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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Kwaliteitsdoelstellingen 
 
 
 

Vastgesteld kwaliteitsniveau:conditie 3 conform NEN 
2767 

NEN 3140 voor electra 
NEN 2580 voor meetcertificaten 

Div.duurzaamheidsdoelstellingen: o.a. EPA label 
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Proces: 
 

PvE → Aanbesteding → Opname →  
Inspectierapporten → MJOPs →  

Uploaden in PLANON →  
Management informatie 

 
*Elk kwartaal nieuwe opnames 

 
In 2016: 

 
- 177 reguliere opnames in  2016 

- 50 extra opnames in verband met verkoop 
- 30+ opnames RvE OJZ 

- 30+ opnames RvE Sport en Bos 
- 20+ opnames RvE Parkeren 

- 50+ opnames RvE FB 
 
 
 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Onderhoudsplanning 



30 september 2016 

TOP VIJF ontwikkelpunten 
 
1. Doorontwikkeling 

Vastgoedbeheersysteem 
 

2. Implementeren onderhoudsmeldpunt 
 

3. Opstellen raamcontract installatie 
onderhoud 
 

4. Investeren in deskundigheid 
werktuigbouw 
 

5. Implementeren programma duurzaam 
vastgoed 
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Werkwijze (Zie MAVIM) 
 

Op 1 oktober jaar t wordt de concept jaarschijf t + 1 beschikbaar gesteld 
 

Tussen 1 oktober en 15 december stelt de projectleider MJOP een 
opdracht op voor de uitvoering van de werkzaamheden in jaar t + 1 in 

overleg met de assetmanager ter ondertekening door de budgethouder / 
portefeuillemanager 

 
Aandachtspunten: 

 
- Regelmatig kan bij inspectie het werk nog een jaar worden uitgesteld 

 
- Regelmatig worden geplande werkzaamheden uit verschillende 

jaarschijven in één opdracht samen gevoegd om tot kostenbesparing te 
komen en de mogelijke overlast van de huurder te beperken. 

 
- Voor verkoopobjecten geldt dat het MJOP wordt uitgevoerd behoudens 

de vervanging van elementen. De kosten die worden gemaakt voor 
MJOP werkzaamheden verdienen zich terug in de verkoop. 

PROCES MJOP 
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PLANON  = Integrated Workspace Management  System 
  
Module MOP 
 
- Overzicht van alle te verrichten werkzaamheden om conditie in stand te houden 
- Op elementniveau een onderhoudscyclus op basis van kengetallen 
- Op elementniveau een begroting op basis van een landelijke database 
- Meerkosten verduurzamingen inzichtelijk 
  
Dat biedt de mogelijkheid om: 
  
- Een financiële raming te maken op object en portefeuille niveau 
- Een uitvoerings/werkplanning op te stellen 
  
Wat niet: 
  
- De ramingen zijn exclusief BTW, die is afhankelijk van de type verhuring  
- Geen overzicht van alle te verrichten werkzaamheden voor asbest, funderingsproblematiek, 
toegankelijkheid en veiligheid 
  
  
Gebruik PLANON 
  
- Twee superusers: Rick Halenbeek en Romeo Rawi 
- Alle medewerkers krijgen leesrechten 

- Raadpleeg de projectleider MOP voor een toelichting!! 
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Op basis van een MOP is het mogelijk een voorziening in te stellen →  Aan de voorziening vindt jaarlijks een 
dotatie plaats gebaseerd op het 25 jaar gemiddelde → Voor elk object vindt jaarlijks een dotatie plaats 
 
Het hoofd Ontwikkeling is de beheerder van de voorziening →  Het hoofd Ontwikkeling doet jaarlijks aan de 
Raad een voorstel over de hoogte van de benodigde dotatie 
 
In VGM staat aangegeven wat de dotatie van het object is →  Op basis van deze dotatie wordt de KPDH in VGM 
bepaald 
 
In AFS wordt de begrote uitgave (≠ 25 jaar gemiddelde) op kostenplaatsniveau  
opgenomen vanaf 1 januari 2017 →  De portefeuillemanager is daarvan de  budgethouder en degene die de 
opdracht kan verstrekken 
 
Minder uitgeven voor planmatig onderhoud leidt uiteindelijk tot een lagere kwaliteit →  Minder uitgeven leidt in 
eerste instantie niet tot een lagere kostprijsdekkende huur. Dat effect treed pas om als de kwaliteitseisen naar 
beneden worden bijgesteld. 
 
Problemen met voorziening:  
 
Conform de vastgestelde begroting wordt er  E 4 M gedoteerd aan de voorziening 
Conform het BBV wordt E 11 M gestort wat leidt tot een overschrijding van E 7 M  

MJOP en Financiën 
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ROLLEN 

Portefeuillemanager - bespreekt de concept jaarschijf met hoofdontwikkeling 
- tekent de projectopdrachten zoals opgesteld door de projectleider MOP 
- keurt de inkooporders goed in AFS die door de projectleider MOP zijn aangemaakt 
- ondertekent de opdrachtbrieven die door de projectleider MOP zijn opgesteld 
- keurt de nota s goed in AFS 
- ondertekent het opleverdocumenten  die door de projectleider MOP zijn opgesteld 

Assetmanager - voert gesprek met projectleider B voorafgaand aan het opstellen van de projectopdracht 
- adviseert aan de portefeuillehouder over de opdracht  
- draagt samen met de projectleider MOP zorg voor de goede uitvoering van de opdracht 

Projectleider B - voert gesprek met assetmanager voorafgaand aan het opstellen van de projectopdracht 
- vraagt positief advies aan assetmanager voor concept projectopdracht 
- informeert assetmanager over voortgang werk 

Projectleider A - primaire taak is verhelpen meldingen en periodieke onderhoud  

Afdelingshoofd Ontwikkeling - is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in PLANON 
- is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehanteerde werkprocessen 
- is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectleider MOP 
- is fondsbeheerder 

ESCALATIE Indien er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn, leggen de assetmanager én projectleider 
MOP dit neer bij de portefeuillemanager en hoofd ontwikkeling. 


