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Bijlage A - Beschrijving onderhoudsactiviteiten

Amoveren (sloop)
Onder ‘amoveren’ vallen alle onderhoudsactiviteiten die te maken hebben slopen en verwijderen 
van onderhoudscomponenten. Dit zijn veelal activiteiten die een wijziging van het gebouw tot gevolg 
hebben.

Bereikbaarheid
De groep ‘bereikbaarheid’ beschrijft de onderhoudsactiviteiten die uitgevoerd moeten worden om het 
onderhoudscompontent te bereiken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het huren van een 
hoogwerker om onderhoud aan de gevel uit te kunnen voeren.

Correctief / Curatief
Correctief of curatief onderhoud omvat alle onderhoudsactiviteiten die uitgevoerd moeten worden om 
ongeplande storingen te verhelpen. Het vervangen van een ruit door ruitschade is hier een voorbeeld 
van.

Deelvervangingen / Revisie
Onder deelvervangingen of revisie wordt het geleidelijk vervangen van een onderhoudscomponent 
verstaan. In veel gevallen is het niet mogelijk of niet wenselijk een onderhoudscomponent in één keer 
te vervangen en is het geleidelijk vervangen van het onderhoudscomponent een betere methode.

Inspectie
De activiteiten die onder ‘inspectie’ vallen beslaan het uitvoeren van inspecties en conditiemetingen 
aan het onderhoudscomponent. De inspecties of conditiemetingen worden uitgevoerd om de staat 
van het onderhoudscomponent te bepalen.

Keuring
Keuringen worden uitgevoerd om een, vaak wettelijk, certificaat aan een onderhoudscomponent toe 
te kennen. Hierbij kan gedacht worden aan het periodiek keuren van de liftinstallatie.

Nieuwbouw
Onder ‘nieuwbouw’ vallen de activiteiten die te maken hebben met toevoegen van bouwdelen en 
onderhoudscomponenten aan het gebouw. Nieuwbouw wordt vaak uitgevoerd vanwege een 
veranderende gebouwbehoefte van de opdrachtgever of gebouwgebruiker.

Preventief
Preventief onderhoud is het onderhoud dat volgens planning uitgevoerd moet worden om het 
gebouw in de gewenste conditie te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten 
degradatiegedrag van het desbetreffende onderhoudscomponent.

Reinigen
Onder ‘reiningen’ van onderhoudscomponenten wordt het schoonmaken van het desbetreffende 
onderhoudscomponent verstaan. Hierbij kan gedacht worden aan het wassen van de ruiten of het 
verwijderen van algvorming op geveldelen.

Schilderen
Bij het schilderen van een onderhoudscomponent wordt het onderhoudcomponent voorzien van een 
nieuwe verflaag.
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Test
Technische systemen moeten ingeregeld worden voordat deze systemen kunnen functioneren. De 
groep ‘test’ bevat de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om te kijken of het desbetreffende 
onderhoudscomponent naar behoren functioneerd. 

Vervangen
De activiteiten die uitgevoerd worden als een onderhoudscomponent vervangen wordt zijn 
dezelfde als bij deelvervangingen / revisie. In tegenstelling tot het geleidelijk vervangen van het 
onderhoudscomponent wordt bij ‘vervangen’ het volledige onderhoudscomponent in één keer 
vervangen.

Wet- & Regelgeving
De activiteiten bij ‘wet- & regelgeving’ beslaan de handelingen die uitgevoerd worden om te kijken of 
de onderhoudscomponenten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij wordt de aanwezigheid en 
geldigheid van alle wettelijke certificaten gecontroleerd.
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Bijlage B - BPMN Handleiding

Geeft aan dat de activiteit opgesplitst 
kan worden in een verfijnder proces

Geeft aan dat de activiteit een aantal 
keren moet worden doorlopen

Geeft aan dat de activiteit een aantal 
keer moet worden doorlopen met 
verschillende datasets

Een activiteit waarbij een boodschap 
verzonden wordt

Een activiteit waarbij een boodschap 
ontvangen wordt

Een activiteit welk uitgevoerd wordt 
door een persoon, eventueel met 
behulp van een softwareapplicatie

Een niet-geautomatiseerde activiteit die 
door een persoon uitgevoerd wordt 
zonder sturing van een workflow of 
BPM

Een activiteit die aan een soort dienst of 
applicatie gelinkt wordt

Een activiteit die geautomatiseerd wordt 
uitgevoerd door middel van een 
Business Process Engine

Een activiteit om input te leveren aan of 
output te verkrijg van een Business 
Process Engine

Activities / Tasks
Een task is een afzonderlijke handeling die uitgevoerd moet worden. Een task neemt normaal gesproken enige tijd in 
beslag, verbruikt enige middelen, vereist enige input en produceert enige output. Een task kan op drie manieren 
gedetailleerder worden vormgegeven:

Naast de gedetailleerder vormgeving zijn tasks onder de verdelen in verschillende tasktypes:

Collapsed Sub-
Process

Looped Task

Multi-Instance 
Activity

Send Task

Receive Task

User Task

Manual Task

Service Task

Script Task

Business Rule 
Task
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Start Events Intermediate Events End Events
Niet-getypeerde gebeurtenis

Verzenden of ontvangen van bericht

Signalering van of naar andere 
processen

Start wanneer aan bepaalde 
voorwaarde wordt voldaan

Cyclische gebeurtenis of specifiek 
tijdstip

Start wanneer aan alle voorwaarden 
wordt voldaan

Start of eindigt wanneer aan één van 
meerdere voorwaarden wordt voldaan

Vereist overschakeling naar hoger 
niveau van verantwoordelijkheid

Geeft aan wanneer activiteiten 
ongedaan gemaakt moeten worden

Twee corresponderende link events zijn 
gelijk aan ‘sequence flow’

Onderbreekt proces of vereist 
aanpassingen

Reactie op geannuleerde transacties of 
start van annulering

Zet onmiddellijke beëindiging van 
proces in gang

Een event markeert een gebeurtenis gedurende het verloop van het proces en kent meestal een trigger of een resultaat. 
Een event kan aanleiding zijn om een proces te starten of te beëindigen of een proces te vertragen of onderbreken. Een 
event wordt aangeduid met met een cirkelvormig symbool en kan gedetailleerder worden weergegeven met verschillende 
typen events:

Events

Compensate

Link

Error

Cancel

Terminate

None

Message

Signal

Conditional

Timer

Parallel Multiple

Multiple

Escalation



13

Gateways

Complex

Exclusive Event-
based

Parallel Event-
based

Gateways kunnen worden gebruikt om splitsende of samenkomende processtromen te controlleren. Een gateway wordt 
aangeduid met met een diamantvormig symbool en kan gedetailleerder worden weergegeven met verschillende typen 
gateways:

Bij splitsing van processtromen wordt afhankelijk van de gestelde 
procesvoorwaarden voor één van de processtromen gekozen. Bij samenkomst van 
processtromen wacht uitgaande stroom tot één van de inkomende stromen is 
ontvangen.

Bij splitsing van processtromen wordt afhankelijk van een gebeurtenis voor één van 
de processtromen gekozen. Bij samenkomst van processtromen wacht uitgaande 
stroom tot één van de gebeurtenissen plaats heeft gevonden.

Bij splitsing van processtromen wordt onafhankelijk van de gestelde 
procesvoorwaarden voor alle processtomen gekozen. Bij samenkomst van 
processtromen wacht uitgaande stroom tot alle inkomende stromen zijn ontvangen.

Bij splitsing van processtromen wordt afhankelijk van de gestelde 
procesvoorwaarden voor één of meerdere processtromen gekozen. Bij 
samenkomst van processtromen wacht uitgaande stroom afhankelijk van de 
gestelde procesvoorwaarden tot één of meerdere stromen zijn ontvangen.

Bij splitsing van processtromen wordt afhankelijk van de gestelde 
gatewayvoorwaarden voor één of meerdere processtromen gekozen. Bij 
samenkomst van processtromen wacht uitgaande stroom afhhankelijk van de 
gestelde gatewayvoorwaarden tot één of meerdere stromen zijn ontvangen.

Exclusive

Event-based

Parallel

Inclusive

Bij splitsing van processtromen wordt afhankelijk van de gestelde 
procesvoorwaarden of een gebeurtenis voor één van de processtromen gekozen. 
Bij samenkomst van processtromen wacht uitgaande stroom tot één van de 
inkomende stromen is ontvangen of tot één van de gebeurtenissen heeft 
plaatsgevonden.

Bij splitsing van processtromen wordt onafhankelijk van een gebeurtenis voor alle 
processtromen gekozen. Bij samenkomst van processtromen wacht uitgaande 
stroom tot alle gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
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Representeert informatie die door het 
proces stroomt

Een plaats waar data heen geschreven 
kan worden en uitgelezen kan worden. 
Blijft bestaan na beëindiging van het 
proces.

Representeert een verzameling tasks 
die gezamenlijk een groep vormen in 
een proces. Groeperen van tasks heeft 
geen impact op de prestaties van het 
proces.
Biedt mogelijkheid om extra informatie 
aan de bijbehorende task, event of 
gateway toe te kennen.

Definieert de stroomvolgorde tussen 
activities, events en gateways

Definieert een communicatiestroom 
tussen twee participanten (pools)

Definieert de connectie tussen artifacts 
en activities, events of gateways

Artifacts bieden de mogelijkheid om extra informatie in het proces weer te geven zonder dat direct invloed heeft op de 
processtroom. Binnen BPMN wordt standaard onderscheid gemaakt tussen drie verschillende artifacts:

Data objects

Groups

Artifacts

Swimlanes
Swimlanes representeren verantwoordelijkheden voor activiteiten in een proces. Swimlanes kunnen weergegeven worden 
in pools of in lanes. Een pool of een lane kan een organisatie, een rol of een systeem zijn. Pools worden op hiërarchische 
wijze door lanes onderverdeeld.

Message flow

Association

Data store

Connectors verbinden twee elementen in een processchema. Binnen BPMN wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende typen connectors:

Sequence flow

Text annotations

Connectors

Text

Text

Text

Text
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Bijlage C - Interviews gewenste informatieaanlevering

Interview gewenste informatieaanlevering       

Geïnterviewde
 Naam:  Erik de Boer
 Functie:  Interim-projectleider BAM Gebouwservices Regio Noord

Interviewer
 Naam:  Ruud Verstegen
 Functie:  Afstudeerder BAM Advies & Engineering

 Datum:  15 januari 2014
 Locatie:  BAM Gebouwservices Regio Noord
   U. T. Delfiaweg 6
   9745 EN Groningen

Topiclijst
A. Benodigde informatie in ideale situatie
B. Plancodering in ideale situatie
C. Planindeling in ideale situatie
D. Automatiseren handelingen
            
        
R: Kun je een omschrijving van je functie geven?

E: Ik ben als interim-projectleider in dienst van BAM Gebouwservices Regio Noord en ben dus voor 
een aantal projecten verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud tijdens de exploitatiefase. Er zijn 
hier de afgelopen tijd nogal wat mensen weggegaan, om dit gat op te vullen wordt er dus gebruik 
gemaakt van interim-mensen.

R: Hoe ben jij bij SoZaWe betrokken?

E: Als projectleider ben ik bij SoZaWe verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud tijdens het 
exploitatietraject. Ik ben het aanspreekpunt naar de opdrachtgever en zorg ervoor dat de benodigde 
werkzaamheden toegewezen worden, waardoor het gebouw in de gewenste conditie blijft. Martine 
Jager heeft het MJOP zoals dat in Excel gemaakt is overgezet in Prognotice. Deze werkzaamheden 
heeft Martine uitgevoerd omdat het voor mij als interim niet waardevol is om me erg in Prognotice te 
verdiepen. Martine heeft hier veel meer verstand van. Dit is dus een praktische keuze. De cijfers die in 
het jaarplan verwerkt worden maak ik.

R: Hoe zit het onderhoudscontract bij SoZaWe in elkaar?

E: In het geval van SoZaWe hebben we een onderhoudsscope van 20 jaar, waarbij we 40 jaar berekenen. 
We hebben hier te maken met een UAV-GC contract waarbij de opdrachtgever al heeft gedefinieerd 
wanneer BAM onderhoud moet plegen. Normaal gesproken ben je voor 20 jaar verantwoordelijk voor 
het gebouw en de instandhouding daarvan. Dit wordt gedefinieerd aan de hand van conditiescores, 
waarbij wordt gezegd dat aan het eind van de 20 jaar bijvoorbeeld een minimale conditiescore van 3 
gewenst is. Je bent dus als opdrachtnemer vrij om zelf te bepalen wanneer en hoe je het onderhoud 
aan het gebouw uitvoert, zolang het gebouw maar een minimale onderhoudsconditie van 3 behoudt. 
Bij SoZaWe is dit niet echt het geval. Het onderhoudscontract is opgeknipt in secties van 5 jaar, 
waaraan iedere sectie een minimale conditiescore is gekoppeld. Men zegt dat het gebouw de eerste 
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5 jaar in conditie 1 moet blijven, van jaar 5-10 mag de conditie afnemen naar 2, van jaar 10-15 mag 
het nog iets verder afnemen naar 3 maar aan het eind van jaar 20 moet het onderhoudsniveau weer 
naar conditie 2 gebracht worden. Hiermee wordt door de opdrachtgever zelf aangegeven dat rond 
jaar 15 sowieso onderhoud plaats moet vinden.

R: Is die scope van 5 jaar ook de rede dat er gewerkt wordt met een vijfjarenonderhoudsplan?

E: Precies. Dat wordt echt gevormd door dit contract. Het contract is naar ons idee gebaseerd op het 
wantrouwen naar de aannemer. Na iedere vijf jaar bepaald de opdrachtgever of er een nieuwe termijn 
met dezelfde aannemer aangegaan wordt of dat een andere partij gekozen wordt. Hier ligt in dit 
contract de risico voor de aannemer. Die investeert namelijk in de voorkant van het proces en worden 
er in de uitvoering een aantal risico’s genomen, waarbij men er van uit gaat dat dit weer terugverdient 
wordt in de onderhoudstermijn. 

           

Vragen ter verduidelijking van het MJOP-proces

R: In de NEN staat gespecificeerd hoe wordt bepaald aan welke onderdelen van het gebouw 
onderhoud plaats moet vinden, met behulp van conditiemetingen. Met behulp van deze mogelijke 
onderhoudswerkzaamheden worden vervolgens de herstelscenario’s opgesteld. Hoe komt men nu 
van de herstelscenario’s naar het jaarplan?

E: Dit kan ik je laten zien (Erik pakt het meest recente meerjarenonderhoudsplan erbij). Vanuit het 
meerjarenonderhoudsplan gaan we dus naar een vijfjarenonderhoudsplan. Dit is niks meer dan een 
selectie van de jaartallen uit het meerjarenonderhoudsplan. Om vervolgens tot het jaarplan van 2015 te 
komen, pak ik de kosten die in het meerjarenonderhoudsplan in 2015 jaar ingepland zijn, samen met de 
bijbehorende onderhoudsactiviteiten. Hierdoor heb ik een overzicht van de onderhoudscomponenten 
waaraan er in 2015 iets moet gebeuren. Het contract geeft aan dat het onderhoud dat in 2015 
uitgevoerd moet worden, in 2014 besproken wordt en per kwartaal ingepland wordt. In het jaarplan 
wordt geprobeerd om het onderhoud van 2015 gelijkmatig over het jaar uit te smeren, zodat een min 
of meer constante stroom van inkomsten ontstaat. Vanuit Prognotice maken we een werkbegroting. 
Martine heeft momenteel namelijk alleen nog maar de commerciële begroting in Prognotice gezet en 
die is niet gedetailleerd genoeg om het daadwerkelijke onderhoud mee uit te voeren. 

