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Een betrouwbare partner 
in vastgoedonderhoud

Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud 
is een VGO-gecerti fi ceerd bedrijf. 
Wij werken voor professionele beheerders van woningen en gebouwen 
zoals woningcorporati es, zorg- en onderwijsinstellingen, VVE’s, 
overheden en beheerders van commercieel onroerend goed. 
We hebben de kennis en de ervaring om gecompliceerde en omvangrijke 
onderhoudstrajecten te begeleiden en uit te voeren 
tegen de laagst mogelijke kosten en met zo min mogelijk overlast 
voor bewoners en gebruikers. 
We leveren de vooraf afgesproken, meetbare kwaliteit.

We bieden beheerders van vastgoed de mogelijkheid 
het beheer en de organisati e van het totale onderhoud 
van een complex aan onze zorg toe te vertrouwen. 
Daarbij kan het gaan om alle vormen van onderhoud 
zoals service- en mutati e onderhoud (dagelijks onderhoud), 
planmati g onderhoud en renovati es. 
Dat geldt voor alle gewenste onderdelen van het gebouw: 
de gevels, de daken, de terreinen, de installati es, 
maar ook al het voorkomende binnenonderhoud.
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Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud 
werkt volgens het principe van resultaatgerichte samenwerking. 
Deze werkwijze heeft  een aantal grote voordelen, 
waarvan met name de signifi cante kostenbesparingen 
het meest in het oog springen.
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Resultaatgericht samenwerken
vertrouwen in heldere afspraken

Meetbare kwaliteit | Door onze jarenlange onderhoudsexperti se weten we dat 
een slimmere aanpak de onderhoudskosten met wel 20 tot 40% kunnen reduceren. Slimmer, 
door in het voortraject nauwkeurig het gewenste kwaliteitsniveau te bepalen, het werk ge-
detailleerd in kaart te brengen, de omstandigheden en conditi e van de bouwdelen te analy-
seren en op basis daarvan uitgekiende onderhoudsscenario’s te ontwerpen. Door in de voor-
bereiding en de uitvoering van de werkzaamheden lean-methodieken toe te passen worden 
ook in die fasen de maximale besparingen behaald. Leidend principe daarbij is het leveren 
van de afgesproken (meetbare) kwaliteit. 

We doen het samen | Resultaatgericht samenwerken vergt van alle betrokkenen 
een andere rolinvulling dan ze misschien vanuit de traditi e gewend zijn. Voor de opdrachtgever 
betekent het bijvoorbeeld niet meer (in een bestek) beschrijven welke werkzaamheden ge-
daan moeten worden, maar slechts vastleggen wat het gewenste resultaat is. Wij vertalen deze 
eisen naar technische en organisatorische oplossingen en verplichten ons dit kwaliteitsniveau 
te realiseren. En wel tegen de laagste kosten.

Wat is daar nu zo nieuw of anders aan? In het verleden had de opdrachtnemer toch ook een 
duidelijke inspanningsverplichti ng? Dat klopt, maar die verplichti ng bestond er slechts uit dat 
de opdrachtnemer precies moest doen wat in een bestek voorgeschreven was. Of dat ook 
tot het gewenste resultaat leidde, was helaas niet zijn verantwoordelijkheid. Bij resultaat-
gericht samenwerken is dat nou juist wel het geval. Dat is de manier waarop we u kunnen 
‘ontzorgen’. We denken uitsluitend in termen van het gewenste resultaat en een meetbaar 
kwaliteitsniveau.

We ‘ontzorgen’ de opdrachtgever | Het grootste verschil van resultaat-
gericht samenwerken met de traditi onele manier van werken is dus dat u het ontwerp-
risico bij ons neerlegt. Wij verzorgen alle coördinati e, ook met andere specialisten, zodat 
er geen parti jen langs elkaar heen werken er geen overbodig werk wordt gedaan. Indien 
nodig werken we samen met (liefst vaste) partners en leveranciers met dezelfde visie, gericht 
op resultaatgericht werken.

