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3/31 Management samenvatting 

Binnen de zorg is er veel aandacht voor het verduurzamen en 

energiezuiniger maken van de gebouwen. Een volgende stap is te 

gaan werken aan de verduurzaming van de technische installaties in 

de gebouwen. Naast het verduurzamen is de kwaliteit van het 

binnenklimaat een zeer belangrijke factor: het welbevinden van de 

cliënt, bewoner of patiënt staat namelijk altijd voorop in de zorg!  
 

In deze pilot hebben we onderzocht waar de verduurzamingskansen liggen voor de onderhouds-

contracten van de bestaande technische voorzieningen. Er is dan ook vooral gekeken naar: ventilatie, 

verwarming en koeling. We hebben de volgende vragen gesteld:  

• Welke aanpassingen in het beheer en onderhoud kunnen met een relatief lage inspanning 

leiden tot hoge duurzaamheidswinst? 

• Hoe kun je dit samen met jouw installateur of gebouwbeheerder doorvoeren? 

Kortom, waar zit het laaghangend fruit in verduurzamen van bestaande installaties? 

 

Onder leiding van Intrakoop hebben we met een groep experts/deskundigen en 3 leden: Parnassia 

Zorggroep, Tangenborgh en ’s Heeren Loo (de 3 zorgorganisaties hebben in totaal ruim 830 locaties): 

• Kennis en ervaringen gedeeld 

• Onderzoek gedaan 

• 18 maatregelen (onderhoudsacties) opgesteld en geplot in een verduurzamingsmatrix 

 

Dit rapport biedt dan ook een praktische basis om aan de slag te gaan met impactvolle acties 

die direct toepasbaar zijn bij het technisch onderhoud van bestaande installaties.  

De voorgestelde acties zijn met name geschikt voor zorginstellingen met meerdere locaties, 

maar zijn zeker ook toepasbaar voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. 

 

Figuur 0 toont 18 acties en zet hier de inspanning af tegen de impact. De meeste acties kosten weinig 

inspanning kosten maar realiseren veel impact. Vanaf hoofdstuk vier worden alle acties verder 

toegelicht. De hoofdcategorieën zijn:  

• Onderhoudsbeleid 

• Heating, Ventilation and Airconditioning (HVAC) 

• Energieopwekking en distributie 

• Overige onderwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 0: Verduurzamingsmatrix 
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Overzicht 18 onderhoudsacties 
 

1. Implementatie van assetmanagement 

Zorg voor systematisch inzicht in al jouw installaties. 

2. Storingen en werkzaamheden prioriteren en clusteren 

Zorg voor efficiëntere logistieke lijnen door werkzaamheden te combineren. 

3. KWIS meldingen voorzien van voldoende informatie 

Meldingen efficiënt en effectief afhandelen. 

4. Onderhoud op basis van risico 

Door een Quick FMECA-methode kan eenvoudig op hoofdlijnen een op risico gebaseerd 

onderhoudsplan worden opgesteld. 

5. Onderhoudsfrequenties beoordelen 

Risicogebaseerd onderhoudsplan toepassen 

6. Voorspellend onderhoud 

Onderhoud op basis van data 

7. Tijdsgebonden naar toestandsafhankelijk onderhoud 

Op basis van inspectie of metingen wordt onderhoud bepaald 

8. NEN2767 conditiemetingen toepassen 

Toe te passen bij bouwkundige elementen 

9. Filters van luchtbehandelingskasten (HVAC) van tijdsgebonden naar 

toestandsafhankelijk onderhoud 

Op basis van inspectie of metingen wordt onderhoud bepaald 

10. Airco’s en fancoilunits 

Zorg dat CV’s en airco’s niet gelijktijdig aanstaan 

11. Verwarmingsketels 

Hanteer fabrieksvoorschriften om onderhoudsfrequentie te reduceren 

12. Olie noodstroomaggregraat van tijdsgebonden naar toestandsafhankelijk onderhoud 

Op basis van inspectie of metingen wordt onderhoud bepaald 

13. Uninterruptible power supply (UPS) smart maken via IOT 

Zorgen voor continue bewaking 

14. Elektrische veiligheid in installaties en medisch gebruikte ruimte 

Inspectiefrequentie bepalen volgens de voorgeschreven procedure in NEN-norm. 

15. Energiemanagement in eigen beheer 

Interne meet- en regeltechnicus stemt eigen ‘duurzame’ energieopwekking af op gebruik 

16. Lokaal inkopen 

Kies voor lokaal en zo min mogelijk leveranciers 

17. Visualiseren prestaties 

Zorg voor een begrijpbare visualisatie van prestaties 

18. Energiebesparingsonderzoeken 

Maak gebruik van standaardwaarden voor de energieprijs 

 

Inkoopbeleid 

Het is belangrijk dat er in zorginstellingen een plan van aanpak voor verduurzamen van technische 

installaties wordt opgesteld. Daarvan kan een duurzaam en circulair inkoopbeleid worden afgeleid. De 

acties zijn tot stand gekomen op basis van de aangeleverde onderhoudscontracten, de groeps- en 

individuele sessies met deelnemers en kennis en ervaring van onze technische deskundigen. De 

acties bieden een basis voor inkoop en (her)aanbestedingstrajecten. Per actie worden de duurzaam-

heidsvoordelen, uitdagingen en selectiecriteria beschreven. Met een opdrachtnemer kan bijvoorbeeld 

afgesproken worden toestandsafhankelijk in plaats van tijdsgebonden onderhoud toe te passen.  

 

Aanbevelingen  

In dit onderzoek is gekeken naar onderhoud en niet naar vervanging. Een vervolgonderzoek zou zich 

kunnen focussen op de vervanging van installaties. De kennis uit dit document kan direct gebruikt 

worden om zorgvuldig onderhoud te bepalen. Verder zijn nu geen ziekenhuizen meegenomen, hier 

kan nog een verdiepingsslag worden gemaakt. Ook is dit onderzoek gebaseerd op een aantal 

aannames en is de impact kwalitatief beschreven. Het was niet mogelijk om er concrete cijfers over 

CO2-reductie aan te koppelen. Ook hier kan een verdiepingsslag worden gemaakt. 



 

 

5/31 1. Aanleiding 

Binnen de zorg is er veel aandacht voor het verduurzamen en energiezuiniger maken van de 

gebouwen. Een volgende stap is te gaan werken aan de verduurzaming van de technische installaties 

in de gebouwen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 70% van alle klimaatinstallaties (verwarming & 

verkoeling) niet goed functioneert, met als resultaat een slecht binnenklimaat en verspilling van 

(energie)kosten (TNO, Halmos, 2005).  

 

Bij deze technische installaties zijn twee zaken van belang: de installatie zelf en het onderhoud en 

beheer ervan. In beide zaken is er duurzaamheidswinst te behalen in de vorm van energiebesparing, 

reductie van CO2-uitstoot, stimuleren van circulariteit (onderdelen, materiaalgebruik) en efficiëntere 

onderhoudsprocessen.  

 

Naast het verduurzamen is de kwaliteit van het binnenklimaat een zeer belangrijke factor: het 

welbevinden van de cliënt, bewoner of patiënt staat namelijk voorop in de zorg!  

 

VWS  

Om die reden heeft Intrakoop bij het ministerie van VWS een aanvraag ingediend voor verschillende 

pilots voor verduurzaming van de zorgsector, waaronder de pilot Duurzaam beheer en onderhoud.  

 

Pilot Duurzaam beheer en onderhoud  

Bij de pilot Duurzaam beheer en onderhoud zijn drie grote zorginstellingen aangehaakt. ’s Heeren 

Loo, Parnassia Groep en Tangenborgh, met in totaal ruim 830 locaties. Samen met technische 

experts en deze zorgorganisaties, hebben we onderzocht waar de duurzaamheidskansen liggen voor 

de onderhoudscontracten van (elektro-)technische installaties voor de bestaande voorzieningen. 

Aangezien 85% van de oorzaken van de vermindering van de kwaliteit en de toename van het 

energieverbruik ontstaat in de gebruiksfase (ISSO, 104).  

 

Op basis van deze contracten zijn we gekomen tot een generiek document waarin we 

serviceafspraken (acties) hebben opgenomen die in de vraagspecificatie van een (her)aanbesteding 

of bestaande onderhoudsovereenkomst meegenomen kunnen worden. Daarnaast levert deze pilot 

beoordelingscriteria op voor vergelijking van verschillende aanbieders van onderhoudsdiensten die 

zorgbreed kunnen worden toegepast. Als laatste toont de pilot op een kwalitatieve manier de waarde 

van de ‘acties’ (serviceafspraken) en de impact op CO2-reductie, haalbaarheid, implementatie en 

circulair werken. 