E: Bij het maken van een meerjarenonderhoudsplan onderscheidt ik drie fases. In de eerste fase wordt 
het meerjarenonderhoudsplan geproduceerd door het koppelen van de onderhoudscomponenten aan 
de onderhoudswerkzaamheden en onderhoudskosten uit de database. Hierdoor wordt een theoretisch 
meerjarenonderhoudsplan verkregen. Vervolgens gaat de MJOP’er het meerjarenonderhoudsplan 
optimaliseren en manipuleren. Hierbij worden bijvoorbeeld onderhoudsactiviteiten die in het 
laatste jaar van het contract uitgevoerd moeten worden, 1 jaar vooruit geschoven, waardoor ze 
buiten de contractperiode vallen. Het aangepaste meerjarenonderhoudsplan is een praktisch 
meerjarenonderhoudsplan, waarvan de onderhoudskosten lager zijn dan van het theoretisch 
meerjarenonderhoudsplan. Vervolgens gaat het meerjarenonderhoudsplan naar de directie, die 
er een commercieel meerjarenonderhoudsplan van maakt. Hierbij wordt geschoven met de op- 
en toeslagpercentages en worden de genomen risico’s scherper afgeprijsd, allemaal met doel de 
voordeligste aanbieding te doen en de opdracht binnen te slepen. Zeker in de huidige tijden, waarin 
de concurrentie moordend is, wordt een meerjarenonderhoudsplan extreem scherp neergezet en blijft 
er weinig tot geen speelruimte over.
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Topic A

E: Als ik je mail goed begrepen heb ben je benieuwd naar de informatie die nodig is om het gebouw 
in het exploitatietraject te onderhouden?

R: Dat is helemaal correct. Ik ben redelijk op de hoogte van de informatie die tijdens het ontwikkeltraject 
nodig is om het ontwerp bij te sturen, de benodigde informatie tijdens het exploitatietraject is echter 
nog niet helemaal duidelijk.

E: Oké. Dit begint bij materiaalspecificaties. Dan moet onderscheid gemaakt worden in de materialen 
aan de buitenzijde van het gebouw en de materialen aan de binnenzijde van het gebouw. De 
buitenschil is namelijk onderhevig aan de weersinvloeden en wat dan voornamelijk belangrijk is tijdens 
het ontwikkeltraject is met welke materialen en methodieken ga ik het gebouw ontwerpen zodat ik 
niet alleen een gebouw neer kan zetten maar deze ook vrij voordelig kan exploiteren. Dit is een van de 
grootste invloedsfactoren op het onderhoudscijfer. Materiaalkeuzes hebben dus de grootste invloed 
op de onderhoudskosten. Maar ook het ontwerp. Om een voorbeeld te geven: in een gebouw worden 
houten kozijnen toegepast. Als je in het ontwerp zorgt dat deze kozijnen redelijk worden afgedekt 
m.b.v. een overstek of verdiepte ligging van het kozijn bijvoorbeeld, dan zijn deze niet direct aan 
weersinvloeden onderhevig. Dit kan je zomaar 2 jaar in de onderhoudscyclus schelen. In dit geval heb 
je ook nog te maken met architecten, die vanuit een ander oogpunt ontwerpen dan de mensen van 
beheer en onderhoud. Het is zaak om gezamenlijk dus tot een evenwichtig ontwerp te komen. 

R: Dit is natuurlijk ook de reden dat je als MJOP’er betrokken wil zijn in het ontwikkeltraject?

E: Zeker. Daarnaast heeft een nieuwbouwman weinig feeling met onderhoudskosten, terwijl dit toch 
een belangrijk deel van het contract is. Dit is ook een aparte tak van sport. 

R: Oké. Even terug naar de vraag, welke informatie is nog meer van belang bij het exploiteren van het 
gebouw?

E: Ik noemde dus de materiaalspecificaties. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat van alle 
materialen de hoeveelheden (m1, m2 en stuks) bekend zijn. De onderhoudsgegevens bestaan dan 
uit de onderhoudsactiviteiten met een startjaar, cyclustijd en eenheidsprijs. De eenheidsprijs is de 
belangrijkste voor het exploitatietraject. Dit is data waar nog een hele redenatie achter zit. Aan de ene 
kant is dit data die gecalculeerd kan worden, dus op basis van offertes door onderaannemers. Aan de 
andere kant is dit data die beschikbaar is in de database van BAM. Uiteraard zijn er ook marktpartijen die 
onderhoudskengetallen en onderhoudsnormeringen beschikbaar hebben in de vorm van boekwerken 
of databases. In de eenheidsprijs zijn de kosten van alle handelingen van de onderhoudsactiviteiten 
samengevoegd, dus materiaalkosten, materieelkosten en arbeidskosten. Voor het uitbesteden van 
het onderhoud aan een externe partij is deze samengevoegde eenheidsprijs voldoende. Met die partij 
spreek je namelijk een totaalbedrag af waarvoor het onderhoud uitgevoerd wordt en ze moeten zelf 
maar uitzoeken of het mogelijk is om dit voor dat bedrag te doen. Voor het inplannen van het benodigde 
onderhoud dat uitgevoerd wordt door eigen personeel is deze samengevoegde eenheidsprijs echter 
niet voldoende maar is het diepere niveau van de eenheidsprijs van belang. De samengevoegde 
eenheidsprijs wordt dan namelijk gebruikt als kostenbewaking, waarbij de materiaalkosten niet variabel 
zijn maar het aantal manuren wel. Het uit elkaar trekken van de samengevoegde eenheidsprijs leidt tot 
een werkbegroting, waarin wordt opgenomen welk bedrag besteed wordt aan materialen en hoeveel 
tijd de onderhoudsmonteur vervolgens heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Uiteindelijk moet per 
onderdeel worden bekeken welke werkzaamheden moeten gebeuren. Om een voorbeeld te geven; in 
2015 staat er voor een aantal onderhoudscomponenten een inspectie op basis van NEN 2767 gepland. 
In de werkbegroting voor de inspecteur komen de onderhoudscomponenten te staan die op basis 
van NEN 2767 geïnspecteerd moeten worden. Uit alle aanwezige onderhoudscomponenten in het 
gebouw wil je dus een sortering maken naar werkzaamheden die in het betreffende jaar plaats moeten 
vinden. De sortering geeft ook een bedrag waarvoor de inspecteur zijn werkzaamheden uit moet 
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voeren. Dit bedrag moet vervolgens weer gesplitst worden in inspectiekosten en rapportagekosten, 
zodat je de inspecteur een werkopdracht mee kunt geven waarin staat vermeld hoeveel tijd hij heeft 
voor de inspectie en hoeveel tijd hij heeft voor de rapportage.

R: Kan ik dit samenvatten als gebouwdata en onderhoudsdata?

E: Daar komt het wel op neer ja. Gebouwdata en onderhoudsdata zijn echter wel aan elkaar gelieerd. 
Om even terug te komen op het voorbeeld met het overstek; de kozijnen die verminderd bloot 
worden gesteld aan weersomstandigheden kennen een ander onderhoudsverloop dan kozijnen die 
volledig bloot worden gesteld aan alle weersomstandigheden. Hierbij is ook de oriëntatie van de gevel 
van belang. De zuid- en westgevel krijgt meer te verduren dan de noord- en oostgevel. Dit is dus 
gebouwdata die invloed heeft op onderhoudsdata.

R: Is dit dan de expertise van de MJOP’er die hier om de hoek komt kijken?

E: Ja, inderdaad. Hierbij maak je de slag van een theoretisch MJOP naar een praktisch MJOP. 

E: Tussen de gebouwdata voor de calculatie en de gebouwdata voor de werkvoorbereiding zit een 
detailverschil. De werkvoorbereiding beschikt over de gebouwdata zoals deze daadwerkelijk in het 
gebouw verwerkt gaat worden. Tijdens het onderhoudstraject is behoefte aan gebouwdata op hetzelfde 
detailniveau als de werkvoorbereiding. De gebouwdata die nodig is voor de werkvoorbereiding moet 
dus ook beschikbaar zijn voor het onderhoudstraject. 

E: Wat ik begrepen heb vanuit Bunnik is dat men de begroting die in Prognotice verwerkt is wil gebruiken 
om kengetallen te genereren die gebruikt kunnen worden bij volgende projecten. Dit kan echter alleen 
op basis van de werkbegrotingen en niet op basis van het commerciële meerjarenonderhoudsplan. 
Hier wordt namelijk in bezuinigd dus dit zorgt voor onreële kengetallen. In de werkbegroting staan de 
daadwerkelijke uitgaven in materiaalkosten en manuren en dat is uiteindelijk hetgeen wat je tijdens het 
ontwikkeltraject wil weten, namelijk welk bedrag ben ik kwijt als ik dit gebouwonderdeel gedurende 
x-jaar daadwerkelijk wil onderhouden.

           

Topic B

R: Bij het bestuderen van de meerjarenonderhoudsplannen ben ik verschillende coderingsmethodieken 
tegengekomen. Tijdens het ontwikkeltraject is gebruik gemaakt van de IBIS-Main codering en 
tijdens het exploitatietraject zijn de meerjarenonderhoudsplannen opgebouwd volgens de NL-SfB 
coderingsmethodiek. Welke coderingsmethodiek zie je het liefst gebruikt worden en waarom?

E: De NL-SfB is een landelijke norm die verwerkt is in het beheerprogramma McBAM. Deze codering 
zou als standaardisatie doorgevoerd moeten worden in het gehele traject, zodat het voor iedereen 
duidelijk is waar wat staat. Prognotice is ook om deze reden opgebouwd in NL-SfB.

R: Is de huidige NL-SfB codering met 6 cijfers en 1 letter toereikend?

E: Dit voldoet volledig. Sterker nog, deze codering is speciaal opgezet om gebruikt te worden in het 
exploitatietraject, omdat de laatste letter de onderhoudsactiviteit voorstelt. 
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Topic C

R: Volgens welke planindeling zou je de gebouwdata in het exploitatietraject aangeleverd willen hebben 
en waarom? (R legt mogelijke planindelingen voor – gebouwniveau, vleugelniveau, verdiepingsniveau 
en ruimteniveau)

E: Uiteindelijk moet je het onderhoud zoals je dat gepland hebt gaan uitvoeren. Dus uiteindelijk 
moet je de onderhoudsmonteur naar het gebouw toe sturen om onderhoud te plegen, in detail. 
Hoe gedetailleerder de basisinformatie is, des te beter kun je de onderhoudsmonteur aansturen. 
Een indeling op ruimteniveau is dus gewenst. Dit is hetzelfde als stichtingskosten calculeren. Als het 
een vingeroefening is dan kan het heel grof, dus op gebouwniveau. Wanneer de definitieve bieding 
gemaakt wordt moet het zo gedetailleerd mogelijk omdat dit de enige manier is dat je met relatief 
weinig risico redelijk scherp in kunt schrijven. 

           

Topic D

R: Als je nu de vrijheid krijgt om handelingen in het proces te automatiseren, welke handelingen 
zouden dit dan mogen zijn?

E: In principe mag in alle gevallen een theoretisch meerjarenonderhoudsplan zo uit de computer 
komen vallen. Afhankelijk van het contract wil je dit theoretische meerjarenonderhoudsplan aanpassen 
naar de praktijksituatie. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de expertise van de MJOP’er en 
dit moet ook zo blijven. Men sleutelt dus aan het meerjarenonderhoudsplan om het gebouw zo goed 
mogelijk in stand te houden met zo weinig mogelijk werk. 

R: Dit is dus een automatische koppeling tussen gebouwdata en onderhoudsdata, waarbij de MJOP’er 
vervolgens zijn expertise inbrengt?

E: Juist, die automatische koppeling is nu nog handmatig werk waarvoor de expertise van de MJOP’er 
niet benodigd is.

           

Overige vragen

R: Zijn er nog onderwerpen die met de topics niet aan bod zijn gekomen?

E: Ik denk dat je hiermee alles gehad hebt.

R: Hoe is de verhouding tussen bouwkundige en installatietechnische onderhoudswerkzaamheden 
tijdens het exploitatietraject?

E: Een installateur heeft over het algemeen 75% van het onderhoudsbudget nodig om de installaties 
tijdens het exploitatietraject te onderhouden. Dit is ook ongeveer de verhouding bij SoZaWe. Dit komt 
voornamelijk doordat de bouwkundige elementen een langere levensduur hebben dan installaties. 
We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het aanbieden van een pomp met een bron in de grond. Een van 
de onderdelen binnen een MJOP is risicoafdekking. Als je verantwoordelijk bent voor het in stand 
houden van die pomp, met onderhoud, dan moet je dus risico in gaan calculeren dat die bron een 
keer kan gaan bevriezen en dat je dus een nieuwe bron moet boren. In het geval van SoZaWe hebben 
we een onderhoudsscope van 20 jaar, waarbij we 40 jaar berekenen. In dit geval rekenen we mee dat 
we die bron minimaal 2 keer opnieuw moeten gaan boren. Installaties hebben daarnaast maar een 
theoretische levensduur van 10-15 jaar, terwijl dit voor bouwkundige elementen 20-40 jaar is. 
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R: Wordt er in het exploitatietraject naast de NEN 2767 nog een andere conditiemetingsmethodiek 
gebruikt?

E: NEN 2767 is eigenlijk de enige die een universele en zo goed als objectieve conditiemetingsmethodiek 
voorschrijft. Dit is dan ook de enige conditiemetingsmethodiek die gebruikt wordt. Er zit echter een 
kleine hiaat in de NEN-normen waarin vermeld staat hoe de conditiescore van een bouwdeel bepaald 
wordt en dan met name in de grafiek met de theoretische levensduur i.c.m. met de standaard 
gebrekenlijsten. Hierbij wordt mijns inziens veel te veel nadruk gelegd op het vervangen van de 
onderhoudscomponenten wanneer de theoretische levensduur bereikt is. In veel gevallen betekend 
dit echter niet dat het onderhoudscomponent niet meer in staat is zijn functie te vervullen. Met name 
bij projecten waar de onderhoudsbudgetten laag zijn, focussen we daarom meer op onderhoud dan 
op vervangingen. Hiermee moet men dus wel genoegen nemen met een lagere conditiescore. Het is 
dus mogelijk om het MJOP zelf behoorlijk te beïnvloeden, afhankelijk van de focus en de wensen van 
de opdrachtgever. 

R: Ben je bekend met BIM en waar zie je de grootste voordelen?

E: Ik ben bekend van de ontwikkelingen en de mogelijkheden. De grootste voordelen van BIM zie ik in 
het aanleveren van de gebouwinformatie. De meeste werk bij een MJOP zit namelijk in het uittrekken 
van deze informatie, terwijl dit in veel gevallen door een andere partij al gedaan is. Vaak wordt de 
gebouwinformatie door iedere partij apart uitgetrokken en doet men dus dubbel werk. 

R: Waar zijn volgens jou in het huidige MJOP-proces de grootste winsten te behalen?

E: Wat ik in het huidige proces mis is een structuur waarbij ik gegevens van de nieuwbouw en de 
calculatie kan gebruiken voor het onderhoud. Momenteel wordt er iets ontworpen op basis van 
stichtingskosten. Hiervan wordt vervolgens een calculatie gemaakt om de totaalprijs te berekenen en 
op basis van het calculatiebestand wordt aan ons gevraagd om de onderhoudskosten te berekenen. 
Op basis van deze onderhoudskosten kunnen we vervolgens ontwerpoptimalisatie voorstellen. Vaak 
is er echter geen tijd meer voor het doorvoeren van optimalisaties en wijziging en wordt dit dus 
ook niet gedaan. Ontwerpbeslissingen moeten genomen worden op basis van stichtingskosten en 
onderhoudskosten. Deze situatie kwam bij SoZaWe ook voor. In het ontwikkeltraject is John betrokken 
geweest om de onderhoudskosten in de tenderfase te ontwikkelen. Op basis van zijn berekeningen 
is het meerjarenonderhoudsplan opgesteld zoals dit is ingediend bij aanbieding. Dit is dus het 
contractstuk voor het verdere verloop van het project. Na gunning van het project is het ontwerpteam 
vervolgens verder gegaan met het uitwerken van het ontwerp. Keuzes werden hierbij puur gemaakt 
op basis van stichtingskosten. Tegen het eind van de engineering zijn wij, BAM Gebouwservices 
Regio Noord, aangehaakt om op basis van het uitgewerkte ontwerp de onderhoudskosten verder 
uit te werken. Het gevolg van het verder uitwerken van het ontwerp op basis van stichtingskosten 
werd bij het berekenen van de onderhoudskosten meteen duidelijk. De onderhoudskosten kwamen 
namelijk hoger uit dan gepland. Hierdoor moest er een hoop kunst en vliegwerk aan te pas komen om 
dit weer min of meer recht te trekken. Het proces moet gelijk lopen.
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Interview gewenste informatieaanlevering       
      
Geïnterviewde
 Naam:  John Loendersloot
 Functie:  Adviseur Vastgoedmanagement BAM Advies & Engineering

Interviewer
 Naam:  Ruud Verstegen
 Functie:  Afstudeerder BAM Advies & Engineering

 Datum:  23 januari 2014
 Locatie:  BAM Advies & Engineering
   Runnenburg 12
   3981 AZ Bunnik

Topiclijst
A. Benodigde informatie in ideale situatie
B. Plancodering in ideale situatie
C. Planindeling in ideale situatie
D. Automatiseren handelingen
           

R: Kun je me vertellen wat je functie ongeveer inhoudt? 

