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Wanneer een integraal technisch onder-

houds- en beheerconcept als main- 

contracting wordt ingezet, betekent dat 

niet automatisch dat het asset manage-

ment goed wordt uitgevoerd.  

Jan Stoker, van de Hogeschool Utrecht 

en promovendus aan de TU/Delft heeft 

de afgelopen jaren een model ontwik-

keld dat de implementatie en resul-

taten van technisch beheerconcepten 

kan toetsen. Het model laat ook zien 

in welke mate het technische beheer 

en onderhoud bijdragen aan succesvol 

asset management.

Mark Oosterveer

Laten we beginnen met de definitie: ‘Een 

technisch onderhouds- en beheerconcept 

als maincontracting is het afsluiten van 

integrale prestatiecontracten tussen een 

opdrachtgever en opdrachtnemer als 

maincontractor (hoofdaannemer) voor het 

technisch beheer en het onderhoud van 

assets. De opdrachtgever is verantwoor-

delijk voor het opstellen van het asset 

managementplan. De maincontractor is, 

binnen de kaders van dat management-

plan, verantwoordelijk voor het technisch 

beheer en onderhoud. Hij is bevoegd om 

dit af te stemmen met de klant of eindge-

bruiker van de asset en verantwoordelijk 

voor alle geleverde prestaties.’ 

Volgens de gehanteerde definitie is main-

contracting gebaseerd op prestatiecontrac-

ten, heeft de opdrachtgever een duidelijke 

verantwoordelijkheid ten aanzien van 

de (strategische) kaders van het asset 

managementplan en is de maincontractor 

verantwoordelijk voor het integraal uitvoe-

ren van zijn taken. De maincontractor is 

ook bevoegd om zijn taak af te stemmen 

met de klant of eindgebruiker zodat zijn 

proces niet wordt verstoord. Dit laatste 

is belangrijk omdat dit gaat over risico’s 

van de processen van de klant of eindge-

bruiker. Deze definitie maakt het mogelijk 

dat ook minder complexe contractvormen 

zoals integraal beheercontracten, presta-

tiecontracten of inspanningscontracten in 

het onderzoek kunnen worden betrokken.

Toetsen

De manier van samenwerken in de drie-

hoek tussen opdrachtgever, opdrachtne-

mer en eindgebruiker is niet nieuw, maar 

nog verre van gemeengoed. Van veel 

samenwerkingen kan worden gezegd 

dat ze nog niet ‘volwassen’ zijn en dat 

er daardoor ook waarde verloren gaat. 

Om te weten of je iets goed doet, is een 

referentiemodel nodig. En daar heeft Sto-

ker de afgelopen jaren aan gewerkt. Hij 

kreeg voor zijn onderzoek de volgende 

opdracht mee: Stel het referentiekader 

op waaraan de kwaliteit van technisch 

beheer- en onderhoudsconcepten getoetst 

kunnen worden, bijvoorbeeld maincon-

tracting, bij invoering tot volwassenheid 

van deze concepten. Het ontwikkelde refe-

rentiekader moet toepasbaar zijn voor de 

overheid, (commerciële) vastgoedeigena-

ren en leveranciers van technisch beheer- 

en onderhoudsdiensten. 

Het resultaat van de inspanningen van de 

afgelopen jaren is een model dat main-

contracting omschrijft en waarmee asset 

managementprocessen en specifiek onder-

houdsprocessen kunnen worden geoptima-

liseerd en geprognosticeerd. Daarbij zijn 

de doelen en uitgangspunten voor main-

contracting duidelijk gedefinieerd. Om 

het model te kunnen maken, zijn factoren 

en processen die het asset management 

en specifiek het onderhoud definiëren, 

benoemd. Stoker: ‘Het model heeft als  

theoretisch kader de ISO 55000. Daarin 

zijn 39 evaluerende variabelen (EV) die 

samen het assetmanagement definiëren. 

In het model heb ik deze varia-belen 

meetbaar gemaakt en daardoor kan asset 

management ook echt worden getoetst.’ 

Omvangrijk karwei

Door de 39 evaluerende variabelen te 

kwantificeren, wordt duidelijk in hoeverre 

de visie achter het contract is vertaald 

naar uitvoering. Maar met welke methode 

en meetschaal maak je deze variabelen 

meetbaar? Stoker is in zijn model uit-

gekomen bij de opzet en structuur van 

de 2013 versie NEN 2767. Deze norm 

beschrijft de wijze van bepalen van de 

onderhoudsstaat van gebouwen en de 

onderdelen waar gebouwen uit bestaan. 

