 De gewenste resultaten en gebouwprestaties
 Blijvend maximale verhuurbaarheid
 100% grip op bouw- én onderhoudskosten
 Tevreden eindgebruikers

Resultaat Gericht Samenwerken
met Schouten Techniek

RGS

Gegarandeerd:

RGS
De uitgangspunten van RGS
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RESULTAAT IS MÉÉR DAN PRESTATIE!

Van ontwerp tot exploitatie
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STAPPENPLAN NAAR 100% TEVREDENHEID

People, Planet, Profit
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DE TOEKOMST VAN DE WOON- EN BOUWSECTOR

Voorbeeld meetbaar resultaat
DE ESSENTIËLE VOORDELEN VAN RGS
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“RGS geeft u zekerheid van
ontwerp tot beheer.
Het bespaart u veel geld én
verhoogt de klanttevredenheid.”

Resultaat Gericht Samenwerken. Klinkt misschien
logisch, maar dat is het allerminst. Jarenlang was bouw
en renovatie immers gericht op technische middelen
en prestaties. Als de vloerverwarming wel voldeed aan
de technische eisen maar niet voldoende wooncomfort
bood, dan had u als opdrachtgever of beheerder
een probleem.

Bij deze methodiek, ontwikkeld door TNO, staat het
gewenste kwaliteitsniveau centraal. U bepaalt wat u wilt
(complexstrategie) en voor welk budget; de opdrachtnemer draagt meetbare oplossingen aan. Hij stelt
zich tevens verantwoordelijk voor het halen hiervan.
Niet alleen bij oplevering, maar gedurende de totale
levensduur van het gebouw.

De uitvoerende partijen werden beloond voor diensten
en producten, niet voor het behalen van het gewenste
eindresultaat. Ketenpartners bereikten geen optimale
technische afstemming en hadden te weinig oog voor
onderhouds- en renovatiekosten op de lange termijn.
Gevolg: veel te hoge faal- en exploitatiekosten.

Schouten Techniek werkt hierbij in consortiums: samenwerkingsverbanden met geselecteerde specialisten.
RGS vraagt totale samenhang. Ketenbenadering dus.
Inclusief nauwe samenwerking met u als opdrachtgever.
Resultaat Gericht Samenwerken geeft u zekerheid van
ontwerp tot beheer en het bespaart u veel geld. In dit
introductieboekje leest u er meer over. Wilt u meer
weten? Bel en we maken een persoonlijke afspraak!

Met Resultaat Gericht Samenwerken is dit verleden tijd.
Sterker nog: het biedt u veel extra voordelen. U wordt
bovendien ontzorgd én u loopt minder financiële risico’s!
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Resultaat Gericht Samenwerken

Voorwoord

RGS

“Resultaat Gericht Werken pakt 15 tot 20%
goedkoper uit dan andere bouwvormen.”

De uitgangspunten van RGS
RESULTAAT IS MÉÉR DAN PRESTATIE!
1. RESULTAAT CENTRAAL, NIET DE TECHNIEK
Vooraf omschrijft u de gewenste kwaliteitsniveaus van
uw huisvestingsbehoefte. Niet in middelen, maar in
termen van gebruiks- en belevingswaarde. Bijvoorbeeld
dat een woonkamer een opwarmsnelheid moet hebben
van 3 °C per uur. Vervolgens maken wij de vertaalslag
naar technische oplossingen. Uiteindelijk komen we
harde en meetbare afspraken overeen.

Dan kunnen nu al lege leidingen worden aangelegd voor
een zorgsysteem. Eenvoudig voorbeeld, maar zeer kostenbesparend. De keuzes met de grootste invloed op latere
beheerkosten, worden in de ontwerpfase al gemaakt!