 

 Doelgroep 

Dit document geeft duidelijk handvatten aan gebouwbeheerders en medewerkers van de technische 

dienst. Gezien het praktische (en laagdrempelige) karakter van de verduurzamingsmaateregelen 

(onderhoudsacties) die we met de pilotgroep hebben opgesteld, biedt het document ook inzichten 

voor mensen die werkzaam zijn binnen vastgoed, duurzaamheid, facilitair en natuurlijk inkoop! 

 

Pilot aanpak 
Deze pilot startte in februari 2020 met een verkennende bijeenkomst met vijf leden van Intrakoop. 

Uiteindelijk is de pilot in september 2020 definitief van start gegaan met de drie bovengenoemde 

zorginstellingen.  

Er zijn tweewekelijkse sessies georganiseerd waarin de pilot deelnemers met elkaar in gesprek 

gingen over hun beheer & onderhoud en de daarbij horende contracten. Sessies werden aangevuld 

met kennis van externe partijen, zoals Halmos en de NEN. Daarnaast is een technisch specialist van 

Promaint aangehaakt om de pilotgroep te adviseren en samen te werken aan het opstellen van 

concrete onderhoudsacties die (direct) toepasbaar zijn.  
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Pilot aanpak (vervolg): 

1. Analyseren aangeleverde bestaande onderhoudscontracten van de pilotgroep 

deelnemers 

 

a. Bestaande, gebouwgebonden, technische installaties (m.n. koeling, verwarming, 

ventilatie) 

 

 

2. Analyse vertalen naar een generiek kader 

 

a. Uitwerken in kansen voor verduurzaming per behandeld onderwerp 

b. Duurzaamheidscriteria opstellen voor selectieprocedure of vergelijking aanbieders 

c. Bespreken welke uitdagingen we tegenkomen in de praktijk m.b.t. het 

verduurzamen van beheer en onderhoud van technische installaties. 

d. Brainstormen over oplossingen, op basis van kennis en ervaringen bij de 

zorgorganisaties, gecombineerd met de technische expertise van kennispartners 

 

3. Lijst met duurzaamheidsmaatregelen (onderhoudsacties) opstellen, die meteen 

praktisch toepasbaar zijn 

 

4. Tussentijdse check tijdens deelsessie Congres Duurzaam Inkopen in de zorg 

 

5. Alle pilotgroep deelnemers geïnterviewd om hun bevindingen te delen, 

feedback verwerkt in opstellen einddocument 

 

6. Slot bijeenkomst in het duurzaamheidscentrum Zwolle 

a. Rondleiding + presentatie van het concept Einddocument 

 

 

Het Einddocument met de duurzaamheidsmaatregelen, is tot stand gekomen door met elkaar kennis 

en ervaringen te delen. De theorie en praktijk met elkaar te verbinden. De complexiteit van vastgoed 

en daarbinnen de technische installaties, goed met elkaar proberen te doorgronden, om vervolgens 

daaruit overstijgend een lijst op te stellen met verduurzamingsmaatregelen, die direct toepasbaar zijn. 

Quick wins in een complexe omgeving!  Een uitstekend resultaat door samenwerking van 

zorgorganisaties met technisch specialisten en Intrakoop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7/31 2. Verduurzaming vastgoed 

2.1 Vastgoed algemeen  

   

Bij verduurzaming van alles wat met gebouwen te maken heeft, komen verschillende zaken samen 

die ervoor zorgen dat vastgoed vaak een complex onderwerp is. De volgende aspecten zijn daarom 

relevant om in de vastgoedstrategie te verwerken.   

 

Diverse functionarissen   

Zo zijn diverse functionarissen vanuit verschillende disciplines en verantwoordelijkheidsgebieden 

betrokken bij vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan: vastgoedbeheer, juridische zaken, facilitaire zaken, 

duurzaamheidsmedewerkers, inkopers, bestuurders, verzekeraars, banken en andere stakeholders. 

 

Diverse technische disciplines 

Ook zijn er uiteenlopende technische disciplines van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan: het pand zelf 

(onderhoudsplan, huur/verhuur), isolatie (muren, vloer, dak), beglazing, gebouwgebonden technische 

installaties zoals warmte, koeling, stoombevochtiging, ventilatie, verlichting, 

alarmering/toegangscontrole, deuren, zonnepanelen, infrastructuur en elektrische installaties. 

 

Wet- en regelgeving  

Verder spelen wet- en regelgeving, beschikbaarheid van voorzieningen en veiligheids(eisen) een 

belangrijke rol bij vastgoed. Dit heeft veel invloed op de snelheid waarmee verduurzaming plaats kan 

vinden.  

 

Specifieke/lokale situatie 

Als laatste zijn er vaak hele specifieke situaties van toepassing op het betreffende gebouw, die ervoor 

kunnen zorgen dat de discussie nog complexer wordt: 

• Is het pand eigendom of wordt er gehuurd? 

• Is het een groot terrein met meerdere panden (met centrale installaties/keuken), is het een 

groot pand of is het een kleinschalige woning (met bijna particuliere kenmerken)?  

• Is er een (eigen) gebouwbeheerder/technische dienst aanwezig of wordt de aansturing bij 

externe partijen ingehuurd?  

• Gaat het over beheer en onderhoud of is vervanging en vernieuwing een betere optie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8/31 2.2 Verduurzaming in de zorg  

In 2019 heeft Gupta in haar rapport een schatting gemaakt op welke gebieden de zorg de meeste 

impact heeft op de totale CO2-footprint. Daaruit blijkt dat “energie gebouwen” verantwoordelijk is voor 

gemiddeld zo’n 38% van de totale footprint, wat neerkomt op 4,3 Mton CO2 per jaar.    

 

 
  Figuur 1: Aandeel in de totale CO2-uitstoot in de gezondheidszorg (bron; Gupta Strategists)      

 

Verduurzaming in de zorg begint vaak met een discussie over vastgoed! Verduurzaming van 

vastgoed gaat vaak gepaard met hoge investeringskosten (Twynstra & Gudde, 2020). Hierdoor is het 

een uitdaging om op korte termijn ‘quick wins’ te behalen met minimale kosten.  

 

Om toch het beleid en de aanpak op verduurzaming van vastgoed in de zorg te kaderen, beginnen we 

met een selectie van aandachtsgebieden, die - in het algemeen - het meest impact hebben op de 

footprint. Door met deze onderwerpen aan de slag te gaan kun je het meest effectief werken aan 

verduurzaming van jouw organisatie:  

 

• isolatie van het pand (dak, vloer, muren)  

• isolatie van de beglazing  

• zonnewering of folie op de ramen  

• technische installaties (warmte, koeling, ventilatie)  

• energieverbruik & verspilling  

• (groene) energieleverancier  

• deuren, ramen  

• verlichting  

• zonnepanelen  

  

Om te achterhalen waar de meeste impact ligt is het zaak om eerst cijfers en grafieken nader toe te 

lichten. Figuur 2a laat een verdeling zien van de CO2-uitstoot per zorgsector. De grootste impact ligt in 

de ziekenhuissector (MSZ) en de verpleeg- en verzorgingssector (VVT). In deze pilot hebben we 

voornamelijk te maken gehad met de VVT, GHZ en GGZ. Samen verantwoordelijk voor 58% van de 

totale CO2-uitstoot gebouwen. Dit komt respectievelijk neer op 2,49 Mton CO2. Als je dan gaat kijken 

hoe deze uitstoot verdeeld is over de verschillende onderdelen die energieverbruiken en dus CO2 

uitstoten, dan laat figuur 2b een mooi voorbeeld zien bij ziekenhuizen.  
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  Figuur 2a en 2b: Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg –  

  kwantificering van de CO2-uitstoot en maatregelen voor verduurzaming – Gupta Strategists 

 

We zien dat de twee grootste energieverbruikers verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de 

uitstoot: verwarming en verlichting. In deze pilot wordt er met name gekeken naar technische 

installaties, oftewel verwarming, koeling en ventilatie. Deze drie onderdelen zijn bij ziekenhuizen 

verantwoordelijk voor 49% van de uitstoot, respectievelijk 1715 ton CO2.  

Let wel dit voorbeeld gaat uit van ziekenhuizen. In onze pilotgroep zaten met name VVT-, GHZ-  

en GGZ-organisaties. De verhoudingen kunnen mogelijk verschillen. 

 

2.3 Technische quick wins 

In deze pilot wordt er gekeken naar het onderhoud en beheer van bestaande voorzieningen. Welke 

aanpassingen kunnen met een relatief lage inspanning leiden tot hoge duurzaamheidswinst? Om de 

onderhoudsacties te kwalificeren hebben we daarom gebruik gemaakt van de Verduurzamingsmatrix 

– Impact vs. Inspanning (figuur 3). De meest interessante acties en verbeteringen in het onderhoud 

zijn te halen uit de JUMP!-fase. Een hoge impact met een lage inspanning.  