We geloven in partnering. Wij ‘coachen’ onze opdrachtgevers bij het beheer en een plan-
mati ge uitvoering van al het onderhoud en streven daarbij naar een opti male transparanti e 
en een open samenwerking. U als opdrachtgever kiest welke van de beheerstaken u zelf wil 
blijven uitvoeren en welke u aan ons toevertrouwt. We zijn ervan overtuigd dat in deze bena-
dering de beste kansen liggen voor alle betrokken parti jen.
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Klantt evredenheid begint natuurlijk 
met het streven naar zo min mogelijk overlast. 
Sinds jaar en dag zijn we gewend te werken 
in bewoonde en in gebruik zijnde omgevingen. 
Dat heeft  ervoor gezorgd dat we de impact 
van onze aanwezigheid op bewoners en gebruikers 
heel goed kennen. 
Daardoor slagen we er steeds beter in 
de directe en indirecte overlast  
voor hen tot een minimum te beperken.

Klantt evredenheid
hoog in het vaandel
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Klantt evredenheid
hoog in het vaandel
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Directe overlast |De directe overlast ti jdens de uitvoering zoals (mogelijke) inbreuk 
op privacy, herrie en stof, verstoring van de agenda, beperkte bereikbaarheid van het pand, 
pakken we succesvol aan door de inzet van lean technieken, zoals ultra korte doorloopti jden 
en een opti male samenspraak met bewoners en gebruikers. Door hen ti jdens de voorberei-
ding en de uitvoering van de werkzaamheden invloed op de maatregelen en de planning te 
geven, verbetert hun woon-/gebruiksbeleving en dalen de kosten.

We beperken ook de ‘indirecte’ overlast | Ook de beperking van  de 
‘indirecte overlast’ is een wezenlijk onderdeel van onze onderhoudsplannen. Dat wil zeggen 
dat we zaken als hoge energiekosten, verspilling van grondstoff en, onveiligheid en CO2 uit-
stoot te lijf gaan door de toepassing van het gedachtengoed van Cradle to Cradle (C2C), Forest 
Stewardship Council (FSC), de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), 
Politi eKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Een belangrijk voorbeeld hiervan is Social Return Nijmegen, een initi ati ef dat door ons bedrijf 
ondersteund wordt.

We meten bewoners/gebruikerstevredenheid | Ariëns - Partner 
in vastgoedonderhoud hecht grote waarde aan het oordeel van bewoners, gebruikers en 
opdrachtgevers. Op onze projecten wordt gedurende en na afl oop van onze werkzaam-
heden een enquête uitgedeeld. Deze enquête bestaat uit een twinti gtal vragen aan be-
woners en gebruikers over de mate waarin ze tevreden zijn over verschillende aspecten 
van de uitvoering van de werkzaamheden. Het formulier besluit met de vraag een rapport-
cijfer te geven voor Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud. U als opdrachtgever heeft  inzage 
in deze formulieren. Bovendien publiceren we de ‘rapportcijfers’ op onze website. Deze 
cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

We meten ook opdrachtgeverstevredenheid | Om de tevreden-
heid van onze opdrachtgevers te meten interviewen wij hen gemiddeld eenmaal per jaar. De 
vragen zijn dezelfde als die gebruikt worden door de Kiwa in verband met de audit voor het 
VGO keurmerk. Ook deze ‘rapportcijfers’ publiceren wij op onze website www.ariens.nl.



Omdat in het kader van resultaatgerichte samenwerking
onderhoudsscenario’s voor de lange termijn gemaakt worden 
is een langdurig samenwerkingsverband het uitgangspunt.
Daarin zijn immers de belangrijkste voordelen te behalen.

Houdt dat dan ook automati sch in dat u nog jaren aan ons vastzit?
Het antwoord is nee. 

Een visie voor de lange termijn
in fl exibele overeenkomsten
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Goede afspraken | Voor het beheer van onderhoud zijn heldere uitgangspunten 
en duidelijke afspraken nodig. We streven immers naar tevreden klanten (gebruikers/bewo-
ners), behoud van het overeengekomen kwaliteitsniveau en een daling van het aantal klach-
ten en storingen en de borging van ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit vergt korte 
lijnen met de opdrachtgever en eenvoudige, flexibele overeenkomsten.

