
Resultaatgericht
samenwerken biedt
opdrachtnemers
een stevige marktpositie



Wat kan RGS voor u betekenen?

Continuïteit, tevreden klanten, meer sturingsmogelijkheden 
en rendementsverbetering. Dit zijn slechts enkele van de 
talloze voordelen die Resultaatgericht samenwerken (RGS)  
u biedt.

Deze brochure helpt u als opdrachtnemer op weg om meer 
te weten te komen over RGS en de mogelijkheden voor uw 
bedrijf. Om te beginnen gaan we in op de vraag ‘Waarom 
RGS?’ Met recente ontwikkelingen en cijfers schetsen we  
u de voordelen. Bovendien geven we u tips voor de aanpak 
en beschikbare opleidingen, en ontdekt u hoe u zich met het 
VGO Keurmerk onderscheidt in de markt.

Grip op kosten, kwaliteit, proces en klant- 
tevredenheid

Ketensamenwerking is een gevleugelde, maar ook beladen 
term in bouwend en beherend Nederland. Het blijft vaak bij 
‘niet al te concrete beloften’. De uitzondering vormt RGS in 
het vastgoedonderhoud. Hiermee is inmiddels al zo’n 20 jaar 
ervaring opgedaan. Het begon in het schilderwerk en instal-
latieonderhoud, maar de afgelopen jaren zorgt RGS ook voor 
doorbraken bij renovatie en onderhoud van vastgoed. Van 
de complete buitenschil inclusief daken tot en met installa-
ties, badkamers en keukens.

Resultaatgericht samenwerken betekent zeker niet het einde 
van marktwerking. Maar die marktwerking krijgt wel een 
andere invulling: de opdrachtgever is – over de exploitatie-
periode gezien – uiteindelijk goedkoper uit en krijgt daarbij 
grip op de kwaliteit, het proces en de klanttevredenheid. 
Als opdrachtnemer krijgt u hier continuïteit voor terug. Die 
koppelt u aan het halen van de afgesproken prestaties. Die 
continuïteit is gekoppeld aan het halen van de afgesproken 
garanties en onder voorbehoud van noodzakelijke wijzigin-
gen vanuit het financieel beleid en het vastgoedbeleid van 
de opdrachtgever. 

Waarom u met RGS beter scoort

Opdrachtgevers steken veel geld in onderhoud, groot 
onderhoud en renovatie van vastgoed. Circa 85% van dit 
werk kopen ze nog steeds traditioneel in. Door ‘ruis’ in de 
afstemming tussen opdrachtgever en -nemer lopen faal- en 
meerkosten op tot ongeveer 11%. Indien daar de overige 
onvolkomenheden van traditioneel werken bij worden 
opgeteld gaat het om meer dan 20% hogere directe kosten 
over de exploitatieduur.

Als opdrachtnemer wordt u vaak laat in het proces 
betrokken, en moet u het al opgestelde bestek of de werk-
omschrijving realiseren. De prijs is bij traditioneel werken 
vaak leidend. Meestal kijkt de opdrachtgever daarbij niet 
naar de gevolgen voor de exploitatieperiode van de (woon-)
gebouwen. Bovendien is het risico van dubbel uitvoeren van 
taken groot. Onderzoekscijfers van de TU Delft onderstre-
pen dit: er is 30% te besparen indien taken bij onderhoud- 
en investeringsprojecten in de exploitatieperiode efficiënt 
worden uitgevoerd.

Hoe ziet RGS er precies uit?

Als u resultaatgericht samenwerkt, dan stuurt u op optimali-
satie van het proces en het te realiseren werk. Met RGS gaat 
u uit van een ketenbenadering in het proces, en voorkomt u 
dubbel werk.
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RGS biedt opdrachtnemers:
 • Continuïteit, zowel meerjarige continuïteit als  

wintercontinuïteit;
 • Tevreden klanten, bewoners en gebruikers;
 • Betere functionaliteit en kwaliteit;
 • Meer sturingsmogelijkheden in de uitvoering;
 • Rendementsverbetering door lagere indirecte kosten;
 • Meer mogelijkheden om kennis in te brengen en zo bij 

te dragen aan kwaliteit;
 •  Impuls voor innovatief denken en dus mogelijkheden 

om u te onderscheiden van uw concurrenten
 •  Verbetering van het imago;
 •  Kennisontwikkeling door meerjarige betrokkenheid  

bij het vastgoed;
 •  Samenwerken met betrouwbare partners die u zelf 

kiest.