Dit zijn zaken die je als zorgorganisatie direct kunt aanpakken. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Figuur 3: Verduurzamingsmatrix 

 

 

 



 

 

10/31 Enkele concrete voorbeelden uit de JUMP!-fase zijn:  

 

• zorg dat verwarming en koeling op elkaar zijn afgestemd.  

Bij onafhankelijke systemen kunnen deze simultaan draaien. 

• onderhoudsfrequenties verlagen door naar toestandsafhankelijk onderhoud te bewegen  

• onderhoudsplan gebaseerd op basis van een risico-analyse 

• lokaal inkopen van diensten en onderhoud 

• bewegingssensoren toepassen, zodat verlichting uitgaat wanneer er niemand in de ruimte is  

• visualisatie van de systeemprestaties van koude- en warmteopwekking. Zo krijg je inzicht in 

hoe het systeem presteert in de praktijk. Dit kan namelijk significant afwijken. 

       

2.4 Aandachtsgebieden verduurzaming vastgoed 

Nogmaals kijkend naar de belangrijkste aandachtsgebieden voor vastgoed:  

  

• isolatie van het pand (dak, vloer, muren)  

• isolatie van de beglazing  

• zonnewering of folie op de ramen  

• technische installaties (warmte, koeling, ventilatie)  

• energieverbruik en verspilling  

• (groene) energieleverancier  

• deuren, ramen  

• verlichting  

• zonnepanelen  

 

In deze pilot ligt de focus op technische installaties voor warmte, koeling en ventilatie.  

Om het maximale uit technische installaties te halen is het belangrijk dat er binnen zorginstellingen 

een plan van aanpak voor het verduurzamen van deze aandachtsgebieden wordt opgesteld.  

Dit plan zou de volgende stappen kunnen doorlopen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figuur 4: plan van aanpak verduurzamen technische installaties 

 
Daar waar je in het proces tot de conclusie komt dat vervanging of vernieuwing de meest effectieve 

optie is om duurzaamheidswinst te behalen of op langere termijn ook zal bijdragen aan een beter 

bedrijfsresultaat, zijn er inmiddels al veel documenten, checklists, subsidies en bewezen succesvolle 

aanpakken beschikbaar. Hieronder geven we enkele voorbeelden:  

• SDE (Subsidie Duurzame opwekking voor Energie) voor zowel windstroom als zonstroom   

• fiscale investeringsmaatregelen MIA en Vamil   

• elektrificeren van warmte en stoomopwekking  

• passieve woningen bouwen – hele dikke isolatieschil – luchtdicht – ventilatoren die vervolgens 

de luchtvoorziening conditioneren en reguleren.  

 

 



 

 

11/31 Wanneer vervanging of vernieuwing geen haalbare of niet de meest effectieve optie is, kan er ook 

duurzaamheidswinst behaald worden door het verduurzamen van het beheer en onderhoud aan te 

pakken. Vanuit onze pilot Duurzaam beheer en onderhoud hebben wij samen met zorgorganisaties  

’s Heeren Loo, Parnassia Groep en Tangenborgh en diverse (technische) deskundigen 

samengewerkt aan een (generiek) stappenplan om zowel quick wins te behalen in verduurzaming 

(voorkomen van verspilling en stimuleren van circulair werken) als ook verdergaande acties te 

ondernemen. 

 

3. Algemene inleiding acties   

De acties zijn tot stand gekomen op basis van de aangeleverde onderhoudscontracten, de groeps- en 

individuele sessies met de deelnemers en de kennis en ervaring van onze technische deskundigen.   

 

Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in drie verschillende hoofstukken: onderhoudsbeleid, ventilatie 

HVAC, energieopwekking en distributie en overige inkopen. Bij elke actie wordt eerst een algemene 

inleiding weergegeven met een korte uitleg over wat de genoemde actie inhoudt en waarom deze 

actie van meerwaarde of van toepassing kan zijn op uw organisatie.   

 

Na de algemene uitleg wordt er aangegeven welke duurzaamheidsvoordelen de betreffende actie 

behelst, wat de uitdagingen zijn om deze toe te passen en welke selectiecriteria gehanteerd kunnen 

worden bij aanbestedingen of uitbesteding van het onderhoud.   

Om prioriteiten te stellen zijn per actie kwalitatief de volgende drie aspecten bepaald:  

• Wat is de impact van de actie op de CO2-reductie in de Nederlandse gezondheidszorg?  

• Wat is de haalbaarheid van implementatie van deze acties in de komende 1-5 jaar?  

• Wat is de impact op circulair werken? 

 

3.1 Kwantitatief versus kwalitatief 

Om op basis van deze pilot kwantitatieve uitspraken te doen over besparingen van CO2-uitstoot en 

deze dus in een concrete besparing van kilogram CO2 uit te drukken is niet mogelijk. Dit geldt ook 

voor de besparingen van het energieverbruik van stroom en elektriciteit en bijvoorbeeld drinkwater 

Hiervoor dienen zorgvuldige metingen uitgevoerd te worden. Om die reden is gekozen om de acties 

kwalitatief te beschrijven. Met kleurcoderingen wordt visueel gemaakt wat de potentie is van de drie 

verschillende aspecten. Rood is laag en op lange termijn. Oranje middel en groen levert hoge kansen 

op voor de korte termijn. De verduurzamingsmatrix (figuur 5) laat zien wat de verhouding is tussen 

inspanning en impact per actie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 5: verduurzamingsmatrix – impact vs. inspanning 



 

 

12/31 4. Onderhoudsbeleid 

Het toepassen van onderhoud zorgt ervoor dat gebouwen en gebouwgebonden installaties en overige 

apparatuur blijven functioneren en dat de risico’s op uitval worden verkleind. Te veel onderhoud kost 

extra capaciteit en geld en te weinig onderhoud kan voor ongewenste uitval of niet beschikbaarheid 

zorgen. Met een juiste onderhoudsstrategie of -beleid kan er doelmatig worden gewerkt. Doelmatig 

werken betekent dat het de minste tijd, middelen en inspanning kost om het gestelde doel te bereiken. 

Doelmatig werken sluit aan bij het thema duurzaamheid.  

 

De missie van een zorginstelling is het waarborgen van (zorg)huisvesting waarmee de zorg aan 

patiënten en cliënten zo goed en veilig mogelijk geleverd kan worden. Met assetmanagement kan de 

missie vertaald worden naar een concreet doel. 

 

Assetmanagement in de zorg is het optimaal inrichten en beheren van gebouwen, gebouwgebonden 

installaties en overige apparatuur (assets) die van waarde zijn voor een organisatie gedurende de 

levensloop van de asset. Binnen assetmanagement kan het onderhoud uitgevoerd op basis van het 

beheersen van risico’s. Er is namelijk een balans tussen prestaties, risico’s en kosten. Door risico's 

van uitval van assets te inventariseren en te beoordelen kunnen de juiste beheers- en/of 

onderhoudsmaatregelen worden getroffen. Een beheersmaatregel is bijvoorbeeld redundantie 

toepassen. Een onderhoudsmaatregel is bijvoorbeeld toepassen van preventief onderhoud zoals 

tijdsgebonden of gebruiksduurafhankelijk onderhoud, maar ook toestandsafhankelijk onderhoud. Een 

maatregel kan ook zijn het toepassen van correctief, zoals storingsafhankelijk onderhoud. Kritieke 

assets worden in de praktijk vaak preventief onderhouden. En correctief onderhoud wordt toegepast 

op assets die niet-kritiek zijn. 

 

Binnen het thema onderhoudsbeleid zijn diverse verduurzamingskansen aanwezig. Deze worden in 

dit hoofdstuk verder toegelicht. 

 

4.1 Actie 1: Implementatie assetmanagement 

Door assetmanagement te implementeren worden de juiste organisatiedoelen geformuleerd in termen 

van prestatie, risico’s en kosten en de gebruikersfunctionaliteit daarvan. Met assetmanagement is het 

bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouw- en vervangingsinvesteringen, gedurende de 

levenscyclus belangrijk.  

Met assetmanagement worden KPI’s bepaald voor onder andere reactietijden, oplostijden, meerwerk, 

optimalisatie, achterstanden PO, aantal ritten etc. Daarnaast wordt de wet- en regelgeving geborgd en 

wordt het proces van klantmeldingen efficiënt ingericht en bewaakt. Ook heeft assetmanagement als 

voordeel dat er minder hoge transitiekosten zijn bij contractbeëindiging en -vernieuwing voor het 

opstellen van scopelijsten en schrijven van werkinstructies. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Beheer van assets 

gedurende de gehele 

levensduur 

• Reductie van afvalstromen 

• Reductie van bewegingen 

(transporten) 

• Risico gebaseerd 

onderhoud: juiste focus 

• Assetmanagement of facilitair 

management informatie 

systeem (FMIS) beschikbaar 

hebben. 

