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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Het onderhoud verbeteren dankzij administratieve instrumenten – feedback over zijn ervaring

François Grevisse (Actiris)

François GREVISSE is fysicus van opleiding. Hij is al 15 jaar actief in het energiedomein en werkt sinds

2018 als "Energiespecialist" voor Actiris, het regionale kantoor voor werkgelegenheid in Brussel, dat een

kantooroppervlakte van 50.000 m² inneemt.

Binnen de Directie Facilities van Actiris bekijkt François het onderhoud van de Astrotoren, de hoofdzetel van

Actiris, dus eerst vanuit de invalshoek van de energie. Hij werpt een eenvoudige vaststelling op: dit

onderhoud integreert de energieaspecten slechts in de mate dat

1. Het zijn doelstellingen vervult op het vlak van tevredenheid van de gebruikers, handhaving van de staat

van de installatie en de reglementaire conformiteit, die als prioritair worden waargenomen,

2. De verantwoordelijkheden van de onderhoudsfirma correct worden uitgelegd, zo nodig gehiërarchiseerd,

omkaderd en opgevolgd.

François heeft deelgenomen aan elke fase van de gunning van de overheidsopdrachten van Onderhoud en

Totale Waarborg van de Astrotoren (en aan de nauwe opvolging van hun uitvoering). Op dit seminarie zal hij

de lessen, de moeilijkheden en de kwesties die opduiken bij dit vaak moeilijk, maar zo noodzakelijk proces

belichten.



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

Het doel van deze presentatie is feedback geven 

over ervaringen met de gunning van een 

onderhoudsopdracht Dat omvat:

o De vragen die wij ons hebben gesteld

o Onze antwoordpistes 

Dat omvat niet:

o Een volledige uiteenzetting van wat het bestek of het 

contract zou moeten omvatten
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Context

II. Wat kan ik van de onderhoudstechnicus 

verwachten?

III. Waarom een bestek?

IV. Middelen- of resultaatsverplichting?

V. Een goed werkend team

VI. De verleiding van een All in contract

VII. Zich voorbereiden op het ergste, hopen op 

het beste

VIII.De overgang verzorgen

IX. Het contract, en daarna? 4



I. CONTEXT

 > 38.000 m²

 > 1.000 gebruikers +  500 bezoekers/dag

 Kantoren + kinderdagverblijf, restaurant, parking

 "Hoogste passieve toren van Europa" (2016)

 Actiris huurt de volledige toren

 Onderhoudscontract & Totale Waarborg

→ Permanente ploeg: 3 VTE technici + 0,5 VTE admin

+ wachtdienst 

+ support/gerichte versterking 

+ contract manager en omkadering 

→Ongeveer 1 VTE 'opvolging' bij Actiris

→Budget: > 700.000 €/jaar

→Duur: 10 jaar
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II. WAT KAN IK VAN DE 

ONDERHOUDSTECHNICUS 

VERWACHTEN ?

Onderhoud [EN 13306]:

"Alle technische, administratieve en managementacties tijdens 

de levenscyclus van een goed, bestemd om het te 

onderhouden of te herstellen in een staat waarin het de 

vereiste functie kan vervullen." 



Het verbruik beheersen

De reglementering naleven

Voortijdige slijtage,
schade aan het patrimonium, 
herhaalde depannages… vermijden

De staat van de 
installaties 

handhaven
Thermisch comfort,

Beschikbaarheid van de 
installaties,

Termijnen/kwaliteit 
depannage…

De gebruikers tevreden 
stellen

II. WAT KAN IK VAN DE 

ONDERHOUDSTECHNICUS 

VERWACHTEN ?



II. WAT KAN IK VAN DE 

ONDERHOUDSTECHNICUS VERWACHTEN ?
• De reglementering naleven, meer bepaald:

 EPB verwarming/klimaatregeling

–Boordboekjes

–Reglementaire handelingen

 Milieuvergunning

– Controleer de voorwaarden in uw vergunning

– In geval van wijziging van de installaties: ingedeelde inrichtingen? 

