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1. INLEIDING 

Een belangrijke taak van Woonstichting Vryleve is ervoor te zorgen dat de kwaliteit van haar 

bezit goed op orde is. Dat de woningen technisch goed in orde zijn, zowel aan de buiten- als aan 

de binnenkant. 

In de loop van de jaren zijn er diverse beelden ontstaan over de wijze waarop  het onderhoud 

door een corporatie zou moeten plaatsvinden en komen in gesprekken termen langs als dagelijks 

onderhoud, reparatie onderhoud, planmatig onderhoud, investeringen en duurzaamheid. 

Met het beschrijven van hoe wij, als Woonstichting Vryleve, invulling geven aan het onderhoud 

van ons bezit willen wij niet alleen inzicht geven in ons onderhoudsbeleid, maar ook duidelijk 

maken welke begrippen wij hierbij hanteren en wat daar de betekenis van is. Een beschrijving die 

begint met de wijze waarop wij naar vastgoed kijken. Wat naar onze mening de levensduur is van 

vastgoed en welke onderhoudscycli daaraan gekoppeld zijn. 

Daarnaast hopen wij dat met het beschrijven van ons beleid en de weergave van de financiële 

consequenties  stakeholders inzichtelijk te maken hoe het ons lukt om met een relatief lage 

onderhoudsnorm, ons bezit in een goede conditie te houden. 

Wij verdelen het onderhoud in een drietal categorieën. Een verdeling, die bepaald wordt door de 

frequentie van het onderhoud en de aard ervan.. De drie categorieën zijn: 

a) Planmatig onderhoud 

b) Dagelijks onderhoud 

c) Duurzaam Vastgoed 

Naast deze inhoudelijke onderverdeling  moeten we als corporatie ook een financiële en zelfs 

een fiscale splitsing maken. Belangrijk voor de control-cyclus en dus ook voor de verantwoording 

die we af moeten leggen naar bijvoorbeeld de Autoriteit Wonen. Belangrijk ook omdat de 

onderhoudsuitgaven in principe de grootste uitgavenpost is, die wij als corporatie kunnen 

beïnvloeden. De financiële en de fiscale  onderverdeling zal aan de orde komen in hoofdstuk 5 . 
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2. LEVENSDUUR VASTGOED 

 

Al jaar en dag is in de corporatiesector de levensduur van het vastgoed bepaald op 50 jaar. 

Deze levensduur moeten wij ook hanteren als die aan de orde is bij rapportages aan externe 

instanties zoals het WSW en de AW. Deze levensduur is één van de oorzaken dat na de 

bruteringsoperatie  (1994) de term onrendabele top bij nieuwbouw zijn intrede deed. Met 

een dergelijke levensduur was het onmogelijk om rendabel te investeren in de sociale 

woningbouw. 

Wij zijn van mening dat deze levensduur van 50 jaar niet reëel is. Een mening die ook 

bevestigd wordt door de feiten. Denk eens in hoe Nederland er uit zou zien als alle woningen 

die gebouwd zijn voor 1967 er niet meer zouden zijn. Dit zou een surrealistisch beeld geven.  

Dit betekent ook dat elke corporatie in haar planning gemiddeld per jaar 2 % vervangende 

nieuwbouw opgenomen moet hebben.  Dit dus los van eventuele  uitbreiding van het bezit. 

 

Maar wat is dan een reële levensduur? En mogen wij puur uitgaan van de technische 

levensduur van een woning of moeten wij ook rekening houden met ontwikkeling zowel op 

de markt als op technische vlak? 

Voor de Nederlandse markt is de gemiddelde, te verwachten levensduur vastgesteld op  120 

jaar (*1). Dat betekent dat het aannemelijk is dat een vastgelegde doelgroep in deze woning 

kan functioneren, inclusief alle benodigde aanpassingen door de tijd. In deze periode van 120 

jaar wordt de woning gebouwd, gebruikt, onderhouden, gerenoveerd en uiteindelijk weer 

afgebroken. 

 

In ons beleid gaan wij uit van een levensduur van 75 jaar. Een bewuste keuze die we gemaakt 

hebben. In de levenscyclus van een woning zitten bepaalde elementen qua onderhoud die  

financieel behoorlijke impact hebben. Het vervangen van daken is daarbij de meest kostbare 

en heeft een  reeds bewezen levensduur van minimaal 40 jaar. Dit betekent dat in een 

levensduur van een woning  het dak één keer vervangen wordt en ruimschoots voor de 2e 

keer een bewuste keuze gemaakt moet worden tussen een levensduur verlengende 

investering of sloop met al dan niet vervangende nieuwbouw. Als de keuze gemaakt wordt 

voor de levensduur verlengende investering dan is het volgende besluitvormingsmoment in 

principe bij een levensduur van 115 jaar. 

De afwijking ten opzichte van de in de sector gehanteerde levensduur vinden we ook 

acceptabel. Gezien de vastgestelde levensduur van de Nederlandse woning is er nog steeds 

sprake van een risicomijdend beleid. 

 

(*1) Assesment of the Sustainability of Flexibile building. The improved Factor Method: 

service of life prediction of buildings in the Netherlands, applied to life cycle assesment. (H. 

van Nunen, 2010) 
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3. PLANMATIG ONDERHOUD 

 

Het planmatig onderhoud voeren we uit om de buitenkant van ons bezit in een goede 

technische conditie te houden.  