J: In hele brede termen is het zo dat wij adviesdiensten leveren op het gebied van 
onderhoudsmanagement.

R: Hoe ben je bij SoZaWe betrokken geweest?

J: Ik heb bij SoZaWe de meerjarenonderhoudsplannen opgesteld in de tenderfase dus tot aan de 
aanbieding. Op basis van deze meerjarenonderhoudsplannen is het ontwerp vervolgens een beetje 
bijgestuurd. Dit heb ik gedaan in samenwerking met Jan Coehoorn van BAM Techniek. Ik heb de 
bouwkundige getallen gegenereerd en Jan heeft dat voor de E- en W-installaties gedaan. Gezamenlijk 
hebben we het hele zaakje samengevoegd en gecoördineerd. 

            
          
Topic A

R: In de vorig gesprekken hebben we het huidige proces geschetst, met de daarbij gebruikte 
documenten. Dit interview is opgezet om erachter te komen hoe je de informatie het liefst aangeleverd 
ziet hebben, dus als je volledig cart blanche krijgt.

J: Oké, het is handig om het schema dat we gemaakt hebben er even bij te pakken

R: Dit schema bedoelde je?

J: Ja. Ik ga nou gewoon even hardop denken. Wat je denk ik direct is opgevallen is dat er een 
aantal loops in het proces zitten. Een aantal dingen doe je een aantal keer opnieuw omdat er nieuwe 
informatie beschikbaar komt. Omdat we het telkens opnieuw doen zitten er een aantal onzekerheden 
in. Deze onzekerheden zitten in de volgende dingen: hebben we nou wel de juiste hoeveelheden 
en materialen, hebben we de juiste onderhoudsactiviteiten, hebben we de juiste eenheidsprijzen en 
cyclustijden.
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We zijn aardig in staat de onderhoudsactiviteiten in te schatten, dus welk onderhoud heeft een 
element nou nodig. Hier hoort echter een cyclustijd bij en een prijs. Deze hangen heel erg af van de 
uitgangspunten en die worden ook steeds duidelijker naar mate het proces vordert. En de prijs is heel 
marktafhankelijk. Die prijs halen we nu ook uit een database waarin we eigenlijk alleen maar terugkijken 
in de historie. We hebben niet zo’n heel goed idee van de betrouwbaarheid van die eenheidsprijzen 
die we opgebouwd hebben in de database. Eigenlijk komt het er op neer dat we een inschatting 
moeten doen van de te verwachten onderhoudskosten.

Vroeger kon je zeggen van, ik moet een houten kozijn om de vijf jaar schilderen. Nu is de vraag, hoe 
vaak moet ik een houten kozijn schilderen bij een gewenste onderhoudsconditie 3. Als we heel eerlijk 
zijn dan weten we heel weinig van het daadwerkelijk degradatiegedrag van het verfsysteem. We 
maken nu dus eigenlijk een soort educated guess. Dit doen we door getallen uit het verleden op een 
gestructureerde manier te verzamelen. Gestructureerd in de zin dat we weten dat het verfsysteem bij 
een houten kozijn hoort, in een bepaald gebouw wat op een bepaald locatie staat en wat een bepaalde 
gewenste onderhoudskwaliteit had. Het blijven echter gemiddelden. Weliswaar gewogen gemiddelden 
maar meer eigenlijk ook niet. Wat voor ons belangrijk is, is dat we zoude willen dat we veel minder 
varianten hoeven te maken. Bij het meerjarenonderhoudsplan van de Hoge School in Eindhoven zag 
je dat er wat betreft prijsniveau tussen versie 4 en versie 23 van het meerjarenonderhoudsplan niet 
heel veel verschil zit. Volgens mij duidt dat erop dat we heel erg op zoek zijn naar de betrouwbaarheid 
van het meerjarenonderhoudsplan. Welke betrouwbaarheid heeft de informatie die beschikbaar is en 
kun je daarna iets zeggen over de spreiding van het meerjarenonderhoudsplan. Er zit namelijk nog 
een bandbreedte in. 

R: Loopt dit ook niet op met de gedetailleerdheid van het ontwerp? Naar mate er meer van het ontwerp 
bekend is, kan ook met grotere zekerheid een inschatting van de onderhoudskosten gegeven worden.

J: Dit is zeker het geval. Je kunt dit echter ook via de andere kant benaderen. Als ik nu die en die 
data heb, kan ik dan ook iets zeggen over de betrouwbaarheid van het onderhoudsgetal. Welke 
gebouwdata heb ik nu nodig om een bepaald betrouwbaarheidscijfer aan het onderhoudsgetal te 
hangen. Hiervoor moet ik dus iets kunnen zeggen over de materialisatie en de hoeveelheden maar 
ik moet elementen ook kunnen toewijzen aan bouwdelen, dus dat element hoort bij de gevel en dat 
element hoort bij de binnenwanden. Maar ik moet ook iets weten over de uitgangspunten en de 
betrouwbaarheid van de kostenkengetallen. 

J: Iedere keer dat we een meerjarenonderhoudsplan maken verzamelen we data. Dit zijn 
eenheidsprijzen en cyclustijden. Stel ik maak nu een onderhoudsplan van dit gebouw; dan neem ik 
de onderhoudskosten van het houten kozijn op bij de volgende uitgangspunten, ik weet dat ik het 
gebouw de komende 20 jaar moet onderhouden op een gewenste onderhoudsconditie 3. Ik neem 
nu aan dat ik het houten kozijn bij de gegeven uitgangspunten iedere vijf jaar moet schilderen en 
dat dit €25,- per m2 kost. Die €25,- en cyclus 5 komen in de database te staan. Aan deze getallen 
hoort meta data. Dit getal hoort bij een kantoorgebouw dat staat in Bunnik en dat een gewenste 
onderhoudsconditie 3 heeft. Zo komt er iedere keer dat een plan gemaakt wordt of geactualiseerd 
wordt, komt er nieuwe meta data bij. Stel je voor dat ik een conditiemeting doe en vaststel dat het 
kozijn niet iedere vijf jaar geschilderd moet worden maar dat het best iedere 6 jaar kan; die 6 komt 
ook weer in de database te staan, samen met de eerste 5. Hier maken we vervolgens van; bij een 
kantoorgebouw met houten kozijnen dat staat in Utrecht met gewenste onderhoudsconditie 3 hoort 
een onderhoudscyclus van 5,5 jaar. 

R: Hier wordt dus een cyclus gehanteerd op basis van een verwachting en het werkelijke 
degradatiegedrag?
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J: Inderdaad. Zo leren we van de praktijk. Van het daadwerkelijke degradatiegedrag weten we 
namelijk nog heel weinig. Dat wordt nu nog bepaald aan de hand van theoretische curves die in de 
NEN gespecificeerd staat. Het woord zegt het als, dit is een theoretische curve die uit gaat van de 
theoretische levensduur. We kunnen niet anders omdat het daadwerkelijke degradatiegedrag dus niet 
bekend is. Uiteraard zouden we het liefst het daadwerkelijke degradatiegedrag gebruiken.

R: Oké, even terug naar het cycluscijfer.

J: Iedere keer als we nu een nieuw plan maken dan moet ik beoordelen of het nieuwe getal van 
toepassing is op het meerjarenonderhoudsplan. De database is opgebouwd rond deze kengetallen 
met bijbehorende meta data en aan de database kunnen vragen gesteld worden. Het is mogelijk om 
aan de database te vragen; maak voor mij een meerjarenonderhoudsplan voor een kantoorgebouw 
van 15.000 m2 met een gewenste onderhoudsconditie 3 met de volgende hoofdelementen. Met die 
database moet echter wel voorzichtig omgegaan worden omdat doordat er gebruik gemaakt wordt 
van historische onderhoudsplannen het zomaar zou kunnen zijn dat sommige onderhoudscijfers niet 
representatief zijn. Het is namelijk niet te zien op basis van hoeveel getallen de voorstelling gemaakt is, 
wat de spreiding van een eenheidsprijs is en of dit afwijkt ten opzichte van wat je normaal verwacht. We 
zijn namelijk nog bezig met het opbouwen van de database en daarin komen onderhoudsplannen te 
staan met verschillende achtergronden. Hier kan bijvoorbeeld nog een commercieel sausje overheen 
zitten of het verwerken van de op- en toeslagen in de eenheidsprijzen. Nu redeneren we nog op de 
volgende manier; omdat het heel veel getallen zijn gaan we er maar vanuit dat dit statistisch redelijk 
betrouwbaar is. 

J: De database van Prognotice heeft een analysetool. De analysetool wordt gebruikt om vragen te 
stellen aan de database. Een voorbeeld; ik ga eerst eens even kijken naar het gebouwtype. Deze zijn 
gecodeerd volgens tabel 1 van de NL-SfB. Dit is BAM-breed afgesproken. Wat je dan ziet is een tabel 
met bijvoorbeeld 5 kantoorgebouwen, 4 ziekenhuizen, 1 schoolgebouw en 7 overig. Vervolgens ga ik 
naar de gewenste conditie kijken; van die 5 kantoorgebouwen zijn er 2 met gewenste conditie 2 en 3 
met gewenste conditie 3. Nu ga ik kijken naar de grootte, etc. Zo wordt de zoekopdracht iedere keer 
verfijnd en wat er uiteindelijk uit komt is een voorspelling van onderhoudskosten op hoofdelementen. 
Nu zijn we nog heel erg afhankelijk van de mensen die de plannen maken en ze verwerken in de 
database. De plannen moeten op de goede manier gecodeerd worden en eenheidsprijzen moeten 
met verstand van zaken verwerkt worden. Daarnaast moet ook goed bekeken worden of het gemaakte 
plan mee mag tellen in de database en dus gebruikt kan worden voor volgende projecten. Dit wordt 
wel eens niet goed gedaan, waardoor het voor komt dat er 10 verschillende onderhoudsplannen 
van hetzelfde project in de database verwerkt. We hadden het net over die school in Eindhoven 
waarvan 23 versies van het meerjarenonderhoudsplan gemaakt zijn. Het kan dus zomaar zijn dat al 
deze 23 versies meetellen in de database waardoor het gemiddelde enorm vervuild wordt. Maar er 
kan bijvoorbeeld ook gebouw in staan met gouden kozijnen, waardoor de gemiddelde eenheidsprijs 
verhoogd wordt. Het verfijnen van de zoekopdracht kan geheel naar eigen wens gebeuren of men kan 
kiezen om een gemiddelde prijs uit alle projecten uit de database te verkrijgen. 

J: Even terug naar het begin. Om een bepaald punt van betrouwbaarheid te bereiken maken we nu 
nog een volledig meerjarenonderhoudsplan. Eigenlijk zou je dat met behulp van dit systeem moeten 
doen. Dat geeft een enorme tijdwinst. Om dit met een beetje gezag te kunnen doen moet je wel iets 
kunnen zeggen over de betrouwbaarheid van het getal dat eruit rolt. Jou valt op dat je betrekkelijk 
snel in het proces een redelijk betrouwbaar getal hebt, die spreiding is niet zo heel groot meer. Maar 
dat de rest van het proces redelijk wat inspanning kost om voor elkaar te krijgen. Blijkbaar zijn we er 
niet gerust op dat het een betrouwbaar getal is. Er worden dus meer en meer onderhoudsplannen 
gemaakt om de betrouwbaarheid van het plan te vergroten. Je zou je inspanning een heel eind kunnen 
beperken door inzicht te verschaffen in de betrouwbaarheid van je plan en de betrouwbaarheid van 
de eenheidsprijzen. 
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R: Wat is nou de keuze om allerlei soorten meerjarenonderhoudsplannen in de database op te nemen? 

J: Wat eigenlijk gewenst is, is dat er één of meerdere databases ontstaan waarin de verschillende 
soorten meerjarenonderhoudsplannen gegroepeerd zijn verwerkt. Dus één database waar de 
commerciële meerjarenonderhoudsplannen in verwerkt zijn, één database waar de praktische 
meerjarenonderhoudsplannen in verwerkt zijn, één database waar de meerjarenonderhoudsplannen 
in verwerkt zijn waar een daadwerkelijke her-inspectie heeft plaatsgevonden, etc. Ik ben met je eens 
dat wil je goed en betrouwbaar gebruik kunnen maken van de database, dan moeten we heel veel 
aandacht besteden aan de opbouw van de gegevens in de database. 

R: De link tussen BIM en de database zie ik op dit moment als volgt: de gebouwdata komt uit het 
3D-model en de onderhoudsdata komt uit de database van Prognotice. Het detailniveau van de 
gebouwdata in het 3D-model en de betrouwbaarheid van de onderhoudsdata in Prognotice geeft een 
betrouwbaarheidscijfer aan het onderhoudsgetal.

J: Inderdaad, zo zie ik het ook voor me. 

R: Zitten er verschillen in het berekenen van de onderhoudskosten voor het bouwkundige gedeelte 
en het E- en W-gedeelte?

J: Er zit een wezenlijk verschil in het uitvoeren van de onderhoudscalculatie van beide gedeelten. Voor 
het bouwkundige deel wordt er gewerkt met eenheidsprijzen en voor het E- en W-deel wordt er een 
duidelijke scheiding gemaakt tussen de revisies en vervangingen en preventief en correctief onderhoud. 
Revisies en vervangingen doen ze op dezelfde manier als wij dat doen, dus met eenheidsprijzen 
maar van het preventief en correctief onderhoud maken ze echt een raming. Ze maken dus een 
begroting van hoeveel uren en materialen heb ik nou nodig om een bepaalde installatie preventief te 
onderhouden. Een voorbeeld; ik moet zo vaak filters vervangen, hoe vaak moet ik dat nou doen bij 
een gewenste onderhoudsconditie en wat kosten dan die filters en hoe lang ben ik daarmee bezig. Zo 
maken zij van alle installaties een complete begroting. 

R: Waarom zijn deze verschillen er en waarom is dit niet hetzelfde?

J: Dit is gewoon hun manier van calculeren. Zij zitten natuurlijk met hetzelfde probleem als waar 
wij momenteel mee zitten. Zij verwerken hun meerjarenonderhoudsplannen ook in een Prognotice-
database en hebben ook een analysemodelletje gemaakt om de historische gegevens in nieuwe 
onderhoudsplannen te gebruiken. Zij doen dit op basis van verhoudingsgetallen ten opzichte van de 
CAPEX. In feite is dit gewoon een grafiek waar een percentage afgezet wordt tegen de tijd. Op basis 
van deze grafiek zeggen ze bijvoorbeeld dat als ze een gebouw 25 jaar moeten onderhouden, dan 
zullen mijn onderhoudskosten ongeveer 4,5% van de CAPEX zijn. Hier zit dus een soort curve in. Die 
grafiek is bepaald aan de hand van verschillende soorten meerjarenonderhoudsplannen, dus zowel 
commerciële plannen als werkelijk onderhoudskosten. Hier zit dus ook weer die vervuiling die waar 
wij ook mee te maken hebben.

