Visie
Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed is een
proces dat veel deelprocessen omvat. Het kenmerk van dit
totaalproces is de integraliteit, samenhang en verbinding
tussen de managementniveaus. Veranderingen zijn er aan
de orde van de dag. Uw beheerorganisatie moet daarin
flexibel kunnen meebewegen. Dit maakt het totale speelveld
interessant, uitdagend en dynamisch, maar ook complex en
veeleisend.
Koers, structuur en toeristing
Het management is vanuit de zorg- en onderzoeksplicht
verantwoordelijk voor veilige gebouwen en gezonde
gebruikers. Zij moet er dus voor zorgen dat de interne
beheerorganisatie optimaal toegerust en in control
is. Bepalend voor het totaalproces van strategie tot
operatie zijn de belangen van stakeholders, de interne
vastgoedorganisatie en gebouwgebruikers. Dit vraagt om
een brede integrale blik en aanpak. Om vanuit de koers van
de organisatie richting te kunnen geven en structuur aan
te brengen in werkzijden en methodieken. Zorgen voor
mensen met de juiste kennis, kunde en competenties en
voorzien in systemen. In geval van uitbesteding is het van
belang dat de uitvoering van deze verantwoordelijkheid
bij externe beheerders contractmatig is ondergebracht en
prestaties zijn geborgd. Een methodisch en systematische
aanpak om te kunnen komen tot een integraal in- en
overzicht is een voorwaarde om uw vastgoed te kunnen
sturen op waarde.

RPS is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau
voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken met eigen
laboratoria. We verzamelen, ordenen en analyseren
informatie en geven advies voor een betere leef-, woon- en
werkomgeving. Dat doen we met ruim 450 professionals
vanuit de werkvelden laboratoria, gebieden, vastgoed en
infrastructuur. Wij werken onder andere voor overheden,
bedrijven en inspecties vanuit vestigingen in Amsterdam,
Breda, Delft, Leerdam en Zwolle.
Onze missie is samen met klanten actief op zoek te gaan
naar manieren om complexe zaken makkelijker te maken.
Onderzoekend en grensverleggend werken wij aan
oplossingen voor de problemen van morgen.

Hoe staat u er voor?
Inzicht krijgen in de essentie van asset- en
onderhoudsmanagement vastgoed is cruciaal. Het
processchema en de onderzoekstool van RPS helpt u
bij het verkrijgen van inzicht. U krijgt niet alleen inzicht
in de essentie van asset- en onderhoudsmanagement
vastgoed. Ook ontwikkelt u een eigen visie op uw
ontwikkelingsbehoefte of die van uw organisatie. Zo blijft u in
control en groeit u mogelijk naar een rol als regievoerder en
regie-organisatie.
Huisvesting en vastgoed
De dienstverlening van RPS helpt u bij het stapsgewijs
implementeren en realiseren van asset- en
onderhoudsmanagement in uw vastgoedorganisatie.
Onze adviseurs ondersteunen u vanuit een integrale
benadering met specifieke aandacht voor veilig, duurzaam
en gezond vastgoed. Zij brengen vanuit operationeel
niveau inzicht en overzicht zodat door de integrale
planvorming op tactisch niveau verbinding ontstaat met
uw vastgoedstrategie en -beleid (strategische niveau). De
afgestemde plannen worden, doorgerekend, gebudgetteerd
en vervolgens concreet gerealiseerd. Hierdoor geven wij
u de zekerheid dat veiligheid en gezondheid geborgd zijn
en dat uw duurzaamheidsplannen worden gerealiseerd.
RPS is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, CO2prestatieladder en VCA.