Onder planmatig onderhoud verstaan wij al het onderhoud met een cyclus groter dan één 

jaar, welke binnen de standaard levensduur van een woning meer dan één keer uitgevoerd 

dient te worden.  

Het Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP)  geeft weer wat we jaarlijks aan werkzaamheden in 

het kader van planmatig onderhoud moeten uitvoeren én wat we in de levensduur van de 

woningen éénmalig moeten aanpakken. Dit plan is onze leidraad voor de planning van 

werkzaamheden en ramingen op detail enerzijds en het opstellen van jaarlijkse begrotingen 

anderzijds. Dit plan beslaat de gehele periode tot en met verwachte einde levensduur van 

een complex.  

 

3.1 Aard van de werkzaamheden 

De werkzaamheden die opgenomen zijn in het MJOP zijn te verdelen in drie 

hoofdcategorieën, welke in dit onderdeel van het beleidsplan beschreven worden. Het gaat 

hierbij over het schilderwerk (3.1.1), de daken (3.1.2) en de kozijnen (3.1.3). In bijlage 2 is 

een overzicht opgenomen van de cycli die we in ons onderhoudsbeleid hanteren op basis van 

de nu volgende uitgangspunten/motiveringen. 

 

3.1.1.  Schilderwerk 

We gaan het schilderwerk op een andere manier uitvoeren als dat we tot nu toe gedaan 

hebben. We laten de traditionele wijze los. Niet omdat die niet goed zou zijn, maar omdat wij 

menen dat een modernere wijze van schilderen minimaal dezelfde onderhoudskwaliteit 

waarborgt tegen lagere onderhoudskosten. In hoofdstuk 6 zal dit laatste nader aan de orde 

komen. 

Tot nu toe bepaalden we of schilderwerk plaats moest vinden in het geplande jaar op basis 

van een advies van  een verfproducent. Indien het noodzakelijk geacht werd, vond opname 

in het betreffende jaar plaats. De uitvoering vond, na het doorlopen van de verschillende 

fasen, op een standaardwijze plaats. De gehele woning/complex werd op eenzelfde wijze 

geschilderd, onafhankelijk van ligging en te schilderen onderdelen. De volgende 

schilderbeurten werden in een cyclus van 7 jaar ingepland. 

In de nieuwe werkwijze houden we nadrukkelijk rekening, met name ten tijde van het 

eerstvolgende moment waarop er moet worden geschilderd, met de ligging van de woning 

en de te schilderen onderdelen, de kleur en de detaillering. Daarnaast zal bij de 

eerstkomende schilderbeurt ook bewust aandacht zijn voor éénmalige preventieve 

maatregelen. 
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Ligging van de woning 

De ligging van de woning is bepalend voor de invloed die de zon heeft op het aanwezige 

schilderwerk. Door met deze ligging rekening te houden in de wijze waarop het eerstvolgend 

schilderwerk wordt uitgevoerd, kan toegewerkt worden naar een gelijke schildercyclus ( voor 

zowel de voor – als achterzijde)  voor het betreffende complex. Hiermee wordt vermeden 

dat de frequentie van schilderen wordt bepaald door de zwakste plek.   

 

Bovenstaande afbeelding geeft weer wat de invloed is van de zon op geschilderd houtwerk, 

afhankelijk van de hellingshoek van dit verfwerk. De in de cirkel, op een horizontale lijn 

geplaatste, aangegeven graden hebben betrekking op de hellingshoek van het betreffende 

verfwerk.  De graden geplaatst in de buitenrand van de cirkel geeft de liggen aan.   

Als voorbeeld is aangegeven met de witte cirkel dat dit verfwerk betreft met een 

hellingshoek van 30 graden, waarvan dit gedeelte zuidwest ligt. De instraling is 95 %. Hoe 

hoger de instraling (max. 100 %) hoe groter de invloed van de zon op het betreffende 

schilderwerk. 

De kleur van het schilderwerk 

Naast de ligging van het houtwerk is ook de kleurkeuze van belang voor de toekomstige 

kwaliteit van het schilderwerk.  In de uitgave van de Nederlandse Bond voor 

Timmerfabrikanten “Onderhoud van houten gevelelementen” geven zij dit weer in de 

navolgende afbeelding. Zij onderscheiden een drietal kleurklassen, waarbij een relatie is 

gelegd tussen kleur en temperatuurstijging in de afwerklaag op het houtwerk.   
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Klasse 1 = gunstig (temperatuurstijging < 36 C): Deze kleuren kunnen onder alle 

omstandigheden goed worden toegepast. Bij voorkeur indien er sprake is van factoren die 

ongunstig inwerken op de onderhoudsfrequentie van het houtwerk. Bijvoorbeeld als er 

sprake is van een sterke zonbelasting. 

Klasse 2 = normaal (temperatuurstijging tussen 36 – 44 C): Bij kleuren uit deze klasse geldt 

het advies om de liggende delen met een grotere frequentie te inspecteren.  

Klasse 3 =ongunstig (temperatuurstijging >44 C) Bij keuze voor kleuren uit deze klasse dient 

rekening gehouden te worden met versneld onderhoud. 

Op basis van hetgeen is weergegeven hebben wij de keuze gemaakt dat wij alleen verf van de 

klasse 1 en 2 zullen accepteren. Dit in plaats van de huidige keuze voor met name klasse 3. 

