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gemeente groningen 
 selecteert op VgO-keur-bedrijven

Vanwaar breken met 
 aanbesteden? 
“Je houdt jezelf echt voor de gek 

bij aanbesteden door een 

opdracht te gunnen op basis van 

de scherpste prijs. Hoe goed het 

bestek ook in elkaar zit, je moet 

er vaak bovenop zitten om te 

voorkomen dat de gevraagde 

inspanningen tot een waarde-

loos eindproduct leiden. Soms is 

een nieuwe schilderbeurt dan al 

na drie tot vier jaar weer nodig. 

Dit heeft allemaal te maken met 

het korte termijn denken. Dat 

valt alleen te doorbreken met 

een langdurige samenwerking 

waarbij je een win-win situatie 

wilt creëren en je als opdracht-

gever het onderhoudsbedrijf ook 

een normale winst en risico wilt bieden. Dan is er  

de ruimte om te investeren in partnerschap en 

kwaliteit. Bijvoorbeeld door het nemen van 

 preventieve maatregelen om een onderhoudscylcus 

te verlengen.” 

Hoe realiseerden jullie die overstap?
“Op een zeker moment merk je bij jezelf dat de 

beschikbare kennis en het aantal FTE achterliep om 

met inspanningsgerichte werkzaamheden nog een 

goed resultaat te verkrijgen. Op zoek naar oplossin-

gen kom je al snel uit bij resultaatgericht werken. In 

ons geval kwamen we uit bij Dick Keus van TNO. In 

2008 moesten we ook al het schilderwerk centraal 

aanbesteden. Dick Keus heeft ons begeleid met het 

opstarten van een viertal pilotprojecten volgens 

resultaatgericht samenwerken. Het werken met 

pilots was nodig om intern de nodige scepsis te 

overwinnen. Ook ik heb er zélf van geleerd en mijn 

werkwijze veranderd. Zo vroeg een directeur van een 

onderhoudsbedrijf naar mijn budget voor één van de 

pilotprojecten. Dat wilde ik eigenlijk niet prijsgeven 

omdat ik dacht dat er naar het budget zou worden 

toegeschreven. Het was een doorbraak om mijn 

eigen argwaan los te laten.” 

Wat gebeurde na de pilotprojecten?
“Voor de aanbesteding van 2009 was het nog te vroeg 

om alle vastgoed volgens resultaatgericht samen-

werken weg te zetten. Maar de pilots waren wel zo 

goed bevallen dat we alleen met aannemers wilden 

werken die de bereidheid hadden om op deze 

manier te gaan werken. Daarom lieten we weten dat 

er extra veel punten te verdienen waren als onder-

houdsbedrijven in het bezit waren van het VGO-

keurmerk. Tijdens de pilots bleek namelijk dat niet 

ieder bedrijf het resultaatgericht samenwerken echt 

in de vingers had. Bij het management was dat zeer 

zeker wel het geval, maar je merkte het niet altijd op 

de werkvloer. Dat valt misschien ook niet mee als je 

hoofdzakelijk inspanningsgericht aan het werk 

bent.”

Vandaar nu VgO-keur als eis?
“Inderdaad. Al eerder maakten we duidelijk richting 

de zes onderhoudspartners dat we in 2014 opnieuw 

de balans zouden gaan opmaken. En dat we verder 

willen gaan op het ingeslagen pad richting resultaat-

gericht samenwerken. Want we willen namelijk een 

verlaging van de integrale onderhoudskosten 

realiseren, waarbij er kan worden gewerkt met reële 

jaarbegrotingen zonder overschrijdingen. Daarom 

eisten we bij onze nieuwe aanbesteding van 2014 van 

grOningen – arend Wilms is coördinator 
 gebouwenbeheer bij de afdeling Vastgoed-
management gemeente groningen. Het gevel-
onderhoud aan alle 150 panden wordt sinds april 
van dit jaar door drie bedrijven met VgO-keur 
uitgevoerd gedurende een langere periode. ‘met 
partners, die beschikken over het keurmerk voor 
resultaatgericht samenwerken, kunnen we ook 
daadwerkelijk een betere kwaliteit realiseren 
tegen lagere kosten’, meent Wilms. ‘Zonder 
daarbij als vanouds met de laagste prijs te 
 werken.’