Door de NEN-ISO 55000 te integreren 

in NEN 2767 transformeert de condi-

tiemeting in een rekenmethodiek asset 

management. Stoker: ‘Blijkbaar passen 

de indicatoren van de norm goed bij het 

model waardoor er een objectieve bepa-
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lingsmethode ontstaat die nauw is verwant 

aan de feitelijke technische kwaliteit van 

assets. Omdat de toetsing plaatsvindt door 

gecertificeerde specialisten is de kwaliteit 

geborgd.’ 

Het valideren deze methode en de bijbe-

horende gebrekenlijst, was een omvang-

rijk karwei omdat er onderhoudscontrac-

ten nodig waren die in de vormings-, 

implementatie- of realisatiefase zaten.

Onder druk

De eerste onderzoeksresultaten aan de 

hand van de gebrekenlijst asset manage-

ment laten zien dat de conditiemeting 

NEN 2767 versie 2013 meer invloed 

uitoefent op bijvoorbeeld de aanneem-

som, KPI’s, onderhoudsactiviteiten en het 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dan 

werd aangenomen. Dit inzicht biedt zowel 

opdrachtnemers als opdrachtgevers de 

gelegenheid om al in een vroeg stadium 

meer controle te krijgen over deze zaken. 

Het werpt een nieuw licht op het contract-

management en onderhoudscontracten 

die zijn aanbesteed op grond van de 

conditiemeting NEN 2767. Een beter 

beeld bij aanvang op de conditie van 

de asset die moet worden onderhouden, 

geeft een beter beeld van de risico’s, de 

onderhoudskosten en zelfs de mogelijke 

vervangingskosten van die asset. Hierbij 

bepaalt mede het ondernemerschap van 

de opdrachtnemer of er gaat worden 

gezocht naar symptomen van gebreken 

tijdens de implementatiefase. Moet bij-

voorbeeld de vervanging van een liftmotor 

worden betaald door de opdrachtgever of 

door de opdrachtnemer? Symptomen van 

gebreken geven daar inzicht in.

Stoker: ‘Het valt ook op dat het strategisch 

asset managementplan en de organisa-

tiedoelstellingen nauwelijks onderdeel 

uitmaken van een onderhoudscontract. 

Hierdoor kan het onderhoudscontract niet 

‘meebewegen’ bij wijzigende omstandig-

heden.’ 

Maar de meest verontrustende consta-

tering is volgens Stoker dat op tactisch 

niveau er nagenoeg geen kennis is om 

een onderhoudsplanning te actualiseren. 

Het blijkt dat de kennis van risicobe-

heersing nagenoeg niet aanwezig is of 

niet door de opdrachtgever wordt geau-

diteerd. Ook is de vraag of een MJOP 

onderdeel moet zijn van het onderhouds-

contract of niet. Stoker: ‘Bij aanbeste-

dingen is het over het algemeen zo dat 

informatie over toekomstige vervangingen 

en strategische keuzes nauwelijks worden 

meegeleverd. Mogelijk zijn vervangings-

investeringen uit het MJOP eerder al 

doorgeschoven en komt er in het nieuwe 

contract extra druk op het budget door 

onverwachte verrekenbare vervangingen. 

Dan komt de opdrachtnemer bedrogen uit. 

Over het algemeen zorgt dit voor stress 

binnen de relatie tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer, omdat het verdienmodel 

van de opdrachtnemer onterecht onder 

druk komt te staan.’

Verder onderzoek

De onderzoeksresultaten hebben bijgedra-

gen aan het model waarmee Stoker de 

kwaliteiten van een technisch beheer- en 

onderhoudsconcept kan toetsen. Daar 

blijft het niet bij. Stoker: ‘Zoveel als moge-

lijk worden onderzoeksresultaten omgezet 

in kennissessies bij participanten van het 

onderzoek. Dat zijn bijvoorbeeld KPN, 

VEOLIA en gemeente Amsterdam. Daarbij 

wordt de kennis ook opgenomen in leer-

gangen voor professionals, zodat de ken-

nis verder wordt gedeeld. Wat ik belang-

rijk vind, is dat het onderhoudsvak een 

grotere plek binnen het onderwijs krijgt.’

Het onderzoek geeft inzicht in de kwali-

teit van het toe te passen of toegepaste 

technische beheer- en onderhoudsconcept 

tijdens de vormings-, implementatie- of 

realisatiefase aan de hand van een 

ordinale zespuntschaal. Dat betekent 

niet automatisch dat als het technische 

beheer- en onderhoudsconcept een goede 

conditie heeft, dat dan ook de technische 

kwaliteit van de asset in goede conditie 

is. In termen van ‘goed’ zou dit beteken 

dat er incidentele gebreken en begin-

nende veroudering is te constateren. Het 

blijkt dat ook daar nog ruimte voor verder 

onderzoek zit. ■

Stoker: ‘Wat ik belangrijk vind, is 

dat het onderhoudsvak een grotere 

plek binnen het onderwijs krijgt.’
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