
‘Besparing van 57 procent op 
indirecte kosten bij rgVO’

ONderZOeK  TeKsT TOM HuIZenGA    |    BeeLd ‘KLOeT OnDerHOuD’

Oerlemans onderzocht de indirecte kosten 

van twaalf vastgoedexploitanten, die in 

totaal zo’n 230.000 huurwoningen in hun 

bezit hebben. In het ene geval is dat € 10, 

per jaar per woning, in het andere geval is 

dat € 70,. Wantrouwen en elkaar voort

durend controleren drijft de prijs op. Terwijl 

lotsverbondenheid om een resultaat te 

behalen, een gedeelde visie en elkaars 

expertise aanboren juist een kosten

besparing oplevert. “Dat laatste zie je  

sterk terug bij resultaatgericht vastgoed

onderhoud, waarbij de opdrachtnemer de 

wensen vertaalt naar een slim onderhouds

scenario”, aldus het directielid van ‘Kloet 

Onderhoud.’ “Een gebrek aan vertrouwen 

houdt het gunnen op de laagste prijs nog in 

stand, terwijl je met vertrouwen dus veel 

beter af bent. Daarom kreeg mijn weten

schappelijk onderzoek de titel ‘Efficiënt 

Vastgoedonderhoud: controle is goed, 

vertrouwen is beter.’ Het is onze ambitie om 

alleen nog maar te werken vanuit resultaat

gericht vastgoedonderhoud. Dat levert ons 

in te plannen werk voor de lange termijn op, 

terwijl resultaatgericht werken voor een 

klant slimmer en goedkoper is.”

Traditioneel vastgoedonderhoud: 
duurste 

* Opdrachtgever stelt vooraf een bestek op * 

Via aanbesteding wordt gezocht naar laagste 

prijs * De inspanning staat centraal * 

prestatiegericht vastgoed
onderhoud: 46 procent goedkoper

* De opdrachtgever stelt de detailafspraken 

op * Het onderhoudsbedrijf levert technische 

prestaties * De technische prestatie staat 

centraal * Ten opzichte van traditioneel 

aanbesteden 46 procent goedkoper * 

resultaatgericht vastgoed
onderhoud: 57 procent goedkoper

* De bezitter van vastgoed maakt zijn 

wensen kenbaar als resultaat * Het onder

houdsbedrijf vertaalt dat naar een onder

houdsplan met een resultaatgarantie * De 

wensen van de vastgoedgebruiker staan 

centraal * Ten opzichte van traditioneel 

aanbesteden 57 procent goedkoper  n

VlaarDingen  Voor het eerst is ook 
wetenschappelijk aangetoond dat 
 resultaatgericht samenwerken leidt tot 
 aanzienlijk minder indirecte kosten.  
‘met meer onderling vertrouwen bespaar 
je 57 procent’, luidt de conclusie van  
Chris Oerlemans. Hij rondde recentelijk 
zijn afstudeerscriptie af en is daarmee de 
eerste ‘master of real estate’ in onze 
bedrijfstak.

Chris Oerlemans; ‘Alleen een gebrek aan vertrouwen houdt het gunnen op de laagste prijs 

nog in stand, terwijl je met vertrouwen veel beter af bent’ (foto: Ronald van den Heerik)
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