Daarnaast kiezen wij ervoor op uit te gaan van zes basiskleuren voor ons bezit. De reden voor 

deze keuze is dat we altijd rekening moeten houden met kleine reparatiewerkzaamheden 

aan het schilderwerk, met name noodzakelijk als gevolg van kleine beschadigingen. Dan is 

het veel praktischer en kostenbesparend als we niet een heel groot assortiment verven in 

huis hoeven te hebben, maar slecht een zestal potten.  

De volgende zes basiskleuren zijn vastgesteld: 

Kleur     Ral Klasse 

 Oranje  Zuiver oranje  2004 1 

 Blauw  Genitiaan blauw 5010 2 

 Groen  Turkooisgroen  6016 2 

 Grijs  Telegrijs 2  7046 1 

 Wit  Creme wit  9001 1 

 Wit  Zuiver wit  9010 1 
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De detaillering 

In ons nieuwe beleid gaan we veel meer aandacht besteden aan de detaillering en 

preventieve werkzaamheden. Dit betekent dat we bij de eerstvolgende schilderbeurt zorgen 

dat glaslatten met schroeven zijn vastgezet, dat kit-werk, omtrekspeling van deuren en 

ramen wordt gecontroleerd en hang- en sluitwerk wordt afgesteld. Maar ook dat we 

controleren of bij elke woning de basisventilatie aanwezig is/goed functioneert. Dit ter 

voorkoming van bijvoorbeeld houtrot of dure reparaties. 

Consequenties nieuw beleid 

Door de invoering van ons nieuwe beleid kan de cyclus van het schilderwerk aangepast 

worden. Dit betekent dat na uitvoering van een schilderbeurt op basis van de nieuwe 

werkwijze het schilderwerk in zijn algemeen eens in de 10 jaar plaats kan vinden en de 

deuren eens in de  vijf jaar. 

Met name door verkorting van de laatst genoemde cyclus en de preventieve aandacht voor 

de detaillering zal het schilderwerk er beter uit zien. De verwachting is dat dit nieuwe beleid 

voor het planmatig schilderwerk kostenneutraal zal zijn. De winst zal komen van het later 

vervangen van kozijnen en besparingen op het reparatieonderhoud.  

In tegenstelling tot het verleden hebben we bij de voorbereidingen nadrukkelijk aandacht 

voor de kwaliteit van het schilderwerk van de bergingen, later geplaatste bijgebouwen en 

dakkapellen. Dit betekent dat deze onderdelen gelijktijdig met de inspectie van de 

betreffende woningen worden beoordeeld. 
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3.1.2.  Dakenonderhoud 

Bij daken wordt onderscheid gemaakt tussen (nagenoeg) platte daken en hellende daken. 

Een onderscheid die nodig is gezien het verschil in dakbedekking wat wordt toegepast en 

daardoor ook de wijze waarop bepaald wordt of onderhoud wenselijk is. 

 

 

De getoonde tekening geeft inzicht bij welke hellingshoek welk materiaal toepasbaar is. Zo 

wordt aangegeven dat voor daken met een geringe hellingshoek met name bitumineuze 

dakbedekkingen geschikt zijn en dat voor schuinere daken diverse dakbedekkingen geschikt 

zijn. Rekening houdende met prijs-kwaliteit en onderhoud komen wij voor dergelijke daken 

uit op het gebruik van dakpannen. 

Platte daken 

Volgens NEN 6702 wordt een dak met een helling tot 3 % als plat dak beschouwd.  

Op basis van een inspectie door middel van insnijding wordt bepaald of 

onderhoud/vervanging noodzakelijk is.   Indien sprake is van vervanging (huidige cyclus 25 

jaar) wordt ook gezorgd voor een goed afschotplan zodat er geen regenwater op het dak 

blijft staan. Bij windgevoelige locaties moet sprake zijn van een mechanische verankering van 

de betreffende daken. Tevens wordt gelijktijdig: 

 nieuwe hemelwaterafvoeren en doorvoeren geplaatst; 

 onnodige doorvoeren worden verwijderd ; 

 aandacht besteed aan de aansluitdetails ; 

 gezorgd voor overstort bij extreme weersomstandigheden. 
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Bij vervanging van daken op woningen zal , uitgaande van de nu beschikbare materialen, 

gekozen worden voor derbigum.  

 

  

 

 

 

 

 

Dit materiaal kent een aanzienlijk langere levensduur. Ervaring leert dat het veilig is om deze 

op 40 jaar te zetten. 

De daken op dakkapellen kunnen vervangen worden door EPDM (EPDM is een rubber folie 

welke ten opzichte van Derbigum gevoeliger is voor mechanische beschadigingen, flexibeler 

en naadloos bij dakkapellen)  dat ook een levensduur kent van 40 jaar.  

Omdat de bergingen vaak over een matige dakconstructie beschikken wordt hiervoor bij 

vervanging gekozen voor prefab polyester of beton. 

Hellende daken 

De noodzaak tot onderhoud aan/vervanging van hellende daken wordt onder andere 

bepaald op basis van: 

 de kwaliteit van de dakpan; 

 de stevigheid van de dakconstructie (al dan niet doorzakken); 

 de aanwezigheid van asbest; 

 het al dan niet nemen van isolerende maatregelen 

Bij het plegen van onderhoud aan het dak zal tevens aandacht besteed worden aan de 

geluidswering, de dichting van nok/zijgevel en het al dan niet verwijderen van de 

schoorsteen. Bij het noodzakelijk handhaven van de schoorsteen zal wel het plaatsen van een 

overzetschoorsteen overwogen worden. 