 Wettelijke controles, interventieverslagen, enz.

Denk eraan om uw IDPBW te raadplegen* !

Reglementaire opvolging noodzakelijk

(*) IDPBW: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk



Minder betalen

De beste 
dienstverlening krijgen

+ De contractuele relatie omkaderen

III. WAAROM EEN BESTEK ?

Is de prijs realistisch, gezien de 
verwachte dienstverlening?

Begrijpen de kandidaten de 
inhoud van de opdracht? 

Zullen ze zich eraan houden?

Welke 
interpretatiemarge

? 

Te lage prijs ➔minimale dienstverlening

Bij overheidsopdrachten 
maakt het bestek deel uit van het 

contract
De behoefte definiëren

Kwaliteit eisen & valoriseren



IV. MIDDELEN- OF

RESULTAATSVERPLICHTING?

Middelen

Samenstelling van de teams

Organogram omkadering

Communicatiemiddelen 

Uurroosters

Onderhoudsfrequentie 

Onderhoudsgamma's

Goedkeuring onderaannemers

CMMS

Stockbeheer

Veiligheidsplan

Resultaten

Beschikbaarheid/reactiviteit 

Termijnen voor depannages

Bezettingsvoorwaarden

Comfort

Reglementaire conformiteit

Beschikbaarheidspercentage 

Staat van de installaties

Totale waarborg

Verbruiken

en

(computergestuurd
beheer van het 
onderhoud)



Middelen

Samenstelling van de teams

Organogram omkadering

Communicatiemiddelen

Uurroosters

Onderhoudsfrequentie

Onderhoudsgamma's

Goedkeuring onderaannemers

CMMS

Stockbeheer

Veiligheidsplan

Resultaten

Beschikbaarheid/reactiviteit

Termijnen voor depannages

Bezettingsvoorwaarden

Comfort

Reglementaire conformiteit

Beschikbaarheidspercentage

Staat van de installaties

Totale waarborg

Verbruiken

en

IV. MIDDELEN- OF

RESULTAATSVERPLICHTING?

• ONDER ONZE UITVOERINGSVOORWAARDEN: 

(computergestuurd
beheer van het
onderhoud)



Criterium Gewicht

Prijs 40%

Gamma's & frequenties van het onderhoud 20%

CMMS (computergestuurd beheer van het onderhoud) 15%

Intentienota 10%

Kwaliteit van de omkadering & organogram 5%

Andere 10%

Wachtdienst

Veiligheidsplan

Proces van stockbeheer

Onderhoud/interventie-fiche

• ONZE GUNNINGSCRITERIA

IV. MIDDELEN- OF

RESULTAATSVERPLICHTING?



V. EEN GOED WERKEND TEAM

de beste waarborg voor een geslaagd onderhoud…

…en het moeilijkst te oriënteren!

Wat we kunnen opleggen:
– Een vaste ploeg, conform aan die uit de offerte

– Een competentieprofiel 

– Een ervaringsprofiel 

– Erkenningen, enz.

– Uurroosters

– Een proces van goedkeuring/herroeping van het personeel



VI. DE VERLEIDING VAN EEN ALL IN-CONTRACT

In sommige gevallen is het niet nodig om een 

beroep te doen op een multi-technieken 

onderhoudstechnicus 

• Enkel verwarming, op een beperkt aantal sites

→ een eenvoudige verwarmingsinstallateur volstaat!

• Meer uitgebreid gebouwenpark, meerdere technieken 

(klimaatregeling, ventilatie, enz.),

→ ofwel kiest men een multi-technieken operator

→ ofwel vormt men loten 
(!! Coördinatiewerk!!)



VI. DE VERLEIDING VAN EEN ALL IN-CONTRACT

• Depannages: per forfait of per prestatie?
– Hoe uitrustingen toevoegen aan/schrappen uit het contract?