2. KETENGERICHTE SAMENWERKING
Geïntegreerde totaaloplossingen vragen om samenwerking
van alle betrokken partijen. De prestatie van bijvoorbeeld
een vloerverwarming hangt immers ook af van het gebouw
(aannemer) én van het juiste gebruik (bewoner).
Samen vinden we de juiste balans in o.a. techniek, duurzaamheid, bouwproces en bewonersgedrag. De keten
begint bij de eindgebruikers en hun wensen.
3. STRATEGIE: NU ÉN IN DE TOEKOMST
Gebouwen moeten veelal kunnen worden aangepast
aan een toekomstige andere functie of doelgroep. Zo kan
de complexstrategie later gericht zijn op senioren.
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4. TRANSPARANT EN MEETBAAR GOEDKOPER
De kracht van resultaatafspraken is dat ze concreet en
meetbaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat Resultaat Gericht
Samenwerken uiteindelijk 15 tot 20% goedkoper uitpakt.
Bovendien is de gebruikerstevredenheid merkbaar hoger.
De prijsbepaling is transparant op basis van een open
begroting. Dit garandeert weloverwogen keuzes voor de
besteding van uw budget.
5. RESULTAATGERICHT IS RESULTAATVERPLICHT!
De opdrachtnemer, wij als consortium, tekent voor een
resultaatverplichting: expliciete afspraken over de prijs
en het kwaliteitsniveau van het gebouw. Het consortium
blijft hiervoor verantwoordelijk. Zo heeft u als opdrachtgever de zekerheid dat al uw doelen worden gehaald,
óók in de toekomst. Enige voorwaarde is dat de opdrachtnemer al in de initiatiefase is geselecteerd.

Duurzaamheid
Veiligheid

Huurlasten

Financiering
Energieprestatie
Wonen

Toekomstwaarde
Gezondheid

Doelgroep

“Bouwen, renoveren en onderhouden met zóveel zekerheid is uniek. Een veilig gevoel.
Schouten Techniek is bovendien áltijd bereikbaar; dat is prettig samenwerken. Zo kunnen
wij zonder zorgen gegarandeerd onze kerntaak blijven uitvoeren. Een echte aanrader.”
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Resultaat Gericht Samenwerken

Gebruikskwaliteit

RGS
Van ontwerp tot exploitatie
STAPPENPLAN NAAR 100% TEVREDENHEID
1. ONTWERP
De ketenpartners worden in een vroeg stadium bekend
gemaakt met de complexstrategie. Hierdoor kunnen
zij hun specifieke kennis en ervaring direct delen om
samen tot het beste resultaat te komen. Aspecten die
wij in de complexstrategie in kaart brengen zijn:
•
•
•
•
•
•

Tevredenheid huidige woning

Wijksituatie, nu en in de toekomst
Bewonerssamenstelling, nu en in de toekomst
Budget, nu en in de toekomst
Bewonerstevredenheid
Mutatiegraad
Huidige energiegebruik

Hierna bepalen wij samen met u als opdrachtgever
de functionele eisen per bouwdeel. Het ontwikkelteam
(consortium) werkt oplossingen in diverse scenario’s
uit voor bouw, exploitatie, onderhoud en renovatie.
Vervolgens kiezen we in overleg het gewenste plan.

Gemiddeld

sanitaire voorzieningen

5

verwarming van uw woning

7

warmte-isolatie van uw woning

7

geluid isolatie naar uw buren

5

ventilatie voorzieningen

7

balkon/tuin van uw woning

7

geluid isolatie naar uw straat

7

algemeen technische staat van uw woning

5

Tevredenheid algemeen over de buurt

06

tevredenheid openbare ruimte

6

tevredenheid groen en speelvzn

4

tevredenheid betrokkenheid bewoners

4

kwaliteit en netheid buurt

4

overlast van anderen

4

veilig voelen in de buurt

4

VOORBEELD RESULTAAT ENQUETE

2. REALISATIE
Tijdens het ontwerp en de uitvoering maakt Schouten
Techniek gebruik van innovatieve hulpmiddelen,
waaronder het Bouw Informatie Model (BIM) en de
Lean werkmethodiek.

HET BOUWCONTRACT IS GEEN BOEKWERK
VOL TECHNISCHE INFORMATIE EN BESTEKKEN,

Hierdoor hebben alle ketenpartners volledig inzicht in
elkaars werkzaamheden en belangen. Deze transparante
situatie leidt tot de beste resultaten en minimale faalkosten.
De werkzaamheden evalueren we voortdurend. Er is sprake
van een lerende, steeds efficiënter werkende organisatie.

MAAR BESTAAT UIT ENKELE PAGINA’S HELDERE,
VOOR IEDEREEN BEGRIJPELIJKE RESULTAATAFSPRAKEN. HIERMEE HEBT ÉN HOUDT U
ZEKERHEID IN KWALITEIT EN KOSTEN.