Huidige traditionele aanbesteding is vaak niet efficiënt:
 • Hoge faal- en meerkosten (11%);
 • Suboptimaal ontwerp, onnodige inzet adviseurs,  

lange doorlooptijden (10%);
 • Hoge acquisitiekosten van opdrachtnemers (1%);
 • Hoge indirecte kosten van opdrachtgevers en 

opdrachtnemers (30% over de exploitatieduur).



Als opdrachtnemer komt u al in een vroeg stadium van  
het planproces aan tafel, na een selectie gebaseerd op  
een aantal relevante eisen (uitsluitingcriteria en algemene en  
specifieke geschiktheideisen). De prijs is nog niet bekend, 
maar prijsvorming maakt wel onderdeel uit van de selectie. 
Lees de alinea ‘Enorme besparingen en meer transparantie’  
voor een nadere uitleg. In de praktijk neemt u als onder-
houdsbedrijf desgewenst een deel van de taken van de 
opdrachtgever over.

Zo kunt u als opdrachtnemer de opdrachtgever adviseren  
en ondersteunen bij het formuleren van kwaliteitsuitgangs-
punten en de vertaling naar prestatie-eisen, de inventarisatie, 
de inspectie, het aansturen van specialistisch onderzoek,  
het doorrekenen van scenario’s met het oog op kosten en 
impact op kwaliteitsthema’s en de werkomschrijving/het 
bestek nadat een voorkeurscenario is gekozen. Maar ook bij 
een deel van de communicatie met en sociale begeleiding 
van bewoners van woningen of gebruikers van gebouwen. 
En desgewenst kunt u ook ondersteunen bij het aanvragen 
van vergunningen, het verkrijgen van subsidies en het 
uitvoeren van een woonwensen- en bewonerstevredenheid 
onderzoek. 

Als opdrachtnemer spreekt u zoveel mogelijk ‘de taal’ van 
de opdrachtgever. De te volgen stappen kiest u zo, dat 
deze matchen met het proces en de besluitvorming van de 
opdrachtgever. Er is een ideaal model voorhanden  
(zie verderop onder ‘Handig hulpmiddel: Leidraad RGS’) 
waarmee u in overleg met de opdrachtgever zorgt voor 
maatwerk.

RGS zorgt voor een optimaal ontwerp voor het project. Visie 
en randvoorwaarden van de opdrachtgever vertaalt u samen 
in kwaliteitsuitgangspunten voor een complex of gebouw.  
De opdrachtgever formuleert zijn eisen zoveel mogelijk in 
functionele termen op verschillende kwaliteitsthema’s.  
Denk hierbij aan:
•	 energiezuinigheid (energieprestatie) 
•	 gezondheid (lucht, geluid, vocht) 
•	 veiligheid (constructief, inbraak, brand, valveiligheid) 
•	 gebruikskwaliteit (toegankelijkheid, bruikbaarheid, visuele 

beleving ondergrond en afwerking) 
•	 duurzaamheid (milieuzorg, watergebruik)

Als opdrachtnemer ondersteunt u hierbij.

Samen werkt u vervolgens de functionele eisen uit. En zo 
legt de opdrachtgever in feite hetgeen hij vraagt specifiek 
vast in het verwachte eindresultaat. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan eisen als een energielabel B, geen asbest, geen houtrot, 
beperkt voegwerkschade, geen daklekkages, enzovoort.  
U legt prestatie-eisen zoveel mogelijk vast in harde meetbare 
normen (acceptabele klasse voor houtrot, voegwerkschade, 
storingsgraad installaties, enzovoort).

De maatregelen die nodig zijn om dit resultaat te bereiken, 
worden uitdrukkelijk vooraf niet vastgeslegd. Als opdracht-
nemer stelt u namelijk zelf, op basis van de afgesproken 
eisen en de opname van de huidige kwaliteit, onderhouds-
scenario’s en activiteitenplannen op. Daarbij moet u niet 
alleen kijken naar het uit te voeren werk op korte termijn, 
maar nadrukkelijk ook naar de consequenties over de totale 
exploitatieperiode! Alternatieven rekent u netto contant door. 
U optimaliseert ze en presenteert ze naast elkaar.  
De opdrachtgever verwerkt het uiteindelijk gekozen onder-
houdsscenario in de eigen Meerjaren Onderhoudsplanning 
en -begroting. 

Als opdrachtnemer bent u liefst ook verantwoordelijk voor 
het planmatig onderhoud in een periode na de oplevering 
van het werk. De afgesproken prestaties controleert u dan bij 
oplevering en tijdens de beheerperiode. Zo kunt u uw werk 
optimaal volgen op de afgesproken kwaliteit.