• Assetbeheerders (bij voorkeur 

intern) toekennen voor het 

beheer van alle gebouwen en 

gebouw gebonden installaties 

en apparatuur. 

• Interfacing of data 

uitwisseling mogelijk tussen 

FMIS van opdrachtgever en 

opdrachtnemer 
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4.2 Actie 2: Storingen en werkzaamheden prioriteren en clusteren 

Storingen in de gebouwen en gebouwgebonden installaties kunnen op een duurzamere manier 

worden opgelost door deze werkzaamheden waar mogelijk correct te prioriteren en te clusteren. 

Hierdoor kunnen de verschillende storingswerkzaamheden gecombineerd uitgevoerd worden en slim 

worden gepland dankzij de kortste pad methode. Dit zorgt ook voor efficiëntere en duurzamere 

logistieke lijnen. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Verschillende werkzaamheden 

clusteren, zodat het aantal 

bewegingen (transporten) voor 

het verhelpen van storingen 

wordt gereduceerd. 

• Minder facturen te verwerken. 

Werken met verzamelfacturen, 

waarbij verschillende 

kostendragers mogelijk zijn. 

• Wie bepaalt de juiste 

urgentie van het afhandelen 

van de meldingen? Urgentie 

is bepalend voor de 

clustering van de 

werkzaamheden. 

• Hoe voorkom je de 

discussie achteraf dat 

bepaalde werkzaamheden 

niet zijn geclusterd? 

• Reiskosten niet 

doorbelasten waardoor de 

meldingen automatisch 

door leveranciers worden 

gebundeld. Dit kan in de 

praktijk wel tot hogere 

uurtarieven leiden, omdat 

de reiskosten waarschijnlijk 

worden verdisconteerd in 

het uurtarief. 

• Vermeden CO2 uitstoot 

opgeven. Uitdaging is 

echter hoe dit in de 

uitvoeringsfase 

gecontroleerd of 

gehandhaafd kan worden. 

 

 

Impact op CO2-uitstoot 

• Dit betreft een erg breed onderwerp. Door meer grip te hebben 

op procesessen en systemen lijkt het aannemelijk dat de CO2-

uitstoot verlaagd kan worden. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Implementatie van dergelijke systemen vraagt veel van een 

organisatie. Processen structureren, werken volgens bepaalde 

methodieken en de aanschaf en implementatie van software. 

Circulair werken 

• Langere levenscyclus mogelijk door beter beheer en 

instandhoudng. 

• Snellere vervanging bij verhoging exploitatiekosten. 

Impact op CO2-

uitstoot 

• Door werkzaamheden te clusteren en slim te plannen wordt de 

CO2-uitstoot verlaagd. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Afspraken maken m.b.t. prioriteiten etc zijn op korte termijn door te 

voeren. 

Circulair werken • N.v.t.  



 

 

14/31 4.3 Actie 3: KWIS meldingen voorzien van voldoende informatie 

Alle klachten, wensen, informatie en storingen (KWIS) meldingen door de opdrachtgever voorzien van 

voldoende informatie, zodat de meldingen efficiënt en effectief afgehandeld kunnen worden. 

Vermelden van foto, omschrijving, locatie, urgentie etc.   

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Betere werkvoorbereiding 

vooraf zodat de 

reisbewegingen en 

handelingen voor verhelpen 

van deze meldingen efficiënt 

en effectief afgehandeld 

kunnen worden. 

• Facilitair Management 

Informatie Systeem (FMIS) 

benodigd die dit eenvoudig 

ondersteund en waarbij 

uitwisseling van informatie 

tussen het systeem van 

opdrachtgever en 

opdrachtnemer mogelijk is. 

• Periodieke 

kwaliteitsbewaking van 

meldingen uitvoeren. 

• Is de communicatie en het 

(werk)proces van 

meldingen aanmaken door 

opdrachtgever en 

afhandelen door 

opdrachtnemer transparant 

en efficient ingericht? 

 

 

 

4.4 Actie 4: Onderhoud op basis van risico 

Preventief onderhoud wordt alleen toepast, als dit mogelijk en noodzakelijk is en als het waarde 

toevoegt. Om vast te stellen of preventief onderhoud noodzakelijk is, kan een risicoanalyse worden 

uitgevoerd. Een risicoanalyse is een middel waarmee voor een proces of een installatie(-deel) de 

mogelijke wijzen van falen, de effecten van falen en het risico van het falen op duidelijke en 

overzichtelijke wijze, structureel geanalyseerd in kaart gebracht kan worden. Op basis van deze 

resultaten van de risicoanalyse kan een uitspraak worden gedaan over de risico’s van falen op de 

installaties en apparatuur. Ook kan op basis van het risicoprofiel bepaald worden of redundantie 

noodzakelijk is om ongewenste uitval te voorkomen.  

 

Een veel gebruikte methode voor risicoanalyse is de Quick FMECA-methode. Met deze methode kan 

relatief eenvoudig en snel op hoofdlijnen een op risico gebaseerd onderhoudsplan worden opgesteld. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Focus op hetgeen wat waarde 

toevoegt en noodzakelijk 

onderhoud nodig heeft. 

Efficiënt en effectief inzetten 

• Risico gebaseerd denken en 

risico analyses kunnen 

uitvoeren op juiste 

detailniveau. Met het juiste 

• Onderbouwd of 

gestructureerd 

onderhoudsplan toegepast 

door opdrachtnemer. 

Impact op CO2-uitstoot 

• Met de juiste informatie kan een behandelaar van een melding 

efficient werken waardoor reisbewegingen geminimaliseerd 

kunnen worden. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Afspraken maken m.b.t. het vastleggen van de juiste informatie en 

gebruik maken van vragen stellen indien meldingen incompleet 

zijn. 

Circulair werken • N.v.t.  
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van mensen en middelen leidt 

tot doelmatig werken 

• Reductie bewegingen 

(transporten) 

• Als opdrachtgever risico’s 

aanvaarden voor situaties 

waarbij uitval of verstoringen 

geen nadelig effect hebben op 

het primair proces. 

detailniveau wordt verstaan 

dat de risico analyse snel en 

efficient op hooflijnen wordt 

uitgevoerd, zodat dit 

bijdraagt aan de keuze, 

zoals preventief of correctief 

onderhoud voor de te 

hanteren 

onderhoudsstrategie per 

asset of apparaat. 

 

 

 

4.5 Actie 5: Onderhoudsfrequenties beoordelen 

Bij het uitbesteden van onderhoud wordt vaak voor de werkzaamheden een frequentie met een cyclus 

van één jaar toegepast. Het voordeel hiervan is dat het onderhoud redelijk voorspelbaar wordt en dat 

de kosten stabiel zijn. Echter, het is niet noodzakelijk om alles jaarlijks te controleren. Bij Cv-ketels 

bijvoorbeeld variëren de fabrikantsvoorschriften van elk jaar, tot elke 2 of 3 jaar. Daarbij is er elke 

twee jaar een inspectie en elke vier jaar een onderhoudsbeurt.  

Advies is om de toegepaste onderhoudsfrequenties kritisch te beoordelen en niet standaard alles 

jaarlijks uit te voeren, maar afhankelijk van het risico op uitval. Bijvoorbeeld op risico gebaseerd 

onderhoud toepassen. Dat is in het vorige artikel ‘actie 4’ reeds behandeld. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Doelmatig werken waardoor 

reductie bewegingen 

(transporten) 

• Reductie afvalstromen 

• Onderhoudsfrequentie niet 

standaard jaarlijks, maar 

afgestemd op de 

noodzakelijke behoefte. 

• Risico gebaseerd 

onderhoudsplan toepassen 

en onderhoudsfrequentie 

kritisch kunnen beoordelen. 

• Vaak wordt standaard 

jaarlijks onderhoud 

voorgeschreven. Een 

selectie criteria kan zijn wat 

is de onderbouwing van 

het jaarlijks 

voorgeschreven 

onderhoud? 

Impact op CO2-uitstoot 
• Door standaard niet alles preventief te onderhouden zijn minder 

reisbewegingen mogelijk. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Toepassen van risico gebaseerd onderhoud kan leiden tot het 

herzien van bestaande serviceafspraken of contractverplichtingen 

met onderhoudsleveranciers. Dit is een wijziging op de te hanteren 

onderhoudsstrategie. 

Circulair werken 

• Reductie van afval is mogelijk doordat bijvoorbeeld niet meer 

jaarlijks componenten preventief worden vervangen, maar dat er 

wordt doorgedraaid totdat iets defect is. Omdat het apparaat 

wellicht onderhoudsvrij is. Bijvoorbeeld kleine CV 

transportpompen. 