Hier kunt u inloggen en zeer eenvoudig aflezen of aan
de resultaatafspraken wordt voldaan. De automatisch
gegenereerde (visuele) rapportages geven u inzicht
in gemaakte kosten, verbruikte grondstoffen, installatieprestaties en comfortniveau.
Elk deelgebied krijgt een rapportcijfer. Samen met u
bepalen wij welke waarden worden beoordeeld als
uitstekend, goed en onvoldoende.
Daarnaast krijgen alle technische componenten periodiek
een conditiemeting. Zo wordt het complete gebouw levenslang volgens afspraak - en dus naar ieders wens - beheerd.
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EEN VOORBEELD VAN UW PERSOONLIJKE ONLINE RAPPORTAGE

Resultaat Gericht Samenwerken

3. ONDERHOUD EN EXPLOITATIE
In de beheerfase meten we continu of de gestelde
resultaten worden behaald. Op het gebied van energieprestaties en legionellapreventie heeft Schouten
Techniek unieke online tools ontwikkeld:
Mijnenergiebeheer.nl en Mijnlegionellabeheer.nl.

RGS
People, Planet, Profit
DE TOEKOMST VAN DE WOON - EN BOUWSECTOR
Goed en verantwoord bouwen vraagt anno nu oog voor de toekomst. People, Planet, Profit zijn daarom de
pijlers onder Resultaat Gericht Samenwerken. Mens, milieu en winst vormen de basis van duurzame ontwikkeling.
Wilt u goede resultaten op alle drie de gebieden, dan zijn geïntegreerde oplossingen de enige optie.
Bouwen draait niet meer om een installateur, aannemer of leverancier, maar om totale samenhang.

LICHAMELIJKE BEPERKINGEN NAAR LEEFTIJD
100%

90%
80%
70%
60%
duizenden

PEOPLE
We raken ons steeds meer bewust
van de invloed van gebouwen
op gezondheid en welzijn.
Eisen met betrekking tot zaken
als ventilatie, luchtvochtigheid en
warmtecomfort vergen steeds
ingewikkelder oplossingen,
terwijl onze wensen en gewoonten
in razend tempo veranderen.
Nu is de trend dat ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig willen
blijven wonen. Het is dus raadzaam om hier al rekening mee
te houden. Een gebouw gaat
zeker vijftig jaar mee!

50%
40%

ernstige beperkingen

30%

matige beperkingen

20%

lichte beperkingen

10%

geen beperkingen
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56

62

68

74

80 86

PLANET
Door het verbruik van materiaal, energie en water hebben
gebouwen invloed op onze planeet. De brandstoffen zijn
eindig en het is naïef om hier onverantwoord mee om te
gaan. Het is aannemelijk dat schaarste binnen 50 jaar een
serieus probleem wordt. Diverse woningcorporaties hebben
al ontdekt dat de verhuurbaarheid voor een groot deel gaat
worden bepaald door de duurzaamheid van het gebouw.
Nú is de kans om daarop in te spelen.

PROFIT
Alleen bedrijven met oog voor mens, milieu én winst
blijven bestaan. Net zoals u winstgevende projecten
moet realiseren, moeten ook uw opdrachtnemers dat.
Transparantie over gewenste en noodzakelijke winstmarges
zorgt voor een gezonde situatie voor alle partijen.
Iedereen snapt dat winst nodig is, dus waarom niet
van meet af aan open zijn hierover? Dat is het behoud
van uw betrouwbare partners. Samen zijn we sterk.

“Duurzaamheid van gebouwen wordt steeds bepalender voor de verhuurbaarheid.”

