
ariëns - partner in 
vastgoedonderhoud
innovatie en 
resultaatgericht 
saMenwerKen

Sinds hij zijn ondernemersopleiding afrondde en in 1985 zijn 
eigen bedrijf begon, heeft Johans Ariëns, eigenaar en com-
mercieel directeur van Ariëns - Partner in Vastgoedonder-
houd, een uitgebreid netwerk van bestendige relaties opge-
bouwd met woningverenigingen, zorg- en onderwijsinstel-
lingen, gemeenten en ook met beleggers, verenigingen van 
eigenaren, beheerders en bedrijven. Inmiddels is zijn bedrijf 
in vastgoedonderhoud dan ook uitgegroeid tot een gerenom-
meerde onderneming waar dagelijks vijftig mensen actief zijn.

“Kijk, waar we ons op rich
ten is resultaatgericht vast
goedonderhoud” steekt hij 
van wal. “Dat is een enorme 
cultuuromslag in de onder
houdswereld.” Johans kan 
het weten. Hij is tenslotte al 
meer dan dertig jaar actief 
in het onderhoud. “Het is 
me eigenlijk met de paplepel 
ingegoten. Ik kom namelijk 
uit een echte ‘onderhouds
familie’ en ik loop al vanaf 
mijn jeugd  aanvankelijk als 
vakantiewerk  mee in de on
derhoudsbranche. Ik heb dus 
nogal wat praktijkervaring”.

Belangrijke innovatie
“Onze aanpak, resultaat
gerichte samenwerking, is 
misschien wel de belangrijk
ste innovatie in de onder
houdswereld in de laatste 
decennia”, legt Johans uit. 
“In het verleden schreef een 
opdrachtgever een bestek, 
waarin precies vermeld stond 
wat er aan een gebouw 
moest gebeuren. Een aan
nemer voerde vervolgens de 
omschreven werkzaamhe
den zo nauwkeurig mogelijk 
uit. Maar of die maatregelen 
ook tot het gewenste re
sultaat leidden, was niet de 
zorg van de aannemer. Het 
tot een goed einde brengen 
van een onderhoudsproject 

vergde dus feitelijk nogal wat 
inspanning en expertise van 
de opdrachtgever”.

“Dit is een enorme 
cultuuromslag in de 
onderhoudswereld”

“Bij Ariëns  Partner in vast
goedonderhoud doen we 
dat dus inmiddels helemaal 
anders. In een resultaatge
richte samenwerking bepa
len we van tevoren samen 
met de opdrachtgever wat 
het gewenste onderhouds
niveau is. Dit doen we op 
grond van zorgvuldige ana
lyses en metingen vooraf 
aan het gebouw. Vervolgens 
zorgen wij ervoor dat het ge
wenste kwaliteitsniveau ook 
aantoonbaar geleverd wordt. 
Het resultaat wordt namelijk 
achteraf volgens dezelfde 
standaarden doorgemeten. 
Er wordt geen overbodig 
werk gedaan, maar er wor
den ook geen noodzakelijke 
maatregelen over het hoofd 
gezien. Zo simpel is het ei
genlijk...”

Exploitatiekosten voor-
spelbaar
“Nog los van de substantiële 
kostenbesparingen die deze 
aanpak oplevert, is het grote 
voordeel dat onze opdracht

gever tegenwoordig alleen 
nog maar hoeft te bepalen 
welk onderhoudsniveau hij 
of zij kiest. Die keuze komt 
tot stand op grond van di
verse onderhoudsscenario’s 
die wij ontwikkelen en voor
leggen. Dit zijn vaak lange 
termijnscenario’s waarbij 
we ook de kosten in kaart 
brengen. Op die manier zijn 
de exploitatiekosten van een 
gebouw over een lange peri
ode voorspelbaar geworden, 
zonder dat dit veel inspan
ning en onderhoudsexper
tise van onze opdrachtgever 
vergt. Op die manier ‘ont
zorgen’ wij onze ‘opdracht
gevers’. En ja, dat vergt van 
alle betrokkenen een andere 
opstelling en rolinvulling dan 
we vanuit de traditie gewend 
zijn, maar ik geloof werkelijk 
dat hierin in de toekomst de 
beste kansen liggen”.