Impact op CO2-uitstoot 

• Optimaliseren of het verlagen van de onderhoudsfrequentie leidt 

tot verlaging van de CO2-uitstoot. Er zijn hierdoor minder 

reisbewegingen noodzakelijk. 
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4.6 Actie 6: Voorspellend onderhoud 

Voorspellend onderhoud (predictive maintenance) houdt in dat onderhoud wordt uitgevoerd op basis 

van eerder verkregen data en informatie. Er wordt met deze (oude) data voorspeld wanneer een 

installatie onderhoud nodig heeft. Voorspellend onderhoud heeft als voordeel dat je niet te vroeg én 

niet te laat onderhoud uitvoert op je installaties. Het is slim om voorspellend onderhoud alleen toe te 

passen wanneer het toegevoegde waarde heeft. Het is namelijk niet nodig om voorspellend 

onderhoud toe te passen wanneer het te weinig impact heeft (bijvoorbeeld redundantie reeds 

aanwezig dubbele opstelling van twee cv-ketels van 2x 100% vraag), er weinig besparingen uit 

voortkomen (bijvoorbeeld downtime veroorzaakt lage gevolgkosten) of wanneer er simpelweg weinig 

data verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld onvoldoende meet- of productiedata). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Voor het optimaliseren van onderhoudsfrequentie is kennis en 

beschikbaarheid van data nodig. Het kan zijn dat een organisatie 

dit dient op te bouwen. 

Circulair werken 

• Reductie van afval is mogelijk doordat bijvoorbeeld niet meer 

jaarlijks componenten preventief worden vervangen. Bijvoorbeeld 

luchtfilters. Zie ook Artikel 9. 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Meer zicht op functioneren 

van apparatuur, waardoor er 

eenvoudiger keuzes gemaakt 

kunnen worden voor reparatie 

of vervanging. 

• Minder overlast voor het 

primairproces door minder 

stilstand van apparatuur 

vanwege gepland onderhoud. 

• Veel (betrouwbare) data 

verzamelen, analyseren en 

intepreteren 

• Alvorens een aanbesteding 

start een risicogebaseerd 

plan beschikbaar hebben. 

Anders wijzigt de 

vraagspecificatie gedurende 

de looptijd van een 

bestaande overeenkomst. 

Kan postief of negatief zijn. 

• Heeft een opdrachtnemer 

reeds praktijkervaring 

opgedaan en is dit 

onafhankelijk beoordeeld? 

Impact op CO2-uitstoot 

• Door bijvoorbeeld (warmte)pompen te bewaken met 

meetapparatuur op het stroomverbuik is het mogelijk dat de CO2-

uitstoot wordt verlaagd. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Verstoringen die primaire processen onderbreken kunnen leiden 

tot financiele (gevolg)schades. Hierbij lijkt het logisch om meer 

zicht te hebben met behulp van data op dat soort processen. 

Aandachtspunt hierbij is dat de investeringen van toegevoegde 

waarde zijn. 

Circulair werken 

• Reductie van afvalstromen lijkt mogelijk, omdat m.b.v. data 

inzichtelijk wordt dat een apparaat of systeem nog goed 

functioneert. 
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Bij toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) wordt door inspecties of meting de conditie van een 

onderdeel bepaald. Op basis van de uitkomsten van een inspectie of meting wordt bepaald of een 

onderdeel vervangen of gerepareerd moet worden. Installaties waarbij continue bewaking (door 

selftests) mogelijk is, kunnen met de zelfgeneratie aangeven wat de conditiescore van de installatie is.  

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Reductie bewegingen 

(transporten) 

• Doelmatig werken 

• Noodverlichting: 

conditiegebaseerd accu’s 

vervangen 

• Filters: op basis van vervuiling 

(drukverschil) vervangen 

• Olie: op basis van 

kwaliteitsanalyse verversen 

• Autobanden: op basis van 

minimale profieldikte 

vervangen 

• Meer (fysieke) controle op de 

conditie van installaties. 

• Voor aanvang van een 

aanbesteding al een 

onderhoudsplan beschikbaar 

hebben, zodat alle 

aanbieders gelijke kansen 

krijgen. 

• Optimaliseren van 

onderhoudsplannen kan 

leiden tot wijzigingen van van 

de bestaande 

contractverplichtingen. 

• Een dynamisch 

onderhoudplan is lastiger 

te beoordelen dan een 

statisch plan.  

Impact op CO2-uitstoot 
• Afhankelijk van de situatie. In algemene zin geldt dat minder 

bezoeken leiden tot minder CO2-uitstoot. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Op korte termijn kan een onderhoudplan worden herzien. Echter 

indien werkzaamheden zijn uitbesteed, is het de vraag of de 

aanpassing op korte termijn kan worden doorgevoerd. 

Circulair werken 
• Minder vaak vervangen van componenten of onderdelen leidt 

automatisch tot verlaging van het gerbuik van materialen. 



 

 

18/31 4.8 Actie 8: NEN2767 conditiemetingen toepassen 

Gebouwen en gebouwgebonden installaties (assets) hebben onderhoud nodig. Het onderhoud wordt 

vaak uitbesteed aan derden. Om de onderhoudsstaat van de assets gedurende de looptijd van het 

uitbestedingscontract op gelijk niveau te houden of op een gewenst niveau te brengen wordt vaak een 

NEN2767 conditiemeting toegepast. In de praktijk zien we dat de conditiemetingen vaak ook 

plaatsvinden op technische installaties of apparatuur waar reeds wet- en regelgeving van toepassing 

is, bijvoorbeeld bij liften en elektrische installaties. Bij deze installaties vinden periodiek keuringen 

plaats waarmee onder andere het veilig functioneren van de systemen objectief wordt vastgesteld. 

Om die reden is het minder of niet noodzakelijk om hier conditiemetingen voor uit te voeren. 

 

Het advies is om conditiemetingen alleen toe te passen waar het noodzakelijk is en waar het waarde 

toevoegt. Bijvoorbeeld alleen toepassen bij bouwkundige elementen en niet bij elektrotechnische en 

werktuigbouwkundig installaties en apparatuur. Vaak is bij uitbesteed onderhoud van andere 

apparatuur zoals deuren, liften en Cv-ketels al een conditiemeting opgenomen. Daardoor vindt de 

conditiemeting in dat geval dubbel plaats. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Tijd en geld investeren in 

activiteiten die echt waarde 

toevoegen. Vaak zien we in 

de praktijk dat de 

inventarisatie telkens opnieuw 

wordt gedaan bij een 

conditiemeting. Met 

assetmanagement en een 

goed ingericht proces zou dit 

efficienter kunnen verlopen. 

• Scopeitems bepalen die 

binnen de conditiemeting 

vallen. 

• Definiëren wat het doel is 

van de conditiemetingen. 

Betreft het een: 

• meerjaren 

investeringsbegroting of een  

• condtitiebepaling van 

assets? 

• Opdrachtnemer mee laten 

nadenken over de 

toegevoegde waarde van 

een conditiemeting. Dient 

voor elk object of apparaat 

een conditiemeting plaats 

te gebeuren? 

 

 
  

Impact op CO2-uitstoot • N.v.t.  

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Vaak zijn dit soort opdrachten eenmalig en niet structureel van 

aard. Hierdoor kan een opdrachtgever op korte termijn een 

vraagspecificatie herzien voor de het vaststellen van de conditie 

van gebouwen en gebouwgebonden installaties. 

Circulair werken • N.v.t.  



 

 

19/31 4.9 Samenvatting onderhoudsbeleid 

Een juiste onderhoudsstrategie of -beleid zorgt ervoor dat er doelmatig kan worden gewerkt. 

Onderhoud wordt namelijk uitgevoerd op basis van het beheersen van risico’s. Door risico’s van uitval 

van assets te inventariseren en te beoordelen kunnen de juiste beheers- en/of 

onderhoudsmaatregelen worden getroffen.  

 

Wat betekent dit voor je inkoopbeleid? 

• Zorg ervoor dat je contracten afsluit die uitgaan van preventief onderhoud voor kritieke assets.  

o Niet kritieke assets kunnen correctief worden onderhouden. 

• Assetmanagement of facilitair management informatie systeem (FMIS) beschikbaar hebben  

o Maakt voorspellend onderhoud mogelijk 

o Biedt inzicht op de onderhoudshistorie en wettelijke verplichtingen 
• Koop ‘lokaal’ in bij partijen die storingen prioriteren en clusteren 

o Reiskosten niet doorbelasten 

• Zorg voor een goed onderbouwd onderhoudsplan 

o Denk na over onderhoudsfrequenties 

o Weeg risico’s af 

o Storingsafhankelijk onderhoud bij niet kritieke assets 

• Opdrachtgever mee laten denken over een conditiemeting 

o Maak een zorgvuldige afweging om het wel/niet te doen 

 
 
 

5. Heating, ventilation & air 
conditioning (HVAC) 

Om de juiste huisvesting te bieden is het belangrijk dat het binnenklimaat van het (zorg)vastgoed 

comfortabel is. Dat betekent dat de lucht in de ruimtes kan worden geconditioneerd. Hierbij kan 

gestuurd worden op de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtverversingsgraad en/of 

luchtkwaliteit om een veilige en comfortabele omgeving te creëren voor de patiënten en cliënten. 