Arend Wilms: ‘De VGObedrijven zijn 

sparring partners die hun kennis zoveel 

mogelijk met ons willen delen voor een 

onderhoudsaanpak die in ons voordeel 

uitpakt qua kwaliteit en kosten’
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de inschrijvers dat VGO-keur al in het bezit 

is óf dat het binnen een afgesproken tijd 

verkregen zal zijn.” 

Hoeveel VgO-partners zijn er nu?
“Drie. Insector ondersteunde ons bij de 

aanbesteding en de praktische vormgeving 

van de samen-

werking met de 

bedrijven, 

bijvoorbeeld met 

het vastleggen 

van de weder-

zijdse taken en 

rollen. Na de 

selectie hebben 

we met de 

bedrijven 

gezamenlijk de 

informatie met betrekking tot ons bezit 

gedeeld: van het budget tot aan de gehele 

onderhoudsgeschiedenis. In het volste 

vertrouwen dat de onderhoudsbedrijven 

met het beste onderhoudsscenario komen. 

En dat ze precies het juiste gaan doen op het 

juiste moment. Uitstellen waar mogelijk en 

bij een ingreep kiezen voor kwaliteit.”

Wat zijn de onderhoudsafspraken?
“Alle 150 panden zijn nu gekoppeld aan één 

van de drie onderhoudsbedrijven voor een 

langere periode. Vooraf is bepaald welke 

kwaliteit al die tijd gegarandeerd wordt en 

wat de vaste eenheidsprijzen per ingreep 

zijn. We bezuinigen enerzijds door het 

verlengen van de gebruikelijke onderhouds-

cyclus van zes naar zeven of acht jaar en 

incidenteel nog veel langer. Dat kan omdat 

als we iets doen, we ook meteen het juiste 

doen. Anderzijds maken de VGO-bedrijven 

een planning op 

detailniveau, 

waardoor we een 

veel beter 

overzicht 

hebben welke 

bouwdelen 

uitgesteld 

kunnen worden. 

We laten de 

planning 

helemaal aan de 

VGO-bedrijven over. Zij leveren ons ook 

periodiek rapportages aan, waarbij de 

conditiemetingen aan niveau drie (echter 

zonder ernstige gebreken) van de NEN 2767 

moeten voldoen. Als controlemiddel laten 

wij periodiek alles controleren door een 

externe partij. Daarnaast hebben wij ook 

altijd de mogelijkheid om een steekproef te 

gaan nemen.” 

Hoe ziet u de toekomst voor VgO-keur? 
“Het kan niet anders dan dat er een grote 

toekomst voor is weggelegd. Wie - net als wij 

- kiest voor een regierol qua onderhoud, 

zoekt onderhoudspartners om van hun 

expertise gebruik te maken. De drie 

 geselecteerde bedrijven met VGO-keur zijn 

sparring partners die hun kennis zoveel 

mogelijk met ons willen delen. Met de 

insteek dat de onderhoudsaanpak zoveel 

mogelijk in ons voordeel moet uitpakken 

qua kwaliteit en kosten. De VGO-partners 

moeten dus actief voor ons kunnen en 

willen denken. Door een contract voor 

meerdere jaren aan te gaan, bied je het 

VGO-bedrijf continuïteit. Een win-win 

situatie. Wie wil dat nu niet?” n

Eén van de 150 panden van de gemeente Groningen 

waarbij de onderhoudsplanning helemaal is over

gedragen aan één van de drie VGObedrijven

‘Alle 150 panden zijn 
 gekoppeld aan één van de drie 

onderhoudsbedrijven en 
 vooraf zijn de gegarandeerde 

kwaliteit en de vaste eenheids-
prijzen per ingreep bepaald’
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