Uw partner voor technisch en facilitair

> advies
> beheer
> projectmanagement

DIENSTVERLENING BEPROMA
BEPROMA is een advies- en beheerbureau voor technische en facilitaire business
to business dienstverlening, met bijzondere aandacht voor:
•
Eigenaren, beheerders en huurders van bedrijfsverzamelgebouwen,
•
Eigenaren, beheerders en huurders van kantoorgebouwen,
•
Lokale-, regionale- en provinciale overheid,
•
Onderwijsinstellingen,
•
Verenigingen van Eigenaars,
•
Zorginstellingen,

•

Maasstraat 33
1972ZAIJmuiden
Postbus 233
1970 AE Umuiden
T 0255 - 515 015
F 0255 - 519 946
info@beproma.ni
www.beproma.nl

(etc.)

BEPROMA kent de onderhoudsmarkt door en door en is daarmee een uitstekende
partner voor advies gericht op (het onderhoud aan) gebouw gebonden installaties en
facilitaire dienstverlening.
Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met onderhoud aan en uitbreidingen van
gebouw gebonden installaties en uitgebreide technische en facilitaire dienstverlening.
BEPROMA is daardoor in staat om uiterst doelmatig op te treden als adviseur van de
installatiegebruiker/-eigenaar of als intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerende partij(en).
Hierbij staat onafhankelijkheid van uitvoerende marktpartijen bij ons hoog in het vaandel.

Wij zijn, mede door de vele contacten in de markt, in staat om zowel omvangrijke als kleinere opdrachten tot een
goed einde te brengen.
BEPROMA richt zich voornamelijk op:
•
Onderhoudsadvies;
•
Basis Onderhoud Analyse;
•
Conditiemeting volgens NEN 2767;
•
Energieadvies;
•
Beheer;
•
Maincontracting;
•
Projectmanagement.
Bij elk contact stelt BEPROMA zich de vraag:

"Hoe bied ik mijn klanten de dienst waar zij het meest mee zijn geholpen?"
Natuurlijk bestaat "De Dienst" niet, net zo min als "De Klant" bestaat. Daarom hebben wij een aantal
uitgangspunten benoemd, die de basis vormen van dienstverlening op maat. Onderstaand een overzicht.

Onderhoudsadvies
Onderhoud aan de gebouw gebonden installaties omvat een groot aantal technische disciplines, soms relatief
klein van omvang, maar met eigen specificaties en (wettelijke) normen. Daarom is onderhoud een lastig proces
voor wie er niet "in zit". Ook om succesvol te kunnen uitbesteden is voldoende kennis van de materie nodig.
BEPROMA adviseert haar klanten over wettelijk verplicht en technisch / economisch aan te bevelen onderhoud
aan alle gebouw gebonden installaties. Desgewenst stellen wij voor u jaar- en meerjaren onderhoudsplanningen
en -begrotingen op en controleren wij het uitgevoerde onderhoud op doelmatigheid en kwaliteit.
"Het goed uitvoeren van onderhoud heeft geen zin als het niet het juiste onderhoud is"
Maar is dat toestandsafhankelijk, uitsluitend correctief, periodiek preventief of een andere vorm van onderhoud?
Er zijn veel verschillende onderhoudsmethodieken.
Termen als FMECA, TCO, TLCC, RCM, R&ME, TAO, RBM, TPM*, etc. worden te pas en te onpas gebruikt.
En wat betekent het goed uitvoeren van het juiste onderhoud voor de bedrijfszekerheid en de levensduur van de
installatie, het energieverbruik, het comfort en de beleving van klanten en medewerkers, de uitstraling van het
bedrijf, etc.? Hoe kun je optimaliseren zonder vervelende consequenties als wettelijke sancties, ontevreden
klanten en medewerkers en te hoge kosten? Wanneer is het verstandiger om een installatie te vervangen dan om
in stand te houden en wanneer is het juist andersom?
FMECA:
RBM:
RCM:
R&ME:
TAO:
TCO:
TLCC:
TPM

Failure, Methods, Effects and Criticality Analysis
Risk Based Maintenance
Reliability Centered Maintenance
Reliability & Maintenance Engineering
Toestand Afhankelijk Onderhoud
Total Cost of Ownership
Total Lifecycle Cost
Total Productive Maintenance
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DIENSTVERLENING BEPROMA
Als onafhankelijk adviseur, gespecialiseerd en met jarenlange ervaring in onderhoud aan gebouwgebonden
installaties, kan BEPROMA deze vragen voor u beantwoorden.
Of het nu de verwarmingsinstallatie betreft, de koeling, liftinstallatie, (brand)beveiliging, (nood)verlichting,
slagbomen of welke gebouwgebonden installatie dan ook, BEPROMA kent de normen en heeft vooral ook de
ervaring om u te adviseren en bij te staan bij het optimaliseren van het onderhoud.
BEPROMA adviseert haar klanten over wettelijk verplicht en technisch / economisch aan te bevelen onderhoud
aan alle gebouw gebonden installaties.
BEPROMA levert u totaal advies voor het onderhoud aan al uw gebouw gebonden installaties.

