
Vve-beheerder prijst 
 bedrijven met VgO-keur aan
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Hoe kwamen jullie bij VgO-keur? 
“Voor het groot onderhoud aan het houtwerk, 

betonwerk, balkonvloeren, ijzerwerk, voegwerk en 

de dakbedekking van de balkons van drie VvE- 

complexen – gelegen aan de Wijnkade, Jufferkade en 

de Scheepmakerskade te Rotterdam – kwamen we in 

contact met een schilders- en onderhoudsbedrijf.  

Op hun briefpapier zagen we het logo van VGO-keur 

staan. Daarna ben ik me erin gaan verdiepen en 

kwam tot de slotsom dat dit keurmerk bijzonder 

interessant is voor de VvE’s voor wie wij het onder-

houd uit handen nemen. In de voorbereiding naar 

rOTTerDam – ‘Sinds 2013 prijzen de 
 bouwkundigen binnen Kolpa VVS Beheer BV 
bedrijven met VgO-keur aan om Verenigingen 
van eigenaren (Vve’s) te ontzorgen qua 
 financieel beheer en technisch onderhouds-
beheer’, zegt technisch adviseur rob van den 
Heuvel namens de Vve-beheerder. ‘De eerste 
drie grote Vve-complexen zijn uitgevoerd door 
zowel een schilders- en onderhoudsbedrijf als 
een bouw- en aannemingsbedrijf. mijn 
 verwachting is dat werken met VgO-keur- 
bedrijven nog een grote vlucht gaat nemen.’

Bouwkundigen van ‘Kolpa VVS Beheer’ adviseerden eigenaren van de ‘VvE Wijnkade’ te Rotterdam om VGOkeurbedrijven in de arm 

te nemen

Rob van den Heuvel 

zit al jaren in het vak 

om namens ‘Kolpa 

VVS Beheer BV’  

te Rotterdam 

 Verenigingen van 

Eigenaren te 

 ontzorgen met zowel 

het financiële beheer 

als het technische 

onderhoudsbeheer. 

Vanaf 2012 geeft hij voornamelijk technisch 

advies middels zijn adviesbureau ‘Cirkel 

Vastgoed Advies BV’.
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dit project was de crisis in volle gang. De betrokken 

VvE’s hadden in de afgelopen jaren door het gevoer-

de financiële beleid voldoende geld gereserveerd. 

Hierdoor had de uitvoering van het groot onderhoud 

geen extra financiële consequenties en kon het 

onderhoud worden uitgevoerd.”

Sinds wanneer lopen er VgO-projecten? 
“Met de drie eerder genoemde complexen deden we 

sinds 2013 tot aan het heden de eerste ervaring op 

met de samenwerking met VGO-keur-bedrijven. Die 

opdrachten leenden zich daar ook goed voor 

vanwege het repeterend karakter van de werkzaam-

heden. Samen met de twee uitvoerende partijen, een 

schilders- en onderhoudsbedrijf en een bouw- en 

aannemingsbedrijf, hebben we eerst samen bepaald 

wat er moest gebeuren aan de hand van een condi-

tiemeting. Daarna kwamen we al snel tot een goed 

en gelijkwaardig strategisch gesprek over het beste 

onderhoudsscenario voor de komende dertig jaar. De 

leden van de VvE’s stemden daar uiteindelijk ook 

mee in.” 

Hoe lang lopen de contracten door? 
“De samenwerking gaan we in dit geval voor de 

eerste vijf jaar aan, waarbij de intentie is om dat te 

gaan verlengen. Maar voorop blijft staan dat wij als 

VvE-beheerder zowel bij de uitvoering als na het 

opleveren de controles uitvoeren namens de appar-

tementseigenaren van de drie complexen. De 

controle op kwaliteit laten we dus niet over aan de 

uitvoerende bedrijven, zoals dat wel vaak het geval is 

bij resultaatgericht samenwerken. De slager zijn 

eigen vlees laten keuren, hoe goed bedoeld ook, is 

ook niet wat VvE’s willen voor wie wij de ontzorging 

aanbieden. De komende vijf jaren na oplevering zal 

‘Kolpa VVS’ dus de controles zelf uitvoeren.” 

Vragen Vve’s ook zélf om VgO-keur?
“Ik merk toch wel dat VvE’s steeds meer op zoek zijn 

naar keurmerken om ervan verzekerd te zijn dat 

hun bij elkaar gespaarde onderhoudsgeld ook goed 

wordt besteed. Ze willen kwaliteit zien voor het geld 

dat ze uitgeven. In die zin wint VGO-keur beslist aan 

bekendheid. Alleen al het keurmerk zélf geeft veel 

VvE’s het vertrouwen dat ze bij een onderhouds-

bedrijf met VGO-keur aan het juiste adres zijn qua 

kwaliteit en financiële stabiliteit. Qua kosten-

besparing wordt het extra interessant als je vertelt 

aan opdrachtgevers dat ze met resultaatgericht 

samenwerken op termijn behoorlijk kunnen 

 besparen op directe en indirecte kosten. De  

ervaring bij VGO-keur is dat dit respectievelijk 20 en 

50 procent is.”

Hoe ziet u de toekomst voor VgO-keur? 
“Ik dicht VGO-keur, en de bedrijven die dit keurmerk 

in huis hebben, wel een grotere toekomst toe. Het is 

wachten tot de volgende cyclus voor regulier 

onderhoud zich aandient bij één van de andere 

driehonderd VvE’s voor wie wij het onderhoud laten 

uitvoeren. Van Hoek van Holland tot Nieuwerkerk 

aan den IJssel en van Zoetermeer tot aan Barend-

recht. Dan zullen wij bekijken of de opdracht zich 

voor VGO-keur leent. Dat is vooral het geval bij 

complexe onderhoudsopdrachten met volume, zoals 

bij de drie genoemde projecten met zo’n vierhon-

derd appartementen. VGO-keur zal een echte vlucht 

gaan nemen als de voordelen van die werkwijze nog 

beter worden uitgedragen.”  n

Een medewerker van een VGOkeurbedrijf die bezig is met het 

voorbereiden van het lamineren van een dorpel

‘Alleen al het keurmerk zélf geeft 
veel VvE’s het vertrouwen dat ze  
bij een onderhoudsbedrijf met  

VGO-keur aan het juiste adres zijn 
qua financiële stabiliteit, kwaliteit 

en kostenbesparing’
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