Hierbij wordt buiten- en binnenlucht gebruikt en geconditioneerd met luchtbehandelingskasten en of 

airco's. Geconditioneerde lucht wil zeggen: verwarmd, gekoeld of be- en/of ontvochtigt. Deze 

systemen vergen onderhoud gedurende de levensloop van de apparatuur.  

Binnen het thema HVAC zijn diverse verduurzamingskansen aanwezig.  

Deze worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. 

 

 

5.1 Actie 9 : Filters van luchtbehandelingskasten (HVAC) van 

tijdsgebonden naar toestandsafhankelijk onderhoud 

Luchtbehandelingskasten bevatten luchtfilters om de geconditioneerde lucht te reinigen en schoon de 

gebouwen in te blazen. Luchtbehandelingskasten kunnen de vervuilingsgraad van een luchtfilter 

meten met behulp van een meetsysteem. Hiermee kan op basis van de vervuilingsgraad een 

luchtfilter vervangen worden in plaats van dat deze jaarlijks wordt vervangen. In de praktijk kan 

hierdoor de vervangingsfrequentie in sommige gevallen verhoogd worden van jaarlijks naar 

bijvoorbeeld eens in de drie jaar. 

Daarnaast kan men overwegen om een nieuw type filter toe te passen die een langere stand tijd en 

een lagere aanvangsweerstand schijnt te hebben. Dit betreft een zogenaamde synthetische vezel 

‘nanowave’ filter ten opzichte van de standaard glasvezelfilters. Dit dient nader onderzocht te worden. 

Zie voor meer informatie het onderzoek van Engie. 

https://www.engie.nl/-/media/Engie/Over/mvo/CO2-Prestatieladder/4A1_4B1_CO2-ketenanalyse-Luchtbehandeling-v3.pdf
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Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Reductie van afvalstromen 

door langer gebruik te maken 

van materialen, omdat deze 

nog niet vervuild zijn. 

• Reductie bewegingen 

(transporten) 

• Minder overlast voor het 

primairproces door minder 

stilstand van apparatuur 

vanwege gepland onderhoud. 

• Kosten voor uitbesteden 

worden grilliger t.o.v. 

jaarlijks vervangen. Vooraf 

vaste prijsafspraken maken 

met opdrachtnemers voor 

dynamische activiteiten. 

• Hoe wordt verspilling van 

afval voorkomen? Wat biedt 

een opdrachtnemer voor de 

onderwerp hier aan 

toegevoegde waarde? 

 

 

 

 

5.2 Actie 10: Airco’s en fancoilunits 

In de praktijk komt het nog steeds voor dat splitairco’s of fancoilunits niet gekoppeld zijn aan het 

gebouwbeheersysteem. Deze systemen worden in de praktijk vaak met een lokale thermostaat 

aangestuurd. Daardoor komt het voor dat de centrale verwarming (CV) en de airco gelijktijdig 

aanstaan, omdat deze systemen los van elkaar worden aangestuurd. De CV zorgt voor verwarming 

en de airco voor koeling in één en dezelfde ruimte. Met goed beheer en onderhoud kan dit worden 

voorkomen. Inventariseer waar airco’s zijn geplaatst en zorg voor duidelijke aanwijzingen voor de 

gebruikers bij de bediening van airco’s, zodat dit niet voorkomt. 

 

 

Impact op CO2-uitstoot 
• Door minder frequent te vervangen zijn de benodigde grondstoffen 

voor het vervaardigen van materialen te beperken. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Vaak zijn dit soort opdrachten eenmalig en niet structureel van 

aard. Hierdoor kan een opdrachtgever op korte termijn een de 

vraagspecificatie herzien voor de het vaststellen van de conditie 

van gebouwen en gebouwgebonden installaties. 

Circulair werken 

• 100 - >200% minder product gebruik van jaarlijks naar twee- of 

meerjaarlijks verwisselen. HEPA filers worden bijvoobeeld 4 a 5 

jaarlijks vervangen. 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Reductie van energieverbruik 

doordat verwarming en 

koeling aan elkaar zijn 

gekoppeld. 

• Communicatie naar 

gebruikers. 

• Energie optimalisatie door 

opdrachtnemer. Bijvoorbeeld 

door concrete 

verbetervoorstellen op te 

nemen met een business 

case waarbij zowel 

opdrachtgever en 

opdrachtnemer kunnen 

profiteren. 

Impact op CO2-uitstoot 

• Geen energieverspilling doordat verwarming en koeling niet meer 

gelijktijdig zijn ingeschakeld. Hierdoor is er minder opwek nodig en 

dus minder CO2 uitstoot. 
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5.3 Actie 11: Verwarmingsketels 

Bij de meeste moderne Cv-ketels variëren de onderhoudsfrequenties volgens de 

fabrikantsvoorschriften voor onderhoud van jaarlijks tot elke 2 of 3 jaar. Daarbij is er elke twee jaar 

bijvoorbeeld een (visuele) inspectie en elke vier jaar een uitgebreide onderhoudsbeurt. In de praktijk 

worden CV-ketels vaak jaarlijks onderhouden. Als de fabrikantsvoorschriften worden gehanteerd dan 

kan het onderhoud aan deze ketels flink worden gereduceerd. Dit leidt met name tot een reductie van 

het aantal reisbewegingen. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Reductie in het aantale 

bewegingen voor onderhoud. 

• Communicatie naar 

gebruikers 

• Andere onderhoudsstrategie 

toepassen dan standaard 

jaarlijks. Diet hieft echter niet 

te leiden tot een groter risico 

ten opzicht van jaarlijks 

onderhoud. 

• Responseafspraken 

vastleggen voor storingen 

met opdrachtnemers 

•  

 

Impact op CO2-uitstoot 
• Minder bezoeken voor preventief onderhoud leidt tot verlaging van 

de CO2-uitstoot. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Een andere onderhoudstrategie kan tot wijzigingen leiden in de 

bestaande contractafspraken met opdrachtnemers. 

Circulair werken • N.v.t. 

 

  

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Koppeling van losse systemen is niet mogelijk zonder extra 

investeringen. Hierbij kan een financieel motief zwaarder wegen 

dan een duurzaamheidsmotief. 

Circulair werken • N.v.t. 
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Om de juiste huisvesting te bieden is het belangrijk dat het binnenklimaat van het (zorg)vastgoed 

comfortabel is. Hiervoor wordt buiten- en binnenlucht gebruikt en geconditioneerd met 

luchtbehandelingskasten en of airco's (HVAC). 

 

Wat betekent dit voor je inkoopbeleid? 

• Stem af met leveranciers dat filters van tijdsgebonden naar toestandsafhankelijk onderhoud 

gaan. 

o Dit zorgt ervoor dat er minder materiaal ingekocht hoeft te worden en er minder 

afval ontstaat. 

• Maak vooraf prijsafspraken met opdrachtnemers voor dynamische activiteiten 

• Zorg ervoor dat splitairco’s en/of fancoilunits indien mogelijk gekoppeld zijn aan het 

gebouwbeheersysteem. 

o Stem met opdrachtgevers in contracten af dat hier zorg voor wordt gedragen en dit 

zorgvuldig wordt gecommuniceerd met de gebruikers als het en decentrale 

regelingen 

o Energieoptimalisatie door opdrachtnemer: neem concrete verbetervoorstellen op in 

een business case waarbij beide partijen profiteren.  

En/of gebruik pas een energieprestatiecontract toe. 

o  

 

 

 

6. Energieopwekking en 
distributie 

Dit hoofdstuk beschrijft met name enkele optimalisaties voor verduurzaming van beheer en 

onderhoud voor elektrische systemen en installaties. Daarnaast wordt kort ingegaan op 

energiebeheer. De eerste twee voorbeelden zijn componenten die in de praktijk vaak ruimschoots 

voor het einde van de levensduur van die componenten vervangen worden. Door toepassing van 

toestandsafhankelijk onderhoud is dit veilig te voorkomen en worden componenten pas vervangen als 

het technisch noodzakelijk is. Bij sommige systemen kunnen in de praktijk continu kwaliteitsmetingen 

plaatsvinden. Bij andere systemen moet dit handmatig gebeuren. Enkele voorbeelden zijn: 

• auto- en fietsbanden bevatten bijvoorbeeld een slijtage indicator (Tread Wear Indicator) die 

periodiek visueel bekeken en beoordeeld kunnen worden. 