– Welke perimeter voor het forfait? Maximumbedrag? lijst van 
leveringen?

• Totale waarborg of niet? 
Waarborg van goede werking van alle technische installaties in overeenstemming met de voorziene 
bestemming. De Totale Waarborg is van toepassing ongeacht de oorzaak of de oorsprong van een niet-
werkende installatie, een werkingsgebrek of een defect. 

In het geval van een totale waarborg 
– Wat valt niet onder de totale waarborg?

(Problemen waarvan de oorsprong van vóór het begin van het contract dateert? Nieuwe 
verplichtingen?)

– !!! Plaatsbeschrijving !!!

Zelfs een "All-in" contract vergt opvolging

Forfait : meer werk vergoeding



VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!

Wat is het ergste?

• Niet-gekwalificeerde ploegen

• Ontijdige defecten 

• Voortijdige slijtage

• Chronische reglementaire gebreken

• Maar ook: Geen reactie op vragen, geen sturing 
van de regeling, enz. 
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Hoe zich voorbereiden?

1. Instrumenten implementeren voor een nauwgezette 
opvolging

2. Straffen/boetes voorzien
• precies

• controleerbaar

• realistisch 

• in verhouding

3. Goede KPI /SLA* kiezen

4. Zo weinig mogelijk ruimte laten voor interpretatie

5. Wat zijn de gevolgen in geval van niet-regularisatie?
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VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!

(*): KPI – Key Performance Indicator. SLA – Service Level Agreement 



Een nauwgezette opvolging

1. Regelmatige vergaderingen en rapporten

→ Goedkeuringsproces van de rapporten en opstelling van de 
verslagen

→ Geen facturatie zonder vergadering, 
geen vergadering zonder voorafgaand verslag 

2. CMMS

→ Toewijzingscriterium betreffende de kwaliteit van het CMMS

3. Gedeelte opslagruimte voor wettelijke documenten, plannen en 
as-built documenten in het bijzonder

→ Actualisering in real time

→ Bij gebrek aan actualisering = uitstel factuur

4. specifieke KPI voor de administratieve opvolging

18

VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!
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Omschrijving
Straffen en boetes (per trimester geplafonneerd 

op 10% van een vierde van de totale jaarlijkse 
prijs van de overeenkomst)

Voornaamste 
punten van het BB 
(niet-beperkende 

lijst)

P1
Niet-nakoming door de Opdrachtnemer van de verbintenissen die hij is aangegaan in de offerte of de opdrachtdocumenten, voor dewelke er geen 
andere straf is voorzien

250 € per geval niet opgelijst

P5 Niet-naleving van de termijnen uit de opdrachtdocumenten, de offerte en de termijnen die tussen de partijen werden overeengekomen 100 € per dag en per niet-nageleefde termijn niet opgelijst
P6 Valse verklaring 1000 € per geval niet opgelijst

P2
Aan het einde van het contract niet samenwerken met een nieuwe Opdrachtnemer of onvolledige teruggave van de technische documenten in orde, 
wettelijke registers in orde, inhoud van het CMMS, toegangsbadges, codes, sleutels of stock conform de voorschriften van het BB²

5000 € -
B.10.1, C.3.1, 
C.3.3, C.4.7.12

P3
Niet-naleving van procedures en regels (meer bepaald degene die door de Opdrachtgever worden gedefinieerd tijdens de uitvoering van de opdracht -
zoals de regels uitgegeven door de IDPBW - of door het BB2) op het vlak van toegang, veiligheid, gebruik van de beschermingsuitrustingen, opslag, 
identificatie van het personeel en hygiëne

50 € per dag en per geval
B.2.4, B.2.6, C.2, 
C.4.7.15

P4 Onvoldoende personeel (aantal personen) of personeel dat niet door de Opdrachtgever werd goedgekeurd of onvoldoende of niet-conform personeel1 100 € per begonnen dag en per persoon C.2 tot C.2.5, B.2.2
P7 CMMS niet operationeel of niet conform1 (of duidelijk foute actualisering) 100 € per begonnen dag van inbreuk C.4.7.12