EFFECT GEMAAKTE KEUZES VERSUS TOTALE LEVENSDUURKOSTEN

NEE, INTEGENDEEL. DOOR SAMEN TE
WERKEN AAN INVESTEER-, FAAL- EN

100%

oplevering

BEHEERKOSTEN-REDUCTIE WORDT JUIST

tie
duc
enre
t
s
o
le k
ntië
pote

invloed op
onderhoudskosten

levensduurkosten
invloed op
nieuwbouwkosten

GELD VERDIEND. HET CONSORTIUM
BEWAAKT VOORTDUREND HET GUNSTIGE
EFFECT VAN DE GEMAAKTE KEUZES OP
DE TOTALE LEVENSDUURKOSTEN (TCO).

investerings
kosten

DE ONTWERPFASE IS VAN CRUCIAAL BELANG.
HIER WORDEN (BEWUST ÉN ONBEWUST!)
DE BESLISSINGEN GENOMEN DIE DE
TOTALE LEVENSCYCLUSKOSTEN VERREWEG

ontwerp realisatie

gebruik

HET MEEST BEÏNVLOEDEN.

levensduur van het gebouw
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Resultaat Gericht Samenwerken

Is Resultaat Gericht Samenwerken dan duurder?

RGS

Voorbeeld meetbaar resultaat
DE ESSENTIËLE VOORDELEN VAN RGS
IN TRADITIONELE CONTRACTEN WORDEN DE INSPANNINGEN
VAN DE BOUWPARTIJEN MEETBAAR GEMAAKT. DIT BIEDT
DE OPDRACHTGEVER ALLERMINST ZEKERHEID OVER HET

GEWENSTE EINDRESULTAAT. ER WORDEN IMMERS ALLEEN
TECHNISCHE WAARDEN GEËIST, GEEN FUNCTIONELE
WAARDEN ZOALS DE GEBRUIKERS DIE ERVAREN!

luchtvochtigheid (%)

maximale CO2-concentratie (ppm)

maximaal achtergrondgeluidsniveau
dag dB(A)

maximaal achtergrondgeluidsniveau
nacht dB(A)

18-25
17-20
18-21
18-21
18-21
_ 15
>

30-60
geen eis
geen eis
geen eis
geen eis
geen eis

45-60
45-60
45-60
45-60
geen eis
geen eis

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
geen eis

600-800
600-800
600-800
600-800
600-800
geen eis

35
35
35
35
35
40-45

30
30
30
30
30
40-45

ISSO 51

bron: presentatie-eis Cbz

bron: SZW Arboportaal.nl

bron: Bouwbesluit 2012,
TNO-rapport november 2003

bron: ISSO Handboek Installatietechniek Bouwbesluit 2012

bron: ISSO Handboek Installatietechniek Bouwbesluit 2012
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zomer (m/s)

opwarmtijd winter (min.)

22-25
21-25
22-25
22-25
22-25
geen eis

maximale luchtsnelheid in ruimte

operatieve
ruimtetemperatuur winter (°C)

450-1200
300-800
300-800
300-800
300-800
50-200

bronnen: prestatie-eisen Cbz,
ISSO-richtlijnen 19, 74,
Kleintje Binnenklimaat

zitten/eten
slapen
koken
baden/douchen
zitten/lichte arbeid
opbergen

operatieve
ruimtetemperatuur (°C)

verblijf

woonkamer
slaapkamers
keuken
badkamer
toilet
bergruimte

hoofd
activiteit

bronnen: prestatie-eisen Cbz,
ISSO-richtlijnen 19, 74,
Kleintje Binnenklimaat

ruimte

verlichtingsniveau algemeen (lux)

hoofdfunctie

Lichtbronnen: NEN 12464-1,
NEN 3087, prestatie-eisen Cbz,
TNO-rapport mei 2010

VOORBEELD VAN MEETBARE RESULTAATAFSPRAKEN:

Resultaat Gericht Samenwerken

“Meetbare afspraken en transparante
prijsbepaling garanderen optimale

met Schouten Techniek biedt

besteding van uw budget”

u onder meer deze voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eén vast aanspreekpunt binnen consortium
Meer keuzemogelijkheden en behoud van regie
Hoge eindkwaliteit, betere functionaliteit
Tot 20% lagere directe kosten over exploitatieperiode
Circa 50% minder inspanning voor opdrachtgever
Budget zekerheid door minder risico’s en faalkosten
Aanzienlijk meer kennis van eigen bezit
Tevreden eigenaar en bewoners

Een consortium is een groep samenwerkende partners (o.a. aannemers
en leveranciers). Het consortium
neemt u alle zorg en verantwoordelijkheden uit handen gedurende de
gehele levenscyclus van uw gebouw.
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Resultaat Gericht Samenwerken

Essentiële voordelen