• filters van stofzuigers worden bijvoorbeeld continu bewaakt met een vervuilingsindiator. Bij 

filters van luchtbehandelingskasten wordt vervuiling vaak visueel met een lokaal 

meetinstrument en/of automatisch door het gebouwbeheersysteem bewaakt. 

• waterdruk van een Cv-installatie kan periodiek visueel worden bewaakt. Ook bevatten CV- 

ketels vaak automatisch drukmeters die lage drukken op de thermostaten signaleren. 

 

6.1 Actie 12: Olie van noodstroomaggregaat van tijdsgebonden naar 

toestandsafhankelijk onderhoud 

Noodstroomaggregaten, of bijvoorbeeld tandwielkasten van pompen, bevatten smeerolie. In de 

praktijk wordt de olie vaak met een vaste cyclus jaarlijks ververst. Veel noodstroomaggregaten 

draaien echter nauwelijks uren op jaarbasis. Er wordt bijvoorbeeld maandelijks 2 uur proefgedraaid 

wat neer komt op ca. 24 draaiuren per jaar. De olie is dan nog lang niet aan vervanging toe. Het 

advies is om voorafgaand aan het onderhoud een monster te nemen van de olie en deze door een 

gespecialiseerd bedrijf te laten analyseren.  
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Op basis van de conditie kan eventueel aanvullend opdracht verstrekt worden voor vervanging van de 

olie tijdens het geplande onderhoud. Dit heeft meerdere voordelen. Zo wordt niet alleen de directe 

kwaliteit van de olie geanalyseerd, maar komt er ook inzicht in de slijtage van de motor. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Reductie afvalstromen 

doordat de olie op basis van 

conditie wordt vervangen. 

• Benodigde grondstoffen voor 

de productie van de smeerolie 

wordt hiermee aanzienlijk 

verlaagd. 

• Kosten voor uitbesteden 

worden grilliger t.o.v. 

jaarlijks vervangen. Vooraf 

vaste prijsafspraken 

maken voor dergelijke 

activiteiten. 

• Als een vaste serviceafspraak 

opnemen in de 

onderhoudovereenkomst of 

de opdrachtnemer vragen op 

welke wijze duurzaam beheer 

en onderhoud mogelijk is.  

 

 

 

6.2 Actie 13: Uninterruptible power supply (UPS) smart maken via 

IOT 

Door UPS’en SMART te maken via Internet of Things (IOT) is er een continue bewaking mogelijk met 

behulp van een communicatienetwerkkaart. Hiermee wordt de conditie van de accu’s en de UPS 

bewaakt met zelftests, waarmee accu's op basis van conditie kunnen worden vervangen. De 

resultaten kunnen op een centrale server worden opgeslagen, zodat een compleet beeld van alle 

UPS’en in één overzichtelijk dashboard kan worden gepresenteerd. In de praktijk wordt het 

onderhoud van een UPS echter vaak uitbesteed. Tijdens het uitbestedingsproces is het van belang 

vast te stellen of een UPS buiten gebruik kan worden genomen voor onderhoud. In sommige gevallen 

is het niet mogelijk dat een UPS wordt uitgeschakeld, omdat het achterliggende proces, bijvoorbeeld 

een kritieke databaseserver, niet mag worden uitgeschakeld. Om die reden heeft continue bewaking 

juist toegevoegde waarde. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Toestandsafhankelijk 

onderhoud i.p.v. periodiek 

vervangen. Reductie 

afvalstromen en het gebruik 

van grondstoffen. 

• Reductie bewegingen 

(transporten) 

• Infrastructuur aanleggen en 

voorzieningen treffen. Dit 

vergt een initieele 

investering, maar levert wel 

actuele inzichten op ten 

aanzien van de prestaties. 

• Centraal continu bewaken 

met automatische 

conditietests opnemen als 

harde eis of als 

selectiecriteria. 

 

Impact op CO2-uitstoot 
• Minder vaak vervangen olie leidt tot een reductie van de CO2-

uitstoot voor de productie en vervanging. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Afhankelijk van de lopende contractafspraken met opdrachtnemer 

kan dit op korte termijn worden toegpast. 

Circulair werken 
• Er worden minder grondstoffen verspild. 

• 100 - >400% minder productgebruik is mogelijk. 
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6.3 Actie 14: Elektrische veiligheid in installaties en medisch 

gebruikte ruimte 

Elektrische installaties en medisch gebruikte ruimten (nieuw en bestaand) moeten periodiek worden 

geïnspecteerd. In NEN-normen (NEN 3140 en NEN1010) staat beschreven hoe de 

inspectiefrequentie kan worden bepaald. In de praktijk worden dit soort inspecties regelmatig jaarlijks 

of tweejaarlijs uitgevoerd. Dat is volgens de norm niet altijd noodzakelijk. Deze inspecties kunnen 

echter leiden tot een behoorlijke verstoring van het zorgproces. Om die reden is het wenselijk om de 

inspectiefrequentie te bepalen volgens de voorgeschreven procedure in de norm. Daarnaast is het 

van belang om de gebreken die zijn vastgesteld tijdens de inspectie op een efficiënte wijze af te 

handelen. Het proces van inspecteren, eventueel herstellen en herkeuren moet goed ingericht zijn, 

zodat er een veilige omgeving is.  Bovenstaande geldt overigens ook voor elektrische apparaten. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Reductie van het aantal 

inspecties door het afstemmen 

van de inspectiefrequentie op 

het risico conform de 

bepalingen die zijn vastgelegd 

in de norm. 

• Reductie bewegingen 

(transporten) 

• Opstellen van een 

NEN3140 en NEN1010 

inspectieplan.  

• Herstellen van afwijkingen 

of gebreken en 

herkeuringen onderdeel 

maken van het werkproces, 

zodat dit efficient verloopt. 

En dat de velige werking 

van elektrsiche installaties 

is gewaarborgd. 

• Een gestructureerd plan 

conform de NEN1010/3140. 

En waarbij afhandeling van 

afwijkingen op de juiste 

wijze is geborgd. 

 

 

Impact op CO2-uitstoot 
• Minder vaak vervangen van accu’s leidt tot een reductie van de 

CO2-uitstoot voor de productie en vervanging. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Afhankelijk van de lopende contractafspraken met opdrachtnemer 

kan dit op korte termijn worden toegpast. 

Circulair werken 

• Er worden minder grondstoffen verspild. 

• 200-300% minder product gebruik van twee of 3 jaarlijks naar vier- 

of vijfjaarlijks. 

Impact op CO2-uitstoot 
• Optimale inspectiefrequentie kan leiden tot een verlaging van de 

CO2-uitstoot. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Een meerjaren plan dient opgesteld te worden. En het beheer en 

uitvoeringsproces dient goed ingericht te zijn. 

Circulair werken • N.v.t. 
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Door energiemanagement in eigen beheer te organiseren en te beschikken over een interne meet- en 

regeltechnicus met de juiste competenties, kan deze continu bezig zijn met de optimalisatie van de 

energievoorzieningen waarbij de eigen 'duurzame' energieopwekking beter wordt afgestemd op het 

energiegebruik. Deze persoon kan bijvoorbeeld de inzetstrategie van koude- en warmteopwekking 

bepalen en het hele systeem optimaliseren en overzien. Verder biedt energiemanagement de 

volgende voordelen: 

• inzicht en grip op de energiekosten van de gebouwen 

• inzicht in de massa- en energiestromen en de kosten van de gebouw(en) en/of aansluitingen 

op meerdere locaties 

• besparen van energie door optimalisatie en de verkregen inzichten en daarmee het verlagen 

van uw energierekening. 

• verbeteren van het comfort in het gebouw en gebruikers en medewerkers bewust maken. 

Voorbeeld: In de praktijk wordt vaak een inspanningscontract toegepast voor het onderhoud van een 

warmtepomp of koelmachine. Er worden hierbij dan geen energie prestatieafspraken gemaakt over de 

coëfficiënt of performance (COP) van deze installaties. De COP is een waarde die aangeeft wat het 

rendement van opwekking is. Met andere woorden hoe duurzaam wordt de warmte of koude 

opgewekt. Een hogere waarde betekent een efficiëntere conversie van elektriciteit in koude of 

warmte. Een meet- en regeltechnicus kan het hele systeem overzien en beoordelen of de totale 

conversie van warmte, koude en stoom efficiënt wordt opgewekt. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Kennis voor optimalisatie in 

eigen huis, waardoor de 

terugverdientijd van 

energiebeparingsprojecten 

worden verkort. 

• Beschikbaarheid van 

specialisten met de juiste 

competenties en 

vaardigheden. 

• N.v.t. 

 

 

  

Impact op CO2-uitstoot • Optimalisatie van energiconversie leidt tot CO2-uitstoot reductie. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Soms zijn quickwins te behalen. 

