Pilot voor ontwikkeling beheersinstrument resultaatgericht vastgoed

Software

voor ‘j

ontwikkeld die decentraal werken. Alle
informatie wordt bij ons op één plek
bewaard en is visueel gemakkelijk te ontsluiten.”
En dat is wat De Vries zo aansprak toen
hij kennis maakte met het pakket.
“Gegevens van een object worden virtueel gekoppeld aan een specifieke locatie
op de bouwtekening. Heel tastbaar, maar
daarachter zit tevens een enorme relationele database waaruit je prachtige overzichten kunt creëren.”
We zitten verder aan tafel met Myrthe de
Vries, transitiecoach bij Schilders de Vries,
Johan Glorie, manager opleiding & inno! De ketenpartners tonen op een tablet de mogelijkheden van het nieuwe rgvo beheersinstrument. Van links naar rechts: Myrthe de

vatie Verf Advies Centrum (VAC), en

Vries, Patrick Duursma, Roelof de Vries, Arthur Kruize en Johan Glorie.

Patrick Duursma, sales en marketing support BKA. Glorie geeft aan dat het VAC

Op initiatief van Schilders De Vries hebben vier partijen samen de schouders onder de

zich al meer dan vijftien jaar bezighoudt
met het meetbaar maken van onder-

ontwikkeling van een beheersinstrument voor resultaatgericht vastgoedonderhoud (rgvo)

houd. Samen met De Vries zocht hij naar
efficiënte software om het hele proces

gezet. Ketensamenwerking in optima forma. De eerste resultaten lijken veelbelovend.

van houtrot(sanering) te bewaken en te
monitoren. “Doel van rgvo is dat je, door

‘Just in time’ onderhoud ligt binnen handbereik.

slim samen te werken, kosten omlaag en
prestaties omhoog kunt brengen. Dan is
het essentieel dat je meet. Het registre-

Er zijn nog weinig goede beheersinstru-

BKA Visual Solutions, het Verf Advies

ren, analyseren en volgen van kritische

menten voor resultaatgericht vast-

Centrum (VAC) en Sikkens participeren.

prestatie-indicatoren (kpi’s) is een absolu-

goedonderhoud (rgvo). Toen Schilders De
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monitoren en op basis daarvan het

Domesta medio vorig jaar een contract

Als uitgangspunt voor het verwerken van

onderhoud te kunnen optimaliseren.”

tekenden voor resultaatgericht vast-

de gegevens in het ontwikkelde beheers-

goedonderhoud van 630 woningen in

instrument voor rgvo is namelijk het soft-

JUST IN TIME

Emmen en Hoogeveen, zag directeur

warepakket Visual Inspection van Visual

Visual Inspection kende al een rapporta-

Roelof de Vries echter zijn kans schoon.

Solutions genomen. Commercieel mana-

ge voor schilderwerk, maar dat was voor-

“Een langlopende strategische samen-

ger Arthur Kruize: “In Roelof de Vries

al kwantitatief van aard, dus gericht op

werking biedt mogelijkheden voor nieu-

hebben we een belangrijke partner

de hoeveelheid schilderwerk (strekkende

we ontwikkelingen.” Op zijn initiatief

gevonden die gelooft in duurzaam vast-

meters), de hoeveelheid houtrot en de

werd een pilot gestart waarin, naast

goedonderhoud in combinatie met digi-

aantallen ramen en deuren die moesten

Schilders De Vries en Domesta, verder

talisering. Er worden nog teveel systemen

worden vervangen. Duursma: “Binnen de
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or ‘just in time’ onderhoud
pilot hebben we het systeem uitgebreid

" Voorbeeld van een

zodat ook meer kwalitatieve gegevens

automatisch gegenereerd

per locatie kunnen worden geregi-

overzicht na een perio-

streerd.”

dieke keuring.

De Vries vult aan: “Met het beheersinstrument dat nu door Visual Solutions in
gezamenlijkheid is ontwikkeld, bied je
ook de opdrachtgever de mogelijkheid
om transparant het verloop van de kpi’s
te volgen. ‘Just in time onderhoud’ is wat
we uiteindelijk willen realiseren. Dat
vraagt om betrouwbare en goed toegankelijke informatie. Met dit beheersinstrument wordt dat nu mogelijk.”
Alle meetpunten worden op de bouwtekening vastgelegd en in principe kunnen
daaraan per meetpunt 18 prestatie-indicatoren, gemeten volgens het protocol
van het VAC (zie kader), worden toege-

JUST IN PLACE

BEWONERSGEDRAG

voegd. Alle metingen gedurende een jaar

Glorie: “Het is niet alleen mogelijk een

Myrthe de Vries wijst erop aan dat je met

worden in één laag op de tekening vast-

schade op locatie vast te leggen, de

dit instrument niet alleen kunt analyse-

gelegd. Door vooraf standaardwaarden

behandelingen te registreren en het

ren of een verfsysteem doet wat het

in te stellen, zodat alleen bij afwijkingen

resultaat te volgen in de tijd. Je kunt

moet doen, ook ‘zachtere’ gegevens kun-

een nieuwe waarde hoeft te worden

kwalitatieve gegevens met de achterlig-

nen worden vastgelegd en geanalyseerd.

ingevuld, is een enorme tijdswinst bij de

gende database ook bundelen, bijvoor-

“Zoals bewonersgedrag; denk hierbij bij-

aanvangskeuring te boeken, zo is al in de

beeld per bouwdeel, en analyseren. Zoals

voorbeeld aan de mate waarin een

praktijk gebleken.

alle westgevels van objecten in kaart

woning wordt geventileerd. Maar ook

brengen, of kijken naar de staat van het

het registreren van de bewonerstevre-

onderhoud van alle onderdorpels of

denheid behoort tot de mogelijkheden.

kozijnstijlen bij meerdere complexen.”

