
TeKsT TOM HuIZenGA    |    BeeLd OnDerHOuDnL  specIaL: MarKTacTIe

resultaatgericht samenwerken 
verspreidt zich als olievlek 
WaDDinXVeen  Sinds de nieuwe 
 ‘Leidraad resultaatgericht samenwerken’ 
op 28 maart is gepresenteerd tijdens het 
Opdrachtgeverssymposium te rotterdam, 
breidt het gedachtegoed zich als een 
 olievlek uit. inmiddels zijn er in één maand 
zo’n 225 boeken verkocht over de werk
wijze hoe opdrachtgevers en opdracht
nemers een betere kwaliteit kunnen 
 realiseren tegen lagere kosten. Zowel de 
sectoren industrieel en Schilders als 
 installatie en bouwbedrijven tonen ook 
interesse om zich de werkwijze eigen te 
maken. 

Op zich leent de nieuwe leidraad zich bij uitstek voor de 

sectoren OnderhoudNL Totaal en OnderhoudNL Vastgoed als 

er met opdrachtgevers onderhoudsscenario’s voor de lange 

termijn worden besproken. Om de maximale winst van 

resultaatgericht samenwerken in de wacht te slepen, is het 

vooral de taak van de opdrachtgever om aan te geven wat de 

economische levensduur van het vastgoed is en welke staat 

van onderhoud daarbij past. Vervolgens is het vooral het 

onderhoudsbedrijf dat de eigen onderhoudsexpertise 

aanwendt om met verschillende scenario’s over de brug te 

komen hoe dat gerealiseerd kan worden. 

interne animo
Deze werkwijze – waarbij het afstappen van regulier aanbe

steden met een bestek cruciaal is – is ook interessant voor 

andere sectoren. Zo heeft OnderhoudNL Industrieel al 

gevraagd of de leidraad één op één te gebruiken is. Of dat er 

enkele aanpassingen nodig zijn voordat metaalconserve

ringsbedrijven en hun opdrachtgevers ermee aan de slag 

kunnen. Verder is de leidraad qua aanpak net zo belangwek

kend voor de reguliere schildersbedrijven die aangesloten 

zijn bij de sector OnderhoudNL Schilders. Daarom zijn er 

plannen om een versie van de leidraad te maken die geënt is 

op de specifieke situatie van de schildersbedrijven. 

externe animo
Ook buiten OnderhoudNL blijkt dat resultaatgericht samen

werken in zwang raakt. Zo zijn installatie en bouwbedrijven 

lid geworden van OnderhoudNL 

Totaal. Dat brengt de verplich

ting met zich mee om het VGO 

Keur te halen als aantoonbaar 

bewijs om resultaatgericht samen

werken in huis te hebben. Daarnaast werd 

recentelijk bekend dat het grote bouwbedrijf ‘Van Wijnen’ 

beheerscenario’s gaat uitwerken van woningbouwcorporatie 

‘Havensteder’ op basis van de leidraad. OnderhoudNL juicht 

het toe dat resultaatgericht samenwerken steeds breder 

gedragen wordt want dat is voor klanten de beste garantie 

voor duurzaam vastgoedbeheer.  n

Werk voor de lange termijn in zwang

Leidraad met € 25,- ledenkorting te koop
Resultaatgericht samenwerken levert een gemiddelde 

besparing op van zo’n 20 procent op de directe kosten 

en circa 50 procent op de indirecte kosten. De nieuwe 

leidraad, die de werkwijze beschrijft, is te koop bij SBR. 

Leden van OnderhoudNL betalen geen € 125,-, maar  

€ 100,- als ze bij de bestelling de kortingscode 

‘leidraad-20-onderhoudnl’ aangeven. Uw lidmaatschap 

wordt uiteraard gecheckt. 
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