P9
Niet overmaken van wettelijk attest, dossier of wettelijk of reglementair register, planning van preventief onderhoud met reële datums, trimestrieel of 
jaarlijks verslag, of overmaken van één van deze documenten, maar onjuist, onvolledig of niet-conform1 100 € 

per document en per dag vóór 
regularisatie

C.4.3.1, C.4.3.2, 
C.4.7.3 tot C.4.7.5

P10
Geen conforme actualisering of geen levering van conforme documenten1, of geen conforme klassering in de Cloud (…) van: plannen, As-built 
documenten, schema’s, beschrijving, inventarissen, technische fiches, onderhoudshandleidingen en garantievoorwaarden

500 € 
per plan/schema/document en per 

begonnen maand
B.7, C.4.3.3, 
C4.7.10, C.4.7.13.4

P11 Niet overmaken van bewijs van onderaannemingscontract of van conforme bewijsstukken1 op het vlak van verzekering 250 € per dag en per document B.5.1, B.8.3

P12
Niet overmaken van elk ander verslag, verantwoording, bewijsstuk of document (waaronder meer bepaald de bewijsstukken en documenten die bij het 
begin van de opdracht geëist worden), of overmaken van een niet-conform document1 50 € 

per document en per dag vóór 
regularisatie

niet opgelijst

P13 Fout in de rangschikking of archivering of terbeschikkingstelling of het formaat van een document 100 € 
per document en per begonnen 
trimester

B.1.2, C.4.7.10

P19 Ontbreken van een boordboekje 25 € 
per slechte of niet-geregistreerde 
inspectie

C.4.7.10

P20 Verzuim van elke andere verplichting tot informatie of verzoek om akkoord, instemming of goedkeuring van Actiris, tenzij bij hoogdringendheid 100 € per geval C.4.7.2, C.4.7.12, …
P15 Geen conforme realisatie1 van een wettelijke of reglementaire verplichting 250 € per dag en wettelijk/reglementair art. C.4.3.1, C.4.6,…
P16 Geen antwoord of onjuiste behandeling van een oproep naar de 24u/24, 7d/7 wachtdienst 500 € per oproep A.13.3, C.4.2, …
P17 Wijziging van parameter zonder buitendienststelling of zonder voorafgaande goedkeuring van Actiris, niet-conforme inventaris van de parameters 25 € per parameter en per dag C.4.3.5, C.4.7.1
P18 Gebrekkige markering van de technische uitrustingen of gebrekkige inventaris 25 € per etiket en begonnen trimester C.4.3.4
P21 Verzuim van de verplichtingen in verband met de juridische en technologische opvolging 100 € per begonnen week C.4.7.8
P25 Interventie van niet-goedgekeurde onderaannemers (behalve in dringende situaties) of niet-conforme onderaannemers1 500 € per dag B.5.1, B.5.2, B.5.3
P26 Onvoldoende voorraad ten opzichte van de voorschriften van het bestek 500 € per geval C.4.4
P27 Verzuim op het vlak van het toezicht op derden of de coördinatie van de werken 500 € per geval A.4.2, C.5.2, C.6

P28 Onjuiste bewaking van het peil en de kwaliteit van de mazout en het peil van de vet- en koolwaterstofafscheiders
500 € per geval