Omdat het systeem volkomen transpa-

Met deze informatie is het mogelijk op

rant is, kunnen alle partijen meekijken en

termijn degradatiestatistieken op te stel-

bied je dus extra toegevoegde waarde in

len en met behulp daarvan kan een

de ketensamenwerking.”

gerichte onderhoudsstrategie worden

Kruize: “De visualisatie is het krachtigste

ontwikkeld en ingepland. De Vries: “Tra-

element van dit systeem. De tekening

ditioneel kijkt men meestal naar de

staat centraal, en daarachter hangt een

meest onderhoudsgevoelige delen en

database waarin alle gegevens zitten. Dat

! Er bestaat ook de mogelijkheid om per meet-

stelt daar vervolgens de hele onder-

is uniek. Men ziet direct waar de schade

punt in de tekening foto’s toe te voegen. “Dat

houdscyclus op af. Nu is maatwerk moge-

zich bevindt. Dat is niet alleen ideaal voor

helpt om als onderhoudsbedrijf te laten zien wat

lijk. Niet alleen just in time, maar ook just

de uitvoerende werknemers, maar ook

je aantrof en wat er vervolgens mee is gebeurd.”

in place.”

voor de opdrachtgever: zien is geloven.”
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Software
voor ‘just in time’ onderhoud
De rol van Sikkens in de pilot is dat de
degradatiemodellen van deze verffabrikant in het systeem zijn verwerkt. Zo kan
bijvoorbeeld in een draaitabel de gemeten waarde voor glansgraad worden vergeleken met de verwachte waarde
(degradatie) en de minimale prestatie-eis
van de opdrachtgever.

TOEKOMST
Domesta heeft al aangegeven met
behulp van dit beheersinstrument voor
rgvo toekomstige opdrachten te willen
gaan benchmarken en, waar mogelijk, te
verbeteren. De Vries: “Wij merken het nu
zelf ook al: meten is weten. Je hebt ook
direct informatie in handen waarmee
gerichte terugkoppeling naar de eigen

! Conditiemeting op locatie, met daarnaast

werknemers mogelijk is. Daarmee kun je

de gevisualiseerde meetpunten van hetzelfde

de kwaliteit omhoog en de kosten naar

object op tekening.

beneden brengen.”
Voorts geeft De Vries aan dat het moge-

al in bij een andere woningcorporatie om

willekeurig meetpunt kan worden inge-

lijk wordt onderzoek te doen naar wat

de onderhoudssituatie in beeld te bren-

zoomd.” Zo bestaat ook de mogelijkheid

nu de échte kritische prestatie-indicato-

gen vóór de eerste onderhoudsbeurt.

foto’s per meetpunt toe te voegen. “Dat

ren zijn, door bouwdelen ver in de tijd te

“Op basis van deze nulmeting kunnen

helpt om als onderhoudsbedrijf te laten

volgen. Inmiddels zet hij het systeem ook

we beter onderbouwen wat er bij de

zien wat je aantrof en wat er vervolgens

eerstvolgende onderhoudsbeurt wordt

mee is gebeurd.” Voor er misverstanden

aangepakt, maar tevens direct verder kij-

ontstaan, wil Kruize nog het volgende

ken in de toekomst.”

kwijt: “Wij bouwen geen calculatiepro-

KENNISPAPER

gramma, maar laten zien wat de onder-

Binnen het door de ketenpartners ontwikkelde beheersinstru-

KOPPELEN

houdstoestand is. Wel kunnen de bestan-

ment voor rgvo kunnen per meetpunt in totaal 18 verschillen-

Voor BKA is het hoge doel op termijn alle

den die we opbouwen worden gebruikt

de aspecten worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan hout-

conditiemetingen, of het nu gaat om de

door de verschillende calculatieprogram-

rot, vochtgehalte, beglazing, glans, afpoederen, verfapplicatie,

binnen- of buitenschil en inclusief de

ma’s in de markt.”

scheuren, open verbindingen et cetera. Alles gemeten volgens

installaties, te koppelen en te visualiseren

De Vries: “We moeten terug naar de

het protocol van het Verf Advies Centrum (VAC). Naast de

in dezelfde tekening. Kruize: “Dat zorgt

data. Deze softwareoplossing is daarvoor

‘Praktijkwijzer Verantwoord Gevelonderhoud’ wordt momen-

ervoor dat onderhoud veel efficiënter

een mooi hulpmiddel. Wat er straks alle-

teel door het VAC over deze meetsystematiek een aparte ken-

kan worden gepland. Alle data worden

maal nog meer mee kan, zal de toekomst

nispaper ontwikkeld, die ook zal worden uitgegeven door de

dan namelijk op één plaats opgeslagen

uitwijzen.” Zijn dochter Myrthe: “Een

Stichting Bouwresearch (SBR). Kenmerkend voor deze metho-

en zijn voor iedereen, inclusief de

perfect voorbeeld van ketensamenwer-

den, die verder gaan dan de reguliere conditiemetingen, is dat

opdrachtgever, toegankelijk. Het mooie is

king. Samen, met gesloten beurs en zon-

wordt gescoord op een schaal van 0 tot en met 5.

dat analyses op verschillende niveaus

der subsidie, komen tot oplossingen die

mogelijk zijn, maar altijd snel tot op elk

ALLE PARTIJEN VOORDELEN BIEDENv
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