De bestaande dakpannen worden vervangen door betonnen dakpannen of  keramische 

dakpannen. De keuze hierin zal met name bepaald worden door de te verwachten restant 

levensduur van de betreffende woningen. Voor de betonnen dakpannen staat een 

levensduur van 50 jaar, voor de keramische 90 jaar. (keuze of zijn dit twee alternatieven 

afhankelijk van de situatie. Daarnaast bestaat de mogelijk om te kiezen voor een volledig 

dakvlak van zonnepanelen met gezette kappen met onderlaag epdm. Deze laatste 

mogelijkheid zal zeker een rol gaan spelen in de transitie naar full-electric woningen. 

Derbigum is een technologisch kwalitatief hoogstaand materiaal geconcentreerd in 4 
mm dikte. Derbigum is uniek in samenstelling en herkenbaar aan zijn wapening 
bovenaan. Derbigum SP FR is aan de bovenzijde voorzien van twee gescheiden 
wapeningen: 
• Glasvlies aan de oppervlakte met zeer weinig bitumen aan de bovenzijde. Deze 
glasvliesinlage geeft het product een uniek UV-schild waardoor het product niet 
veroudert en ongekend stabiel is (vertoont geen krimp). Tevens heeft het een hoge 
ponsweerstand en een goede beloopbaarheid bij hoge temperaturen, wat tevens ook 
zeer prettig is voor de verwerker. 
• De niet-geweven polyester-wapening direct onder het glasvlies, maakt het product 
sterk en biedt een uitstekende scheur- en ponsweerstand, waardoor het geschikt is 
voor alle dakbedekking systemen. 



Vastgesteld Onderhoudsbeleid Woonstichting Vryleve  Pagina 11 

 

 

3.1.3.  Kozijnenonderhoud 

Het merendeel van de kozijnen in ons bezit bestaat uit houten kozijnen. Hiervan zijn 

ongeveer 56  % (690 van de 1.233) zogenaamde ‘De Vries’ kozijnen. Dit zijn kozijnen van een 

dusdanige kwaliteit dat van vervanging normaal gesproken geen sprake hoeft te zijn. Wij 

nemen dit dan ook als uitgangspunt.  

Bij de overige 44  % zou van vervanging sprake kunnen zijn. De beoordeling hiervan vindt 

plaats op basis van zowel bedrijfseconomische als technische aspecten. Vervanging op basis 

van bedrijfseconomische aspecten kan plaatsvinden indien: 

a. de contante waarde van de toekomstig onderhoudskosten hoger is dan de te plegen 

investering bij vervanging én 

b. er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de te plegen investering te kunnen 

betalen. 

Vervanging vanwege technische aspecten vindt plaats indien de kwaliteit van het kozijn 

dusdanig is of heel binnenkort wordt waardoor deze niet meer voldoet aan de minimaal door 

ons te leveren kwaliteit.  De mate van aanwezigheid van houtrot zal hierin een belangrijke rol 

spelen indien een eventueel probleem niet door preventieve maatregelen tegen acceptabele 

kosten opgelost kunnen worden. 

 

Bij vervanging van kozijnen zal nadrukkelijk aandacht zijn voor: 

 de aanwezigheid van ventilatieroosters; 

 vakvulling (indeling van het kozijn kan helpen de eentonigheid van een straatbeeld te 

doorbreken); 

 de voordeur; 

 de kleurkeuze  

Indien gekozen wordt voor het vervangen van de bestaande kozijnen gaat op dit moment de 

voorkeur uit naar kunststofkozijn. Deze zijn in zijn geheel financieel aantrekkelijker dan 

houten of aluminium kozijnen. 
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3.2 Proces MJOP 

 

Gezien de aard van de uit te voeren werkzaamheden  en de financiële impact is het 

belangrijk dat het MJOP actueel is. Om dit te garanderen hebben we na proefdraaien op 

verschillende onderdelen gekozen voor een proces wat start drie jaar voor de beoogde 

uitvoering van de werkzaamheden. In dit onderdeel worden de 7 fasen van dit proces 

uitvoerig beschreven. 

Fase 1: Quick scan (april)  

Dit is een snelle opname ter plaatse om een algemene indruk te krijgen en te kunnen 

oordelen over de toestand van de bouwkundige elementen van de woning of het gebouw. 

Indrukken en beoordeling worden vastgelegd eventueel met behulp van ondersteunende 

foto’s. De opname heeft betrekking op die woningen waaraan de eerst komende drie jaar 

planmatig onderhoud voor is ingepland.  

Op basis van deze scan  wordt beoordeeld of de werkzaamheden die zijn weergegeven in de 

van kracht zijnde MJOP ook in het eerder vastgestelde jaar daadwerkelijk uitgevoerd 

moeten worden. Basis hiervoor is de NEN 2767 (Zie bijlage 1) Wijzigingen in de uit te voeren 

werkzaamheden en/of de planning worden gemotiveerd vastgelegd en verwerkt. 

 

Fase 2: Inspectie (mei, juni) 

Op woningniveau (dus 100 %) vindt inspectie plaats van die complexen waarvoor dat door 

de quick scan is bepaald of wordt ingegeven  door een patroon in de reparatieverzoeken. 

Uit de inspectie blijkt welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De bepaling 

hiervan gebeurd op basis van normeringen conform NEN 2767. Vastlegging vindt plaats door 

een inspectierapport met ondersteunende foto’s. In deze vastlegging wordt ook een 

prioritering in de uit te voeren werkzaamheden opgenomen. 