Basis Onderhoud Analyse
De Basis Onderhoud Analyse brengt in beeld of de gebouw gebonden installaties voor wat betreft onderhoud en
inspecties voldoen aan de minimale wettelijke, normatieve en technische eisen om te kunnen en vooral te mogen
functioneren. De B.O.A. is voor de opdrachtgever verbluffend simpel, de uitkomst verrassend helder.
Na afloop van de Basis Onderhoud Analyse weet u welke van uw gebouw gebonden installaties voldoen aan
die minimale wettelijke, normatieve en technische eisen.
Maar ook welke installaties niet aan de basiseisen voldoen!
De analyse begint met een kennismakingsgesprek, waarin op maat gesneden uitleg wordt gegeven over de
methodiek, de kosten, uitvoering en de manier waarop de uitkomst wordt gepresenteerd. Dit duurt ongeveer een
kwartier.
Als het principe u aanspreekt en u het nut van de B.O.A. inziet starten wij direct, of op afspraak op een moment
dat u beter uitkomt, met de feitelijke analyse.
Daarbij worden uw gebouw gebonden installaties geïnventariseerd en wordt getoetst of aan alle wettelijke
verplichtingen wordt voldaan, bijvoorbeeld de SCIOS eisen voor stookinstallaties, de F-gassen regeling voor
koelinstallaties, keuringseisen voor brandblussers en brandslanghaspels, eisen voor periodieke inspecties van
brandmeld- en blusinstallaties, nood- en richtverlichting, legionella preventie, etc.
Bovendien nemen wij de technische staat van uw installaties op en kijken daarbij met name of het minimaal
vereiste onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd.
Doel hiervan is te bepalen of de installatie nog redelijk in staat is om zijn technische functie uit te voeren.
Afwijkingen worden gesignaleerd. Denkt u hierbij aan slippende V-snaren, lekkende appendages, volle filters,
knipperende TL buizen, slecht brandende cv branders, etc.
Het enige wat u hoeft te doen is ervoor zorgen dat alle ruimtes toegankelijk zijn (sleutels) en onderhoudsrapportages en certificaten van reeds uitgevoerde inspecties en keuringen beschikbaar zijn.
Soms zal begeleiding door één van uw medewerkers nodig zijn, overigens meestal alleen als uw bedrijfsvoering
dit vereist of de situatie in uw gebouw erg onoverzichtelijk is en geen tekeningen aanwezig zijn.
Binnen enkele dagen ontvangt u een schriftelijke rapportage en maken wij een afspraak met u om de
resultaten te bespreken. Uiteraard geeft het rapport niet alleen aan wat is geconstateerd, maar zult u waar
nodig ook advies krijgen over te nemen acties.

Conditiemetinq volgens NEN 2767
Hierbij wordt volgens een genormaliseerde - en daardoor objectieve- werkwijze de fysieke staat, de conditie, van
(delen) van gebouwen en installaties bepaald.
De kosten van eigendom, gebruik en beheer van onroerend goed inclusief de technische installaties worden voor
een groot deel bepaald door de kosten van het onderhoud.
In de praktijk bleek dat bij verschillende opnames van hetzelfde gebouw en installaties de aanbevolen onderhoudsmaatregelen en de bijbehorende kosten grote verschillen lieten zien. Een en ander was sterk afhankelijk
van de onderhoudspartij of -adviseur.
De NEN 2767 is geboren vanuit de behoefte van de (vastgoed)markt om de staat waarin onroerend goed en
gebouwgebonden installaties zich bevinden op een uniforme en onafhankelijke manier te kunnen vastleggen.
Tijdens een nauwkeurige en gedetailleerde inspectie worden aan de hand van in de Nederlandse Norm (NEN
2767) vastgestelde gebrekenlijsten de
•
ernst,
•
omvang en
•
intensiteit
van gebreken aan bouwdelen en/of installaties vastgelegd.
Door aan deze gebreken een conditiescore toe te kennen ontstaat een goed beeld van de staat van de asset.
En omdat de waardering en berekening -opnieuw: -volgens vastgelegde normen gebeurt levert dit een objectief
oordeel en daarmee een in de markt te vergelijken conclusie van de conditie van gebouw en/of installaties op.
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Door ook de gewenste conditie vast te leggen kan een eenduidig verbeterplan worden opgesteld, in tijd gefaseerd
en financieel gewaardeerd op basis van de te nemen acties.
Dit noemen we de Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) met als uitvloeisel de Financiële Meerjaren
(Onderhouds) Planning (FMJOP of FMJP)
Hierdoor krijgt u een goed en in de markt vergelijkbaar beeld van de te verwachten kosten in de komende jaren.
U heeft daarmee een middel om de conditie van uw onroerend goed te bewaken en op de kosten te sturen.