C.4.7.2
100 € per dag onbeschikbaarheid en uitrusting

P29 Laattijdige aanwezigheid ter plaatse van conform personeel voor een depannage1 100 € per begonnen uur C.2.4, C.4.7.5
P30 Overschrijding van de termijnen voor depannages 50 € per uur C.2.4, C.4.7.5
P31 Preventief onderhoud (Bewaking, beheer, controle en onderhoud) niet conform1 200 € per uitrusting en begonnen trimester C.4.6, C.4.7.2,…
P32 Gebrek aan een volledig functionele uitbating van de technische installaties, bv. ten gevolge van de keuze van de onderaannemers 25 € per dag en uitrusting B.5.1, …
P33 Niet-uitvoering van werken binnen de voorgeschreven of overeengekomen termijnen 100 € per week B.2.1, C.5.2
P34 Niet-gerechtvaardigd verzuim van de "Optimale gebruiksvoorwaarden van het gebouw", het "Welzijn op het werk" of de regels van het FAVV 100 € per begonnen dag C.4.3.5, C.4.7.1
P35 Niet vooraf overeengekomen stilleggen van technische installaties (behalve depannages en noodsituaties) 500 € per geval C.4.1, C.4.2
P36 Beveiliging van de werken niet conform1 250 € per begonnen dag B.2.4

VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!

De straffen / boetes
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Omschrijving

Straffen en boetes (per trimester 
geplafonneerd op 10% van een 

vierde van de totale jaarlijkse prijs 
van de overeenkomst)

Onvoldoende personeel (aantal personen) of personeel dat niet door de Opdrachtgever werd goedgekeurd of onvoldoende 
of niet-conform personeel1

100€
per begonnen dag en per 
persoon

CMMS niet operationeel of niet conform1 (of duidelijk foute actualisering) 100€
per begonnen dag van 
inbreuk

Niet overmaken van wettelijk attest, dossier of wettelijk of reglementair register, planning van preventief onderhoud met 
reële datums, trimestrieel of jaarlijks verslag, of overmaken van één van deze documenten, maar onjuist, onvolledig of niet-
conform1

100€
per document en per dag 
vóór regularisatie

Geen conforme actualisering of geen levering van conforme documenten1, of geen conforme klassering in de Cloud (…) van: 
plannen, As-built documenten, schema’s, beschrijving, inventarissen, technische fiches, onderhoudshandleidingen en 
garantievoorwaarden

500€
per plan/schema/document 
en per begonnen maand

Niet overmaken van bewijs van onderaannemingscontract of van conforme bewijsstukken1 op het vlak van verzekering 250€ per dag en per document

Ontbreken van een boordboekje 25€
per slecht geregistreerde 
inspectie

Geen antwoord of onjuiste behandeling van een oproep naar de 24u/24, 7d/7 wachtdienst 500€ per oproep

Wijziging van parameter zonder buitendienststelling of zonder voorafgaande goedkeuring van Actiris, of niet-conforme 
inventaris (…)

25€ per parameter en per dag

VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!

Straffen / boetes

Precieze straffen, bv.:
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Omschrijving

Straffen en boetes (per trimester 
geplafonneerd op 10% van een vierde 

van de totale jaarlijkse prijs van de 
overeenkomst)

Niet-nakoming door de Opdrachtnemer van de verbintenissen die hij is aangegaan in de offerte of de 
opdrachtdocumenten, voor dewelke er geen andere straf is voorzien

250 € per geval

Niet-naleving van de termijnen uit de opdrachtdocumenten, de offerte en de termijnen die tussen de partijen werden 
overeengekomen 

100 € 
per dag en per niet-
nageleefde termijn

Valse verklaring 1000 € per geval

Niet-naleving van procedures en regels (meer bepaald degene die door de Opdrachtgever worden gedefinieerd tijdens 
de uitvoering van de opdracht - zoals de regels uitgegeven door de IDPBW - of door het BB2) op het vlak van toegang, 
veiligheid, gebruik van de beschermingsuitrustingen, opslag, identificatie van het personeel en hygiëne

50 € per dag en per geval

Geen conforme realisatie1 van een wettelijke of reglementaire verplichting 250 € 
per dag en 
wettelijk/reglementair art.

VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!

