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Agenda

16.30 Introductie en inleiding

16.40 Stand van zaken Project Gebouwenonderhoud

16.50 Levenscyclus assets en onderhoud daarin

• Kader, theorie en rekenvoorbeelden

• Praktijkvoorbeeld (LCA)

• Interactie en wvttk

17.45 Resumé, volgende sessie en vervolgacties

18:00 Einde en digitaal napraten



Can you imagine a world without engineers?



Voordelen lidmaatschap voor ingenieurs
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Join KIVI

Als KIVI willen we dat je de ruimte krijgt 

voor je vak en je loopbaan. Daarom bieden 

we je een ruim pakket aan dat het 

bijhouden van vakinformatie en nieuwtjes 

een stuk eenvoudiger maakt. 

Tegelijk kun je op KIVI rekenen voor 

persoonlijke coaching en 

loopbaanondersteuning en bieden we je de 

kans om bij te dragen aan technisch 

maatschappelijke/politieke thema’s.

www.kivi.nl

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.freepik.com/premium-vector/high-tech-technologie-geometrische-achtergrond_5963536.htm&psig=AOvVaw0xuydnRGcbYlQ1P-pAf24f&ust=1601127739572000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICz6eG3hOwCFQAAAAAdAAAAABAE
http://www.kivi.nl/
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Jaarprogramma Gebouwenonderhoud 2021

• Overzicht op de KIVI Website met 
verwijzingen naar aanmeldingen, 
verslagen en meer info (zoals publicatie 
op YouTube)

• Aanmelden per sessie

• Blijf op de hoogte via onze mailing list 
of mail uw berichten naar 
maintenance@kivi.nl

• Neem deel aan onze community 
“Gebouwenonderhoud 2021” 
https://community.kivi.nl/

https://www.kivi.nl/afdelingen/maintenance/gebouwenonderhoud-2021
mailto:maintenance@kivi.nl
https://community.kivi.nl/


Strategische organisatie plannen
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Contractors

Contractors

3. Onderhoudspartij(en)
Management

Operationeel personeel

1. Gebouwgebruikers
Management

6. Gebouweigenaar
Directie, Portfolio

Assetowner

Stakeholderschema (volgens ISSO DBO)

Materiedeskundige
Adviseur / Inspecteur

5. Projectpartij(en)
Management
Projectleider

4. Projecten
Projectmanagement

2. Vastgoedbeheer
Assetmanagement

1e lijn

2e lijn

Escalatie en 3e lijn



Contractors

Technisch Dienstverlener(s)
Management

Contractmanager
Operationeel personeel

Asset Manager
Management

Beheerder

Gehuisveste organisatie
Management

Gebruiker / Huurder

Asset Owner
Eigenaar

Beheerder

Uitvoeringsverantwoordelijkheid

Materiedeskundige
Adviseur / Inspecteur

Duurzaam Beheer en Onderhoud

Projectpartij
Management
Projectleider

Beheer overeenkomst

SLA

OH contract

BIM

ERPFMIS (D)MJOP

TCO - LCC

Tactisch beheer in Asset Management – ISSO-DBO®

Techniek

Functionaliteit 
/ Gebruik

€ Energie

€ TB&O

LCC = € TB&O + € Realisatie + € Energie € Realisatie

Beheer

SLA-uitvoering
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Onderhoud in de 
Levenscyclus van Assets

12

Bouw samen verder.
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levensduurkosten?

Levensduurkosten !

kader

waarom

praktijk

theorie
&

berekening
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Kader

ONTWIKKELAAR VASTGOEDBELEGGER

GRONDEIGENAAR EINDGEBRUIKER

VASTGOED-
(HER)ONTWIKKELING

grondwaarde

huur

€

€

€
€

€
exploitatie

bouwmanager
architect 
adviseur
aannemer

€
verwerving + infra e.d.

€

onderhoud
aannemer &
installateur

financiering
financiering

aankoop vastgoed + grond

€ €
rendement

€

Welke geldstromen zijn er?

Sturen op levensduurkosten in de exploitatiefase
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Definities LCC/TCO

‘Life Cycle Costing (LCC)
In een LCC-analyse worden niet alleen de kosten van 
de investering meegenomen, maar tevens de kosten 
van instandhouding en soms ook voor onderhoud, 
vervanging en sloop. Uit voorbeelden van duurzame 
oplossingen blijkt dat de LCC-kosten vaak aanzienlijk 
lager zijn dan van minder duurzame oplossingen. 
LCC-analyses zijn vooral productgericht. Op 
gebouwniveau wordt steeds vaker gesproken over 
Total Cost of Ownership (TCO).’

‘Voor een volledige Total Cost of Ownership

benadering zijn niet alleen de kosten van het product 

van belang (LCC), maar tevens de proceskosten die 

aan het product gelinkt zijn. Dit is het verschil tussen 

de LCC en de TCO.’

life cycle costs zijn de totale kosten van definitie, 

ontwerp, bouw, exploitatie en sloop of afstoting 

van een bouwwerk. Behalve investeringskosten 

beschouwt de levensduurvisie dus ook 

kapitaallasten en alle kosten voor energie, 

schoonmaak en onderhoud en zo nodig ook de 

kosten voor verbouwing of renovatie.