Enerqieadvies
BEPROMA begrijpt heel goed dat kostenbesparing een belangrijke drijfveer is voor het terug dringen van het
energieverbruik. En in het verlengde daarvan dat te hoge kosten een belangrijke belemmering kunnen vormen
voor investeringen om het verbruik terug te dringen.
Een goede en betrouwbare berekening van de te verwachten terugverdientijd ("ROI") is daarom een belangrijk
onderdeel van een BEPROMA besparingsadvies.
Maar "CO2 neutraal" en het minimaliseren van de "footprint" die wij als generatie achterlaten zijn al lang geen
loze kreten meer! Steeds meer is de zorg voor het milieu onderdeel van het beoordelingsproces om wel of niet te
investeren in verbeteringsmaatregelen. En daarmee zijn de zorg voor onze toekomst en die van onze kinderen
een belangrijke overweging om voorzieningen gericht op energiebesparingen door te voeren die niet altijd
aantoonbaar binnen korte tijd zijn terugverdiend. Of misschien zelfs helemaal niet direct financieel renderen, maar
simpelweg een hele grote bijdrage leveren aan verduurzaming van onze planeet. Duurzaamheid en kosten in de
juiste verhouding zijn meer en meer van belang. BEPROMA neemt deze overwegingen mee in het advies.
Steeds meer wordt onderkend dat bepaalde voorzieningen niet alleen energie besparen, maar door verbetering
van het binnenklimaat het comfort verhogen en daarmee bijdragen aan het persoonlijk welbevinden. En
daarmee indirect bijvoorbeeld het ziekteverzuim en zelfs de productiviteit positief kunnen beïnvloeden.
Overigens heeft energiebesparing ook een hele duidelijke relatie met het goed uitvoeren van het juiste
onderhoud. Dit werkt zowel comfortverhogend voor de gebruiker als energiebesparend en levensverlengend
voor de installaties.
Toch komt er een moment dat een keuze gemaakt moet worden tussen nog langer onderhouden en in stand
houden en de (economische) levensduur in relatie met het energiegebruik.
BEPROMA neemt al deze overwegingen in het energieadvies mee en helpt u de juiste keuze te maken.
Beheer
BEPROMA biedt onder de noemer beheer keur aan ondersteunende taken.
Als voorbeelden van die diensten en producten kunt u denken aan:
•
Opname van en rapportage over alle in en aan de gebouw(en) aanwezige installaties en bouwkundige
voorzieningen;
•
Analyse van uw contracten betreffende gebouw(en) / installaties en de bevindingen rapporteren c.q. het
doen van voorstellen tot verbetering op het gebied van uitvoering en kosten;
•
Melding en opvolging van alle storingen in/aan uw gebouw(en) via één telefoonnummer c.q. e-mailadres;
•
Aansturing van derden voor werkzaamheden in het kader van correctief en preventief onderhoud,
uitbreidingen en aanpassingen.
•
Nauwkeurig administreren en rapporteren van meldingen, werkzaamheden, kosten, enz.;
•
Desgewenst tussentijdse aanpassing en verrekening van energie- en servicekosten;
•
Opstellen en bijhouden van meerjaren onderhoudsplannen;

•

(etc.)

