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‘Vertel dat resultaatgericht 
onderhoud 20% goedkoper is’

Hoe kijkt u tegen onze 
branche aan? 
‘Als een branche die zeker 

qua resultaatgericht 

samenwerken een voor-

sprong heeft opgebouwd 

ten aanzien van alle andere 

branches. Dat komt omdat 

het resultaatgericht werken 

al in 1989 door de voorma-

lige WVB-bedrijven in gang 

is gezet. Deze voorsprong is 

niet één, twee, drie in te 

halen door de bouw, 

installatiebedrijven, 

dakdekkers en metselaars. 

Op het gebied van onder-

houd, renovatie en energie-

besparing zijn er momen-

teel volop kansen en 

mogelijkheden voor de 

gekwalificeerde onder-

houdsbedrijven.’ 

Wat is een sterk punt van onze 
branche?
‘Afgezien van de geschetste voorsprong, 

onderscheiden onderhoudsbedrijven 

zich duidelijk op twee cruciale punten 

van de traditionele bouwbedrijven. Ten 

eerste hebben ze de expertise in huis over 

onderhoudscycli. Bouwers hebben daar 

minder weet van. Ook niet van het tweede 

punt: hoe te werk te gaan met bewoners om 

je heen. Bouwbedrijven die in onderhoud 

en/of renovatie willen stappen, maken 

daarom de kortste slag door met een 

gekwalificeerd onderhoudsbedrijf te gaan 

samenwerken of die over te nemen.’ 

Wat kan er nog beter in onze branche?
‘Beter uitdragen bij opdrachtgevers dat het 

helemaal uitbesteden van onderhoud en 

renovatie hen 20 procent van de directe en 

circa 50 procent van de indirecte kosten 

scheelt. Je bespaart nóg eens 10 tot 20 

procent aan efficiencykosten als een 

uitvoerend team vanaf ontwerp tot en met 

onderhoud de onderlinge expertise deelt en 

volgens het ‘lean’-principe werkt. Dit vereist 

van opdrachtgevers dat ze voor de lange 

termijn één op één zaken gaan doen met 

deze koppels en afstappen van (faal)kosten 

verslindend aanbesteden.’ n

DeLFt – Dick Keus is één van de sprekers 
tijdens het Opdrachtgeverssymposium 
OnderhoudnL. De senior business consul
tant van tnO zal andermaal de onmisken
bare voordelen van resultaatgericht wer
ken bij onderhoud en renovatie 
opsommen. ‘Jullie branche kan nog beter 
uitdragen dat onderhoud het beste aan 
gekwalificeerde onderhoudsbedrijven kan 
worden uitbesteed’, meent hij. ‘Dat 
scheelt de opdrachtgevers 20 procent 
directe en circa 50 procent indirecte kos
ten.’

Dick Keus

Link met imagocampagne 
Knap werk

In de rubriek ‘Spiegel’ komen de 

doelgroepen aan het woord van het 

vierjarige brancheproject ‘Knap werk’, 

dat tot doel heeft om de branche een 

beter imago te geven. Dat zijn 

werkgevers, werknemers, leerlingen, 

schoolverlaters, toeleveranciers, 

particulieren en zakelijke opdracht-

gevers. Kijk voor meer info op  

www.knap-werk.nl.
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