De raamovereenkomst | De basis van resultaatgericht samenwerking is een zo-
genaamde raamovereenkomst. Hierin spreken beide partijen de wederzijdse intentie uit met 
elkaar samen te werken om het onderhoud kostenefficiënt op de RGS wijze te organiseren.  
Tevens staan daarin de afspraken over de wijze van samenwerken, de wijze van kwaliteitsmeten  
en -bewaken, de prijsvorming, de indexatie e.d. Er is tevens een afstandverklaring  opgenomen.  
De raamovereenkomst is niet juridisch bindend; er vloeit géén verplichting tot opdrachtver-
lening of opdrachtaanvaarding uit voort. De raamovereenkomst kan door beide partijen te 
allen tijde in gezamenlijk overleg worden ontbonden.

Aannemingsovereenkomsten | Pas als er overeenstemming is over de on- 
derhoudsscenario’s en de bijbehorende detailbegroting, wordt er een (deel)aannemingsover-
eenkomst opgesteld. Meestal wordt deze slechts voor een beperkt aantal jaren afgesproken. 
Deze overeenkomst is wel juridisch bindend. Na het tekenen van een aannemingsovereen-
komst wordt er gestart met de voorbereiding van het project.

Flexibel blijven en meebewegen | Resultaatgericht samenwerken is een  
dynamisch principe. Dat wil zeggen dat in de raamovereenkomst een scenario voor de  
toekomst geformuleerd kan worden met alle voordelen vandien. Tegelijkertijd kan de over-
eenkomst bijgesteld worden als daar aanleiding voor is. Zo kunnen we bijvoorbeeld soepel 
meebewegen als er ontwikkelingen op technisch gebied zijn, die ervoor zorgen dat het ge-
wenste resultaat eenvoudiger en goedkoper te realiseren is. Of als u tussentijds uw wensen 
wilt bijstellen...

Resultaatgericht samenwerken biedt u dus alle voordelen van een lange termijn-visie, gecom-
bineerd met optimale flexibiliteit. Op de volgende pagina’s zetten we uiteen hoe het precies 
in zijn werk gaat.

Een visie voor de lange termijn
in flexibele overeenkomsten
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De eerste en belangrijkste stap 
in het afstemmingsproces met de opdrachtgever 
is het bepalen van het gewenste en vooral passende kwaliteitsniveau. 
Want dat is het niveau waarop de onderhoudsplannen 
en de kosten voor de komende jaren gebaseerd zijn 
en waar Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud 
vervolgens garant voor staat.

Veel (wettelijke) eisen | Op het gebied van kwaliteit van een gebouw zijn er veel 
eisen te stellen. Zo kunnen er (wettelijke) eisen gesteld worden aan de veiligheid van een ge-
bouw zoals brandveiligheid, valbeveiliging. Ook kunnen er eisen gesteld worden aan het ener-
gieverbruik, eisen op het gebied van de exploitatiekosten, de duurzaamheid, het comfort van 
de woningen en de omgeving, eisen voor de toekomstwaarde van het onroerend goed, enz. 
Vaak betekenen hogere kwaliteitseisen meer kosten. In veel gevallen is de ene kwaliteitseis 
van invloed op de andere. Kortom, het is niet zo eenvoudig hier de juiste weg in te vinden.

Exploitatie voorspelbaar | Om in deze kwaliteitsniveaus de optimale balans 
te vinden kunnen wij (bij omvangrijke projecten) onze Kwaliteit-in-Balans-module (KiB) ge-
bruiken. In deze module zijn alle relevante (wettelijke) normen en eisen opgenomen zoals het 
Bouwbesluit, GPR, brandveiligheid e.d. Elke kwaliteitseis resulteert in een kostenplaatje. Met 
deze module kunt u op de korte én de lange termijn tot op de euro nauwkeurig uitrekenen 
wat uw rendement is bij elke kwaliteitseis. Voor gevelonderhoud kunnen wij de Ariëns Opti-
maal-module gebruiken. Aan de hand van scenario’s schetsen we u de werkelijke keuzes die 
u heeft. Uw exploitatie wordt hiermee goed voorspelbaar. 

