
Toelichting

1.1 Zorg ervoor dat een gezond binnenmilieu voldoende aandacht krijgt in het Programma   
van Eisen (PVE) door het opnemen van kwaliteitseisen.

1.2 Maak in het PVE actief keuzes. Welk kwaliteitsniveau wilt u in dit woningproject bereiken?
1.3 Geef opdracht voor een integraal ontwerp, waarbij de bouwfysica en installatietechniek   

een integraal deel uitmaakt van het voorontwerp en definitief ontwerp.
1.4 Zorg dat de esthetische en technische ontwerper in de ontwerpfase de uitgangspunten   

uit het PVE volgt en die laat doorwerken op de keuze van de installaties. Leg afwijkingen   
ten opzichte van het PVE met alle partijen vast.

2.1 Zorg er voor dat in het bestek en op tekening de kwaliteiten die het resultaat zijn van het   
PVE en die betrekking hebben op energieprestatie, isolatie, kierdichting, ventilatie en   
overige installaties feitelijk zijn benoemd.

2.2 Beschrijf in het contract dat de bouwer bij de oplevering controlemetingen moet laten   
uitvoeren om de overeengekomen opleverkwaliteit van de woning inclusief de installa-  
ties aan te tonen (bij zuivere Design & Construct contracten)

OF.....
 Maak de aannemer bij de aanbesteding duidelijk dat er voorafgaand aan de oplevering door 

(of namens) de opdrachtgever controlemetingen zullen worden uitgevoerd om de overeen-
gekomen opleverkwaliteit van de woning inclusief de installaties te controleren. Neem dit op 
in bestek of contract (bij traditionele contractvorm).

2.3 Vraag aan de bouwer/aannemer bij de aanbesteding om inzichtelijk te maken hoe deze 
gestructureerd de kwaliteit controleert tijdens de uitvoering en hoe wordt voldaan aan de 
overeengekomen opleverkwaliteit, zowel van eigen werknemers als van onderaannemers en 
installateurs, en geef aan dat dit naast de prijs een gunningscriterium is.

2.4 Vraag dit ook aan eventuele nevenaannemers.

3.1 Zorg (bij een traditioneel contract) voor voldoende deskundig toezicht (opzichter, kwaliteits-
inspecteur) op de uitvoering van isolatie, kierdichting, ventilatie en overige installaties.

3.2 Vraag de bouwer om tussentijdse kwaliteitsrapporten, passend in zijn kwaliteitsplan. De 
opzichter of kwaliteitsinspecteur controleert deze.

4.1 Zie er op toe dat de installaties correct zijn ingeregeld.
4.2 Zie er op toe dat de kwaliteit van de  woningisolatie en de luchtdichtheid correct zijn 
 uitgevoerd. 
4.3 Laat genormeerde metingen uitvoeren om de gevraagde eindkwaliteit te bewaken. Bij 
 voorkeur door een daartoe gekwalificeerd of gecertificeerd bedrijf.
4.4 Zorg er voor dat de aannemer het procesverbaal van oplevering aan u overhandigt 
 (eindrapportage inclusief meetrapporten installaties zoals inregelrapport luchthoeveel-
 heden, en geluidmetingen).
4.5 Zorg dat de woning aan de bewoner wordt opgeleverd met een gebruiks- en 
 onderhoudshandleiding voor ten minste de installaties.
4.6 Zorg er voor dat alle tijdens de oplevering geconstateerde tekortkomingen binnen een 
 overeengekomen periode zijn verholpen.

5.1 Zorg er voor dat de gebruiker goed wordt geïnformeerd over het gebruik en onderhoud van 
de installaties.

5.2 Zorg dat onderhoudsbedrijven de gebruikers onderhoudscontracten aanbieden.
5.3 Geef de gebruiker inzicht in de te verwachten energielasten, maar maak ook duidelijk dat dit 

mede afhankelijk is van de gezinssamenstelling en bewonersgedrag.
5.4 Voer bij pilotprojecten na 9 maanden een automatische check uit of de energierekening 

klopt. Informeer de gebruikers over de uitkomst.
5.5 Enquêteer bij pilotprojecten de gebruikers binnen 1 tot 3 jaar na oplevering over het 
 energiegebruik, de toegepaste energiemaatregelen, het beleefde comfort en de gezond-

heidsbeleving. Gebruik de uitkomsten voor verbetering van de volgende bouwprojecten.
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Initiatief / 

ontwerp

1
Bestek  en 

aanbesteding

Noot: Dit gaat uit van 
traditionele contract-
vorm. Bij innovatieve 
bouwcontracten 
vindt de aanbeste-
ding veelal op basis 
van PVE plaats.