Straffen / boetes

…en andere straffen van algemene aard: 
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KPI

SLA

het globale dienstverleningsniveau 

objectiveren:
1. Een klein aantal indicatoren kiezen (KPI)

• Opgevolgd en gerapporteerd door de 

onderhoudstechnicus

• Indien mogelijk, op geautomatiseerde wijze

• Controleerbaar door de klant

2. Het verwachte dienstverleningsniveau 

definiëren (SLA)

3. De gevolgen definiëren

VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!
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Voorbeeld:
KPI 1 – Efficiëntie van de planning (…) van Preventief Onderhoud
PERIODICITEIT VOOR DE BEREKENING: 
Trimestrieel

SLA: Minimum 80%

GEVOLGEN: 
• De Opdrachtnemer stelt een concreet actieplan voor om de planning te verbeteren (…).
• De geplande, maar niet uitgevoerde werkzaamheden worden uitgesteld naar het volgend trimester. De

aanpassing of eenvoudige annulering van deze uitgestelde werkzaamheden wordt schriftelijk ter
goedkeuring voorgelegd aan de Opdrachtgever.

• Boete: Als de minimum SLA niet wordt bereikt volgens het goedgekeurd actieplan, inhouding van
(100% - KPI)/10 van de factuur voor de beschouwde periode.

VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!

Bent u wel akkoord met 
wat er werd uitgevoerd?

Belang van controle!
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KPI

SLA Onze KPI's:

1. Planning (…) van de werkzaamheden op het vlak van Preventief 

onderhoud

2. Kwaliteit van het Correctief onderhoud

3. Kwaliteit van het Preventief onderhoud

4. Administratieve opvolging: Actualisering van de documenten en 

Rapportering

5. Optimalisatie van de energieprestaties – gas

6. Optimalisatie van de energieprestaties – elektriciteit

VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!
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KPI's voor het energieverbruik:

KPI 5 – Gasverbruik
PERIODICITEIT: Maandelijks

SLA: Maximum 115%

KPI 6 – Elektriciteitsverbruik
PERIODICITEIT: Trimestrieel

SLA: Maximum 110%, naar beneden te herzien

VII. ZICH VOORBEREIDEN OP HET ERGSTE…

…HOPEN OP HET BESTE!

Het verbruik verminderen, is misschien niet de taak van de onderhoudstechnicus… 

Ontsporingen vermijden, is al niet slecht!→ De KPI daartoe kalibreren
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De uittredende onderhoudstechnicus moet:

1. De installaties in orde teruggeven 

(volgens het contract)

2. Een plaatsbeschrijving bij uittrede 

opstellen

3. Zijn dossiers in orde brengen:

▪ Wettelijke dossiers

▪ Plannen en As-Built

▪ Interventieverslagen

4. De sleutels teruggeven en - idealiter 

- zijn kennis van de installaties 

overdragen

VIII. DE OVERGANG VERZORGEN

De intredende onderhoudstechnicus moet

1. Zijn plaatsbeschrijving bij intrede 
opstellen

2. Beschikken over wettelijke
dossiers & As-Built in orde 

3. De installaties kennen:
▪ Parameters en regelingen

▪ Plannen en markering

▪ Historiek van de problemen en 
interventies

4. Zich het contract toe-eigenen 
(of er kennis van nemen)

5. Zijn ploegen, 
onderaannemingscontracten, zijn 
CMMS inzetten

Een overgangsperiode organiseren

intredende en uittredende tegenover elkaar plaatsen



IX. HET CONTRACT, EN DAARNA ?
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten

• Nutteloze of niet-toepasbare clausules vermijden

• Transparantie tonen, van bij de gunning

• Niet bezwijken aan de verleiding van een contract 

onder de prijs

• Controle- en bestraffingsmiddelen voorzien

• Het contract van dichtbij opvolgen, van bij het 

begin!
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CONTACT

François GREVISSE

Energiespecialist – Actiris 

 : +32 490 524 337 

E-mail: fgrevisse@actiris.be 

mailto:fgrevisse@actiris.be