Binnen een resultaatgericht samenwerken-overeenkomst weet u dus precies wat uw exploi-
tatiekosten voor een langere periode zijn. Het streven is om te voorkomen dat u wordt over-
vallen door onvoorziene bijkomende kosten. U bepaalt zelf hoe de kosten in de overeenkomst 
vastgelegd worden. Er zijn verschillende vormen mogelijk.

Prestatie-eisen | Om de kwaliteit te meten en te bewaken worden er inzichtelijke 
prestatie indicatoren gebruikt die voor u de kwaliteit objectief meetbaar maken. Regelmatig 
meten wij de kwaliteit aan de hand van de prestatie indicatoren. We beheersen hiermee uw 
risico’s en optimaliseren zo uw exploitatie. Het staat u vanzelfsprekend ook vrij zelf prestatie-
metingen uit te (laten) voeren. 

Resultaatgericht samenwerken
hoe werkt het in de praktijk?
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Om het project zo transparant en overzichtelijk mogelijk te maken, 
delen we het op in zeven fasen:

Fase 1 | Initiatief: vaststellen startdocument en raamovereenkomst
In deze fase wordt door middel van een zgn. startdocument een aantal zaken vastgelegd: 
de algemene informatie van het project, de aandachtspunten, de planning/doorlooptijd, het 
beschikbare budget, de kosten voor fase 1 t/m 3 en andere voor de planvorming relevante 
zaken.

Daarnaast wordt er een raamovereenkomst opgemaakt. Hierin spreken beide partijen de  
wederzijdse intentie uit met elkaar samen te werken om het onderhoud kostenefficiënt op de 
RGS wijze te organiseren. Tevens staan daarin de afspraken over de wijze van samenwerken, 
de wijze van kwaliteitsmeten en - bewaken, de prijsvorming, de indexatie e.d. Er is tevens een 
afstandsverklaring  opgenomen. De raamovereenkomst is niet juridisch bindend; er vloeit 
géén verplichting tot opdrachtverlening of opdrachtaanvaarding uit voort.

Fase 2 | Planontwikkeling: kwaliteit uitgangspunten en projectopname
Bij omvangrijke projecten kunnen we met de module ‘Kwaliteit in Balans’ de uitgangspunten 
voor de diverse kwaliteit-items en de voorlopige prestatie-eisen bepalen. Het project wordt 
gedetailleerd in kaart gebracht en alle overige projectinformatie wordt vergaard om de ge-
wenste differentiatie te bereiken.

Fase 3 | Planuitwerking:  onderhoudsscenario’s doorrekenen en balanceren
Nadat alle projectinformatie in kaart is gebracht en de kwaliteitseisen duidelijk zijn, kunnen 
passende maatregelen bedacht worden en scenario’s doorgerekend. Aan de hand van de uit-
komsten worden de scenario’s in wenselijkheid op elkaar afgestemd (balanceren).

Fase 4 | Voorbereiding: aannemingsovereenkomst en projectvoorbereiding
Als er overeenstemming is over de scenario’s en de bijbehorende detailbegroting wordt er 
een aannemingsovereenkomst opgesteld. Vaak wordt deze voor een beperkt aantal jaren 
afgesproken. Deze overeenkomst is juridisch bindend. Na het tekenen van de overeenkomst 
wordt er gestart met de voorbereiding van het project.

Transparant en overzichtelijk
het project opgedeeld in fasen
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Fase 5 |  Uitvoering: projectrealisatie en toezicht
Wanneer de projectvoorbereiding gereed is wordt het overeengekomen scenario aan maat-
regelen uitgevoerd. Wij bewaken hierbij de kwaliteit, de planning en de belangen van de 
gebruikers.

Fase 6 |  Oplevering: evaluatie en prestatiegaranties afwikkelen
Na (en tijdens) de uitvoering wordt het werk opgeleverd. Er wordt vastgesteld en gerappor-
teerd in welke mate de gestelde kwaliteitseisen gehaald zijn. Daarnaast worden tevens de 
eventuele garanties afgewikkeld.