ASSET- EN
ONDERHOUDSMANAGEMENT
VASTGOED

Wij hebben daarbij een overtuigend pragmatische instelling
waarin verbinden centraal staat en we worden ondersteund
door praktisch toepasbare innovaties die het werken
makkelijker maken.
Als onderdeel van RPS Group maken we gebruik van een
mondiaal expertisenetwerk. RPS Group (1970) is een
wereldwijd toonaangevende, zakelijke dienstverlener met
5.600 professionals, verspreid over vestigingen in 125 landen
op 6 continenten. Samen definiëren, ontwerpen en leiden wij
projecten die gedeelde waarde creëren, voor een complexe
wereld die verstedelijkt met een schaarste aan hulpbronnen.
Deze internationale ervaring en gespecialiseerde kennis
zetten we in om uw verwachtingen te overtreffen.
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NEN-ISO 55000 integraal speelveld voor ‘asset- en onderhoudsmanagement vastgoed’
Bedrijfsdoelen en bedrijfsresultaten voor
eigenaar, gebruikers en stakeholders

Markt, maatschappelijke, economische en technologische
ontwikkelingen en omstandigheden

BESTAAND VASTGOED

strategie desinvesteren

strategie consolideren

strategie investeren

beleid: slopen, verkopen of leegstand

beleid: doorexploiteren,
versterken of renderen

beleid: transformatie, renoveren,
nieuwbouw of aankoop

drivers voor strategie en beleid:
onderhoudsniveau minimum (NEN 2767) =
veilig, funcioneel en wind- en waterdicht

COMPLIANT

compliance en veiligheid voor gebruiker en omgeving
• energie, materialen- en gezondheidstransitie
• natuur/klimaattransitie
Sturen op waarden, kwaliteit/functionaliteit,
risico’s en kosten.
•

keuze

minimaal duurzaam niveau door
No Regret maatregelen
beheersen sterke veiligheids- en
gezondheidsrisico’s

onderhoudsniveau basis (NEN 2767) =
planmatige beheersing en (kosten) efficiënt

COMPLIANT

bedrijfsvoering en investerings
management voor onderhoud/
duurzaamheid/veiligheid

keuze

gematigd duurzaam niveau met aandacht
voor energie- & materialentransitie
pro-actief beheersen matige veiligheidsen gezondheidsrisico’s inclusief milieurisico’s

asset- en
portefeuille
manager

onderhoudsniveau plus (NEN 2767) =
kwalitatief hoogwaardig en uitstraling
zeer duurzaam niveau inclusief circulair,
CO2-neutraal, gezondheid en klimaatadaptatie
maximale veiligheid inclusief voorzieningen
sociale veiligheid en criminaliteit

vastgestelde strategie en beleid
per vastgoedobject inclusief
ambitie voor investeringen!

kaderstellend en richtinggevend voor onderhoudsbeleid, protocollen, methodieken en werkprocessen

vastgesteld onderhouds-, duurzaamheidsen veiligheidsbeleid (scenario’s)

integraal afstemmen

planvorming en budgettering - planmatig conditie gestuurde
onderhoudswerkzaamheden en/of vervangingen (COMPLIANT)
planvorming en budgettering - verbetermaatregelen en/of
(veiligheids-)aanpassingen (COMPLIANT)
planvorming en budgettering - energiebesparing en/of
verduurzaming (COMPLIANT)

specialistische opnamen, rapportage en maatwerk advies
vakspecialistisch inspecteur & adviseur

VOORBEREIDING EN UITVOERING
VAN BEHEER EN ONDERHOUD

eventueel ook
strategie en beleid
bijstellen

asset- en
onderhoudsmanager

kaderstellend en richtinggevend voor programma, budgettering en prioritering

planvorming en budgettering voor regulier- en ad-hoc
onderhoud (COMPLIANT)

input voor planvorming en eventueel
bijstellen van beleid.

