


Onderhoud

 Gebouwen en installaties leiden onder slijtage, veroorzaakt door 
gebruik en weersinvloeden. De kwaliteit van het gebouw en installatie 
gaat hierdoor achteruit.

 Om deze slijtage tegen te gaan wordt er onderhoud uitgevoerd.

 Wat is onderhoud? 
Onderhoud is het vertragen en corrigeren van kwaliteitsverliezen waardoor  de functie van 
het gebouw cq systeem  of installatie behouden blijft. 



Onderhoud

 We onderscheiden:
Dagelijks en planmatig onderhoud

Dagelijksonderhoud:
- Periodieke, preventieve werkzaamheden

- incidentele werkzaamheden.  

Planmatig onderhoud:
- werkzaamheden die nodig zijn om de bouw en installatie(delen) waarvan de kwaliteit is 

verminderd weer op een aanvaardbaar niveau te brengen.



Belang van het onderhoud
Onderhoud is van belang voor de gebruiker en eigenaar van het gebouw.  

Redenen voor onderhoud zijn:

1. Het draagt bij aan goede arbeidsomstandigheden, het vermijden van 
gezondheidsrisico’s en geeft een positieve belevingswaarde.

2. Verminderd de risico’s op storingen.

3. Voorkomt kapitaalvernietiging. Bij goed onderhoud blijft de economische waarde 
van het gebouw gewaarborgd.

4. De levensduur van het gebouw en de installaties wordt verlengd.

5. Goed onderhoud draagt bij aan beperking van het energieverbruik.



Onderhoudsbeleid en -proces

Voorwaarde om tot een verantwoord onderhoudsprogramma te komen zijn heldere en 
eenduidige afspraken met de afdelingen, organisaties of bureaus die de uitvoering van het 
onderhoud aan de objecten aansturen. De afspraken hebben betrekking op o.a.:

 de doelen en de onderhoudsniveaus die de eigenaar met het gebouw nastreeft

 de strategie, de keuze voor dagelijks en/of planmatig onderhoud

 de planning, de beschikbare middelen (geld en capaciteit).



Onderhoudsbeleid en -proces
De uitkomsten worden vastgelegd in beheerplannen. Een goed beheerplan biedt inzicht in 
wat men kan verwachten van het onderhoud aan gebouwen. Op basis van dit plan kan de 
inspecteur aangeven welke ingrepen noodzakelijk zijn om vanuit de feitelijke conditie de 
gewenste conditie te realiseren. Voor de eigenaar wordt duidelijk wat de consequenties zijn 
als ingrepen achterwege blijven.



Onderhoudsbeleid
In het kort
Onderhoudsbeleid is het in evenwicht brengen van de beschikbare en gewenste financiële 
middelen.
Vaak is er minder geld beschikbaar dan in de vastgestelde onderhoudsniveaus 
beschikbaar is.  Er is dan de keus om meer financiële middelen beschikbaar te stellen of  
het onderhoudsniveau  naar beneden bij te stellen. (conditie)

Om deze beslissingen te kunnen nemen is meer informatie nodig.



Aanvullende informatie
 De aanvullende informatie wordt verkregen door een correcte 

beoordeling van de onderhoudstoestand. 

 Het advies moet een objectieve beoordeling zijn van de 
onderhoudstoestand.

De aanvullende informatie wordt verkregen door het uitvoeren van een 
conditiemeting.



Aanvullende informatie
 Welke elementen zijn er aan het object verbonden.

 Verzamelen van detailgegevens voor het uitvoeren van 
inspecties.

 Element specificaties zoals fabricaat,type,capaciteit en 
bouwjaar zichtbaar maken.

 Geschikt zijn voor service en onderhoudscontracten.

 Toepasbaar zijn voor opstellen van begrotingen.

 Eenvoudig zijn te muteren.