 

Fase 3: Planning en voorstellen  meerjarenbegroting (juli, augustus, september) 

In deze fase wordt vastgesteld welke werkzaamheden het komend jaar plaats moeten 

vinden en worden de resultaten van de eerste twee fasen gebruikt om de MJOP te 

actualiseren.  De nieuwe MJOP en de mee te leveren liquiditeitsplanning voor het eerste 

jaar zijn vanuit de afdeling Vastgoed de basisdocumenten voor de op te stellen 

meerjarenbegroting. 

 

Fase 4: Offertetraject 

Het offertetraject met betrekking tot werkzaamheden vanuit het MJOP kunnen anders 

verlopen als de standaardprocedure, die binnen Vryleve geldt voor het opvragen van 

offertes.   

Zowel in dit traject als bij de definitieve opdrachtverstrekking (Fase 5) moeten we ook 

aandacht hebben  voor de grote hoeveelheid regelgeving. Hierbij valt te denken aan: 

 Wet Keten Aansprakelijkheid 

 BTW-verlegging 

 G-rekening 

 tariferingen 
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Fase 5: Opdrachtverstrekking (januari, februari, maart)  

Na definitieve vaststelling van de jaarbegroting is duidelijk welke werkzaamheden 

uitgevoerd moeten worden. Conform de van kracht zijnde procedures wordt in het eerste 

kwartaal van het betreffende jaar de opdrachten verstrekt. 

 

Fase 6: Toezicht (afhankelijk van periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden) 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk/gewenst  dat door of namens 

Vryleve ter plekke geconstateerd wordt of de uitvoering plaats vindt conform de opdracht 

en de geldende wet- en regelgeving. De frequentie is mede afhankelijk van de aard van de 

werkzaamheden, maar zal gemiddeld uitkomen op eens per week. 

De bevindingen  worden vastgelegd en zullen indien nodig worden besproken met de 

uitvoerder en kunnen leiden tot bijsturing van de werkzaamheden. 

 

Fase 7: Oplevering 

Na gereed-melding door de uitvoerende partij zal vastgesteld worden of de oplevering is 

gebeurd conform de formele opdracht. Dit gebeurt enerzijds door controle van 

medewerkers van Vryleve, anderzijds zullen de bevindingen van de bewoners daarin 

meegenomen worden. Het resultaat zal worden vastgelegd in een proces verbaal, waarin 

per woning de eventuele tekortkomingen worden vastgelegd. De uitvoerder zal vervolgens 

zorgdragen dat deze punten binnen de gestelde termijnen zijn uitgevoerd. Afrondend zal 

een eindrapport opgesteld worden. Vervolgens gaat de garantietermijn lopen. 

   

 

Fase 8: Evaluatie (zo snel mogelijk na oplevering/afronding) 

Het is nuttig om na afronding het proces te beoordelen op basis van de oorspronkelijk 

gestelde doelstelling en te bepalen of het resultaat (in al haar facetten) aanleiding is tot 

verbeteringen binnen het doorlopen proces of een volgende keer op vergelijkbare wijze kan 

worden herhaald. 

 In dit onderdeel van het proces zijn de meningen van de betrokken huurders, uitvoerende 

partij en medewerkers van Vryleve samen met de meetbare feiten bepalend voor de 

slotconclusie. Een slotconclusie die gemotiveerd vermeld moetstaan in het evaluatierapport. 

 

Fase 9: Nazorg ( vanaf afronding tot en met aflopen garantietermijn) 

Ruimschoots voor afloop garantietermijn vindt er nog een laatste controle plaats en wordt 

bij de bewoners ( al dan niet op basis van een steekproef) hun tevredenheid nagegaan. 

  

 

In alle fasen van dit proces zijn verschillende communicatiemomenten. In de uitgewerkte 

procesbeschrijvingen worden deze momenten niet alleen benoemd maar wordt ook inzicht 

gegeven in de daarbij betrokken momenten, het onderwerp van communicatie en de te 

gebruiken communicatiemiddelen.  
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4. DAGELIJKS ONDERHOUD 

Dit onderhoud is in principe onvoorspelbaar maar komt dagelijks voor. Wij verdelen het 

dagelijks onderhoud in een drietal categorieën: 

4.1 Reparatie-onderhoud 

Reparatieonderhoud kan betrekking hebben op zowel de buiten- als de binnenkant 

van de woning. Binnen het reparatie-onderhoud maken we een verdere 

onderverdeling op basis van de aard van het onderhoud. 

 

a. Reparatie-onderhoud op basis van verzoeken: 

 van onze huurder (via ‘mijn-vryleve’, per mail of telefonisch) 

 vanuit de organisatie 

 

b. Preventief-onderhoud op basis van contracten (lift, cv) 

Bij preventief onderhoud worden de werkzaamheden verricht volgens een vast 

onderhoudsschema en niet op basis van feitelijke constateringen 

 

In de woningen/woongebouwen maken we dagelijks gebruik van technische 

installaties, waarbij het kan voorkomen dat onderdelen van de installatie 

ongemerkt kapotgaan, bijvoorbeeld door slijtage, vervuiling of om een andere, 

niet-voorziene reden. Het gevolg is dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

Voor diverse van deze installaties bestaat geen wettelijke verplichting voor een 

periodieke keuring. Als verhuurder zijn wij verantwoordelijk voor een veilig 

functionerende installatie. Daarom hebben wij met betrekking tot verschillende 

onderdelen  meerjarige contracten afgesloten, zoals: 

 Veiligheidsinspecties gasinstallaties en  elektrische installaties: 

Met Geas Energiewacht is een opzet uitgewerkt waarbij onze woningen 

met een cyclus van 10 jaar een veiligheidskeuring ondergaan. Uitvoering 

van werkzaamheden wordt evenredig in aantallen gepland, uitgaande 

van de oudste woningen eerst.  Bij de veiligheidsinspectie wordt 

gasinstallatie en elektrische installatie gekeurd. Om overlast bij huurders 

te beperken wordt de veiligheidskeuring uitgevoerd in combinatie met 

periodiek onderhoud aan de verwarmingsinstallatie en kanaalreiniging, 

inregeling of eventuele vervanging van de mechanische ventilatie. 