Fase 7 |  Beheer: prestatiemetingen en optimaliseren scenario
Volgens het overeengekomen keuringsplan worden de prestaties van de bouwdelen gemeten en 
beoordeeld. Aan de hand van de bevindingen wordt het onderhoudsscenario geoptimaliseerd.
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Zoals eerder gezegd, resultaatgericht samenwerken 
vergt van alle betrokkenen een andere inzet en rolinvulling 
dan ze misschien vanuit de traditie gewend zijn. 
Daarom is het natuurlijk belangrijk te weten 
hoe en door wie de zeven projectfasen concreet worden vormgegeven. 
Simpeler geformuleerd: wie doet nu wat en wanneer?

Hieronder vindt u een opsomming van activiteiten die achtereenvolgens moeten gebeuren. 
Waar uw inzet is vereist hebben we dat bij de activiteit vermeld. Zoals u kunt zien komt het er 
in grote lijnen op neer, dat we van u zoveel mogelijk informatie vragen omtrent uw eisen en 
wensen. Dit om u in het vervolgtraject zo goed mogelijk te kunnen ‘ontzorgen’.

Werkzaamheden bij aanvang samenwerking 

• Opstellen van de strategische uitgangspunten en beleid (samenwerking)
• Opstellen van een globale beoordeling van de (onderhouds)situatie
• Vaststellen van de gewenste (passende) kwaliteitseisen met behulp van ‘Kwaliteit in Balans’
• Het in detail (digitaal) in kaart brengen van de gevels, de daken en de omliggende terreinen
• Het rubriceren (inventariseren op basis van NL-SfB codering) van de bouwdelen
• Vaststellen huidige conditie van de bouwdelen (0-meting) door bijvoorbeeld NEN 2767
• Uitvoeren van de relevante metingen (energetische metingen als blower-door, thermische  
 fotografie, de meting van de laagdikte, glansgraad, en hechting van het verfsysteem, 
 meting van de hardheid van voegen e.d.)
• Samenstellen van de meest geschikte onderhoudsscenario’s (samenwerking)
• Opstellen van een jaarplan met daarin o.a. de begroting en planning van de belangrijkste  
 beheersactiviteiten (samenwerking)
• Het afstemmen van de klantspecifieke eisen met betrekking tot het inrichten van de meld- 
 kamerprocedure (samenwerking)

Wat er concreet gebeurt
wie doet wat?
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Werkzaamheden ti jdens de loopti jd van de samenwerking

• Monitoren en rapporteren van de onderhoudsconditi e van de objecten 
• Periodiek aangeven van de prioriteiten per object
• Jaarlijks actualiseren van de onderhoudsscenario’s (samenwerking)
• De benodigde administrati eve afwikkeling
• Het beheer en de uitvoering van het onderhoud aan laten sluiten bij de wetgeving en de 
 uitgangspunten en (maatschappelijke) doelstellingen van de opdrachtgever (samenwerking)
• Jaarlijkse managementrapportage, inclusief een leveranciersbeoordeling en een tevreden-
 heidonderzoek onder de gebruikers
• Voortdurende inspanning om de integrale kosten (total cost of ownership) te verlagen en 
 de beheersprocessen te opti maliseren
• Het ontwikkelen en begeleiden van verbouwingen en renovati es (samenwerking)
• Het selecteren van geschikte partners voor de uitvoering (samenwerking)
• Coördineren, begeleiden, monitoren en opleveren van de uitgevoerde planmati ge -, 
 mutati e -, klachten - en servicewerkzaamheden
• Behandelen van schade-aangelegenheden (inbraak/lekkages etc.) ook wanneer die vallen 
 onder de verzekering
• Behandelen van onderhoudszaken die vallen onder garanti ebepalingen en toezien 
 op de naleving van deze garanti ebepalingen
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Iedere samenwerking
begint met een eerste stap

Naar aanleiding van een eerste gesprek 
stellen we gezamenlijk een startdocument op. 
Daarin wordt de op dat moment relevante projecti nformati e opgenomen 
en leggen we vast welke werkzaamheden 
op welke manier uitgevoerd moeten worden. 

Op basis daarvan maken wij een onderbouwde aanbieding 
voor de kosten voor de eerste drie fasen,
alsmede een voorstel over (de kosten van) het beheer.

Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud 

Telefoon 024 - 377 76 66 
of info@ariens.nl
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