het geheel van alle technische en organisatorische akties die 

ertoe dienen een bestaand gebouw in een technische staat te 

brengen, waardoor het aan een nieuw geformuleerd funktioneel 

en/of technisch programma van eisen voor een bepaalde 

gebruikeperiode kan voldoen. 

(4) HERGEBRUIK 

Het geheel van alle technische en organisatorische akties die 

ertoe dienen een bestaand gebouw in een technische staat te 

brengen, waardoor het aan een nieuw geformuleerd funktioneel 

en/of technisch programma van eisen voor een bepaalde 

gebruiksperiade kan voldoen, zonder dat de oorspronkelijk 

funktionele bestemming gewijzigd wordt. 
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( 5) HERBES TEMMING 

Het geheel aan maatregelen die ertoe dienen een bestaand 

gebouw in een technische staat te brengen of te houden, 

waardoor het aan een nieuw geformuleerd funktioneel en/of 

technisch programma van eisen voor een bepaalde 

gebruiksperiode kan voldoen, er van uitgaande, dat de 

oorspronkelijke funktionele bestemming gewijzigd wordt. 

( 6) ONDERHOUD 

Het geheel van alle technische en organisatorische akties die 

ertoe dienen een gebouw in een technische staat terug te 

brengen of te behouden, waardoor het gedurende een bepaalde 

gebruiksperiode funktioneel en technisch kan blijven voldoen 

aan het programma van eisen, dat aan het huidige funktionele 

systeem ten grondslag ligt. 

(7) HUISHOUDELIJK SCHOONMAKEN 

Het geheel van uitvoerings- en organisatorische aktiviteiten 

die nodig zijn voor het verwijderen van vuil en het reinigen 

van de inwendige en uitwendige gedeelten van een gebouw, 

alsmede het terrein waarop het gebouw staat. 

( 8) GEPLAND ONDERHOUD 

Al het technisch onderhoud dat op basis van verwachtingen 

wordt georganiseerd en uitgevoerd en dat tevoren vastgelegd 

is in een onderhoudsplan. 

(9) NIET-GEPLAND ONDERHOUD 

Alle technische onderhoud dat georganiseerd wordt, zonder dat 

daaraan verwachtingen ten grondslag liggen die in het 

onderhoudsplan zijn vastgelegd. 
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(10) GEPLAND PREVENTIEF ONDERHOUD 

Al het technisch onderhoud dat georganiseerd en uitgevoerd 

wordt op basis van voorspellingen of verplichtingen met het 

doel de kans op storingen of visuele degradatie van gebouwen 

of onderdelen daarvan te verkleinen of te voorkomen. 

(11) CORRECTIEF ONDERHOUD 

Technisch onderhoud dat wordt georganiseerd en uitgevoerd 

nadat zich een storing heeft voorgedaan met het doel dit 

onderdeel terug te brengen in een staat waarin het aan de 

verlangde funktie kan voldoen. 

(12) ROUTINE ONDERHOUD 

Alle preventief technisch onderhoud dat georganiseerd en 

uitgevoerd wordt volgens een vastgestelde periodiciteit op 

basis van verplichtingen die voortvloeien uit wetten, 

voorschriften, garantiebepalingen, veiligheidsoverwegingen 

etc. 

(13) CONDITIEAFHANKELIJK ONDERHOUD 

Preventief technisch onderhoud dat georganiseerd en 

uitgevoerd wordt op basis van kennis die men heeft opgedaan 

door waarnemingen van de huidige conditie of 

prestatievermindering van een gebouw of een onderdeel daarvan. 

(14) GEPLAND CORRECTIEF ONDERHOUD 

Technisch onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat zich een 

storing heeft voorgedaan en dat in het onderhoudsplan is 

voorzien, met het doel dit onderdeel terug te brengen in een 

staat waarin het aan de verlangde funktie kan voldoen. 
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(15) NIET-GEPLANDE CORRECTIEF ONDERHOUD 

Technisch onderhoud dat wordt georganiseerd en uitgevoerd 

nadat zich een storing heeft voorgedaan met het doel dit 

onderdeel terug te brengen in een staat waarin het aan de 

verlangde funktie kan voldoen. 