 Liftinstallaties: 

Middels een contract met Kone waarborgen we dat de liftinstallatie 

voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Afhankelijk van de grote 

van de lift wordt er 3 à 5 keer per jaar preventief onderhoud uitgevoerd, 

dit om mogelijke defecten te kunnen opsporen en te verhelpen vóór ze 

tot stilstand van de installatie leiden. Bij liften geldt een wettelijke 

verplichting dat de lift gekeurd dient te worden, dit gebeurt door een 

onafhankelijke keuringsinstantie. 
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c. correctief-onderhoud 

 Onder correctief-onderhoud verstaan wij onverwachte werkzaamheden van 

grotere technische omvang. Deze werkzaamheden zijn nauwelijks te budgetteren 

en kunnen per jaar sterk fluctueren. Enkele voorbeelden van correctief-

onderhoud waar we de afgelopen jaren mee te ,maken hebben gehad zijn: 

 Verzakking keermuur Transeedijk te Lobith: 

Bij het appartementengebouw aan de Transeedijk dat gelegen is op een 

talud van de dijk stond de toegepaste keermuur om de grond te keren 

door verzakking van de ondergrond op bezwijken.  

 

Na grondig onderzoek naar de oorzaak van de onstabiliteit in de 

ondergrond is in overleg met de constructeur de ondergrond 

gestabiliseerd en aanvullende constructieve maatregelen genomen. 

 

 Vochtproblematiek Kanaalstraat te Pannerden: 

Bij een 20-tal woningen aan de Kanaalstraat te Pannerden speelde 

vochtproblematiek. Er ontstond schimmelvorming bij de aansluiting 

begane grondvloer (hout) en de binnenmuur. 

 

Na grondig onderzoek constateerde we dat de spouw tot het maaiveld 

gevuld was met bouwpuin, waardoor het vocht optrok. Bij één woning 

hebben we het metselwerk onder maaiveld verwijdert en het probleem 

kwam ook niet terug. Vervolgens hebben we bij de overige 19 woningen 

de werkzaamheden uitgevoerd. 

   

4.2 mutatie-onderhoud 

In het proces van opzegging woning tot en met de verhuring van de woning kan 

vanuit verschillende uitgangspunten onderhoud plaatsvinden. De eerste is dat de 

vertrekkende huurder de woning niet goed heeft achtergelaten. De kosten die 

hiermee gemoeid zijn worden in rekening gebracht bij de vertrekkende huurder en 

behoren niet tot het onderhoud van Vryleve. 

Na leegkomst van de woning wordt door Vastgoeddiensten de woning op basis van 

een controlelijst geïnspecteerd of de technische staat nog goed is. Indien er sprake is 

van te repareren mankementen dan valt dit onder het reparatie-onderhoud. Dit 

onderhoud zou namelijk bij melding door een huurder als een reparatieverzoek 

behandeld zijn. Door dit onderdeel te beschouwen als vaste opdracht van 

Woondiensten aan Vastgoeddiensten gebeuren alle activiteiten in dit proces onder 

de verantwoordelijkheid van één afdeling te weten van Woondiensten  

Indien Woondiensten van mening is dat de woning ondanks een goede technische 

staat niet verhuurbaar is, dan zal aan Vastgoed de opdracht gegeven worden de 

gewenste aanpassingen uit te (laten) voeren en de woning verhuur-klaar op te 

leveren. 
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4.3 Onderhoud op basis van een service-abonnement 

Wij zijn van mening dat het service-onderhoud formeel geen onderdeel zou moeten 

uitmaken van het onderhoudsbeleid. Dit omdat het een dienstverlening is aan onze 

huurders, die zelf bepalen of ze daar gebruik van willen maken of niet.  Maar omdat 

de wijze van externe verantwoording ons eigenlijk geen keuze laat  om deze kosten 

te beschouwen als onderhoudskosten, nemen we ook dit onderdeel mee in ons 

onderhoudsbeleid. 

4.4 Vraag gestuurd onderhoud 

Op verzoek van de huurder vinden aanpassingen/uitbreidingen aan de woning plaats. 

Te denken valt hierbij aan vernieuwen/uitbreiden keuken, plaatsen dakkapel en 

sanitaire aanpassingen. Deze verzoeken kunnen dagelijks ingediend worden, vandaar 

dat we ook dit onderdeel ondergebracht hebben in de categorie ‘dagelijks 

onderhoud’.  Omdat er in principe een huurverhoging wordt doorberekend op basis 

van de gemaakte kosten wordt dit onderdeel van het dagelijks onderhoud niet ten 

laste gebracht van de Verlies en Winstrekening, maar wordt het beschouwd als een 

investering. 