Handige tool: Kwaliteit in Balans
Een handige tool om kwaliteit van woningen te meten 
en bespreekbaar te maken, is Kwaliteit in Balans (KiB). 
De opdrachtgever legt het gewenste kwaliteitsniveau 
hiermee van grof naar fijn vast. Hij vertaalt kwaliteitsuit-
gangspunten naar functionele eisen voor thema’s als 
energiezuinigheid, gezondheid, veiligheid, gebruiks-
kwaliteit en wonen, en legt die eisen vast in meetbare 
prestatie-indicatoren. Deze koppelt hij uiteindelijk aan 
bouwdelen en gebouwruimten. De prestatie-eisen en 
normen sluiten aan op het Bouwbesluit Bestaande Bouw 
en Keurmerken zoals PKVW, Woonkeur en dergelijke. 
Meer informatie over deze tool vindt u op www.rgsNL.nl



Enorme besparingen en meer transparantie

Vanzelfsprekend werkt u resultaatgericht onder de voor-
waarde van een scherpe marktconforme prijsstelling. Dit 
borgt u door samen vooraf spelregels over prijsvorming  
(eenheidsprijzen, opslagen en toeslagen, wijze van 
indexeren) overeen te komen. U werkt met een open 
begroting en onafhankelijke prijstoetsing. Met RGS reduceert 
u faalkosten, zorgt u voor een optimaal ontwerp en voorkomt 
u meerwerk. Dat levert enorme besparingen op in de directe 
projectkosten. En uw opdrachtgever krijgt prestatiegaranties 
die uitstijgen boven traditionele. Daarom is het belangrijk 
om een marktconforme prijsstelling niet te verwarren met 
‘het vel over oren trekken’. Partijen moeten uitgaan van 
prijzen waarbij u als opdrachtnemer een normale renderende 
bedrijfsvoering kunt voeren. Het principe ziet er als volgt uit:

Jaren in de tijd

Kosten

Welk RGS-model werkt goed?

RGS kan men in verschillende modellen toepassen.  
De meeste opdrachtgevers die met RGS werken, kiezen voor 
een tussenmodel. Dit zogenaamde model B gaat ervan uit 
dat u als opdrachtnemer onderhoudsscenario’s aanlevert 
over de resterende exploitatieperiode van het complex of 
gebouw. Tegelijk beperkt het contract (de aannemingsover-
eenkomst) zich tot het eerste onderhoudsinterval (in de 
woningbouw vaak de schildercyclus en in de utiliteitsbouw 
de installaties). De opdrachtgever kan dus nog steeds tus-
sentijds bijsturen.  

Levert u als opdrachtnemer in het samenwerkingsmodel 
goed werk tegen de afgesproken prijs, dan kan de opdracht-
gever relatief snel vervolgafspraken met u maken over elk 
volgend onderhoudsinterval. Na elk onderhoudsinterval 
behouden partijen de mogelijkheid om afscheid van elkaar  
te nemen.

Omgaan met risico’s

Bij resultaatgericht samenwerken ziet het risicomanagement 
er anders uit. Bij traditioneel aanbesteden liggen (ondanks 
productgaranties) veel risico’s bij de opdrachtgever. Dit uit 
zich vooral in meerwerk. Meerwerkrisico’s en de risico’s die 
gekoppeld zijn aan prestatiegaranties liggen bij resultaatge-
richt werken voor een belangrijk deel bij u als opdrachtne-
mer. Maakt u prestatiegaranties niet waar, dan betaalt u de 
extra kosten.

Bent u er klaar voor?

Duidelijk is dat resultaatgericht werken andere eisen stelt 
aan u als opdrachtnemer. Naast vakkennis, betrouwbaarheid 
en financieel draagvlak (rentabiliteit en solvabiliteit) moet  
u beschikken over aantoonbare kennis en vaardigheden.  
U moet over een organisatie beschikken die scenario’s 
en activiteitenplannen kan maken, die deze netto contant 
door kan rekenen en die de opdrachtgever hierover kan 
adviseren. Uiteraard stelt RGS ook eisen aan opdrachtgevers. 

Wat betekent RGS voor uw organisatie?

De beslissing om met RGS aan de slag te gaan is ingrijpend 
maar biedt u wel veel kansen. RGS is een bedrijfsstrategie. 
U moet hier vol overtuiging voor kiezen en het borgen in de 
missie en visie van uw bedrijf. Die keuze heeft vervolgens 
consequenties voor de interne processen, kwalificaties en 
competenties van personeel en dus voor uw  organisatie als 
geheel.