OPERATIONEEL

benchmark gegevens = input voor strategie
en beleid is ook controle moment
op korte en lange termijn doelen

consultant asset- en
onderhoudsmanagement

integraal adviseur
afstemmen onderlinge relatie

PLANVORMING, BUDGETTERING EN
ORGANISATIE VAN BEHEER EN ONDERHOUD

TACTISCH

informatieverzameling , integrale inventarisatie en inspectie,
planvorming en budgettering voor de korte en lange termijn

inzicht in de technische/ functionele staat en veiligheid en milieu:
• conditiemeting NEN 2767
• brandscan brandveiligheid en beheer- en vluchtplan
• asbest en Chroom-6 onderzoek inclusief analyse en beleid- en beheerplan
• veiligheidsrisico inventarisatie, analyse en advies
• binnenmilieukwaliteit - bacteriologische agentia en legionella
• bouwpathologie - gebreken en materialen onderzoek en bouwfysica
• bodemonderzoek
• meetrapporten NEN 2580 en tekeningen
inzicht in energie, duurzaamheid en gezondheid:
• GPR gebouw, BREEAM en/ of LEED voor inzicht in duurzaamheid
• WELL en/of Fitwell voor inzicht in gezondheid gebouwen en gebruikers
• energie labels woningen en/of utiliteitsbouw (EPA-W/U) en maatwerk advies
• benchmark energiegebruik/ balans en opstellen CO2-footprint
• analyse en diagnose energiestromen en energiegebruik
• voldoen aan energiewetgeving (EED, lijst erkende maatregelen)
• onderzoek warmtebeelden, luchtstromen en luchtdoorlatendheid
• gebouwenpaspoort (her)bruikbare materialen (belangrijk bij desinvesteren)

input voor bijstelling planvorming + borging en beheer

integraal beheer en uitvoeringsplan
voor de korte (jaarplan) en lange termijn
(meerjarenplan)

‘benodigd jaarbudget’ voor: ‘onderhoud,
vervangingen en verbeteringen en aanpassingen’
en voor ‘duurzaamheid’ en ‘veiligheid’.

afstemming budget
en prioritering

beschikbaar budget’ voor:
‘onderhoud, vervangingen,
verbeteringen en aanpassingen’ en
voor ‘duurzaamheid’ en ‘veiligheid’.

propertymanager & contractmanager
& maincontracter
separate verzoeken en/of
urgente werkzaamheden

voorbereiding en uitvoering

taakstellend jaarprogramma en budget
‘integraal beheer en uitvoeringsplan’

ad-hoc

project- en planmatig en preventief onderhoud

projectleider

akkoord

niet akkoord

bijstelling budget/ambitie

technisch beheerder / opzichter

werkvoorbereider / contractbeheer

onderhoudsingrepen, aanpassingen, verbetering en verduurzaming

regulier onderhoud

niet planmatig ad-hoc onderhoud

planvorming werkvoorbereiding en aanbesteding

preventief- en inspectief onderhoud
(onderhouds- en garantievoorschriften fabrikant)

storings en klachten onderhoud

werkvoorbereiding

keuringen en testen
(Normatief en/ of wettelijk verplicht)

mutatie onderhoud
(in kader van verhuizingen)

aanbesteding en opdrachtverlening

realisatie en monitoring

uitvoering van planmatig onderhoud

uitvoering correctief- en curatief
onderhoud en (partiële) vervangingen

oplevering en afrekening

oplevering en afrekening

actualisatie/ revisie vastgoedgegevens

actualisatie/revisie vastgoedgegevens

vakman

realisatie en monitoring

VASTGOEDMANAGEMENT EN EXPLOITATIE, FACILITYMANAGEMENT, HUISVESTINGSMANAGEMENT, ENERGIEMANAGEMENT,
VASTGOEDINFORMATIEMANAGEMENT, PROJECTMANAGEMENT

keuze

COMPLIANT

PORTEFEUILLE- EN
HUISVESTINGSMANAGEMENT

STRATEGISCH

afweging strategie vastgoed object (en) (o.b.v. NTA 8026): keuze maken en vaststellen strategie en beleid uitgangspunten portefeuille of huisvesting (korte- of lange termijn)

borging en overdracht
aan beheer

actualiseren vastgoedinformatie

Mensen, Middelen, Structuur, Taken, Vakkennis & Competenties, Verantwoordelijkheden & Bevoegdheden, Werkwijzen & Methodieken, Automatiseringssystemen, Kwaliteitsmanagementsystemen (ISO), Processen, Inkoop & Contractmanagement
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RPS, hét fundament onder uw
assetmanagement