Levenscycluskostenanalyse
Een evaluatietechniek waarbij de totale kosten gedurende het 
bouwen, onderhouden en slopen van een gebouw worden bepaald.

Een levenscycluskostenanalyse is geen LCA analyse met als doel de 
milieu-impact van een gebouw te bepalen. Een levencyclus-
kostenanalyse heeft als doel om in vroeg stadium het ontwerp 
zodanig te optimaliseren dat de integrale kosten gedurende de 
gehele levencyclus (inclusief energielasten en onderhoud) 
geminimaliseerd worden.
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Definities LCC/TCO

Wat is Life Cycle Costing? 
Life cycle costing is een rekenkundig model waarmee inzicht in de total cost
of ownership (afk. TCO) van een asset wordt verkregen. Dit omvat alle 
aanschaf-, exploitatie, onderhoud en sloop en of verwijderingskosten. In 
basis is een LCC analyse een opsomming van alle kostenschattingen vanaf 
initiatie van aanschaf tot afstoten van een asset, rekening houdend met de 
tijdswaarde van geld (i.e. contante waarde). 
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Definities LCC/TCO

Life Cycle Costing is de 

methodiek die alle kosten 

tijdens de totale levenscyclus 

van een gebouw

betrekt in de besluitvorming 

over een ontwerp of (her) 

investering. Daardoor kunnen 

we een optimalisatie van de 

investeringskosten, 

exploitatiekosten en 

sloopkosten bereiken.
In de LCC-berekening worden alle

gebouwgebonden kosten opgenomen

die gedurende de economische 

levensduur van een gebouw optreden. 

Door ook de arbeidskosten van 

organisaties op te nemen in deze 

LCC-berekening ontstaat een TCO 

berekening. TCO staat voor Total 

Costs of Ownership.
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Levensduurkosten of Life Cycle Costs (LCC)
Investering: directe kosten realisatie

Onderhoud: jaarlijkse onderhoudskosten en vervangend onderhoud (einde 
technische levensduur)

Energie: jaarlijkse energiekosten (water, gas, toegeleverde warmte/koude, 
elektra, incl. opbrengsten)

Mogelijk toe te voegen:

sloopkosten/verkoopkosten/restwaarde/advieskosten/beheerkosten/financieringskosten

LCC begrippen

Definities Levensduren

Functioneel

(gebruik)

Contractueel

(afspraken)

Economisch 

(betere alternatieven)

Technisch 

(slijtage)
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LCC dilemma bij één component.  

LCC berekenen

aanschaf   jaarlijks

blauw € 1.100 € 100

rood € 1.000 € 110
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Berekeningsmethodieken levensduurkosten (LCC)

• Eenvoudige terugverdientijd

• Netto contante waarde methode

• Jaarkosten

• Internal Rate of return (IRR)

• Discounted Payback

• Net savings

• Savings to investment ratio (SIR)

LCC berekenen
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Terugverdientijd (TVT)

Nadelen:

• Geen contantmaking*

• Houdt geen rekening met indexering (inflatie)

• Besparingen zijn voor ieder jaar gelijk

• Houdt geen rekening met de technische levensduren en tussentijdse 
vervangingen

Geeft vaak een te optimistisch beeld

*   De contante waarde (CW) of actuele waarde (AW) van een toekomstig bedrag

LCC berekenen

TVT [jaar] = D Investering / D Exploitatie
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Terugverdientijd: factor tijd?

Huis gekocht in 1999: € 150.000,--

Verkocht in 2019: € 200.000,--

Wat heeft u verdiend?

Zonder factor tijd:

Boekhouder/fiscus:  Winst € 50.000,--

Met factor tijd:

Inflatie 1999 - 2019: 50%:

Gekocht voor: € 225.000,-- (prijspeil 2019)

Verkocht voor: € 200.000,--

Verlies € 25.000,--

LCC berekenen
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NCW van een serie betalingen van  €1.000,- (r=6%)

0,00
200,00
400,00
600,00
800,00

1000,00

0 3 6 9 12 15 18

tijd (jaren)

H
W

 [
€

]

NCW = € 12.469,92

Netto Contante Waarde methode (terug naar 1 vergelijkbaar getal)

De som van alle huidige waardes is de Netto Contante Waarde (NCW)

LCC berekenen
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LCC dilemma

communicatie middel!

LCC dilemma bij één component.  



Bouw samen verder.   25

operationeel

tactisch

strategisch

over de gehele levensduur

asset cycli verschillend per niveau.. waar focus? 

• sturing van grof naar fijn én van fijn naar grof

levensduurkosten en het nut

grof

fijn

grof

fijn
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nut bij exploitatie

A

B

focus op levensduurkosten

• B contracten (vervangend/verduurzaming)
tactische en strategisch op systeem/gebouw/gebruiker

• com

gebruik grote cyclus voor verbetering !