J: De Prognotice-databases van BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek zijn aan elkaar geknoopt. 
Dat is nu dus één database. We zijn nu dus in staan om met behulp van het systeem getallen te 
genereren over de gehele range van het gebouw, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch, 
op basis van de NL-SfB. Er komen echter installatietechnische getallen uit die ik nauwelijks kan 
interpreteren omdat ik hiervoor niet de benodigde kennis heb. Het is dus van wezenlijk belang dat het 
meerjarenonderhoudsplan geïnterpreteerd wordt door minimaal twee MJOP’ers, één van bouwkunde 
en één van techniek. 
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R: In het interview met Erik de Boer werd de volgende situatie geschetst; het eerste 
meerjarenonderhoudsplan is een theoretisch meerjarenonderhoudsplan. Dit is puur een theoretische 
koppeling van gebouwdata aan onderhoudsdata. Vervolgens komt de expertise van de MJOP’ers om 
de hoek kijken en krijg je een praktisch meerjarenonderhoudsplan. Hierbij wordt er wat aan de knoppen 
gedraaid en wordt het plan geoptimaliseerd. Als laatst komt daar de directie nog overheen, die er een 
commercieel meerjarenonderhoudsplan van maakt. De duimschroeven worden nog eens aangedraaid 
en het onderhoudsplan wordt scherper in de markt gezet. Het commercieel meerjarenonderhoudsplan 
wordt vervolgens gebruikt om de werkbegrotingen/jaarplannen te genereren. Het onderhoud dat 
uitgevoerd moet worden moet namelijk binnen de begrootte kosten vallen die in het commercieel 
meerjarenonderhoudsplan zijn opgenomen. De werkbegrotingen wil je vervolgens als basis gebruiken 
om het theoretische meerjarenonderhoudsplan van het volgende project op te stellen.

J: Juist. Maar wat er nu gebeurt is dat alle plannen in de database worden opgenomen waardoor een 
verzameling cijfers ontstaat die onderling niet consistent zijn. Van alle varianten die in de database zijn 
opgenomen, zou je uit kunnen rekenen wat de betrouwbaarheid van de getallen is. Momenteel wordt 
dit dus niet gedaan. Je zou eens op zoek kunnen gaan naar probabilistisch calculeren. Hierbij wordt 
gecalculeerd op basis van een statistische betrouwbaarheid en spreiding. 

            
         
Topic B

R: Als je mag kiezen om één codering aan te houden gedurende het ontwikkeltraject, welke zou dit 
dat dan zijn of hoe moet deze codering er uit zien?

J: Hier kunnen we niet in kiezen. Als je het mij eerlijk vraagt is NL-SfB niet heel erg geschikt voor 
onderhoudswerk. Dit vanwege het feit dat hier niet gekeken wordt naar activiteiten maar naar 
elementen. Eigenlijk zou de Stabu codering veel handiger zijn. Maar er is geen kiezen meer bij, de 
markt dwingt ons de NL-SfB codering te gebruiken. De hele conditiemetingssystematiek is NL-SfB 
gecodeerd, alle interne begrotingen worden volgens NL-SfB opgebouwd, alle vraagspecificaties, 
eisen en bestekken hanteren NL-SfB, de belangrijke opdrachtgevers (RWS en RGD) vragen om NL-
SfB. Het is dus een breed gedragen coderingssystematiek en er is dus eigenlijk geen keuze mogelijk. 
Hier moeten we het maar mee doen.

            
          
Topic C

R: Hoe wil je de gebouwelementen ingedeeld hebben in het meerjarenonderhoudsplan om het 
ontwerp te kunnen sturen tijdens het ontwikkeltraject?

J: Voor een inschatting van de verwachte onderhoudskosten wil je het meerjarenonderhoudsplan 
het liefst zo compact mogelijk houden. De indeling van gebouwelementen verschuift tijdens het 
ontwikkeltraject. Aan het begin van het traject wordt een inschatting gemaakt op gebouwniveau en 
op basis van m2 BVO. Als er meer van het ontwerp bekend wordt, kan het meerjarenonderhoudsplan 
gedetailleerder worden vormgegeven. Hierbij vegen we alle gevels bij elkaar, samen met het dak. 
Dit wordt op gebouwniveau gedaan. De gebouwelementen in het interieur doen we op functionele 
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eenheden naar gebouwniveau of vleugelniveau. We verzamelen bijvoorbeeld alle natte ruimtes, de 
technische ruimtes, de kantoorruimtes met als simpele reden dat, zeker als je nog niet zo heel veel 
weet van het gebouw, we verwachten dat deze ruimtes ongeveer dezelfde onderhoudsactiviteiten 
kennen. Voor de installaties gaat dit op componentniveau, waarbij dus alle onderdelen van de 
luchtbehandelingsinstallatie bij elkaar op hoofdelement-niveau van de NL-SfB worden gegroepeerd, 
etc. 

            
          
Topic D

R: Hoe kan automatisering in jou ogen bijdragen aan het MJOP-proces?

J: Wat mij betreft kunnen alle handelingen waarbij de expertise van de MJOP’ers niet benodigd is 
geautomatiseerd worden. Je noemde de verschillende soorten meerjarenonderhoudsplannen net op, 
dus dan zou het theoretische meerjarenonderhoudsplan volledig geautomatiseerd kunnen worden. 
Hiervoor moet echter wel de database goed opgebouwd zijn, waar dus de juiste onderhoudsgetallen 
in verwerkt worden. De belangrijkste koppeling is dus de koppeling tussen het 3D-model, de xD-
Manager en de Prognotice-database. 

           

Overige vragen

R: Zijn er nog onderwerpen die met de topics niet aan bod zijn gekomen?

J: Volgens mij hebben we alle onderdelen die van belang zijn besproken. Mocht me nog iets te binnen 
schieten dan laat ik je dit uiteraard weten.
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Interview gewenste informatieaanlevering       

Geïnterviewde
 Naam:  Jan van Aalderen
 Functie:  Adviseur Vastgoedmanagement BAM Advies & Engineering

Interviewer
 Naam:  Ruud Verstegen
 Functie:  Afstudeerder BAM Advies & Engineering

 Datum:  23 januari 2014
 Project:  SoZaWe
 Locatie:  BAM Advies & Engineering
   Runnenburg 12
   3981 AZ Bunnik

Topiclijst
A. Benodigde informatie in ideale situatie
B. Plancodering in ideale situatie
C. Planindeling in ideale situatie
D. Automatiseren handelingen
           

R: Kun je een omschrijving van je functie geven?

J: Ik ben hier begonnen als Technisch Beheerder en dat hebben ze nu omgedoopt tot Adviseur 
Vastgoedmanagement. Dit houdt in dat ik voor 70% van de tijd de meerjarenonderhoudsplannen voor 
verschillende projecten opstel. Daarnaast voer ik nulmetingen uit in gebouwen om zo de actuele stand 
van zaken te rapporteren. Dit is soms in opdracht van de regiokantoren en soms in opdracht van de 
gebouweigenaren. Dit doen we dan met behulp van Prognotice op basis van de NEN 2767-2. 

R: Welke werkzaamheden heb je bij SoZaWe uitgevoerd? 

J: Ik heb bij SoZaWe de regio bekend gemaakt met Prognotice. De meerjarenonderhoudsplannen zijn 
in het ontwikkeltraject gemaakt in Excel. In overleg met de regio hebben we die plannen vervolgens 
verwerkt in Prognotice. Ik ben 2 of 3 dagen met de regio bezig geweest om hier een opzet voor te 
maken. De regio zelf heeft dit voornamelijk uitgewerkt. 

            
        
Topic A+D

R: Wat we vorige keer gedaan hebben is het huidige MJOP-proces uitgetekend. Nu is de vraag hoe 
de informatieaanlevering er in het ontwikkeltraject in de ideale situatie er uit zou zien, als je dus volledig 
carte blanche krijgt?

J: Met name de koppelingen zijn dan heel belangrijk. De data die in de 3D-modellen aanwezig is en 
in het plan verwerkt wordt gebeurt nu nog handmatig. Wat je zag bij ZMC was dat we redelijk wat 
wijzigingen kregen die we iedere keer handmatig moesten gaan verwerken, allemaal op basis van 
aannames. Dit kost erg veel tijd. Uiteindelijk is elk plan projectspecifiek dus je moet op basis van 
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het ontwerp de hoeveelheden hebben. Juist in het uittrekken van de hoeveelheden gaat erg veel tijd 
zitten, tijd die relatief duur is en waar de expertise van de MJOP’ers niet voor nodig is. We proberen 
dit altijd al te beperken door het op basis van begrotingen van de calculatie te doen maar dan nog is 
het erg veel handmatig werk en loop je vaak achter de feiten aan. Om dit voor te zijn wordt er vaak 
een begin gemaakt door op basis van aannames of oude plannen een inschatting te maken van de 
hoeveelheden. Deze hoeveelheden worden dan in het plan verwerkt en later aangepast. Je hebt bij 
ZMC gezien hoeveel tijd dat vreet en dit is natuurlijk zonde. Uiteindelijk is het altijd de BAM die dat 
betaald, of dat nu de regio is of A&E. Simpel gezegd zitten we elke keer tegen een deadline aan te 
werken en zijn de benodigde gegevens niet beschikbaar om een fatsoenlijk meerjarenonderhoudsplan 
op te stellen. Daar zijn denk ik wel stappen te halen.

R: Even samenvattend, je koppelt de gebouwdata uit het 3D-model aan de onderhoudsdata in 
Prognotice?

J: Ja, precies. Hoe dit precies in elkaar steekt weet ik ook niet maar er is heel veel mogelijk. 
Belangrijk voor ons stuk is echter dat je niet te ver in detail wil. Om een inschatting te maken van 
de onderhoudskosten van een binnendeur is het voldoende om een globaal getal te hebben en niet 
een hele specifieke binnendeur te moeten kiezen. Of het nu een gewone, een brandwerende of een 
glasdeur is, het liefst moet hier een kleine verdeling in gemaakt worden. 

R: En die koppeling van gebouwdata aan onderhoudsdata zou automatisch mogen?

J: Ja dat mag in principe automatisch. Voor bijna alle onderdelen in de NL-SfB codering hebben we 
heel veel onderhoudsgetallen die we natuurlijk in de database hebben staan. Belangrijk is wel dat we 
hier een onderscheid kunnen maken in gewenst onderhoudsniveau. De database in Prognotice wordt 
momenteel opgebouwd uit allerlei verschillende soorten meerjarenonderhoudsplannen door elkaar. 
Hierdoor hebben we relatief veel data en je kunt van de database wat vinden, dit klopt wel of dit klopt 
niet. We moeten die database goed op orde hebben en regelmatig controleren. 

Daarnaast moet er eigenlijk een terugkoppeling plaats vinden tussen de meerjarenonderhoudsplannen 
die gemaakt zijn in het ontwikkeltraject en de conditiemetingen die we uitgevoerd hebben in het 
exploitatietraject om erachter te komen of het nu wel klopt wat we vooraf bedacht hebben. Dat is 
namelijk wat je wil, dat je een steeds betrouwbaardere database krijgt. We hebben nu een redelijk 
betrouwbare database maar eigenlijk is deze voor 90% opgebouwd op basis van voorcalculatie. De 
voorcalculatie is natuurlijk wel gebaseerd op gesprekken met co-makers en leveranciers, maar het 
blijft een inschatting van de te verwachten onderhoudskosten. 

R: Wordt de inschatting niet gebaseerd op basis van de theoretische levensduur van de 
onderhoudscomponenten?

J: Voor installatietechnische onderhoudscomponenten wordt dit inderdaad gedaan. Voor bouwkundige 
elementen ook deels, hiervoor maken we gebruik van de SBR-levensduuraannames. Deze zijn 
natuurlijk gebaseerd op situaties die correct gedetailleerd zijn en correct gerealiseerd zijn. Het gaat 
dus altijd om een theoretische waarde. Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat een vervanging gepland 
is in jaar 15, maar dat tijdens inspectie blijkt dat het nog wel 5 jaar mee kan. Van deze cijfers wil je dus 
eigenlijk leren en terugzien in je volgende onderhoudsplan. We zitten nu dus heel vaak theoretische 
plannen te maken, waarvan we nog maar moeten zien of dit overeen komt met de praktijk. 
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R: Als je in het MJOP-proces nog meer handelingen kunt automatiseren, welke handelingen zouden 
dit dan mogen zijn en waarom?

J: Dat vind ik een lastig vraag. Ik zit nu 5 jaar bij A&E en tot nu toe worden alle handelingen 
eigenlijk handmatig uitgevoerd. In wezen zou het mogelijk moeten zijn om automatisch een soort 
van wijzigingenrapport te genereren. Hierdoor wordt het voor ons een stuk makkelijker om het 
meerjarenonderhoudsplan aan te passen. Ook hier is het weer hetzelfde verhaal, zijn de wijzigingen 
al doorgevoerd in het systeem op het moment dat hier iets van gezegd moet worden. Bij het beheer 
gaat het namelijk alleen maar over het verschil in onderhoudskosten ten opzichte van de vorige versie. 
Het moet echter voor de MJOP’ers mogelijk blijven om zelf aan de knoppen te draaien zodat invloed 
uitgeoefend kan worden op het onderhoudsplan. 

            
          
Topic B

R: Bij SoZaWe werd in het ontwikkeltraject gebruik gemaakt van de codering uit Ibis Main en in het 
exploitatietraject van de NL-SfB codering. Welke bestaande codering zie je als meest wenselijk in het 
ontwikkeltraject of is zelfs een compleet nieuwe codering gewenst?

J: Ik denk dat we hierin geen keuze meer hebben. We hebben nu alles opgebouwd rond de NL-SfB 
codering. We zijn een weg ingeslagen die niet meer met redelijkheid terug te draaien is. Het kan 
natuurlijk wel maar daarvoor moet er enorm veel omgegooid worden. Doordat de NEN-methodieken 
vastliggen en de gebrekenlijsten volgens NL-SfB werken is mijn mening dat je deze codering moet 
handhaven. Het is alleen mogelijk om een andere codering te implementeren als dit gezamenlijk over 
de gehele branche gebeurd. Zo zie ik het eigenlijk.

R: Belemmerd de NL-SfB je nu in de dagelijkse werkzaamheden?

J: Je ziet dat het heel grofschalig is. Bouwkundig is de vijfde en zesde positie voor de materialisatie. 
Heel vaak weet je in het voortraject niet eens of het een houten binnenpui wordt of een aluminium. Dan 
heb je aan de materialisatie eigenlijk al niks. Hierdoor vallen er al een hele hoop standaard gebreken 
uit. Alles hangt en staat dus met zoveel mogelijk vooraf vastleggen. Bouwkundig hebben we het 
redelijk op orde, zolang men maar 6-cijferig codeert. 

            
          
Topic C

R: Je kunt je elementen die in je gebouw zit op verschillende manieren sorteren en groeperen. 
Het gaat van gebouwniveau naar ruimteniveau. In de exploitatiefase hebben ze het liefst dat 
alle onderhoudscomponenten volgens ruimteniveau gesorteerd zijn omdat ze uiteindelijk de 
onderhoudsmonteurs naar een bepaalde locatie moeten sturen. Hoe zie je dit in het ontwikkeltraject 
het liefst gesorteerd?

J: Dit wordt vaak beperkt door de tijd die in het ontwikkeltraject beschikbaar is. In wezen gaat men 
vaak op gebouwniveau grofschalig al een eerste inschatting maken. Naar mate men verder in het 
ontwikkeltraject komt kan men het gaan uitsplitsen. Het probleem is echter dat wanneer men op 
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ruimteniveau een conditiemeting wil gaan doen, dan heeft men stapels papier nodig om dit aan te 
sturen. In het ontwikkeltraject wil je binnen korte tijd wat vinden over het gebouw, dus probeer je het 
zo compact mogelijk te houden. Het is in het ontwikkeltraject dus helemaal niet haalbaar om het tot 
ruimteniveau uit te splitsen. Daarom gaan we vaak clusteren naar functionele eenheden. 

           

Overige vragen

R: Zijn er nog onderwerpen die met de topics niet aan bod zijn gekomen?