  

5 DUURZAAM VASTGOED  

Verduurzaming van vooral de bestaande woningportefeuille is de komende jaren één van de 

belangrijkste uitdagingen. Enerzijds komt deze uitdaging voort uit gemaakte afspraken,  

anderzijds uit de kerntaak van de corporatie om woonlasten betaalbaar te houden voor 

huurders. Daarnaast houden we rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de 

impact op het milieu gedurende de hele levenscyclus van een woning. Nieuwbouwwoningen 

bieden meer mogelijkheden om direct te sturen  op duurzaamheid dan bestaande woningen. 

 

Ten behoeve van duurzaam vastgoed: 

 Zorgen we ervoor dat onze woningen een laag energieverbruik hebben. Daarom 

conformeren we ons aan het Çonvenant Energiebesparing Huursector 2012”. Dit 

betekent dat onze totale woningvoorraad in 2020 moet beschikken over gemiddeld 

een B-label (IE 1,25).In de huidige meerjarenbegroting zijn reeds de werkzaamheden 

die daarvoor benodigd zijn verwerkt. 

 Is het onze doelstelling om op te starten nieuwbouwprojecten energieneutraal te 

bouwen. Energieneutraal betekent voor ons dat het gemiddelde energieverbruik 

over een jaar genomen gelijk is aan de hoeveelheid energie die in dezelfde periode 

wordt opgewekt. Het  ‘HABhuis’ is daar een goed voorbeeld van. 

 Hebben we nadrukkelijk aandacht voor de impact van te kiezen materialen op het 

milieu. De meest duurzame materialen zijn materialen die met weinig milieubelasting 

gemaakt zijn, gebruikt worden en opnieuw gemaakt kunnen worden.. Na gebruik 

zullen deze materialen weinig tot geen milieubelastend afval achterlaten. (voorbeeld 

hiervan zijn de eco-keukens die we in onze woningen plaatsen) 
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6 ONDERHOUDSBELEID EN FINANCIËN  

De kosten voor het onderhoud van ons vastgoed zijn jaarlijks de grootste te beïnvloeden 

uitgaven. Belangrijk dus om in het onderhoudsbeleid ook aandacht te besteden op welke wijze 

de financiële kant van het onderhoud wordt geregeld. Hoe voor dit onderdeel de planning & 

control goed geregeld is. 

6.1 Planning/Begroting 

Voor de planning is het belangrijk dat de uitgangspunten helder zijn. Zoals is aangegeven bestaat 

het onderhoud uit meerdere  onderdelen en is het dus van wezenlijk belang dat 

overeenstemming en duidelijkheid is over de inhoud van de verschillende onderdelen. Helder is 

dan wat Vastgoed moet begroten als het gaat om bijvoorbeeld mutatiekosten. Ook weet 

Financiën dan waar kosten geboekt moeten worden. 

Ten behoeve van duidelijkheid en het verkrijgen van een beter inzicht hebben we ervoor gekozen 

kosten te verdelen naar de aard  van de werkzaamheden. Dit betekent dat de kosten die direct te 

maken hebben met bijvoorbeeld een mutatie geboekt zullen worden onder mutatiekosten. Het 

alternatief is dat het moment waarop werkzaamheden uitgevoerd worden bepalend zou zijn 

voor de wijze van boeken. Alle werkzaamheden die tijdens een mutatie plaatsvinden zouden dan 

onder mutatiekosten moeten vallen. Dus ook bijvoorbeeld de op dat moment uitgevoerde 

reparaties. 

Naast deze belangrijke keuze is het ook van belang een goed antwoord te hebben op  de vraag 

‘wanneer vallen uitgaven onder investeringen?’  Uitgaven vallen onder investeringen indien deze 

uitgaven kunnen leiden tot een aanpassing van de huurprijs. Een duidelijk voorbeeld hiervan is 

vraag gestuurd onderhoud). Tevens vallen uitgaven onder investeringen indien met deze 

uitgaven technische voorzieningen beschikbaar worden gesteld (te denken valt aan bijvoorbeeld 

zonnecollectoren) die een toegevoegde waarde kennen. 

  

6.1.1 Planmatig onderhoud   

In 3.2 Proces MJOP worden de werkzaamheden beschreven die leiden tot een 

meerjarenbegroting. Op basis van de werksoorten en de daarbij behorende onderhoudscycli 

worden in een excelbestand (in Bijlage 3 is hiervan een voorbeeld opgenomen) voor de restant 

looptijd van elk (deel)complex de jaarlijkse onderhoudskosten berekend. In principe worden de 

eerste tien jaar opgenomen in de meerjarenbegroting. 
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6.1.2 Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud wordt begroot op basis van enerzijds ervaringsgegevens, reeds 

aangegane verplichtingen en anderzijds specifieke verwachtingen. In Bijlage 4 is een overzicht 

opgenomen waarin een nadere onderverdeling van het dagelijks onderhoud is weergegeven. 

Deze onderverdeling is ook het begrotingsniveau. Op dit niveau zal de begroting worden 

ingediend en worden toegelicht.  

 

6.1.3 Verduurzaming bestaande voorraad 

De uitgaven die plaatsvinden voor het regulier onderhoud van ons vastgoed zijn opgenomen  in 

de eerste twee genoemde categorieën. Daarbovenop kunnen er werkzaamheden plaats vinden 

ten behoeve van het verduurzamen van het vastgoed. Naar de toekomst toe valt hierbij te 

denken aan de transitie van ons vastgoed naar energieneutraal.   In de begroting zullen deze 

kosten herkenbaar opgenomen worden. Veelal zal hierbij sprake zijn van een projectmatige 

aanpak waarbij gelijktijdig ook planmatig-onderhoud zal plaatsvinden.    