Ook andere facilitaire diensten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak, groenverzorging en afvalverwijdering kunnen
desgewenst door BEPROMA worden beheerd. Het spreekt van zelf dat u niet verplicht bent om alle diensten af te
nemen. Met u stellen wij graag het meest passende pakket voor u samen.
U begrijpt:
BEPROMA vindt beheer een te simpele aanduiding voor een scala aan diensten en werkzaamheden.
Maincontractinq.
Het begrip "Maincontracting" is niet nieuw, maar krijgt op dit moment meer allure doordat de Rijksgebouwendienst
deze werkwijze heeft omarmd.
De RGD beschrijft maincontracting_als:
"Het afsluiten van integrale prestatiecontracten tussen opdrachtgever en één marktpartij voor beheer en
onderhoud van gebouwen. Die marktpartij is verantwoordelijk voor de (coördinatie van) het beheer en onderhoud
en de kwaliteit van het geleverde werk door contractanten.
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De opdrachtgever krijgt de regierol en richt zich op de controle van de geleverde prestaties"
BEPROMA heeft ruime ervaring met deze werkwijze voor zowel uitvoering als coördinatie en aansturing van
diverse disciplines als onderdeel van beheer en onderhoud van gebouwen.
BEPROMA wil en kan deze maincontractor zijn en daarmee een nog betere invulling geven aan Totaal Beheer.
Het is voor ons vanzelfsprekend dat de kaders in nauwe samenwerking met klant en opdrachtnemer(s) van
BEPROMA worden vastgesteld en eenduidig vastgelegd; in de praktijk maken we de overeenkomst samen.
Waar van toepassing worden normen en wettelijke eisen gerespecteerd. Uitgangspunten op strategisch niveau
worden door u -eventueel in overleg met BEPROMA- vastgesteld, waarna wij adviserend zullen optreden en
namens u de tactische en uitvoerende facetten beheren.
Projectmanagement
"Een project is een tijdelijk proces met een eigen organisatie om een uniek en van te voren gedefinieerd
product te maken of resultaat te behalen"
BEPROMA hanteert voor projectmanagement de PRINCE2™ methode als leiddraad. Dit is een gestructureerde
methode van projectmanagement die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode richt zich op
de management aspecten van een project:
•
organisatie
•
planning
•
controle
en stuurt / bewaakt met name op
•
tijd
•
geld
•
kwaliteit
Door toepassing van PRINCE2™ wordt de betrokkenheid van de gebruiker bij het eindproduct gestimuleerd en
ondersteund.
Essentie is steeds dat een project gestructureerd bestuurd moet worden aan de hand van benoemde en
herkenbare fases.
Een project heeft bij BEPROMA een duidelijk begin, gaat herkenbaar en geconditioneerd over in de volgende
fase, bijvoorbeeld van ontwerp via voorbereiding naar realisatie en kent een even herkenbaar eind.
Alvorens over te gaan tot definitie van een project vindt door BEPROMA een grondige inventarisatie plaats van
de wensen en eisen van de opdrachtgever, waarbij vooral het doel en het gewenste resultaat van het project een
prominente plaats innemen.
BEPROMA start geen project zonder dat het gewenste resultaat eenduidig is vastgelegd.
Projectbegeleiding
Hoewel BEPROMA zich hard maakt voor integraal projectmanagement behoort ook projectbegeleiding sec tot de
scope. Denkt u hierbij aan uitvoeringsbegeleiding en -toezicht, technische oplevering en dergelijke.
Projectbegeleiding zal veelal gewenst zijn als de opdrachtgever er van het project een onafhankelijke begeleiding
op het project wenst, die de rol van (vertegenwoordiger van) de opdrachtgever op zich neemt.
Besteksbeoordeling
Het bestek met tekeningen geeft een uitvoerige omschrijving van een bouwwerk. Meestal zijn de vakspecialisten
prima in staat om voor hun eigen discipline een bestek met bijbehorende tekeningen op te stellen. Maar een
bouwkundig bestek omschrijft vaak niet waar de sparingen voor bijvoorbeeld luchtkanalen, etc. moeten komen en
hoe groot deze moeten zijn. In het bestek voor de elektrische installaties wordt wel eens in het midden gelaten
wie bijvoorbeeld de regeltechnische bekabeling en de kabelgoten moet verzorgen. Regelmatig worden deze
zaken "in het werk bepaald". Dit leidt altijd wel tot een oplossing, maar of dit uiteindelijk de juiste en vooral de
goedkoopste oplossing zal zijn is niet zeker.
BEPROMA kan voor u onafhankelijke beoordeling van alle disciplines verzorgen. Vooral aan de onderlinge
samenhang wordt aandacht besteed.
Interim-management
Bij grote werkdruk, waarbij bij onze klanten tijdelijk extra inzet noodzakelijk is, kan BEPROMA inspringen door
werkzaamheden op interim basis in te vullen of over te nemen.
Het spreekt voor zich dat BEPROMA is aangesloten bij de NVDO, de Nederlandse Vereniging voor
Doelmatig Onderhoud, waarin opdrachtgevers, adviseurs, kennisplatforms als TWL en uitvoerende partijen
vertegenwoordigd zijn.
Bij al onze werkzaamheden houden wij rekening met ons milieu en staan wij voor duurzaam ondernemen.
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