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Wat is de impact van (naderende) wetgeving? 
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Hoe ontwikkelen inzichten op gezondheid van gebouwen? 
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Door de dynamische context heeft de 
gebouweigenaar moeite om het best mogelijke 

investeringsbesluit te nemen. 

Bestuur 

Technologie 

Prijzen 

Gebied Wetgeving 

Gebruikers 

Variabelen 

Huurders 
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Behoefte aan actuele, accurate en onderbouwde 
investeringsscenario's voor gebouwen en portefeuilles.  

Dagelijkse 
cyclus 

Verbeter 
cyclus 

Facility management 
Dagelijks beheer en gebruik 

Groot onderhoud 
Investeringsplannen 

Herontwikkeling 
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Verschillende behoeften 

Beheer en onderhoud:  
‘Hoe gebruiken, beheren en 
onderhouden we de gebouwen?’ 

Bestuur: ‘Is 25% energiereductie in 2020 realistisch?’ 
‘Is een upgrade naar Label A haalbaar voor 2025?’ 

Vastgoed: ‘Welke gebouwen 
pakken we aan?’ 

START 

Realisatie: ‘Hoe en 
wanneer voeren we de 
maatregelen uit?’ 

Adviseur gebouw:  
‘Welke maatregelen kunnen we toepassen 
en wat is indicatief het effect?’ 

Ontwerp & engineering: 
‘Hoe passen we de maatregelen 
precies in het gebouw?’ 

Samenwerking 
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Verschillende behoeften 

Beheer en onderhoud:  
‘Hoe gebruiken, beheren en 
onderhouden we de gebouwen?’ 

Bestuur: ‘Is 25% energiereductie in 2020 realistisch?’ 
‘Is een upgrade naar Label A haalbaar voor 2025?’ 

Vastgoed: ‘Welke gebouwen 
pakken we aan?’ 

START 

Realisatie: ‘Hoe en 
wanneer voeren we de 
maatregelen uit?’ 

Adviseur gebouw:  
‘Welke maatregelen kunnen we toepassen 
en wat is indicatief het effect?’ 

Ontwerp & engineering: 
‘Hoe passen we de maatregelen 
precies in het gebouw?’ 

Stap 1 
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Uitdagingen huidige proces Oplossingen ‘Fast Lane’ 
 

1. Gat tussen strategische ambities en 
operationele maatregelen.  
 

2. Geen grip op alle mogelijke 
maatregelen, en wat ‘no regret’ is. 
 

3. Keuzes in maatregelen en het 
effect zijn beperkt traceerbaar.  
 

4. Accurate studies kosten veel tijd en 
geld, zijn foutgevoelig en een 
momentopname. 
 

5. Kennis en lerend vermogen zit 
vooral bij personen. 

1. Een open platform relateert op een 
heldere manier de relevante data. 
 

2. Een ‘bibliotheek’ geeft overzicht in alle 
te overwegen maatregelen. 
 

3. Scenario’s worden transparant en 
traceerbaar opgesteld. 
 

4. In een heldere structuur worden 
stappen doorlopen, maatregelen en 
scenario’s blijven actueel in versies. 
 

5. Resultaten en nieuwe inzichten 
verrijken het platform. 
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Dynamisch en actueel overzicht: van data naar actie 
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‘Collectieve intelligentie’ van 
135 jaar kennis en ervaring 

Actuele data, platform 
en rekenkracht 

+ 

Combineren van kracht en expertise 
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Voorbeeld casus: Gemeente Gouda 
 
Ambitie/KPI’s: 20% reductie energie, 25% reductie CO2 in 2020 
Uitdaging: maak een duurzaamheidsplan voor 50 gebouwen, in 3 maanden 
Deliverables/data: +-5500 documenten 
1. Plan van aanpak op maat 
2. Asset karakteristieken: Tekeningen, energierekeningen, lijst adressen, BAG, MJOP, m2 BVO, gebruik, 

leegstand, bouwjaar, rapporten/offertes van derden. Allen in BOX-mappen.  
3. Longlist maatregelen: diverse collega’s, tijdens proces verrijkt met rekenregels op kosten vs. effect 
4. Inspectie output per gebouw: ca. 50 foto’s met ingevulde checklist.  
5. Expert sessies: controle van shortlist, (innovatie) aanvullingen, maken van integrale pakketten 
6. Scenario’s calculaties: indicaties na calculaties met shortlisten  
7. Gecombineerde effecten MJOP vs. voorgestelde maatregelen tijdens looptijd (in dit geval 7 jaar)  
8. Asset effecten: combinatie van output inspecties met calculaties 
9. Portfolio effecten: omzetten in asset dashboard voor overzicht op portefeuille niveau, met mogelijkheid te 

sorteren op basis van ambitie / KPI  
10. Vertaling naar beleids- en besluitvorming 
11. Scenario’s voor programma, financiering en realisatie  
12. Duurzaamheidsplan vastgoed: investeringsscenario’s, incl. planning, organisatie, inkoop en uitvoer 
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Structuur proces 

Desk research & bepalen scope 
(gebouwkarakteristieken)  

Inspectie ‘checklist’ per gebouw 

Ambities / drivers / KPI´s (…% verbetering) 

KPI 

Inspectie 

START 

Beheer & onderhoud 
KPI monitoring (data) 

€ / T 

Programmering  

Selectie,  
inkoop, 
productie 

Engineering / 
Calculaties 

Logistiek & 
assemblage  
(partners) 

‘Fast Lane Bibliotheek’ 
(inspiratie) 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Integrale expert sessies 
Indicatie kosten / effect  

ABC 

Investeringsscenario’s 
(portfolio niveau) 

Realistische ‘shortlist’ per gebouw 
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Meer weten over Fast Lane? 
Contactgegevens Teun 

Teun.van.schijndel@rhdhv.com 
06 10 42 69 83 

mailto:Teun.van.schijndel@rhdhv.com
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