 

6.2  Control 

Nadat  de begroting is vastgesteld en helder is welke uitgaven al dan niet ten laste van de Verlies 

& Winstrekening komen,  start het nieuwe jaar en worden in de loop van het jaar verplichtingen 

aangegaan , werkzaamheden uitgevoerd en facturen betaald. De vastlegging hiervan vindt 

plaats in onze administratie (viewpoint). Maandelijks vinden er controles plaats op onjuiste 

boekingsgangen, vinden correcties plaats en  wordt de administratie afgesloten.  

De beschikbare realisatiegegevens worden gepresenteerd in de maandrapportages. Dit gebeurd 

in principe op het niveau van: 

- planmatig onderhoud 

- reparatie-onderhoud 

- mutatie-onderhoud 

- service-onderhoud 

- vraag gestuurd onderhoud 

- verduurzaming 

In de presentatie worden de realisatiecijfers afgezet tegen de begroting/prognoses. Duidelijke 

afwijkingen (naar boven en naar beneden) worden toegelicht. De maandrapportage is standaard 

agendapunt in het Besluiten-overleg van de werkorganisatie. Daarnaast komt de meest actuele 

maandrapportage aan de orde in de vergadering van de Raad van Commissarissen.   In deze 

rapportage worden ook de nacalculatie van grotere projecten opgenomen.  

Het laatste onderdeel in de control-cyclus is de verantwoording via het jaarwerk. In het 

bestuurlijk gedeelte wordt ingegaan op de wijze waarop de doelstellingen zoals gemeld in het 

jaarplan zijn gerealiseerd. In de jaarrekening zal de financiële realisatie nadrukkelijk aan de orde 

komen.       
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Bijlage 1: NEN 2767 

 

Doel van norm NEN 2767 

 

NEN 2767 zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle 

bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur. Door middel van conditiescores 

maakt u gemakkelijk vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo 

heeft u met de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s en zo kunt u meerjarige 

onderhoudsplanningen opstellen. Kortom, met deze norm kunt u de kwaliteit waarborgen. 

NEN 2767 conditiescores 

De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespunts-schaal. 

Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen 

conditie. In de onderstaande tabel zijn korte omschrijvingen van de conditiescores gegeven. 

 

Conditiescore Omschrijving Toelichting 

1 Uitstekende conditie Incidentele geringe gebreken 
2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 
3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van 

bouw- en installatiedelen niet in gevaar. 
4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen 

incidenteel in gevaar. 
5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 
6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop. 

 

Toepassingsgebied NEN 2767 

Het uitgangspunt van NEN 2767 is de behoefte aan een onafhankelijke registratie van de conditie van 

onroerend goed of infrastructuur. Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van 

onroerend goed of infrastructuur. Beheerders die ervaring hebben met het opstellen en gebruiken 

van onderhoudsplanningen constateren dat voor eenzelfde gebouw of infrastructurele object soms 

zeer uiteenlopende onderhoudsmaatregelen worden aanbevolen. Van daaruit is bij de beheerders de 

behoefte ontstaan aan een persoonsonafhankelijke opname- en registratiesystematiek. De daarvoor 

ontwikkelde methodiek wordt conditiemeting genoemd. Vanwege de behoefte aan eenduidigheid 

voor een uniforme toepassing is de methodiek herzien en vastgelegd in een norm. De conditiemeting 

vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en 

installatiedelen. De conditiewaarden met bijbehorende gebreken leiden, in relatie tot het gewenste 

onderhoudsniveau, tot planning van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren)begroting. De 

conditiemeting kent nadrukkelijk een technische invalshoek. 
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 Bijlage 2: Onderhoudscycli 

 

Schilderwerk: -  Algemeen   10 jaar 

- Buitendeuren    5 jaar 

 

Daken:  -  Plat    40 jaar 

  - Hellend    50 jaar 

 

Kozijnen: - “De Vries”   75 jaar 

- Overige    Per complex bepalen bij eerstvolgende  

    inspectie 
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Bijlage 3: Opbouw planmatig onderhoud  
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Bijlage 4: Dagelijks onderhoud 

 

 

 

1. Reparatieonderhoud: 

- Standaard 
- CV, MV en WTW 
- Liften 
- Keukens                             (basis keukens) 
- Badkamers                        (basis badkamers) 
- Toiletten                            (basis toiletten) 
- Riolering 
- Correctief 

 

2. Mutatieonderhoud: 

- Mutatie onderhoud      (abonnement vorm) 
- Verhuur klaar maken    (aanpassingen zoals sausen plafond) 

 
 

3. Servicefonds:  

- Service-abonnement 
 

4. Vraaggestuurd: 

- Keukens 
- Badkamers  
- Toiletten             
- Overige 
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Bijlage 5: Aktiepuntenlijst ter afronding  

 

Onderstaand actiepunten moet nog worden afgerond, waarbij de rood gedrukte  noodzakelijk zijn 

voor het afronden van dit onderhoudsbeleid 

1. Pagina 6: Er moeten nog zes basiskleuren worden vastgesteld en in de tekst benoemd 

2. Pagina 9: Tabel opnemen van verschillende kozijnen 

3. Pagina 10: Uitgaand van € 13.500 investeringskosten bepalen bij welke woningen vervanging 

economisch verstandig is 

4. Pagina 10: Prioriteiten stellen (=vervangingsplan)  

 

 