J: Ik denk dat alles zo wel besproken is. Volgens mij had vooraf al redelijk inzicht in de haken en ogen 
die er aan het huidige proces zitten en de dingen die stukken beter kunnen.
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Interview gewenste informatieaanlevering       

Geïnterviewde
 Naam:  Ronald van Zijl
 Functie:  Projectleider BAM Techniek regio West

Interviewer
 Naam:  Ruud Verstegen
 Functie:  Afstudeerder BAM Advies & Engineering

 Datum:  25 februari 2014
 Project:  -
 Locatie:  BAM Techniek regio West
   Prinses Beatrixlaan 5
   2595 AK Den Haag

Topiclijst
A. Benodigde informatie in ideale situatie
B. Plancodering in ideale situatie
C. Planindeling in ideale situatie
D. Automatiseren handelingen
            
       
RV: Ik zal even kort uitleggen wat het doel van mijn afstudeertraject is, wat het doel van dit interview 
is en welke stappen ik in de loop naar dit interview gemaakt heb. Het doel van het afstudeertraject 
is het realiseren van een manuurbesparing van 30% bij het opstellen en verfijnen van het 
meerjarenonderhoudsplan in het ontwikkeltraject en het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan 
in het exploitatietraject. Hiervoor maak ik gebruik van het project SoZaWe. Ik ben begonnen met 
het bestuderen van de meerjarenonderhoudsplannen die bij SoZaWe gemaakt zijn. Hieruit heb 
ik de informatie gehaald die in het plan verwerkt dient te worden. Vervolgens ben ik het huidige 
proces gaan observeren. Informatie uit de voorgaande stappen hebben geleidt tot het opstellen 
van een informatiebehoefte per deelproces in het huidige MJOP-proces. Dit interview dient om de 
informatiebehoefte schema’s die ik opgesteld heb te verifiëren en informatiebehoefteschema’s van 
de ideale situatie op te stellen. Ik heb hiervoor al een aantal mensen geïnterviewd, voornamelijk met 
een bouwkundige achtergrond. Ik hoop met dit interview een installatietechnische kijk op het geheel 
te verkrijgen. Hiervoor heb ik een aantal topics opgesteld, die gedurende het interview aan bod zullen 
komen.

RZ: Oké, tot dusver is het duidelijk.

R: Kun je voordat we met de topics beginnen even een korte omschrijving van je functie en 
werkzaamheden geven?

RZ: Natuurlijk. Ik ben projectleider bij BAM Techniek en dat houdt in dat ik me bezig houdt met 
het realiseren en onderhouden van gebouwinstallaties. Ik werk dus in zowel het ontwikkel- als het 
exploitatietraject. Hierbij schrijf ik voornamelijk aanbiedingen aan klanten.
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Topic A

R: Welke informatie verwerk je in een meerjarenonderhoudsplan?

RZ: Het grootste verschil tussen het bouwkundige meerjarenonderhoudsplan en het installatietechnische 
onderhoudsplan zie ik vooral in het feit dat zij er heel anders tegenaan kijken. Wij zien het echt als 
een plan waarin opgenomen wordt wat we over een aantal jaren moeten vervangen, op basis van 
levensduur of status, en de bouwkundigen neemt hier ook hun jaarplanning al in mee. Dit zal je 
bij ons nagenoeg niet terug zien. Wij hebben voor ons jaarlijks onderhoud een aparte planning en 
componenten hierin komen terug in het meerjarenonderhoudsplan. Het meerjarenonderhoudsplan 
voor techniek is dus relatief eenvoudig. In ons meerjarenonderhoudsplan zitten de installatietechnische 
onderhoudscomponenten verwerkt, waaraan vervolgens een prijs, een cyclus en een start- en 
stopjaar wordt gekoppeld. Er is een NL-SfB codering aan gekoppeld en de status die volgt uit de 
conditiemeting. Daarnaast is er een kolom opgenomen waarin de onderhoudsactiviteiten bepaald 
kunnen worden. Waar zit nou het verschil met de bouw, zij nemen alle kleine onderhoudsactiviteiten 
ook mee. In een bouwkundig meerjarenonderhoudsplan staat bijvoorbeeld opgenomen dat alle 
deurdrangers om de twee jaar gesmeerd moeten worden. Zulke kleine activiteiten zal je bij ons niet 
terugvinden. Het gaat dus echt om investeringen die je moet doen om je hoofdcomponenten in stand 
te houden. Uiteindelijk komt er een eindstaatje uit, waarin alle kosten over de jaren opgeteld worden, 
met een grafiek over de jaren heen. Dit geeft de beheerder dus een indruk van wat moet ik doen. In 
het jaarplan worden vervolgens alle kleine activiteiten toegevoegd. 

RZ: Bij een DBFMO-project werken we op een iets andere manier. Daar bouwen we het 
meerjarenonderhoudsplan dusdanig op dat daar alle kleine activiteiten ook in opgenomen zijn. 
Hierbij zijn bijna alle onderhoudscomponenten op stuksniveau opgenomen en wordt er bij de 
onderhoudscomponenten ook het jaarlijks onderhoud opgenomen. Hierdoor wordt één totaaloverzicht 
gecreëerd met de totale onderhoudskosten over het project. Hier gaat tegenwoordig de voorkeur 
naar uit, in plaats van het meerjarenonderhoudsplan zoals ik dat zojuist besproken heb. 

            
        
Topic B

R: Het hele meerjarenonderhoudsplan wat dus verkregen wordt, wordt opgebouwd volgens de 
NL-SfB codering?

RZ: Ja

R: Voldoet deze codering nou aan de wensen? Of zou je liever een andere codering gebruikt zien 
worden?

RZ: Ik kan hier volledig mee uit de voeten. Misschien dat ze aan de opdrachtgeverszijde meer 
verdieping willen hebben dan dat wij dat willen maar dat is voor een meerjarenonderhoudsplan in een 
DBFMO-traject niet van belang. 

R: Hierbij maken jullie dus ook gebruik van de NL-SfB codering zoals deze door BAM verfijnd is?

RZ: Ja en hierin zijn het vijfde en zesde cijfer te specificeren naar de installatietechniek.
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Topic C

R: In de meerjarenonderhoudsplannen die ik bestudeerd heb, hebben ze de onderhoudscomponenten 
op verschillende niveaus ingedeeld (R legt uitdraai met verschillende indelingsniveaus voor). Hoe zou 
je de installatietechnische onderhoudscomponenten in het ontwikkel- en het exploitatietraject graag 
ingedeeld zien?

RZ: In het exploitatietraject van een DBFMO-project moet je op componentniveau de status van alles 
bepalen. Dus dan wil je graag naar componenten op ruimteniveau toe. In het ontwikkeltraject is dit 
nog niet van belang dus dan kun je gerust alles indelen op complexniveau (gebouwniveau). Er bestaat 
dan echter wel een verschil in de componenten. In de installatietechniek wordt onderscheid gemaakt 
in opwekking-, distributie- en afgiftecomponenten. De opwekking- en afgiftecomponenten wil ik op 
componentniveau gesorteerd hebben, zodat ik van ieder component de eigen onderhoudsstatus kan 
zien. De distributiesystemen hangen hier echter tussen en dienen als één gebundeld geheel te worden 
gezien. Wanneer ik bijvoorbeeld de luchtkanalen wil gaan reinigen, dan moet dit in één keer gebeuren. 
Het is dus niet zinvol om in het meerjarenonderhoudsplan te weten waar welk kanaal zich bevindt. 

            
        
Topic D

R: Ik heb de huidige processen kunnen schematiseren tot de volgende schema’s (R legt 
informatiebehoefteschema’s in huidige situatie voor). Welk van deze handelingen zouden 
geautomatiseerd mogen worden en waarom?

RZ: Even kijken, wat er inderdaad steeds gebeurd is dat men gebouwdata aan onderhoudsdata 
koppelt. In de huidige situatie wordt de gebouwdata uit tekeningen en andere documenten gehaald. 
Dit zou bijvoorbeeld ook uit BIM gehaald kunnen worden. In dat geval is het goed mogelijk om 
dit te automatiseren, waardoor een automatische koppeling ontstaat tussen gebouwdata en 
onderhoudsdata. Het is echter wel van belang dat de onderhoudsman hier nog aanpassingen in 
aan kan brengen, doordat sommige onderhoudsactiviteiten gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden. 
Vervolgens wordt er in overleg met de directie op basis van de theoretische en praktische prijs een 
commercieel meerjarenonderhoudsplan ingediend. Tijdens het exploitatietraject wordt er uit gegaan 
van de onderhoudskosten die in het commerciële plan staan. 

            
        
Overige vragen

R: Wordt er bij BAM Techniek gebruik gemaakt van de onderhoudscijfers en –ervaringen die zijn 
opgedaan op vorige projecten?

RZ: Ik heb geen database met historische getallen nee. Ik spiegel wel aan de werkelijkheid, dus als 
ik een aanbieding moet doen naar een marktpartij dan ga ik kijken wat een vergelijkbaar project aan 
onderhoud gekost heeft. 
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R: Hoe werkt dat dan in het ontwikkeltraject, wanneer je een inschatting moet maken van de te 
verwachten onderhoudskosten in het exploitatietraject?

RZ: In dit geval gaan we uit van de getallen die in de markt verkrijgbaar zijn. Dit wordt dus gedaan 
op basis van offertes die zijn aangevraagd bij onderhoudspartijen. Hierbij gaan we natuurlijk uit van 
geïndexeerde prijzen, zodat de onderhoudskosten die bijvoorbeeld in 2012 zijn ingeschat overeenkomen 
met het prijspeil in 2018. Sommige onderhoudsactiviteiten zijn echter zo projectgebonden, dat het 
moeilijk is hier vooraf een inschatting van te maken. En hierbij moet ook gekeken worden naar de 
eventuele aanwezigheid van gebruikers in het pand en de daarbij behorende werktijden. Dit heeft 
namelijk enorm veel invloed op het uurtarief dat gehanteerd moet worden.



35

Bijlage D - Interviews aanleveren gewenste informatie met behulp van BIM

Interview aanleveren gewenste informatie met behulp van BIM    

Geïnterviewde
 Naam:  Jaco Prins
 Functie:  Adviseur BIM-projecten BAM Advies & Engineering

Interviewer
 Naam:  Ruud Verstegen
 Functie:  Afstudeerder BAM Advies & Engineering

 Datum:  3 februari 2014
 Project:  SoZaWe
 Locatie:  BAM Advies & Engineering
   Runnenburg 12
   3981 AZ Bunnik

Topiclijst
A. Gebouwdata - Hoeveelheden
B. Gebouwdata - NL-SfB codering
C. Gebouwdata - Gewenste onderhoudsconditie en actuele conditiescore
D. Gebouwdata - Indeling naar:

• Gebouwniveau
• Gebouwniveau met bouwkundige elementen op functionele eenheden en installatietechnische 

elementen op componenten
• Ruimteniveau

E. Onderhoudsdata - Verwachte onderhoudsactiviteiten per onderhoudscomponent gebaseerd op 
werkelijke onderhoudskosten en werkelijk degradatiegedrag
• Eenheidsprijs
• Cyclustijd
• Startjaar

F. Onderhoudsdata - Begrootte onderhoudsactiviteiten uit commercieel MJOP
• Eenheidsprijs

 - Materiaalkosten
 - Materieelkosten
 - Arbeidskosten

• Cyclustijd
• Startjaar

           
            
          
R: Kun je een omschrijving van je functie geven?

J: Ik ben als BIM-adviseur bij projecten betrokken om de data die gedurende het ontwerp- en 
bouwproces gegenereerd wordt in goede banen te leiden en te structureren. Daarnaast lever ik de 
data vanuit de database bij de mensen aan zoals ze dit het liefst ontvangen zodat zij hun werk goed 
kunnen doen.

R: Welke werkzaamheden heb je bij SoZaWe uitgevoerd? 

J: Ik ben bij SoZaWe niet betrokken geweest. Momenteel werk ik aan het project NATO in Brussel, het 
grootste project wat BAM momenteel uitvoert. Dit is een project van +- €500 miljoen en we houden hier 
bijvoorbeeld de montagestatus van de gevel nauwlettend in de gaten. Het zit namelijk zo; we hebben 
met de opdrachtgever af kunnen spreken dat wel per stadium gereedheid van ieder gevelelement een 
percentage van het element mogen factureren. Zijn de ankers bijvoorbeeld geplaatst, dan mogen we 
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30% factureren. Bij het plaatsen van het gevelelement mogen we 60% factureren en wanneer we de 
gevel wind en waterdicht hebben afgewerkt mogen we 100% factureren. Bij zo’n groot gebouw is 
het interessant om de voortgang dus nauwkeurig te monitoren omdat je hier gewoon geld mee kunt 
verdienen.

           

R: Ik zal even kort uitleggen wat het doel van mijn afstudeertraject is, wat het doel van dit interview 
is en welke stappen ik in de loop naar dit interview gemaakt heb. Het doel van het afstudeertraject 
is het realiseren van een manuurbesparing van 30% bij het opstellen en verfijnen van het 
meerjarenonderhoudsplan in het ontwikkeltraject en het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan 
in het exploitatietraject. Hiervoor maak ik gebruik van het project SoZaWe. Ik ben begonnen met het 
bestuderen van de meerjarenonderhoudsplannen die bij SoZaWe gemaakt zijn. Hieruit heb ik de 
informatie gehaald die in het plan verwerkt dient te worden. Vervolgens ben ik het huidige proces 
gaan observeren. Informatie uit de voorgaande stappen hebben geleidt tot het opstellen van een 
informatiebehoefte per deelproces in het huidige MJOP-proces. Om eventuele belemmeringen van het 
huidige proces te omzeilen, heb ik de mensen die met het MJOP werken / gewerkt hebben bij SoZaWe 
gevraagd hoe zij de informatie in de ideale situatie aangeleverd zien hebben, dus zonder eventuele 
belemmeringen van het huidige proces. Dit heeft geleidt tot de volgende schema’s (R legt schema’s 
‘informatieaanlevering in ideale situatie voor’). Wat er tijdens het MJOP-proces constant gebeurt is dat 
gebouwdata aan onderhoudsdata gekoppeld wordt. Na deze koppeling worden er vervolgens een 
aantal handelingen verricht waarbij de expertise van de MJOP’ers bij benodigd is, om uiteindelijk tot 
het resultaat van het deelproces te komen. Tijdens de interviews die ik afgenomen heb bij de MJOP’ers 
heb ik ze de vraag gesteld welke handelingen in hun ogen geautomatiseerd zouden mogen worden. 
In het ontwikkeltraject is dit altijd het genereren van het theoretische meerjarenonderhoudsplan. Nu is 
dus de vraag hoe jij denkt dat met behulp van de huidige stand van BIM en de ontwikkelingen in de 
nabije toekomst (+- 1 jaar) het beste aan de vraag naar informatie voldaan kan worden? Hiervoor heb 
ik een aantal topics opgesteld die tijdens dit interview aan bod zullen komen.

J: Oké, tot zover is het me volkomen duidelijk. Goed dat je de stappen op deze manier hebt weten 
te visualiseren. Je gaat straks dus een procesbeschrijving maken van de onderdelen die veranderen 
door het gebruik van BIM. Dus het aanleveren van informatie om tot de laatste stap in het deelproces 
te komen, waar de expertise van de MJOP’ers juist van belang is. De laatste stap van het deelproces 
veranderd dus niet of niet veel.

R: Dat is correct. 

           

Topic A

J: Wat vooral interessant in dit verhaal is, is het aanleveren van de gebouwdata vanuit BIM en 
dan voornamelijk de hoeveelheden van de onderhoudscomponenten. In principe is het zo dat alle 
hoeveelheden uit het 3D-model gehaald kunnen worden, zolang alles maar getekend is. Weet je 
welke onderhoudscomponenten in het gebouw aanwezig zijn?

R: Ja, dat zijn de volgende onderhoudscomponenten. (R legt lijst met aanwezige 
onderhoudscomponenten bij SoZaWe voor)

J: Kijk, een hoop dingen zijn eenvoudig uit een 3D-model te halen omdat we die standaard al tekenen. 
Oppervlakte van de wanden of vloeren bijvoorbeeld is makkelijk. Het aantal strekkende meters plint 
wordt echter lastiger. Plinten worden namelijk niet standaard getekend in een 3D-model. Dit zou je af 
kunnen leiden op basis van een aantal regels. Het aantal strekkende meter plint kun je bijvoorbeeld 
afleiden van de omtrek van de ruimte min de breedte van de deuropeningen. Wil je goed inzicht in hoe 



37

je welke hoeveelheden uit het 3D-model haalt, dan moet je voor ieder NL-SfB element gaan bekijken 
hoe het getekend moet worden. Als het element niet getekend wordt, moet je nagaan welke relaties 
het element heeft met elementen die wel getekend worden. Op deze manier kunnen de hoeveelheden 
afgeleid worden. 