(16) NIET-GEPLANDE PREVENTIEF ONDERHOUD 

Technisch onderhoud dat wordt georganiseerd en uitgevoerd met 

het doel een storing of visuele degradatie van gebouwen te 

voorkomen en waaraan geen verwachting in het onderhoudsplan 

ten grondslag ligt. 
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DOELEN 

RANDVOORWAARDEN 

LOKATIE 
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MIDDELEN 
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MAATSCHAPPIJ 

ROEREN~ ONROEREND 
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VRAAG 

lORITElTEN AFHANKELIJK 
N DOELEN EN MIDDELEN 

AANBOD 
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KEUZE-AFHANKELIJK VAN 
EISEN EN EIGENSCHAPPEN 

GEVOLG 

AFHANKELIJK VAN 
KEUZEN EN OORGING 

FIG. 3B WAT WIL IK, WAT KAN IK KRIJGEN EN WAT HEB IK TENSLOTIE? 
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DOELEN 

RANDVOORWAARDEN 

LOKATIE 

ARCHITECTONISCHE 
WAARDEN 

-=-:ZIN"";;.;;.;r;;_u 1--GE;.._Lu_K_E ...... I SYMBOLIEK 
.§_ELEVJf\G . 

FUNCTIO
NALITEIT 

,, 

MIDDELEN 

RANDVOORWAARDEN 

MAATSCHAPPIJ 

GEBRUIKSEISEN 

11 EXPLOITATIE JIVEILIGHEID 

FIG.4 DE PRESTATIE EISEN, DIE AAN EEN GEBOUW GESTELD 'M:JIDEN 
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WORDT BEPAALD DOOR 

WORDT SEINVLOED DOOR 

FUNCTIONEEL SYSTEEM 

("GECONDITIONEERDE LUCHT") + 
--

B TECHNISCH SYSTEEM 

(" MATERIALISATIE") 

ROEREND EN ONROEREND. 

FIG.5 DE RELATIE TUSSEN HET FUNCTIONELE SYSTEEM EN HET 
TECHNISCHE SYSTEEM VAN EEN GEBOUW. ------' 



RANDVOORWAARDEN 

RANDVOORWAARDEN LOKATIE 

* KLIMAAT 
* MILIEU 
*GEOLOGIE 
*TECHNISCHE INFRASTRUCTUREN 
* SOCIALE INFRASTRUCTUREN 

RANDVOORWAARDENMAATSCHAPPU 

*SOCIAAL (B.V. HINDERWET) 
* CULTUREEL ( B.V. WELSTAND) 
*ECONOMISCH (B.V. ENERGIE VERBRUIK) 
*FUNCTIONEEL (B.V. COMFORT) 
*TECHNISCH (B.V. VEILIGHEID) 

FIG. 6 DE RANDVOORWAARDEN, DIE AAN EEN GEBOUW GESTELD WORDEN. _ 
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ARCHITECTONISCHE WAARDEN. 

1. ZINTUIGELIJKE BELEVING. 

*GELUID 
*GEUR 
*BEELD 
*SMAAK 
*TAST 

2. SYMBOLIEK 

*CONCEPTUELE UITGANGSPUNTEN. 

--FIG. 7 DE ARCHITECTONISCHE WAARDEN VAN EEN GEBOUW. 
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GEBRUIKSEISEN. 

1. FUNCTIONELEPRESTATIES 

• TERREIN 
• INFRASTRUCTU4R 1 
• BELASTING -::. 0~.,_e J-1 l"' l-s •yl c::::.. -- ~ • 
• DIEPTE VAN RUIMTEN 
• BREEDTE VAN RUIMTEN 
• HOOGTEVAN RUIMTEN 
• ONTSLUITING. 

2.COMFORT. 

• AKOESTISCHE PRESTATIE 
• THERMISCHE EN ENERGETISCHE PRESTATIE 
• VENTILATIE EN HYGRISCHE PRESTATIE 
• LICHTTECHNISCHE PRESTATIE. 

3.0. EXPLOITAT/ERESUL TAA T. 

• EXPLOITATIELASTEN 
-ALLE KOSTEN UITGEDRUKT PER JAAR T.O.V. 

DE THEORETlSCHE LEVENSDUUR. 

• EXPLOITATIEBATEN 

-GENEREREN VAN INKOMSTEN DOOR BESTEMMING 

(HUUR, ENTREEGELD, SUBSIDIES). 

FIG.8. DE GEBRUIKSEISEN VAN EEN GEBOUW. (1) 
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3. 1 STICHTINGSKOSTEN. 

* VERWERVING 

* BOUWKOSTEN 

*PROCEDURE 

- OVERDRACKT EIGENDOM, AANSCHAF 

-BESCHIKBAAR STELLEN KAPITAAL. 