2
Uitvoering3
Oplevering

4
Gebruik

Noot: bij een 
gescheiden koop-
aanneemovereen-
komst verzorgt 
de bouwer het 
klantcontact. 

5 1   KopStaart aanpak

1.1 Zorg ervoor dat een gezond binnenmilieu voldoende aandacht krijgt in het 
Programma van Eisen (PVE) door het opnemen van kwaliteitseisen.

1.2 Maak in het PVE actief keuzes. Welk kwaliteitsniveau wilt u in dit woning-
project bereiken?

> Er zijn verschillende instrumenten die helpen om een keuze te maken in het 
gewenste kwaliteitsniveau, bijvoorbeeld de Toolkit Duurzame Woningbouw. 

De Toolkit Woningbouw kent kwaliteitsprofielen om kwaliteitkeuzes te 
maken. 
Zie hoofdstuk 5 van het boek. Als hulpmiddel hierbij is een digitaal 
document,  de Digitool, ontwikkeld, dat (op termijn weer) te downloaden is 
op www.toolkitonline.nl

GPR Gebouw , Greencalc, BREEAM zijn instrumenten om inzichtelijk te maken 
hoe duurzaam een gebouw is. Hoe meer kwaliteit u kiest, hoe hoger de score 
zal zijn.
Zie de websites van www.gprgebouw.nl, www.breeam.nl en
www.greencalc.com/nl-introductie.html 

Kwaliteitniveaus worden ook beschreven in
> diverse Nederlandse Praktijkrichtlijnen van NEN, bijvoorbeeld NEN 1070  
 en NEN 5077 voor beoordeling van de geluidwering in gebouwen 
> de ISSO publicaties 61, 62, 91 en 92 specifiek voor ventilatie
> handreikingen van o.a. SBR

Benoem in het pve  
> de gewenste EPC-waarde 
> de gewenste ventilatie capaciteit
> de maximale geluidbelasting van installaties binnenshuis 
> het maximaal toelaatbaar aantal uren dat de binnentemperatuur de 25 gra-

den Celcius mag overschrijden (bijvoorbeeld 100 of 200) om oververhitting 
in de zomerperiode te voorkomen en pas het ontwerp hierop aan.

Refereer zo nodig aan de BRL 6000-serie (beoordelingsrichtlijn) waarin o.a. 
eisen met betrekking tot het installeren van gas-, water-, elektrische installa-
ties en ventilatieinstallaties zijn opgenomen. BRL 6000-10 gaat over het juist 
ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen. Instal-
lateurs die voldoen aan de BRL 6000-criteria kunnen in aanmerking komen 
voor het KOMO-INSTAL-procescertificaat. Met deze beoordelingsrichtlijn BRL 
krijgt u beter grip op het installatieproces, waardoor fouten worden voorko-
men en de efficiency wordt verbeterd.

Initiatief / 

ontwerp

Bouwfase

1

Uitwerking

> Inzicht in de energielasten geven kan in de toekomst met de energie-calcula-
tor via www.niki.nl

> Het uitvoeren van een automatische check kunt u via het betreffende ener-
giebedrijf regelen.

De website www.mijnhuisinstallatie.nl, geeft voor bewoners informatie over 
het gebruik en onderhoud van specifieke woninginstallaties. Dit is bijvoor-
beeld van belang voor woningen waar de gebruikshandleiding verdwenen is.

De Stichting Klantgericht Bouwen heeft als doel de klantgerichtheid en de 
opleveringskwaliteit in de bouwbranche te verbeteren. De stichting is in 
2003 opgericht door Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis. Bouw-
bedrijven en ontwikkelaars laten hun prestaties door de stichting meten om 
zich vervolgens te kunnen verbeteren. De stichting geeft op verzoek jaarlijks 
een keurmerk uit aan die bedrijven die bovengemiddeld presteren qua 
dienstverlening en oplevering.

“Door te voldoen aan de criteria van Klantgericht Bouwen dwing je jezelf 

om niet alleen de opleverkwaliteit van het verkochte product perfect in 

orde te hebben maar ook je dienstverlening aan de klant van het begin 

tot ná het eind. Waarom? Voor de klant moet het kopen van een woning 

een feest zijn en voor ons is het een kans om trots te laten zien wie je 

bent! Bovendien verhoogt het je werkplezier.”

Daan van der Vorm, directeur Vorm Ontwikkeling B.V
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