• Ook kunnen het projecten betreffen met initiele investeringen met 

een postitieve businesscase. 

Circulair werken 
• Minder snel uitbreiden van energievoorzieningen door bestaande 

situaties te optimaliseren. 
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Dit hoofdstuk liet enkele optimalisaties voor verduurzaming van beheer en onderhoud voor elektrische 

systemen en installaties zien. Door toestandsafhankelijk onderhoud toe te passen is er flinke 

duurzaamheidswinst te behalen. Het is zaak dat er continu een kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd.  

 

Wat betekent dit voor je inkoopbeleid? 

• Zorg ervoor dat er periodiek inspecties worden toepast 

o Stem dit af met de opdrachtnemer en combineer vervanging met gepland 

onderhoud. 

• Maak vooraf vaste prijsafspraken 

• Maak UPS smart door IOT: continue bewaking. Software ten boeven van het bewaken van de 

conditie opnemen in aanbesteding. 

• Aantal inspecties installaties afstemmen op de norm 

o Een gestructureerd plan conform NEN1010/3140 opstellen 

• Energiemanagement in eigen beheer  

o Zorg voor een meet- en regeltechnicus in eigen dienst die het gehele systeem kan 

overzien. 

 

 
  



 

 

27/31 7. Overige onderwerpen 

In dit hoofdstuk worden enkele algemene kansen voor verduurzaming beschreven die niet in de 

andere artikelen thuishoren.   

 

Actie 'Visualiseren van prestaties' is met name van belang om gebruikers, medewerkers en 

leveranciers bewust te maken van energieprestaties en energieverbruik. Continue of periodieke 

feedback over het energieverbruik en de energieprestaties leiden tot het milieubewust handelen van 

gebouwgebruikers. Dit leidt tot energiebesparing. De feedback moet wel eenvoudig en begrijpelijk 

worden gepresenteerd. Vage beschrijvingen zoals coëfficiënt of performance (COP) zijn te complex 

voor de meeste gebruikers. Wellicht zou een beloningsmethode voor bewoners ook werken. Waarbij 

bewoners die het minste energie- en waterverbruik hebben extra worden beloond. Voor het laatste 

onderwerp zou in de toekomst wellicht een extra onderzoek geïnitieerd kunnen worden.  

In dit onderzoek hebben we dat buiten beschouwing gelaten. 

 

7.1 Actie 16: Lokaal inkopen 

Veel organisaties hebben in hun inkoopstrategie opgenomen dat het aantal leveranciers gereduceerd 

moet worden. Doel hiervan is het contractmanagement te vereenvoudigen en het aantal 

administratieve handelingen te reduceren. Het gevolg is echter dat alleen grote en landelijk 

opererende partijen kunnen inschrijven. Waarbij mogelijk meer kilometers verreden gaan worden voor 

het verlenen van de dienstverlening. Als duurzaam inkopen een strategisch doel is van een 

organisatie, dan zou dit tot gevolg kunnen hebben dat een uitbestedingscriterium wordt opgenomen 

dat hier rekening mee houdt. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Reductie bewegingen 

(transporten) voor verhelpen 

van storingen en uitvoeren van 

preventief onderhoud. 

• Reductie reistijd voor 

storingsmonteurs. 

• Snellere responsetijden te 

realiseren 

• Stimulering lokale economie 

• Inkoopbeleid is vaak centraal 

inkopen en reduceren van 

leveranciers. Dit kan 

conflicterend zijn met 

duurzaam beheer en 

onderhoud, waarbij andere 

motieven kunnen gelden. Zoals 

het verschil in motieven 

financieel vs. duurzaamheid 

vs. aantal leveranciers. 

• Afweging hierbij kan zijn dat er 

of leveranciers- of contract 

management van toepassing is 

• Vermeden reiskilometers en 

CO2-uitstoot. 

• Stimuleren lokale economie 

 

Impact op CO2-uitstoot 
• Door dichtbij in te kopen en gebruik te maken van lokale spelers 

kan de CO2-uitstoot worden geminimaliseerd. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Door lopende contractverplichtingen of andere organisatiedoelen 

kan dit een langere termijn plan zijn. 

Circulair werken • N.v.t. 

 



 

 

28/31 7.2 Actie 17: Visualiseren van prestaties 

Veel moderne technieken, zoals warmtepompen en balansventilaties met warmteterugwinsystemen, 

zijn te complex voor bewoners om te beoordelen of deze systemen juist werken. Regelmatig worden 

door het disfunctioneren van warmtepompen gebruikers geconfronteerd met bijvoorbeeld enorme 

hoge elektriciteitskosten. Bij de ventilatiesystemen komt het voor dat de filters zwaar verontreinigd zijn 

waardoor het systeem extra geluidsoverlast veroorzaakt en er een ongezond binnenklimaat optreedt. 

Dit kan voorkomen worden door simpele bewakingssystemen toe te passen, zoals een akoestisch 

alarm of een stoplicht. Moderne koelkasten bijvoorbeeld geven een pieptoon als de temperatuur 

oploopt, omdat de deur openstaat. Stofzuigers geven met een indicator aan dat de stofzak vol is. Bij 

warmtepompen wordt een rendement berekend (COP). Dit zegt een gebruiker feitelijk niets. Als de 

warmtepomp niet functioneert en de elektrische naverwarmer wordt ingeschakeld, dan dient er een 

begrijpbaar alarm te komen. Net zoals bijvoorbeeld in auto’s op het dashboard. 

 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Op tijd reageren bij storingen 

of vervuilingen 

• Geen onnodige 

energieverspillingen 

• Gezond binnenklimaat 

• Omdenken bij fabrikanten. 

Hoe kan een gebruiker 

eenvoudig beoordelen of iets 

goed functioneert. 

• Of anders wetgeving 

doorvoeren, zoals ook bij 

auto’s wordt toegepast. 

Afweging hierbij kan zijn dat 

er of leveranciers- of 

contractmanagement van 

toepassing is. 

• N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact op CO2-uitstoot • Visualisaties leiden tot inzichten en bewustzijn bij gebruikers. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Simpele meetsystemen toepassen kan bij fabrikanten wel een 

langdurig proces zijn, omdat dit kosten verhogend kan werken. 

Circulair werken • N.v.t. 



 

 

29/31 7.3 Actie 18: Energiebesparingsonderzoeken 

Voor het financieel onderbouwen van energiebesparingsonderzoeken is het noodzakelijk om te 

rekenen met standaardwaarden voor de energieprijs. Er is een publicatie in de Staatscourant 

beschikbaar om de terugverdientijd reëel te berekenen: Staatscourant 2019nr. 38941 dd. 9 juli 2019. 

Deze dient gehanteerd te worden voor het opstellen van een reële businesscase. 

 

Duurzaamheidsvoordelen Uitdagingen Selectiecriteria 

• Resulaten van 

besparingsonderzoeken 

reëeler uitwerken. 

• N.v.t. • In de vraagspecificatie 

verwijzen naar de publicatie. 

 

 

 

 

7.4 Samenvatting overige onderwerpen 

In dit hoofdstuk zijn enkele algemene kansen voor verduurzaming beschreven die niet in de andere 

hoofdstukken thuishoren.    

 

Wat betekent dit voor je inkoopbeleid? 

1. Werk met zo min/lokaal mogelijke partijen 

o Gun op vermeden reiskilometers en CO2-uitstoot 

2. In uitvraag verwijzen naar publicatie over energieprijzen 

 
  

Impact op CO2-uitstoot • N.v.t. 

Haalbaarheid van 

implementatie 

• Vaak betreft een energiebesparingsonderzoek een eenmalige 

opdracht. Deze maatregen kan hierdoor direct worden toegepast. 

Circulair werken • N.v.t. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38941.html
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31/31 Met dank aan… 

Allereerst wil ik graag het Ministerie van VWS bedanken voor het mogelijk maken van de 

verschillende pilots. Daarnaast vanzelfsprekend de deelnemende partijen aan deze pilot Duurzaam 

beheer en onderhoud: Tangenborgh Zorggroep, ’s Heeren Loo en Parnassia Zorggroep. 

 

Ook wil ik alle betrokken instanties en specialisten bedanken voor hun bijdragen:  

Van Schouten Techniekgroep, NEN, Halmos Adviseurs, TNO, Stichting Stimular, Circo Tracks, 

Duurzaamheidscentrum Zwolle en St. Anthonius Ziekenhuis. 

 

En als laatste wil ik een speciaal dankwoord uitbrengen aan Damon Visser van Promaint.  

Hij heeft met zijn specialistische kennis deze pilot naar een hoger niveau getild.  

We zijn dan ook erg blij met het eindresultaat. 

 

Kees van Rengs, consultant Intrakoop en projectleider pilot 

 