- HOOFOORAAGCONSTRLCTlE 

- AFBOUWCONSTRUCTIE 

-INSTALLATIE 

-TERREIN 

-VOORBEREIDING -cooRDINATlE, OVERLEG 

- REALISATIE 

-ONDERZOEK, ADVIES 

- BEGELEIDING BOUWrEAM 

- BIJKOMENDE KOSTEN 

ALS LEGES, TOEZICKT. 

3.2. EXPLOITATIE 

* VASTE KOSTEN 
- KAPITAALSLASTEN -RENTE AFLOSSINGEN VAN 

STlCKTINGSKOSTEN 

- PERIODIEKE VERPUCKriNGEN -BELASTING, HEFFINGEN 

-VERZEKERINGEN. 

~~------'\ -TECHNISCH ONDERHOUD- HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES 
* GEBRUIKS-. 

K<:::STEJ\1 

*BEHEER. 

4. VEILIGHEID. 

- -

_ AFBOUWCONSTRUCTlES 

- INSTALLATIES 
-TERREIN 

- ENERGIEKOSTEN 

-SCHOONMAAK ONDERHOUD 

-VERANDEREN SPECIALE VOORZIENINGEN 

-ORGANISATIE • ccx::>RDINATlE 

-DIRECTIE 
-ADMINISTRATIE 

-DIENSTVERLENING- TECHNISCHE DIENST. 

* STABILITEIT 
*BRAND 
* HYGIENE EN GEZONDHEID 
*DIEFSTAL. 

~- ~ 

FIG. 8 DE GEBRUIKSEISEN VAN EEN GEBOUW (2).---------~ 
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HET TECHNISCHE SYSTEEM. 

. DRAAGCONSTRUCTIES. 

*FUNDERINGEN 
* DRAAGCQ\JSTRUCTIE VLOEREN 
* DRAAGCONSTRUCTIE TRAPPEN 
* DRAAGCONSTRUCTIE DAK 

2. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES 

*GEVEL 

* DAKBEDEKKING 

_ OPEN DELEN (RAMEN ETC.) 
- GESLOTEN DELEN. 

* WANDEN EN AFWERKING INCL. DEUREN 
* VLOERAFWERKING 
* PLAFONDAFWERKING 
*TRAP AFWERKING. 

3. INSTALLATIES 

* VERWARMING 
*VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING 
*ELECTRA 
* VERLICHTING 
*WARM EN KOUD WATER 
*SANITAIR 
*AFVOER (REGEN EN RIOOLWATER) 
* INFORMATIE AANSLUITINGEN (T.V., 

TELEFOON, COMPUTERS) 
*TRANSPORT (LIFTEN, ROL TRAPPEN,ETC.) 

4. INRICHTING. 

* LOS (MEUBELS, GORDIJNEN, VLOERBEDEKKING, APPARATEN) 

*VAST (BALIES ETC.) 

5. TERREIN 

*BESTRATING 
*BEGROEIING 
*AFWATERING 
* INRICHTING (HEKKEN VLAGGEMASTEN ETC.) 

IG. 9 DE ONDERDELEN VAN HET TECHNISCHE SYSTEEM OFWEL _ ___J 

DE MATERIALISATIE VAN HET GEBOUW. 



• PROGRAMMA VAN EISEN 

OPDRACI-ITGEVER • TAAKSTELLEND BUDGET 
.:.:-;.:-;.;.;.;.;.·-:-:-;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·······:··········.·. ·· · ·· · ··.· ·.·.·.·.·.-.·.·.· ......... ·.··.··.·.·.·.;.·-:-·-:-:-:-:.:.:1 1-:.:.:-.-:-:--:-·.;.·.·.·.· ··· 

• BESTEMMINGSPLAN 
OVERHEDEN • MOOELBOUWVERORDENING • POLITIEK 

• NORMBLADEN • SOCIAAL 
• VOORSCHAlREN • ECONOMISCH 
• WEITEN (W.W., H.W., ETC.) • CULTUREEL 
• WELSTAND 
• WENKEN ETC. 

. ·.·.•.·.·.·.·.·.···· . ... ················.·· · .. ·.· ·.· .. ·.··• «·.·.·.····.···· ... 

ADVISEURS • BESTEK • KENNIS EN INZICHT 
• BESTEKTEKENINGEN • OPLEIDING BESCHIBBARE INFORMATIE 
• WERKTEKENINGEN *NASCHOLING 
*TOEZICHT • PRIORITEITSTELLING 

• FILOSOFIE 

AANNEMERSEN • UITVOERING • MARKTSITUATIE 

ONDERAANNEMERS • WINST 
• CONTINUlTElT VAN HET BEDRIJF 

-:-:-:. . . · ;·.·.:-·-.. ;.:-··:·:-.-:-:-·-:-:-·-·...-··. 