           

Topic B

R: Hoe zou je aan de onderhoudscomponenten een NL-SfB codering toekennen?

J: Dit wordt momenteel al gedaan bij het modelleren van het 3D-object. Ieder object wordt voorzien 
van een NL-SfB codering die bij het rippen naar de database wordt meegenomen.

           

Topic C

R: Hoe zou je aan ieder onderhoudscomponent de gewenste onderhoudsconditie koppelen?

J: De gewenste onderhoudsconditie komt ergens uit een eis, waarschijnlijk uit de vraagspecificatie. 
Dit zou ik koppelen aan de NL-SfB codering van de objecten, zodat dit vervolgens in de xD-manager 
verwerkt kan worden. De materialisatie zit in de NL-SfB verwerkt. 

R: En de actuele conditiescore, hoe zou je dat aan het onderhoudscomponent koppelen?

J: Op dezelfde manier. In de xD-manager is het mogelijk iedere denkbare parameter toe te voegen 
en deze parameter te wijzigen. Hierdoor kun je de resultaten van de conditiemetingen verwerken in 
de database.

           

Topic D

R: Tijdens het ontwikkeltraject wil men de onderhoudscomponenten op gebouwniveau ingedeeld 
hebben. Hier hoeft dus geen onderscheid gemaakt te worden in de precieze locatie van het 
onderhoudscomponent. Hoe verdeel je de onderhoudscomponenten met behulp van BIM naar 
gebouwniveau?

J: Dit is een eitje. Het 3D-model wordt standaard op verdiepingsniveau getekend, dus alle bouwkundige 
gebouwelementen lopen standaard van bijvoorbeeld 1e verdieping tot 2e verdieping. Je kunt dus 
terug gaan groeperen van verdiepingsniveau naar gebouwniveau of naar vleugelniveau. 

R: Oké, dat is mooi. Maar nu wil men tijdens het exploitatietraject de onderhoudscomponenten graag 
ingedeeld hebben op ruimteniveau. Hoe verdeel je de onderhoudscomponenten met behulp van BIM 
naar ruimteniveau?

J: Hoe gedetailleerd is een meerjarenonderhoudsplan? Gaat dat op objectniveau?

R: Een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld op basis van NL-SfB, waarbij de materialisatie van 
het element dus het meest gedetailleerde is. Het 4e cijfer van de NL-SfB codering geeft het element 
en dus het object weer.
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J: Dit is een lastige. De eenvoudige oplossing zou zijn om alle gebouwelementen op ruimteniveau 
te gaan tekenen. Dus bijvoorbeeld: een doorlopende wand in een gang wordt opgeknipt per 
aangrenzende ruimte. Dit is echter heel tijdrovend en geeft problemen als een wand aan de ene zijde 
aan twee ruimtes grenst en aan de andere zijde maar aan één. Wat we ook geprobeerd hebben is 
het los modelleren van de afwerkingen. Dus op iedere zijde van de wand tekende we de afwerking 
die bij de bijbehorende ruimte hoort. Ook dit is een tijdrovende klus, omdat hiermee een hoop extra 
gebouwelementen gemodelleerd moeten worden. Dit zijn momenteel dus de enige twee oplossingen. 
We zijn bij A&E bezig met het ontwikkelen van een hulpmiddel dat in een ruimte kan kijken naar de 
aangerenzende objecten. Hiermee kunnen de onderhoudscomponenten dus wel naar ruimteniveau 
ingedeeld worden, zonder dat ze ook op ruimteniveau getekend moeten worden. Het hulpmiddel 
bevindt zich momenteel in de testfase en de eerste indrukken zijn goed. Ik verwacht dat we het 
hulpmiddel binnen niet al te lange tijd bruikbaar hebben en in kunnen zetten op projecten.

R: Tijdens het ontwikkeltraject wil men de onderhoudscomponenten graag verdeeld hebben naar 
functionele eenheden, dus natte ruimtes bij natte ruimtes, kantoorruimtes bij kantoorruimtes. Dit 
omdat men verwacht dat overeenkomstige ruimtes hetzelfde gebruik kennen en daarmee dezelfde 
slijtage. Hoe verdeel je de onderhoudscomponenten met behulp van BIM op functionele eenheden?

J: Dit is eenvoudig. Dit kun je doen door in xD-manager een parameter aan de onderhoudscomponenten 
toe te voegen waarin je opneemt tot welke functionele eenheid het onderhoudscomponent behoort. 
Met behulp van de xD-manager is het mogelijk om op parameters te sorteren en te selecteren. Het 
toevoegen van een parameter is een relatief eenvoudig klusje. 

           

Topic E+F

R: Bij het opstellen, verfijnen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan maakt men steeds een 
koppeling tussen gebouwdata en onderhoudsdata. Onderhoudsdata staat momenteel in Prognotice. 
Hierin is een database opgebouwd met kengetallen van onderhoudskosten. Deze kengetallen zijn 
bepaald op basis van de eenheidsprijzen die de afgelopen jaren in de meerjarenonderhoudsplannen 
zijn bepaald en verwerkt. Hoe zou je de link leggen tussen de onderhoudsdata in de Prognotice 
database en de gebouwdata in het 3D-model?

J: Hoe is de database in Prognotice precies opgebouwd?

R: De database in Prognotice is NL-SfB gecodeerd. Aan ieder element in de NL-SfB codering zijn 
een aantal onderhoudsactiviteiten verbonden. De onderhoudsactiviteiten zijn bepaald op basis van 
oude meerjarenonderhoudsplannen. Aan de onderhoudsactiviteiten is vervolgens een eenheidsprijs, 
cyclustijd en startjaar gekoppeld. 

J: Eenheidsprijs op basis waarvan? 

R: Eenheidsprijs op basis van de eenheid van het onderhoudscomponent. Een deur is dus 
per stuk en een wand in m2. De eenheidsprijs geeft dus aan wat het per eenheid kost om de 
onderhoudsactiviteit eenmalig uit te voeren. Per onderhoudscomponent kan het zo zijn dat er 
meerdere onderhoudsactiviteiten van toepassing zijn. De gewenste onderhoudsconditie bepaald de 
cyclustijd en het startjaar van de onderhoudsactiviteit. 
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J: Omdat beide databases opgebouwd zijn rond de NL-SfB codering, is het eenvoudig om de 
databases aan elkaar te linken. Data in de Prognotice database wordt verwerkt in de database van 
het project, zodat inzichtelijk wordt wat de onderhoudskosten van het project zijn.

R: Oké. Is het ook mogelijk om te verwijzen naar één specifiek meerjarenonderhoudsplan in de 
Prognotice database?

J: Dat is geen probleem nee, zolang het meerjarenonderhoudsplan maar onder een uniek nummer in 
de database is opgeslagen. 

            
          
Overige vragen

R: Wat vind je van de opbouw van m’n onderzoek en m’n onderzoeksrapport en zijn er nog dingen 
die ik volgens jou mee moeten nemen in m’n onderzoek? (R legt taakstellingen en concept-
onderzoeksrapport voor)

J: De opbouw van je rapport is helder en zoals ik eerder al zei goed gevisualiseerd. Je moet nog eens 
goed nadenken of je je gaat verdiepen in het exact aanleveren van de hoeveelheden bij SoZaWe. Dit 
onderzoek is op zich heel interessant en kan van waarde voor BAM zijn. Voor jezelf is het volgens mij 
echter veel interessanter zijn om iets generieks te ontwerpen wat op meerdere projecten toegepast 
kan worden. Het is de vraag of je je wil verdiepen in de informatietechnische materie achter BIM en 
een 3D-model of dat je meer op procesmatig en conceptueel niveau verder wil.
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Interview aanleveren gewenste informatie met behulp van BIM    

Geïnterviewde
 Naam:  Jeroen Harink
 Functie:  IT-engineer BAM Advies & Engineering

Interviewer
 Naam:  Ruud Verstegen
 Functie:  Afstudeerder BAM Advies & Engineering

 Datum:  6 februari 2014
 Project:  SoZaWe
 Locatie:  BAM Advies & Engineering
   Runnenburg 12
   3981 AZ Bunnik

Topiclijst
A. Gebouwdata - Hoeveelheden
B. Gebouwdata - NL-SfB codering
C. Gebouwdata - Gewenste onderhoudsconditie en actuele conditiescore
D. Gebouwdata - Indeling naar:

• Gebouwniveau
• Gebouwniveau met bouwkundige elementen op functionele eenheden en installatietechnische 

elementen op componenten
• Ruimteniveau

E. Onderhoudsdata - Verwachte onderhoudsactiviteiten per onderhoudscomponent gebaseerd op 
werkelijke onderhoudskosten en werkelijk degradatiegedrag
• Eenheidsprijs
• Cyclustijd
• Startjaar

F. Onderhoudsdata - Begrootte onderhoudsactiviteiten uit commercieel MJOP
• Eenheidsprijs

 - Materiaalkosten
 - Materieelkosten
 - Arbeidskosten

• Cyclustijd
• Startjaar

           
            
          
R: Kun je een omschrijving van je functie geven?

J: Ik ben als IT-engineer betrokken en min of meer verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het 
gebied van BIM. Een voorbeeld is de xD-manager, deze hebben we binnen BAM zelf ontwikkeld, 
uiteraard met behulp van een externe progammeur. 

R: Welke werkzaamheden heb je bij SoZaWe uitgevoerd? 

J: Ik heb bij SoZaWe niks gedaan eigenlijk. Ik heb met John Loendersloot wat gesprekken over een 
mogelijke koppeling tussen Prognotice en het 3D-model en daarin haalt hij regelmatig het project 
SoZaWe naar voren. Ik denk dat je een goed project gekozen hebt omdat dit een van de enige 
projecten is waar BAM zowel heeft ontwikkeld als moet gaan onderhouden. 
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R: Ik zal even kort uitleggen wat het doel van mijn afstudeertraject is, wat het doel van dit interview 
is en welke stappen ik in de loop naar dit interview gemaakt heb. Het doel van het afstudeertraject 
is het realiseren van een manuurbesparing van 30% bij het opstellen en verfijnen van het 
meerjarenonderhoudsplan in het ontwikkeltraject en het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan 
in het exploitatietraject. Hiervoor maak ik gebruik van het project SoZaWe. Ik ben begonnen met het 
bestuderen van de meerjarenonderhoudsplannen die bij SoZaWe gemaakt zijn. Hieruit heb ik de 
informatie gehaald die in het plan verwerkt dient te worden. Vervolgens ben ik het huidige proces 
gaan observeren. Informatie uit de voorgaande stappen hebben geleidt tot het opstellen van een 
informatiebehoefte per deelproces in het huidige MJOP-proces. Om eventuele belemmeringen van het 
huidige proces te omzeilen, heb ik de mensen die met het MJOP werken / gewerkt hebben bij SoZaWe 
gevraagd hoe zij de informatie in de ideale situatie aangeleverd zien hebben, dus zonder eventuele 
belemmeringen van het huidige proces. Dit heeft geleidt tot de volgende schema’s (R legt schema’s 
‘informatieaanlevering in ideale situatie voor’). Wat er tijdens het MJOP-proces constant gebeurt is dat 
gebouwdata aan onderhoudsdata gekoppeld wordt. Na deze koppeling worden er vervolgens een 
aantal handelingen verricht waarbij de expertise van de MJOP’ers bij benodigd is, om uiteindelijk tot 
het resultaat van het deelproces te komen. Tijdens de interviews die ik afgenomen heb bij de MJOP’ers 
heb ik ze de vraag gesteld welke handelingen in hun ogen geautomatiseerd zouden mogen worden. 
In het ontwikkeltraject is dit altijd het genereren van het theoretische meerjarenonderhoudsplan. Nu is 
dus de vraag hoe jij denkt dat met behulp van de huidige stand van BIM en de ontwikkelingen in de 
nabije toekomst (+- 1 jaar) het beste aan de vraag naar informatie voldaan kan worden? Hiervoor heb 
ik een aantal topics opgesteld die tijdens dit interview aan bod zullen komen.

J: Oké, je wilt dus eigenlijk het MJOP-proces gaan versnellen en je bent benieuwd hoe je hier BIM bij 
kunt gebruiken.

R: Precies.

            
          
Topic A

R: Zoals je in de schema’s kunt zien is men van de onderhoudscomponenten vooral benieuwd naar 
de hoeveelheden die in het gebouw voorkomen. Ik heb een lijst met onderhoudscomponenten 
die in SoZaWe voorkomen. Zou je de lijst eens door willen lopen om te kijken hoe je de 
onderhoudscomponenten uit BIM zou kunnen halen?

J: Dat kan ik zeker. De vraag die je stelt is heel simpel en volkomen terecht. Er bestaat helaas geen 
simpel antwoord. Het is de vraag hoe je de hoeveelheden wil hebben. Sommige dingen kunnen heel 
makkelijk uit een BIM-model gehaald worden en sommige dingen zijn wat lastiger. We zijn momenteel 
heel druk om vorm te geven hoe je de hoeveelheden wil hebben. Het maakt niet uit of het nou 
hoeveelheden zijn voor calculatie of hoeveelheden voor onderhoud. Hier zit namelijk een verschil 
tussen. Voor calculatie is men bijvoorbeeld vaak benieuwd naar bruto oppervlaktes terwijl men voor 
onderhoud graag netto oppervlaktes wilt hebben. We willen de slag voor de hoeveelheden voor 
calculatie en de hoeveelheden voor onderhoud graag in één keer maken en we zijn nu bezig om voor 
ieder NL-SfB element te bepalen hoe de hoeveelheden beschikbaar moeten zijn en hoe het element 
dan getekend moet worden. Een groot deel van het bepalen van de hoeveelheden hangt namelijk af 
van hoe het element getekend is. De ellende van het hele verhaal is dat er eigenlijk geen uniforme 
standaard is waarin afgesproken is hoe een element getekend moet zijn en welke informatie aan het 
element moet worden verbonden. Je kunt een object bijvoorbeeld met het element ‘Wall’ tekenen of 
met een ‘Generic Model’. Bij de eerste kan ik het oppervlakte bepalen, bij het tweede niet. Dit wordt 
in ieder CAD-pakket anders gedaan. Ten eerste is dit logisch omdat we in een gigantisch leertraject 
zitten. Je kunt het vergelijken met de overgang van de tekentafel naar het 2D-CAD-pakketten. Toen 
die overgang gemaakt is, was er enorme behoefte aan standaard tekenafspraken. Iedereen die sprak 
intern namelijk maar wat af, maar er was geen bouw brede eenheid. Bij A&E hebben we in overleg 
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met leveranciers een uitgebreide set met afspraken gemaakt die uiteindelijk overgegaan zijn in de 
DNR en daarmee als standaard in heel Nederland gebruikt worden. Ten tweede is het zelfs zo dat 
binnen verschillende versies van hetzelfde 3D-CAD-pakket verschillen bestaan. Je krijgt bijvoorbeeld 
heel andere hoeveelheden wanneer je de hoeveelheden uit een 3D-model haalt met Revit 2013 of met 
Revit 2014. Puur omdat zij vanuit een andere of aangepaste set afspraken werken. Er komt dus een 
hoop bij kijken bij het goed verzamelen van de hoeveelheden van de onderhoudscomponenten uit 
het 3D-model dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Als ik je doelstelling zo bekijk dan denk ik dat 
je je niet moet richten op de manier waarop de onderhoudscomponenten getekend moeten worden. 
Ten eerste omdat we al begonnen zijn met het definiëren van BAM-uniforme modelleerafspraken 
waarin we dit meenemen en ten tweede omdat je afstudeeronderzoek zich volgens mij richt op het 
vormgeven van het proces. Het interesseert niet of jij in je model exact al je hoeveelheden gaat 
tekenen, dat is niet het doel van de oefening. Het doel van de oefening is goed beheersbaar krijgen 
van het planmatig onderhoud, je kosten goed te bewaken en het goed aansturen van het onderhoud.