• A contracten (jaarlijksonderhoud) 
operationele op component

• com
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prijs

product

materiaal montage

Sturing op product- / asset / operationeel niveau

Operationeel

sturing op assetniveau

grote verscheidenheid aan 
producten in gebouw

managen van alle assets in 
het gebouw

conditie meting

maar daardoor een beter 
gebouw?  NEE!
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Aanleiding & Noodzaak

ambitie
& eisen

Integraal 
ontwerp

systeem
product

Meer invloed op kwaliteit en kosten
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Aanleiding & Noodzaak

Opdrachtgever

Adviseur/
Installateur

ruimtelijke
eisen

technische eisen
Comfort & 

voorzieningen

ambitie

eisen

systeem

product

Integraal
ontwerp

Architect

Ontwerp gebouw

Noodzaak van integraal samenwerken gehele bouwkolom

ontwerp is van 20 jaar terug!
… nog dezelfde functie? 
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systeem
keuze

LBK bouwkundige
kaders

comfortgebruik

uitvoering
locatie

bouwfysicus

architectinstallateur

klant

wet en 
regelgeving

overheid

ontwerp
normen

branche

adviseur

prijs

materiaal montage

Component is onderdeel van een groter geheel  (80 – 20 regel)

Strategisch & Tactisch

integraal bekijken!
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integraal bekijken!

LBK

E ontwerper
energiebedrijf

klant

overheid

architect

Koel 
machine

Hoofd
verdeler

Energie
aansluiting

Vast
recht

tarief

Comfort eis

W ontwerper

Gevel
Open/dicht

Conceptkeuze

Energie
belasting

Onderlinge verbanden 

Strategisch & Tactisch
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Wat kan je 

ermee in de 

praktijk?
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Voorbeeld Frisse Scholen
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Rapport “Gezond en goed: Scholen in topconditie”
(juli 2009)

Voorbeeld Frisse Scholen
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Voorbeeld Frisse Scholen
(uitgangspunt: levensduur is 40 jaar)

Over de gehele levensduur bezien kan een klasse B school goedkoper zijn dan een 
klasse C. 

Een goede keuze voor het installatieprincipe is hierbij essentieel.

Kwantificeren van hard FM:   (investering, energie, onderhoud) 
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De extra investeringen na 10 -25 jaar break even.

Voorbeeld Frisse Scholen
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5 %

5 % 5 % 4 %

6 %

Aspecten als leerprestaties laten zich steeds beter kwantificeren. 
Daarnaast zijn cijfers over ziekteverzuim onder docenten bekend en 

worden deze kosten ook zichtbaar.

Kwantificeren van binnenmilieu:   (ziekte verzuim en cijfer) 

Voorbeeld Frisse Scholen
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5-8 jaar

De extra investeringen dan al 
na 5 tot 8 jaar break even!

Voorbeeld Frisse Scholen
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-2,2 %

-1,7 %
-1,7 % -1,7 %

-0,5 %

Bij scholen is productiviteit niet inzichtelijk te maken.
Vandaar dat de gegevens zijn geëxtrapoleerd naar kantoren.

Kwantificeren van levensduurkosten:   (hard FM en personeel) 

Voorbeeld Frisse Scholen
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1-3 jaar

De extra investeringen zijn dan al 
na enkele jaren break even!

Voorbeeld Frisse Scholen



Onderbouwde levensduurkosten
van grof naar fijn

Hoe communiceer jij in de toekomst?
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Snel en accuraat inzicht in LCC

Bouw samen verder.

www.lifecycle.vision

Bernd Karstenberg

06 12 65 50 00

bkarstenberg@lifecycle.vision

Toevoegen korte samenvatting van cursusboek



Resultaten polls
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Resumé

• Onderhoud in de levenscyclus van assets

• Inzicht in TVT, NCW, LCC, TCO, 

• Perceptie verschillend op operationeel en tactisch/strategisch niveau

• Samenwerking tussen onderhoud en projectmatige uitvoering is essentieel

• Financiële bewustwording en besluitvormingsproces eveneens belangrijk

• Wellicht wat wijzer geworden?

• Wellicht geïnspireerd?
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Tot slot

• Verslag, meer info van deze sessie; aanmelden volgende sessie:
https://www.kivi.nl/afdelingen/maintenance/gebouwenonderhoud-2021

• Volgende sessie woensdag 5 mei 2021 van 16.30 – 18.00 uur
Assetinformatie

• Community (in pilotfase) voor tussentijdse interactie.

https://community.kivi.nl/

• Op mailing list? 
Mail interesse naar maintenance@kivi.nl

• Vragen en tips

https://www.kivi.nl/afdelingen/maintenance/gebouwenonderhoud-2021
https://community.kivi.nl/
mailto:maintenance@kivi.nl
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Dank voor uw aandacht!