TOELEVERINGS • SAMENSTELLING VAN MATERIALEN • VRAAG EN AANBOD 

INDUSTRIE EN PRODUCTEN • KENNIS EN INZICHT 

\ -.·.·.· .·.·=·-:-·-:-:-:-:=:=:-:.:-:-:=:-:-:-:-::; •. -;.:-:-:-:-:-:-:-·-: .;.·.·.;.·-::·.<;.·.·.·.;.·.;.·-:-:-:-:-:-:-:::1 · ·-:.:-·-·.·.."·.· ·· 

GEBRUIKER *GEDRAG • DOELSTELLING 
• MIDDELEN 

BEHEERDER • PLANNING VAN BEHEER 
• UITVOERING EN ONDERHOUD 

• DOELSTELLING 
• MIDDELEN 
• ORGANISATIE 
• KARAKTERISTIEKEN VAN 

BOUWWERKEN. 

FIG. 10 DE PARTICIPANTEN, DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET KRIJGEN EN BEZITTEN VAN GEBOUWEN. ___ _ 
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FIG. 11 DE LEVENSCYCLUS VAN EEN GEBOUW. ----__J 
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PRESTATIES 

pve ontwerp u•tvoer.ng 

Hernieuwd PVE 

I 
1e gebruiksperiade 1 

,,rv .............. 1 

2e gebruiksperinde 

ONDERHOUD: beter 
I 

2 

TIJD 

Technisch systeem 

Functioneel systeem 

FIG. 12 FUNCTIONELE EN TECHNISCHE PRESTATIEBOAGING 

(D.W.Z. PRESTATIE-INSTANDHOUDING EN PRESTATIE-AANPASSING) IN DE TIJD. 
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UERLEDEN 

MILIEU 

INVLOEDEN 

VERANDERENDE 

MIDDELEN 

GEBRUIKS 

INVLOEDEN 

TECHNISCH SYSTEEM 

HEDE~ 
I 
I 

VERANDERENDE 

OOEl..BJ 

MAATSCHAPPELIJKE 

INVLOEDEN 

ORGANISATIE 

INVLOEDEN 

TOEKOMST 

ORGANISATORISCHE 

INVLOEDEN 

~...--_FIG. 13 DE INVLOEDEN, DIE IN DE TIJD OP EEN GEBOUW WERKEN. 



" '6. CONTINUlTElT 

iébi~ikaei sert ·• ···· symbo 1 iek 

" 21ZE ~·· mäterialisatie 

FIG.14 HET GEBOUW IN RELATIE TOT DE TIJD. 



PRESTATIES 

naar keuze 

p.v.e ontw. uitvoer • 1 GEBRUIK TIJD 

FIG.15 PRESTATIEVERMINDERING VAN HETTECHNISCHE SYSTEEM 

IN DE TIJD (ALS GEVOLG VAN MILIEU-INVLOEDEN EN GEBRUIKSINVLOEDEN). 
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OORZAKEN 

1 DEBRON 
GEBRUIK • SLIJTAGE 

• BESCHADIGING 

MILIEU • KLIMAAT 
•BODEM 
• LUCHT 
• LEVEND ORGANISME 

MATERIAALEIGENSCHAPPEN • EIGEN GEWICHT 
• SAMENSTELLING 

CALAMITEITEN • BRAND 

2DEAARD 

3 HETTYPE. 
VOCHT 

BEWEGING 

CHEMISCHE 
AANTASTING 

BIOLOGISCHE 
AANTASTING 

EROSIE 

• BLIKSEM 
•AARDBEVING 
•wiNDHOOS 
•ooRLOG. 

MECHANISCH 
FYSISCH 
CHEMISCH 
BIOLOGISCH 

• REGEN DOORSLAG 
• LEKKAGE 
• CONDENSATIE -OPPERVLAKTE 

-INWENDIG 
• OPTREKKEND VOCHT 
• INGESLOTEN VOCHT 
• ZETTING - ZAKKING 

-WIND 
• THERMISCHE LENGTEVERANDERING 
• VERSCHIL IN BEWEGING TUSSEN VERSCHILLENDE 

MET ELKAAR VERBONDEN MATERIALEN. 
• KRIMP 
• KRUIP 
·voRST 
• WATER 
• LUCHT 
•BODEM 
• ELKAAR NIET VERDRAGENDE MATERIALEN 

• FLORA DROOGROT 
NATFOT 

•FAUNA HOUTBOORDERS 
\aRS 

• WIND 
• REGEN. 