J: Wat we nu met de xD-manager doen is dat we de data vanuit het 3D-model consistent proberen 
te krijgen. De CAD-pakketten (Computer Aided Design) zijn namelijk goed om 2D-tekeningen of 
3D-modellen te maken maar zijn niet geschikt in het beheren van data, de naam zegt het al. Het is 
geen CADAD-pakket (Computer Aided Design And Data). Met de database kunnen we het 3D-model 
controleren om te zien of alle objecten zijn getekend volgens de afspraken die we gemaakt hebben. 

            
          
Topic B

R: Worden de elementen in het 3D-model op dit moment voorzien van een NL-SfB codering of hoe 
kun je de elementen voorzien van een NL-SfB codering?

J: Een onderdeel van de standaard modelleerafspraken is dat ieder element voorzien moet zijn van 
een bijbehorende NL-SfB codering. We zijn bezig met het opbouwen van een objectenbibliotheek, 
waarin van ieder object een min of meer generiek voorbeeld is opgenomen en waarin wordt bepaald 
welke parameters er standaard ingevuld moeten worden. De NL-SfB codering is zo’n parameter en 
die wordt dus standaard aan het 3D-element gekoppeld. Bij het rippen van het 3D-model naar de 
database komt de NL-SfB codering mee.

            
          
Topic C

R: Hoe zou je de onderhoudscomponenten kunnen voorzien van de gewenste en actuele conditiescore?

J: Ik zou dit doen door het toevoegen van een parameter in de database en niet in het 3D-model. Op 
deze manier kun je gaan spelen met de gewenste en actuele conditiescore en kun je deze gegevens 
sorteren, groeperen en uitlezen.
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Topic D

R: Hoe kun je de gebouwdata indelen naar gebouwniveau, naar gebouwniveau met bouwkundige 
elementen op functionele eenheden en installatietechnische elementen op componenten en naar 
ruimteniveau? (R legt schema met indelingen voor)

J: Het indelen van de onderhoudscomponenten naar gebouwniveau is simpel. In Revit worden alle 
objecten standaard aan een verdieping toegewezen dus op verdiepingsniveau. Na het rippen kun je de 
objecten eenvoudig groeperen en weergeven op gebouwniveau. Het indelen naar gebouwniveau met 
bouwkundige elementen op functionele eenheden en installatietechnische elementen op componenten 
zou ik doen door het toevoegen van een parameter aan de bouwkundige en installatietechnische 
elementen. Aan de bouwkundige elementen wordt de parameter functionele eenheid toegekend een 
aan de installatietechnische elementen wordt de parameter component toegekend. Door de NL-SfB 
codering aan te houden en te sorteren op functionele eenheden en componenten naar gebouwniveau, 
wordt de informatie in de database gepresenteerd zoals je het wil hebben.

            
          
Topic E

R: Hoe zou je de link maken tussen de gebouwdata in het 3D-model en de werkelijke onderhoudsdata 
in de Prognotice database?

J: Ik weet niet zeker hoe de database in Prognotice is opgebouwd maar volgens mij is dit op basis 
van de NL-SfB codering toch?

R: Dat klopt.

J: In dat geval is het volgens mij mogelijk om van ieder NL-SfB element een gemiddelde te bepalen 
van alle werkelijke onderhoudsdata die in de database is opgeslagen. Op basis van de NL-SfB code 
kan de data vervolgens met xD-manager gelinkt worden aan de projectdatabase. Eenheidsprijzen, 
cyclustijden en startjaren uit de Prognotice database worden hierdoor direct overgenomen in de 
projectdatabase.

J: Hebben ze eigenlijk standaard lijsten met onderhoudsactiviteiten? Bijvoorbeeld voor een ziekenhuis, 
weten ze dan welke onderhoudscomponenten welk onderhoud nodig hebben?

R: Als er ooit meerjarenonderhoudsplannen van een ziekenhuis gemaakt zijn dan hebben ze 
dit ja. De meerjarenonderhoudsplannen worden verwerkt in de Prognotice database en aan de 
onderhoudscomponenten zijn onderhoudsactiviteiten gekoppeld. De onderhoudscomponenten zijn 
NL-SfB gecodeerd dus dit is eenvoudig te linken. 
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Topic F

R: Hoe zou je de link maken tussen de gebouwdata in het 3D-model en de begrootte 
onderhoudsactiviteiten uit het commercieel MJOP?

J: Als dit meerjarenonderhoudsplan is opgeslagen in de Prognotice database dan is het niet moeilijk 
om de gebouwdata in de projectdatabase te koppelen aan de begrootte onderhoudsactiviteiten in het 
commerciële meerjarenonderhoudsplan.  Je linkt hier direct naar één specifiek meerjarenonderhoudsplan 
i.p.v. naar gemiddelde onderhoudskosten zoals bij de werkelijke onderhoudsdata.

            
          
Overige vragen

R: Welke modelleerafspraken worden er momenteel gemaakt bij het modelleren van 3D-objecten?

J: Op dit moment is het heel beperkt. We hebben afgesproken dat we de assembly code in de 
vorm van NL-SfB toevoegen. We hebben ook bepaald welke NL-SfB elementen we met welk object 
tekenen. En we hebben een aantal properties toegevoegd die bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de 
calculatie. 

R: Zijn er nog zaken die tijdens dit interview gemist zijn en waar ik rekening mee moet houden?

J: Als je het aanleveren van de hoeveelheden even buiten beschouwing laat dan denk ik dat je hiermee 
alles gehad hebt. Zoals ik al zei heb ik een aantal keer met John Loendersloot om tafel gezeten om 
te bekijken hoe we Prognotice aan het 3D-model kunnen linken en welke informatie een MJOP’er nu 
nodig heeft. Volgens mij heb je met je onderzoek alle belangrijke zaken te pakken.
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Bijlage E - Inschatting tijdsbesteding huidige processen

Invullijst huidige MJOP-proces

Naam John Loendersloot

Functie Adviseur Vastgoedmanagement 

Bedrijf BAM A&E

Datum 01/05/2014

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start
1.1 Bepalen eisen vanuit vraagspecificatie 8 1

- - Wanneer direct verwerkt is in vraagspecificatie
4 1 Wanneer afgeleid moet worden uit vraagspecificatie

1.3 Bepalen commercieel gebruik MJOP
1.4 Bepalen eisen vanuit BAM
1.5 Vaststellen coderingsmethodiek
1.6 Bepalen bouwkundige 

onderhoudscomponenten
1.7 Bepalen hoeveelheden
1.8 Bepalen materialisatie
1.9 Bepalen onderhoudsactiviteiten

1.10 Bepalen eenheidsprijs
1.11 Bepalen cyclustijd
1.12 Bepalen startjaar
1.13 Uitdraaien bouwkundig deel-MJOP 8 1
1.14 Bepalen installatietechnische 

onderhoudscomponenten
1.15 Bepalen hoeveelheden
1.16 Bepalen materialisatie
1.17 Bepalen onderhoudsactiviteiten
1.18 Bepalen eenheidsprijs
1.19 Bepalen cyclustijd
1.20 Bepalen startjaar
1.21 Uitdraaien installatietechnisch deel-MJOP 8 1
1.22 Samenvoegen deel-MJOP's 2 1
1.23 Uitdraaien theoretisch MJOP 4 1
1.24 Verwerken MJOP in database - 1 Geautomatiseerde handeling

Einde

1 Opstellen MJOP

1.2 Bepalen onderhoudsperiode en gewenste 
onderhoudsconditie

24 1

8 1

85 1 € 0,50 /m2BVO

8 1

85 1 € 0,50 /m2BVO
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

2.1 Vergelijken begroting met meest recente 
MJOP

2.2 Aanpassen hoeveelheden

2.3 Verwijderen onderhoudscomponenten

2.4 Toevoegen onderhoudscomponenten

2.5 Bepalen hoeveelheden

2.6 Bepalen materialisatie

2.7 Bepalen gewenste onderhoudsconditie

2.8 Bepalen onderhoudsactiviteiten

2.9 Bepalen eenheidsprijs

2.10 Bepalen cyclustijd

2.11 Bepalen startjaar

2.12 Uitdraaien verfijnd bouwkundig deel-MJOP 8 1

2.13 Vergelijken begroting met meest recente 
MJOP

2.14 Aanpassen hoeveelheden

2.15 Verwijderen onderhoudscomponenten

2.16 Toevoegen onderhoudscomponenten

2.17 Bepalen hoeveelheden

2.18 Bepalen materialisatie

2.19 Bepalen gewenste onderhoudsconditie

2.20 Bepalen onderhoudsactiviteiten

2.21 Bepalen eenheidsprijs

2.22 Bepalen cyclustijd

2.23 Bepalen startjaar

2.24 Uitdraaien verfijnd installatietechnisch deel-
MJOP

8 1

2.25 Samenvoegen deel-MJOP's 2 1

2.26 Uitdraaien theoretisch MJOP - 1

2.27 Leggen verbanden tussen 
onderhoudsactiviteiten

8 2

2.28 Bepalen uitvoeringslogica 8 2

2.29 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
contractafspraken

16 2

2.30 Analyseren en aanpassen eenheidsprijzen

2.31 Analyseren en aanpassen cyclustijden

2.32 Analyseren en aanpassen startjaren

2.33 Uitdraaien praktisch MJOP 8 1

2.34 Verwerken MJOP in database - 1 Geautomatiseerde handeling

Einde

8 1

8 2

2 Verfijnen MJOP

8 1
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

3.1 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
onderhoudskosten

3.2 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
uitvoerbaarheid

3.3 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
aansluiting bij vraagspecificatie

3.4 Vormgeven optimalisaties 4 1
3.5 Bepalen materialisatie per optimalisatie

3.6 Bepalen onderhoudsactiviteiten per 
optimalisatie

3.7 Bepalen eenheidsprijs per optimalisatie

3.8 Bepalen cyclustijd per optimalisatie

3.9 Bepalen startjaar per optimalisatie

3.10 Afwegen optimalisaties 2 1
3.11 Opstellen verbetervoorstellen 2 1

Einde

3 Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten

8 2

4 1

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

4.1 Sorteren onderhoudscomponenten naar 
vleugelniveau

4.2 Verzamelen hoeveelheden

4.3 Koppelen eenheidsprijs

4.4 Koppelen cyclustijd

4.5 Koppelen startjaar

4.6 Vergelijken onderhoudskosten

4.7 Verwerken MJOP in Prognotice

4.8 Uitvoeren conditiemeting

4.9 Verwerken conditiemeting in MJOP

4.10 Bepalen herstelwerkzaamheden

4.11 Opstellen herstelscenario's

4.12 Bepalen resulterende conditiescore

4.13 Bepalen herstelmaatregelen

4.14 Verwerken MJOP in database - 1 Geautomatiseerde handeling

Einde

24 1

4 Actualiseren MJOP

- - Zou niet nodig moeten zijn als in het voortraject goed is nagedacht over de demarcatie 
en planindeling

170 1 € 1,- /m2BVO



48 Bijlagen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

5.1 Filteren onderhoudbehoevende 
componenten uit MJOP

5.2 Koppelen herstelmaatregelen aan 
componenten

5.3 Filteren onderhoudsactiviteiten uit MJOP

5.4 Bundelen onderhoudsactiviteiten

5.5 Bepalen inkopen onderhoudsactiviteiten 
intern of extern

5.6 Inplannen onderhoudsactiviteiten

5.7 Bespreken jaarplan met opdrachtgever

Einde

5 Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten

Te weinig verstand om dit in te vullen
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Invullijst huidige MJOP-proces

Naam Jan van Aalderen

Functie Adviseur Vastgoedmanagement

Bedrijf BAM Advies & Engineering

Datum 06/05/2014

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start
1.1 Bepalen eisen vanuit vraagspecificatie 12 1
1.2 Bepalen onderhoudsperiode en gewenste 

onderhoudsconditie
1.3 Bepalen commercieel gebruik MJOP
1.4 Bepalen eisen vanuit BAM
1.5 Vaststellen coderingsmethodiek
1.6 Bepalen bouwkundige 

onderhoudscomponenten
1.7 Bepalen hoeveelheden
1.8 Bepalen materialisatie
1.9 Bepalen onderhoudsactiviteiten

1.10 Bepalen eenheidsprijs
1.11 Bepalen cyclustijd
1.12 Bepalen startjaar
1.13 Uitdraaien bouwkundig deel-MJOP
1.14 Bepalen installatietechnische 

onderhoudscomponenten
1.15 Bepalen hoeveelheden
1.16 Bepalen materialisatie
1.17 Bepalen onderhoudsactiviteiten
1.18 Bepalen eenheidsprijs
1.19 Bepalen cyclustijd
1.20 Bepalen startjaar
1.21 Uitdraaien installatietechnisch deel-MJOP
1.22 Samenvoegen deel-MJOP's 12 1
1.23 Uitdraaien theoretisch MJOP 4 1
1.24 Verwerken MJOP in database - 1 Geautomatiseerde handeling

Einde

1 Opstellen MJOP

24 1

48 1

48 1



50 Bijlagen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

2.1 Vergelijken begroting met meest recente 
MJOP

2.2 Aanpassen hoeveelheden

2.3 Verwijderen onderhoudscomponenten

2.4 Toevoegen onderhoudscomponenten

2.5 Bepalen hoeveelheden

2.6 Bepalen materialisatie

2.7 Bepalen gewenste onderhoudsconditie

2.8 Bepalen onderhoudsactiviteiten

2.9 Bepalen eenheidsprijs

2.10 Bepalen cyclustijd

2.11 Bepalen startjaar

2.12 Uitdraaien verfijnd bouwkundig deel-MJOP

2.13 Vergelijken begroting met meest recente 
MJOP

2.14 Aanpassen hoeveelheden

2.15 Verwijderen onderhoudscomponenten

2.16 Toevoegen onderhoudscomponenten

2.17 Bepalen hoeveelheden

2.18 Bepalen materialisatie

2.19 Bepalen gewenste onderhoudsconditie

2.20 Bepalen onderhoudsactiviteiten

2.21 Bepalen eenheidsprijs

2.22 Bepalen cyclustijd

2.23 Bepalen startjaar

2.24 Uitdraaien verfijnd installatietechnisch deel-
MJOP

2.25 Samenvoegen deel-MJOP's 12 1
2.26 Uitdraaien theoretisch MJOP 4 1
2.27 Leggen verbanden tussen 

onderhoudsactiviteiten
2.28 Bepalen uitvoeringslogica

2.29 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
contractafspraken

2.30 Analyseren en aanpassen eenheidsprijzen

2.31 Analyseren en aanpassen cyclustijden

2.32 Analyseren en aanpassen startjaren

2.33 Uitdraaien praktisch MJOP 4 1
2.34 Verwerken MJOP in database - 1 Geautomatiseerde handeling

Einde

Zeer sterk afhankelijk van het gevraagde detailniveau

Zeer sterk afhankelijk van het gevraagde detailniveau

Zeer sterk afhankelijk van het gevraagde detailniveau

Zeer sterk afhankelijk van het gevraagde detailniveau

16 1

32 1

16 1

2 Verfijnen MJOP

16 1

32 1
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

3.1 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
onderhoudskosten

3.2 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
uitvoerbaarheid

3.3 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
aansluiting bij vraagspecificatie

3.4 Vormgeven optimalisaties 4 1

3.5 Bepalen materialisatie per optimalisatie

3.6 Bepalen onderhoudsactiviteiten per 
optimalisatie

3.7 Bepalen eenheidsprijs per optimalisatie

3.8 Bepalen cyclustijd per optimalisatie

3.9 Bepalen startjaar per optimalisatie

3.10 Afwegen optimalisaties 2 1

3.11 Opstellen verbetervoorstellen 2 1

Einde

3 Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten

16 1

8 1

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

4.1 Sorteren onderhoudscomponenten naar 
vleugelniveau

4.2 Verzamelen hoeveelheden

4.3 Koppelen eenheidsprijs

4.4 Koppelen cyclustijd

4.5 Koppelen startjaar

4.6 Vergelijken onderhoudskosten

4.7 Verwerken MJOP in Prognotice

4.8 Uitvoeren conditiemeting

4.9 Verwerken conditiemeting in MJOP

4.10 Bepalen herstelwerkzaamheden

4.11 Opstellen herstelscenario's

4.12 Bepalen resulterende conditiescore

4.13 Bepalen herstelmaatregelen

4.14 Verwerken MJOP in database - 1 Geautomatiseerde handeling

Einde

4 Actualiseren MJOP

Als het meerjarenonderhoudsplan in het begintraject goed is opgesteld en de 
afspraken zijn gemaakt met het exploitatietraject in het achterhoofd dan zijn deze 
handelingen niet nodig