Aparte brochure voor opdrachtgevers 
Bent u opdrachtgever of wilt u opdrachtgevers wijzen op 
de kansen van RGS? Vraag dan naar onze RGS-brochure 
speciaal voor opdrachtgevers. Deze is te bestellen via 
SBRCURnet: www.sbrcurnet.nl.
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Handig hulpmiddel: Leidraad RGS

In 2013 verscheen een nieuwe Leidraad Resultaatgericht 
Samenwerken bij Investeren en Onderhoud. Een initiatief 
van OnderhoudNL, TNO en SBRCURnet. Dit praktische 
boek geeft u inzicht in het proces bij RGS en helpt u bij de 
te nemen stappen. In de bijlagen van de Leidraad vindt u 
voorbeelden en contractstukken. Ook vindt u een heldere 
beschrijving van alle eisen waaraan alle partijen moeten 
voldoen. U kunt de Leidraad bestellen via de website van 
SBRCURnet, www.sbrcurnet.nl. 

www.tno.nl

www.onderhoudNL.nl

www.sbr.nl
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Leidraad Resultaat- 
gericht Samenwerken 
bij Investeren en 
Onderhouden

ISBN 978-90-5367-568-7
Artikelnummer 641.13

Opleidingen RGS

De beschikbare opleidingen die Savantis en SBRCURnet 
aanbieden, zijn recent herzien en aangepast op basis van  
de nieuwe Leidraad. Zij bieden u ook houvast voor het  
implementeren van RGS in uw organisatie en om het gesprek 
aan te gaan met uw opdrachtgever. 

Meer informatie op www.savantis.nl/rgs. 

VGO-keur

Met het VastgoedOnderhoudskeurmerk (VGO-keur) bewijst 
u dat u als opdrachtnemer aan basale eisen voldoet voor 
resultaatgericht werken.

Wilt u in aanmerking komen voor het VGO-keur? Dan wordt 
een competentiescan afgenomen, waarbij u met projectdos-
siers, opleidingen en andere bewijsstukken aan moet tonen 
dat u over de benodigde kennis en organisatie beschikt.  
Ook worden eisen gesteld aan de financiële gezondheid  
(solvabiliteit en rentabiliteit), aan tevredenheid van medewer-
kers en aan klanttevredenheid.

Het VGO-keur sluit aan op de eisen uit de Leidraad RGS.  
 
Meer informatie op www.vgokeur.nl. 

 

OnderhoudNL

OnderhoudNL is de ondernemersorganisatie van ruim 2.500 
(restauratie-)schilders, (totaal-) onderhoudsbedrijven, industri-
ele onderhoudsbedrijven en glaszetbedrijven.

OnderhoudNL behartigt de belangen en verstevigt de markt-
positie van de lidbedrijven via innovatieprojecten, PR, hulp-
middelen voor bedrijfsvoering, educatie, arbeidsvoorwaarden 
en het beïnvloeden van wet- en regelgeving (lobby). Onder-
houdNL streeft er naar dat de leden door de markt worden 
gezien als dé bedrijven voor investerings- en onderhoudsop-
gaven binnen de bestaande woningvoorraad. OnderhoudNL 
richt zich op het doorontwikkelen en promoten van resultaat-
gericht samenwerken en alles wat daarmee samenhangt. De 
nieuw ontwikkelde Leidraad Resultaatgericht Samenwerken 
is daarvoor het uitgangspunt.  

Meer informatie op www.OnderhoudNL.nl.
Beeld: Ymere



Beeld: De Alliantie
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www.tno.nl

www.OnderhoudNL.nl

www.sbrcurnet.nl

RGS biedt opdrachtnemers:

 • Continuïteit, zowel meerjarige continuïteit als wintercontinuïteit;
 • Tevreden klanten, bewoners en gebruikers;
 • Betere functionaliteit en kwaliteit;
 • Meer sturingsmogelijkheden in de uitvoering;
 • Rendementsverbetering door lagere indirecte kosten;
 • Meer mogelijkheden om kennis in te brengen en zo bij te dragen 

aan kwaliteit;
 •  Impuls voor innovatief denken en dus mogelijkheden om u te 

onderscheiden van uw concurrenten
 •  Verbetering van het imago;
 •  Kennisontwikkeling door meerjarige betrokkenheid bij het 

vastgoed;
 •  Samenwerken met betrouwbare partners die u zelf kiest.

Onderhoud NL, TNO en SBRCURnet hebben de handen ineengesla-
gen om de terminologie, het procesmodel en de stappenplannen van 
Prestatiegericht Samenwerken (PGS) en Resultaatgericht Vastgoed 
Onderhoud (RGVO) in elkaar te schuiven zodat er in 2013 een 
uniforme visie op onderhoud en renovatie is ontstaan in de vorm van 
Resultaatgericht Samenwerken (RGS).