FIG. 16 OORZAKEN VAN PRESTATIEVERMINDERING VAN 
HET TECHNISCHE SYSTEEM. 
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DIRECTE GEVOLGEN. 

*VERLIES VAN OORSPRONKELIJKE SAMENSTELLING (CORROSIE, CARBONATIE, 
VERPULVEREN, VERPOEDEREN, VERZEPEN, KRISTALISEREN). 

*VERLIES VAN EFFECTIEVE DOORSNEDE ( EROSIE, INSECTEN, KNMGDIERFN). 
*VERLIES VAN ADHESIE TUSSEN MATERIALEN ( LOSLATEN PLEISTERLAGEN, 

DAKBEDEKKINGSLAGEN, VERVEN ( BLMSVORMING), LIJMEN, KITTEN, ETC). 
*VERLIES VAN STERKTE, STI~IFHEID EN STABILITEIT. 

INDIRECTE GEVOLGEN. 

*SNEEUWBALEFFECT, AANTASTING VAN OMRINGENDE BOUWDELEN DOOR UITSTELLEN 
VAN ONDERHOUDSINSPANNING. 

UITINGEN VAN PRESTA TIEVERMINDERING. 

*SCHEUREN 
*BLAZEN 
* POEDERVORMING 
* KRISTALVORMING 
*SCHIMMELVORMING 
* VERKLEUREN 
*VERMINDEREN VAN VOLUME 
*VERMEERDEREN VAN VOLUME 
*ETC. 

FIG. 17 GEVOLGEN VAN PRESTATIEVERMINDERING VAN HET TECHNISCHE SYSTEEM 
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TECHNISCHE 

PRESTATIEVERMINDERING. 

- verlies van oorspronkelijke 
eigenschappen 

- mogelijke vervolgschade 

FYSIEKE 
OORZAKEN ... 
AL OF NIET 
BEWUSTE 
BESLISSINGEN 

CEVOLGEN 

FIG. 18 SAMENHANG TUSSEN OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN 

PRESTATIEVERMINDERING VAN HET TECHNISCHE SYSTEEM. 
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PRESTATIES 

moge1 ijkheden orr. he 
prestatiegedrag van 
het systeem te 
beïnvloeden 
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I 

I I------
kennis m.b.t. 
het gedrag van 
het systeem. 

"_.._.. 
-t- -r-

.__1_1_ 
p.v.e ontw. uitvoer 

_I ____ _ 
~TIJD • 1 GEBRUIK 

FIG. 19 DE PARADOX VAN DE LEVENSCYCLUS VAN FUNCTIONELE EN 
TECHNISCHE SYSTEMEN. (BRON: INTERIM RAPPORT 8.0.0. JUNI1987.) 
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HUISHOUDELIJKE 

DIENST 

HUISVESTIGINGSMANAGEMENT 

BEVEILIGING I COMMUNICATIE I O\IERK3E I 
FIG. 20 HET GEBOUWENMANAGEMENT ALS ONDERDEELVAN HET 

1------

HUISVESTIGINGSMANAGEMENT. 

RUIMTECDORDINATIE 

NIEUWBOUW I PRESTATIE 
INSTANDHOUDING 

PRESTATIE 
AANPASSING 

FIG.21 HET GEBOUWENMANAGEMENT KENT DE VOLGENDE SCHEMATISCHE OPBOUW. 
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PRESTATIE INSTANDHOUDING (2). 

ONDERHOUD (6) 
SCHOONMAKEN (7) 

LAAG 

NIVEAU 

MIDDEN 

NIVEAU 

KXX3 

NIVEAU 

RENOVATIE RENOVATIE RENOVATIE 

FUNCTIE 

VERLAGING 

FUNCTIE 

VERKX31\G 

GEPLAND ONDERHOUD (8) NIET GEPLAND ONDERHOUD (9). 

GEPLAND PREVENTlEF 

ONDERHOUD (1 0). 

ROUfiNE 

ONDERHOUD (12) 
AFHANKELIJK 

ONDERHOUD (13). 

CORRECTlEF 

ONDERHOUD (11) 

GEPLAND 

CORRECTlEF 

ONDERHOUD (14) 

NIET GEPLAND 

CORRECTEF 

ONDERHOUD (15) 

FIG. 22 PRESTATIEBORGING. 

NIET GEPlAND 

PREVENTlEF 

ONDERHOUD (16). 