- -

Gemiddeld 15 min per component140 1



52 Bijlagen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

5.1 Filteren onderhoudbehoevende 
componenten uit MJOP

5.2 Koppelen herstelmaatregelen aan 
componenten

5.3 Filteren onderhoudsactiviteiten uit MJOP

5.4 Bundelen onderhoudsactiviteiten

5.5 Bepalen inkopen onderhoudsactiviteiten 
intern of extern

5.6 Inplannen onderhoudsactiviteiten

5.7 Bespreken jaarplan met opdrachtgever

Einde

5 Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten

Te weinig verstand om dit in te vullen
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Invullijst huidige MJOP-proces

Naam Jacques Doornenbal

Functie Projectleider

Bedrijf BAM Utiliteitsbouw Gebouwservices

Datum 06/05/2014

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start
1.1 Bepalen eisen vanuit vraagspecificatie

1.3 Bepalen commercieel gebruik MJOP
1.4 Bepalen eisen vanuit BAM
1.5 Vaststellen coderingsmethodiek
1.6 Bepalen bouwkundige 

onderhoudscomponenten
1.7 Bepalen hoeveelheden
1.8 Bepalen materialisatie
1.9 Bepalen onderhoudsactiviteiten

1.10 Bepalen eenheidsprijs
1.11 Bepalen cyclustijd
1.12 Bepalen startjaar
1.13 Uitdraaien bouwkundig deel-MJOP
1.14 Bepalen installatietechnische 

onderhoudscomponenten
1.15 Bepalen hoeveelheden
1.16 Bepalen materialisatie
1.17 Bepalen onderhoudsactiviteiten
1.18 Bepalen eenheidsprijs
1.19 Bepalen cyclustijd
1.20 Bepalen startjaar
1.21 Uitdraaien installatietechnisch deel-MJOP
1.22 Samenvoegen deel-MJOP's
1.23 Uitdraaien theoretisch MJOP
1.24 Verwerken MJOP in database

Einde

Te weinig expertise met proces om in te vullen

1 Opstellen MJOP

1.2 Bepalen onderhoudsperiode en gewenste 
onderhoudsconditie



54 Bijlagen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

2.1 Vergelijken begroting met meest recente 
MJOP

2.2 Aanpassen hoeveelheden

2.3 Verwijderen onderhoudscomponenten

2.4 Toevoegen onderhoudscomponenten

2.5 Bepalen hoeveelheden

2.6 Bepalen materialisatie

2.7 Bepalen gewenste onderhoudsconditie

2.8 Bepalen onderhoudsactiviteiten

2.9 Bepalen eenheidsprijs

2.10 Bepalen cyclustijd

2.11 Bepalen startjaar

2.12 Uitdraaien verfijnd bouwkundig deel-MJOP

2.13 Vergelijken begroting met meest recente 
MJOP

2.14 Aanpassen hoeveelheden

2.15 Verwijderen onderhoudscomponenten

2.16 Toevoegen onderhoudscomponenten

2.17 Bepalen hoeveelheden

2.18 Bepalen materialisatie

2.19 Bepalen gewenste onderhoudsconditie

2.20 Bepalen onderhoudsactiviteiten

2.21 Bepalen eenheidsprijs

2.22 Bepalen cyclustijd

2.23 Bepalen startjaar

2.24 Uitdraaien verfijnd installatietechnisch deel-
MJOP

2.25 Samenvoegen deel-MJOP's

2.26 Uitdraaien theoretisch MJOP

2.27 Leggen verbanden tussen 
onderhoudsactiviteiten

2.28 Bepalen uitvoeringslogica

2.29 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
contractafspraken

2.30 Analyseren en aanpassen eenheidsprijzen

2.31 Analyseren en aanpassen cyclustijden

2.32 Analyseren en aanpassen startjaren

2.33 Uitdraaien praktisch MJOP

2.34 Verwerken MJOP in database

Einde

Te weinig expertise met proces om in te vullen

2 Verfijnen MJOP
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

3.1 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
onderhoudskosten

3.2 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
uitvoerbaarheid

3.3 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
aansluiting bij vraagspecificatie

3.4 Vormgeven optimalisaties

3.5 Bepalen materialisatie per optimalisatie

3.6 Bepalen onderhoudsactiviteiten per 
optimalisatie

3.7 Bepalen eenheidsprijs per optimalisatie

3.8 Bepalen cyclustijd per optimalisatie

3.9 Bepalen startjaar per optimalisatie

3.10 Afwegen optimalisaties

3.11 Opstellen verbetervoorstellen

Einde

3 Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten

Te weinig expertise met proces om in te vullen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

4.1 Sorteren onderhoudscomponenten naar 
vleugelniveau

4.2 Verzamelen hoeveelheden

4.3 Koppelen eenheidsprijs

4.4 Koppelen cyclustijd

4.5 Koppelen startjaar

4.6 Vergelijken onderhoudskosten

4.7 Verwerken MJOP in Prognotice

4.8 Uitvoeren conditiemeting

4.9 Verwerken conditiemeting in MJOP

4.10 Bepalen herstelwerkzaamheden

4.11 Opstellen herstelscenario's

4.12 Bepalen resulterende conditiescore

4.13 Bepalen herstelmaatregelen

4.14 Verwerken MJOP in database

Einde

Te weinig expertise met proces om in te vullen

4 Actualiseren MJOP



56 Bijlagen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

5.1 Filteren onderhoudbehoevende 
componenten uit MJOP

1 1

5.2 Koppelen herstelmaatregelen aan 
componenten

16 1

5.3 Filteren onderhoudsactiviteiten uit MJOP 1 1

5.4 Bundelen onderhoudsactiviteiten 1 1

5.5 Bepalen inkopen onderhoudsactiviteiten 
intern of extern

2 1

5.6 Inplannen onderhoudsactiviteiten 8 1

5.7 Bespreken jaarplan met opdrachtgever 2 1

Einde

5 Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten
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Invullijst nieuwe MJOP-proces

Naam John Loendersloot

Functie Adviseur Vastgoedmanagement 

Bedrijf BAM A&E

Datum 01/05/2014

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start
1.1 Bepalen commercieel gebruik MJOP 24 1
1.2 Bepalen eisen vanuit vraagspecificatie 8 1

- 1 Indien gegeven in vraagspecificatie
4 1 Indien af te leiden uit vraagspecificatie

1.4 Koppelen gewenste onderhoudsconditie en 
onderhoudsperiode aan objecten

- 1 Geautomatiseerde handeling

1.5 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden

- 1 Geautomatiseerde handeling

1.6 Inladen onderhoudsdatabase in 
projectdatabase o.b.v. NL-SfB

- 1 Geautomatiseerde handeling

1.7 Uitdraaien controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

- 1 Geautomatiseerde handeling

1.8 Beoordelen controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

4 2

1.9 Objecten voorzien van onderhoudsdata 8 2
1.10 Uitdraaien en benchmarken theoretisch 

MJOP
4 1

Einde

1 Opstellen MJOP

1.3 Opstellen document gewenste 
onderhoudsconditie

Bijlage F - Inschatting tijdsbesteding nieuwe processen



58 Bijlagen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

2.1 Uitdraaien controlerapport nieuwe objecten 
of aangepaste NL-SfB codering

- 1

2.2 Koppelen gewenste onderhoudsconditie en 
onderhoudsperiode aan objecten

- 1

2.3 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden

- 1

2.4 Inladen onderhoudsdatabase in 
projectdatabase o.b.v. NL-SfB

- 1

2.5 Uitdraaien controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

- 1

2.6 Beoordelen controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

4 2

2.7 Objecten voorzien van onderhoudsdata 8 2

2.8 Uitdraaien theoretisch MJOP - 1

2.9 Bepalen uitvoeringslogica 8 2

2.10 Leggen verbanden tussen 
onderhoudsactiviteiten

8 2

2.11 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
contractafspraken

16 2

2.12 Bepalen en toevoegen praktische 
onderhoudsdata

8 2

2.13 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden

- 1

2.14 Uitdraaien en benchmarken praktisch MJOP 4 1

Einde

2 Verfijnen MJOP

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

3.1 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
onderhoudskosten

3.2 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
uitvoerbaarheid

3.3 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
aansluiting bij vraagspecificatie

3.4 Uitdraaien variantenrapport per 
onderhoudscomponent

2 1

3.5 Aangeven ongeschikte varianten in 
variantenrapport

4 1

3.6 Afwegen meest geschikte variant in 
variantenrapport

2 1

3.7 Opstellen verbetervoorstellen 2 1

Einde

3 Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten

8 2
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

4.1 Uitvoeren conditiemeting

4.2 Bepalen herstelwerkzaamheden en -kosten 
per gebrek

4.3 Filteren conditiemetingsrapport op 
afwijkende conditiescore

4.4 Opstellen en afwegen herstelscenario's

4.5 Verwerken kosten uitgevoerde 
onderhoudsactiviteiten

Einde

4 Actualiseren MJOP

170 1 € 1,- /m2BVO

24 1

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

5.1 Filteren onderhoudsactiviteiten uit 
projectdatabase

5.2 Filteren herstelmaatregelen uit 
herstelscenario's

5.3 Bepalen inkopen onderhoudsactiviteiten 
intern of extern

5.4 Inplannen onderhoudsactiviteiten in 
desbetreffende jaar

5.5 Bespreken jaarplan met opdrachtgever

Einde

5 Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten

Te weinig verstand om dit in te vullen
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Invullijst nieuwe MJOP-proces

Naam Jan van Aalderen

Functie Adviseur Vastgoedmanagement

Bedrijf BAM Advies & Engineering

Datum 06/05/2014

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start
1.1 Bepalen commercieel gebruik MJOP 16 1
1.2 Bepalen eisen vanuit vraagspecificatie 16 1
1.3 Opstellen document gewenste 

onderhoudsconditie
8 1

1.4 Koppelen gewenste onderhoudsconditie en 
onderhoudsperiode aan objecten

- 1

1.5 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden

- 1

1.6 Inladen onderhoudsdatabase in 
projectdatabase o.b.v. NL-SfB

- 1

1.7 Uitdraaien controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

- 1

1.8 Beoordelen controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

2 1

1.9 Objecten voorzien van onderhoudsdata 8 1
1.10 Uitdraaien en benchmarken theoretisch 

MJOP
4 1

Einde

1 Opstellen MJOP
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

2.1 Uitdraaien controlerapport nieuwe objecten 
of aangepaste NL-SfB codering - 1

2.2 Koppelen gewenste onderhoudsconditie en 
onderhoudsperiode aan objecten - 1

2.3 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden - 1

2.4 Inladen onderhoudsdatabase in 
projectdatabase o.b.v. NL-SfB - 1

2.5 Uitdraaien controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata - 1

2.6 Beoordelen controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata 2 1

2.7 Objecten voorzien van onderhoudsdata 8 1
2.8 Uitdraaien theoretisch MJOP 4 1
2.9 Bepalen uitvoeringslogica

2.10 Leggen verbanden tussen 
onderhoudsactiviteiten

2.11 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
contractafspraken

2.12 Bepalen en toevoegen praktische 
onderhoudsdata 8 2

2.13 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden - 1

2.14 Uitdraaien en benchmarken praktisch MJOP 4 1

Einde

2 Verfijnen MJOP

24 2

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

3.1 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
onderhoudskosten

3.2 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
uitvoerbaarheid

3.3 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
aansluiting bij vraagspecificatie

3.4 Uitdraaien variantenrapport per 
onderhoudscomponent - 1

3.5 Aangeven ongeschikte varianten in 
variantenrapport

3.6 Afwegen meest geschikte variant in 
variantenrapport

3.7 Opstellen verbetervoorstellen

Einde

3 Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten

16 2

6 1
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

4.1 Uitvoeren conditiemeting

4.2 Bepalen herstelwerkzaamheden en -kosten 
per gebrek

4.3 Filteren conditiemetingsrapport op 
afwijkende conditiescore

4.4 Opstellen en afwegen herstelscenario's

4.5 Verwerken kosten uitgevoerde 
onderhoudsactiviteiten

2 1

Einde

4 Actualiseren MJOP

140 1 Gemiddeld 15 min per component

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

5.1 Filteren onderhoudsactiviteiten uit 

projectdatabase

5.2 Filteren herstelmaatregelen uit 

herstelscenario's

5.3 Bepalen inkopen onderhoudsactiviteiten 

intern of extern

5.4 Inplannen onderhoudsactiviteiten in 

desbetreffende jaar

5.5 Bespreken jaarplan met opdrachtgever

Einde

5 Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten
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Invullijst nieuwe MJOP-proces

Naam Jacques Doornenbal

Functie Projectleider

Bedrijf BAM Utiliteitsbouw Gebouwservices

Datum 06/05/2014

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start
1.1 Bepalen commercieel gebruik MJOP
1.2 Bepalen eisen vanuit vraagspecificatie

1.4 Koppelen gewenste onderhoudsconditie en 
onderhoudsperiode aan objecten

1.5 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden

1.6 Inladen onderhoudsdatabase in 
projectdatabase o.b.v. NL-SfB

1.7 Uitdraaien controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

1.8 Beoordelen controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

1.9 Objecten voorzien van onderhoudsdata
1.10 Uitdraaien en benchmarken theoretisch 

MJOP
Einde

1 Opstellen MJOP

1.3 Opstellen document gewenste 
onderhoudsconditie

Te weinig expertise met proces om in te vullen
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

2.1 Uitdraaien controlerapport nieuwe objecten 
of aangepaste NL-SfB codering

2.2 Koppelen gewenste onderhoudsconditie en 
onderhoudsperiode aan objecten

2.3 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden

2.4 Inladen onderhoudsdatabase in 
projectdatabase o.b.v. NL-SfB

2.5 Uitdraaien controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

2.6 Beoordelen controlerapport objecten zonder 
onderhoudsdata

2.7 Objecten voorzien van onderhoudsdata

2.8 Uitdraaien theoretisch MJOP

2.9 Bepalen uitvoeringslogica

2.10 Leggen verbanden tussen 
onderhoudsactiviteiten

2.11 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
contractafspraken

2.12 Bepalen en toevoegen praktische 
onderhoudsdata

2.13 Uitdraaien controlerapport aanwezige 
waarden

2.14 Uitdraaien en benchmarken praktisch MJOP

Einde

2 Verfijnen MJOP

Te weinig expertise met proces om in te vullen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

3.1 Beoordelen onderhoudscomponenten op 
onderhoudskosten

3.2 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
uitvoerbaarheid

3.3 Beoordelen onderhoudsactiviteiten op 
aansluiting bij vraagspecificatie

3.4 Uitdraaien variantenrapport per 
onderhoudscomponent

3.5 Aangeven ongeschikte varianten in 
variantenrapport

3.6 Afwegen meest geschikte variant in 
variantenrapport

3.7 Opstellen verbetervoorstellen

Einde

3 Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten

Te weinig expertise met proces om in te vullen
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# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

4.1 Uitvoeren conditiemeting

4.2 Bepalen herstelwerkzaamheden en -kosten 
per gebrek

4.3 Filteren conditiemetingsrapport op 
afwijkende conditiescore

4.4 Opstellen en afwegen herstelscenario's

4.5 Verwerken kosten uitgevoerde 
onderhoudsactiviteiten

Einde

4 Actualiseren MJOP

Te weinig expertise met proces om in te vullen

# Processtap Tijdsduur 
(uur)

Aantal 
man

Opmerking

Start

5.1 Filteren onderhoudsactiviteiten uit 
projectdatabase

1 1

5.2 Filteren herstelmaatregelen uit 
herstelscenario's

1 1

5.3 Bepalen inkopen onderhoudsactiviteiten 
intern of extern

2 1

5.4 Inplannen onderhoudsactiviteiten in 
desbetreffende jaar

8 1

5.5 Bespreken jaarplan met opdrachtgever 2 1

Einde

5 Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten


