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Het bestuur van St. VGO heeft in 2013 besloten om het VGO-keur te vernieuwen. Aanleiding 
daarvoor vormden de ontwikkelingen in de vastgoedsector en meer specifiek de onderhouds-
markt. Op basis van deze ontwikkelingen heeft het VGO-bestuur een visie ontwikkeld die ten 
grondslag ligt aan de ingezette vernieuwing. Deze visie verwoordt de manier waarop het nieuwe 
VGO-keur inspeelt op de ontwikkelingen in de markt en onze maatschappij, zodat het VGO-keur 
een onderscheidend én een betekenisvol keurmerk is en blijft in de markt van beheer en 

onderhoud van vastgoed. 
 
Situatie tot 2014 
Het VGO-keur bestaat als zelfstandig keurmerk sinds 2006. Het keurmerk was en is nog steeds bedoeld als 
instrument waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij onderhouds- en investeringsopgaven van 
opdrachtgevers op resultaatgerichte wijze uit kunnen voeren. Bovendien kunnen bedrijven met het VGO-
keur aantonen dat zij financieel gezond zijn en gewaardeerd worden door opdrachtgevers en medewerkers. 
 
Tussen 2006 en 2014 is de markt van vastgoedonderhoud en –beheer sterk veranderd. Ingegeven door de 
economische crisis sinds 2008 vinden ingrijpende en structurele veranderingen plaats bij zowel 
opdrachtgevers als bij bedrijven. Ook de opgaven voor het bestaande vastgoed veranderen: van alleen 
gevelonderhoud naar steeds meer multidisciplinair onderhoud. Grotere investeringen in bestaand 
vastgoed, zoals energetische verbeteringen, worden steeds vaker gecombineerd met onderhoud in de tijd. 
De inzichten rondom resultaatgericht werken, welke de basis vormen onder het VGO-keur, hebben zich 
bovendien sterk doorontwikkeld sinds 2006. Het keurmerk is sinds 2006 echter niet veranderd. Daarmee is 
het als het ware blijven hangen in de beginsituatie. 
 
Het VGO-keur wordt op de woningmarkt (met name door woningcorporaties) meer en meer herkend en 
erkend door opdrachtgevers als een keurmerk dat de competenties op het gebied van resultaatgericht 
vastgoedonderhoud door VGO-bedrijven bevestigd. 
 
Omvang en positie van VGO-keur op de onderhouds- en renovatiemarkt 
Hoewel er geen exacte cijfers zijn, kan worden gesteld dat de omvang van het keurmerk in de markt nog 
relatief bescheiden is. Uitgaande van het aantal certificaathouders is een schatting dat de totale omzet van 
VGO-bedrijven ruwweg €500 miljoen bedraagt. Dat is absoluut gezien een forse omvang. De totale markt 
voor onderhoud en renovatie bedraagt circa €5 miljard per jaar. Daarmee is de omvang van het VGO-keur 
in de markt maximaal 10% als ieder VGO-bedrijf 100% van zijn omzet resultaatgericht realiseert. Dit is nog 
niet het geval, een marktaandeel van 5% lijkt derhalve een realistisch positieve inschatting. Er is dus genoeg 
ruimte voor het keurmerk om te groeien en een meer bestendige impact te krijgen in de markt. Dit biedt 
dus kansen voor VGO bedrijven.  
 
Doordat de marktpositie beperkt is, is ook de kracht van het keurmerk beperkt. Voor een 
toekomstbestendige betekenis in de markt is groei noodzakelijk: meer opdrachtgevers die het keurmerk 
vragen, meer bedrijven die het keurmerk voeren en bestaande VGO bedrijven die de marktruimte beter 
benutten. Uiteraard zijn er regionale verschillen als het gaat om de mate van acceptatie en/of 
marktpenetratie van het VGO keur, maar in de volle breedte zijn er kansen en is er ruimte om te benutten. 
 
Ontwikkelingen in de markt en de maatschappij 
 

Opdrachtgevers 
Er is een duidelijke trend zichtbaar dat de organisatie van opdrachtgevers krimpt en zich ontwikkelt naar 
een meer coördinerende en regievoerende rol. Zorginstellingen, onderwijsinstellingen en corporaties 
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krimpen hun organisaties in, fuseren en willen veel efficiënter gaan werken. Zij zullen meer en intensiever 
met de markt gaan samenwerken om enerzijds efficiënter te worden en anderzijds de investerings- en 
onderhoudsopgaven goed in te kunnen blijven vullen. Veel opdrachtgevers gaan werken met minder 
toeleveranciers, schaalvergroting zet zich daarmee door. Er wordt doorgeselecteerd vanuit 
efficiencyoverwegingen en activiteiten worden geïntegreerd voor een scherper en beter renderend 
businessmodel. Aan het bestaande vastgoed worden meerdere ingrepen tegelijkertijd gepleegd op een 
natuurlijk onderhoudsmoment. Het realiseren van energetische verbeteringen is daar een duidelijk 
voorbeeld van. Er wordt een breed scala van enkelvoudige tot meervoudige geïntegreerde disciplines 
gevraagd van de leveranciers: van sec gevelonderhoud tot en met totale renovaties geïntegreerd met 
exploitatie en inclusief planontwikkeling (géén ontwerprisico). Opdrachtgevers willen helderheid over de 
competenties en disciplines die hun leveranciers beheersen. Zij geven aan keuze te willen kunnen maken 
uit meerdere geschikte opdrachtnemers. 
Of het nu gaat om gevelonderhoud, of complete renovaties, de complexiteit van de vraag van 
opdrachtgevers neemt toe. Een VGO-bedrijf moet dus meer in huis hebben om interessant en 
onderscheidend te zijn.  
 

Resultaatgericht samenwerken 
Bij zowel onderhoud als renovaties spelen naast total costs of ownership ook andere thema’s steeds meer 
een prominente rol zoals brandveiligheid, gezondheid, energie, milieu/CO2 belasting. Het energetisch 
verbeteren van de bestaande gebouwde vastgoedvoorraad is een breed maatschappelijk gedragen 
doelstelling geworden. Sturen op kwaliteit, mede ingegeven door stringentere wetgeving, wordt steeds 
belangrijker. 
 

Concurrentie 
Verder zien we dat de markt voor planmatig onderhoud sinds de jaren ‘60 heel langzaam krimpt (EIB). 
Mede door betere onderhoudstechnieken, hogere kwaliteit en alternatieve materialen zal deze trend zich 
doorzetten. Ook al blijft er jaarlijks natuurlijk een omvangrijke hoeveelheid onderhoudswerk beschikbaar. 
Tegelijkertijd is een groei te verwachten in het energetisch verbeteren en renoveren van de bestaande 
bouw, het langer instandhouden van de bestaande voorraad en deze laten voldoen aan de eisen van nu. 
Daarentegen is de nieuwbouwmarkt vrijwel stilgevallen en zien we meer toetreders tot de onderhouds- en 
renovatiemarkt. De langzaam krimpende onderhoudsmarkt, de economische situatie, bezuinigingen 
alsmede nieuwe toetreders zorgen voor een oplopende concurrentiedruk. 
 

Arbeid en competenties 
Sinds enkele jaren is er sprake van een steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Bedrijven 
werken met een steeds kleinere vaste kern met daar omheen een steeds grotere flexibele schil. Bedrijven 
werken ook steeds vaker met partners samen om de steeds complexere uitvragen van opdrachtgevers in te 
kunnen vullen. Daarnaast zal de beschikbaarheid van vakbekwame mensen op alle niveaus in de 
bouwsector voor zowel opdrachtgevers als bedrijven significant afnemen. 
 
Op voornoemde ontwikkelingen kan en wil het VGO-keur inspelen. Het initieel opgezette VGO-keur dekt 
onvoldoende de lading in relatie tot de ontwikkelingen die plaatsvinden. Meer competenties zijn nodig en 
de lat van het VGO-keur moet omhoog. Verbreding, vernieuwing, duidelijkheid en massa zijn vier 
belangrijke centrale thema’s voor een toekomstbestendig VGO-keur. Het bestuur richt zich op een goede 
invulling van deze vier thema’s. 
 
Toekomst van het VGO-keur 
Het VGO-keur wil bedrijven helpen onderscheidend te zijn in een markt met een sterk en snel 
veranderende focus alsmede een wijzigend speelveld. 
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Het VGO-keur kan en moet zich ontwikkelen om de penetratie te vergroten en meer betekenis te krijgen in 
de markt. Het is noodzakelijk dat het keurmerk groeit en er meer VGO-bedrijven komen. Zonder massa aan 
zowel aan opdrachtgevers- als opdrachtnemerzijde en bij onvoldoende aansluiting op de 
marktontwikkelingen en -behoeften is de toekomstbestendigheid van het VGO-keur in het geding. 
 
Het VGO-keur moet bovendien door meer opdrachtgevers herkend en erkend worden. Daarvoor is het 
nodig dat het keurmerk beter aansluit bij de wensen die opdrachtgevers jegens opdrachtnemers hebben en 
dat het keurmerk naar opdrachtgevers meer duidelijkheid geeft over de werkgebieden, de competenties en 
de toegevoegde waarde van de leveranciers met een VGO-keur. Dit kan door naast gevelonderhoud andere 
disciplines toe te voegen. Dit geeft enerzijds duidelijkheid naar opdrachtgevers en anderzijds maakt dat het 
VGO-keur interessant voor andere bedrijven. Bedrijven met verschillende disciplines kunnen zich bundelen 
of bedrijven halen zelf deze competenties in huis. Dat komt ten goede aan de omvang en flexibiliteit van 
het keurmerk in de markt. Via meerdere wegen worden VGO-bedrijven zo interessant voor opdrachtgevers. 
 

Wat willen we bereiken? Hoe bereiken we dat? 

Betere marktpenetratie (massa)  Meer VGO-bedrijven 

 Naast gevelonderhoud meer disciplines onder het 
keurmerk brengen 

 Bekendheid VGO-keur uitdragen richting 
opdrachtgevers 

Duidelijkheid richting opdrachtgevers   Aangeven welke disciplines en competenties 
VGO-bedrijven goed beheersen.  

 Naast gevelonderhoud meer disciplines onder het 
keurmerk brengen 

 Één taal spreken: RGS 

 Bedrijven mogelijkheid bieden zich te 
presenteren als vastgoedadviseur 

Omhoog brengen van het niveau van het VGO-keur 
(vernieuwing) 
 

 Nieuwe ERL en competentiescan 

 Bedrijven mogelijkheid bieden zich te 
presenteren als vastgoedadviseur 

Verbreden toepassingsgebied  Meer disciplines onder het keurmerk brengen 

 Bedrijven met andere werkzaamheden dan 
gevelonderhoud laten toetreden tot het VGO-
keur. Zoals installatiebedrijven, dakdekkers etc. 
etc. 

 Betrokkenheid van andere gelieerde branche 
organisaties creëren  

 
Timing 
De geschetste ontwikkelingen zijn al enige tijd zichtbaar en vragen om een adequate reactie. We zijn 
precies op tijd met de vernieuwingen en daarmee klaar voor de groei, de duidelijkheid en betere 
marktpenetratie. De kansen die zich aandienen, kunnen we nu verzilveren.  
 
 
 
 