“Met resultaatgerichte 
samenwerking 

‘ontzorgen’ we onze 
opdrachtgever”

Zo min mogelijk overlast
“Daarbij komt het feit dat wij 
onze werkzaamheden met 
behulp van ‘lean’technieken 
organiseren. Met andere 
woorden: we stemmen onze 
werkzaamheden zodanig op 
elkaar af dat de doorlooptijd 
van een project zo kort mo
gelijk is en de bewoners of 
gebruikers van het pand er 
zo weinig mogelijk overlast 
van ondervinden. Bijkomend 
voordeel van deze werkwijze 
is, dat ook hiermee flinke 
kostenbesparingen behaald 
worden. Goedkoper én snel
ler én beter bestaat dus wel 
degelijk!”
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Villa De Winckelsteegh
“Een goed voorbeeld is de 
Renovatie van Villa De Win
ckelsteegh in Nijmegen, een 
vestiging van Pluryn. Dit is 
een project dat we begin de
cember opleverden. Het gaat 
hierbij om het renoveren van 
de gehele buiten en bin
nenschil en het terugbren
gen van de oorspronkelijke 
detailleringen van een villa 
met vier bouwlagen. Daarbij 
hoorde het vervangen van de 
keukens, toiletten, plafonds, 
wanden, vloeren(bedekking), 
brandwerende voorzienin
gen, beglazing en interieur. 
Dat is bij elkaar nogal wat. 
En omdat een dergelijk pand 
doorgaans natuurlijk volop in 
gebruik is, is het van groot 
belang dat de doorlooptijd 
van zo’n project zo kort mo
gelijk is en dat de werkzaam
heden zo weinig mogelijk 
overlast veroorzaken. Dat is 
erg goed gelukt”.

“Goedkoper én sneller 
én beter bestaat dus 

wel degelijk!”

Goed opgeleide vaklie-
den een speerpunt
“Natuurlijk vergen alle in
novaties verjonging en goed 
opgeleide medewerkers. En 
dat is waar de IKN om de 
hoek komt kijken. Zij spelen 
een onmisbare rol in het op
leidingsklimaat in Nijmegen 
en omstreken. Technische 
medewerkers nu en in de 
toekomst is immers een be
langrijk speerpunt van de 
IKN. De behoefte aan vak
bekwame vaklieden op het 
gebied van onderhoud blijft 
onveranderd groot en ik vind 

dan ook dat, verdeeld over 
de leergangen en disciplines, 
tien procent van onze vaklie
den leerling dient te zijn. We 
werken daarom nauw samen 
met diverse opleidingsinstan
ties. We zijn niet voor niets 
een erkend leerbedrijf. We 
behoren sinds jaar en dag 
binnen onze branche tot de 
grootste drie afnemers van 
leerlingen”.

“IKN speelt een 
onmisbare rol in het 
opleidingsklimaat in 

Nijmegen”

Spreekbuis
“De IKN is trouwens sowieso 
een belangrijke factor in Nij
megen”, stelt Johans vast. 
“Je hebt nu eenmaal een 
spreekbuis nodig die het ge
meenschappelijk belang van 
het bedrijfsleven vertegen
woordigt naar de gemeente 
toe, al was het maar omdat 
de gemeente natuurlijk niet 
met alle ondernemers afzon
derlijk kan gaan praten over 
kwesties die het vestigings
klimaat betreffen. Dan denk 
ik aan regelgeving, bestem
mingsplannen, bereikbaar
heid van bedrijven, milieuei
sen, belastingen, enz”.

Vestigingsklimaat
Als ik Johans tenslotte vraag 
wat de IKN wat hem betreft 
nog meer zou kunnen doen, 
moet hij even nadenken. 
“Nou, ik heb weleens het 
idee dat de gemeente Nij
megen heel erg inzet op een 
gunstig vestigingsklimaat 
voor bedrijven van buitenaf, 
terwijl naar mijn idee de stad 
net zozeer gebaat zou zijn bij 
het koesteren van de reeds 
aanwezige bedrijven. Naar 
mijn idee schiet dat laatste 
er nog weleens bij in, om het 
maar voorzichtig te zeggen. 
Daar zou de IKN nog meer 
aandacht aan kunnen ge
ven”.
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