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1.1.1.1. VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Wat kunt u met dit programma doen? Met dit programma kunt u het onderhoud van de gebouwen 
waarvoor de vereniging verantwoordelijk is, op korte en lange termijn inzichtelijk maken. Het 
programma rekent automatisch uit wat de te verwachten kosten per jaar zullen zijn en dat voor een 
periode van 10 jaar. Het is een gebouwenbeheerprogramma en geen calculatieprogramma. Het is ook 
geen financieel programma dat de reserveringen berekent. De wijze van reserveren is 
verenigingsgebonden. Met de financiële gegevens uit het programma kan de penningmeester wel een 
eigen reserveringsplan opzetten.  
 
Aan de hand van de gedetailleerde overzichten en berekende bedragen kunnen verdere besluiten 
worden genomen. Bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden voor het komende jaar inplannen, 
werkzaamheden nog even uitstellen of juist naar voren halen. De eenheidsprijzen zijn gebaseerd op het 
laten uitvoeren van werkzaamheden, dus inclusief arbeid (prijspeil 2013). Deze prijzen dient u jaarlijks 
zelf aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van  indexcijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 
 
Gemeente Den Haag, Sportsupport verwacht met dit hulpmiddel te kunnen voldoen aan de wens van 
de verenigingen in Den Haag. Wij wensen u dan ook veel plezier met het programma en vernemen 
graag uw reactie. 
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2.2.2.2. Bepalen van gegevensBepalen van gegevensBepalen van gegevensBepalen van gegevens    
 
Wat moet u niet doen? 
U moet niet achter uw computer gaan zitten en zonder enige voorbereiding beginnen met het invullen 
van de gegevens. U bezorgt uzelf daar meer werk mee dan nodig. Bovendien kunnen fouten worden 
gemaakt die u nog lang kunnen achtervolgen.  
Het programma denkt en doet niet voor u. Het programma rekent voor u nadat u de gegevens heeft 
ingevuld. Het opzetten is vergelijkbaar met dat van een boekhoudsysteem. Van u wordt dus een 
actieve houding gevraagd om het programma voor uw eigen situatie op te zetten en vervolgens bij te 
houden. Doet u dat niet dan zal de waarde na enige tijd teruglopen omdat de gegevens niet meer 
betrouwbaar zijn.  
  
Wat moet u wel doen? 
In een goede aanpak wordt een aantal stappen herkend: 

• Inventariseren 

• Uitwerken  

• Controleren in praktijk 

• Bepalen van bouwdelen 

• Invoeren van gegevens  

• Aanbrengen van wijzigingen t.o.v. standaardlijst 

• Vrije invoergegevens 

• Jaarlijks bijwerken 
  
Inventariseren 
U begint met het verzamelen van bouwkundige gegevens van het gebouw of de gebouwen. 
Tekeningen, offertes, bestekken en andere relevante stukken. Uit deze gegevens kan veel informatie 
worden gehaald die in het systeem worden gevraagd.  
Tekeningen, mits regelmatig na verbouwingen bijgewerkt, kunnen worden gebruikt om de afmetingen te 
bepalen. Hebt u zelf geen tekeningen, doe dan eens navraag bij het bedrijfsbureau van de afdeling 
Buitensport of de afdeling bouwvergunningen van de gemeente. De oorspronkelijke tekeningen zijn 
meestal in het archief aanwezig. Tegen betaling kan vaak een kopie worden gemaakt. 
  
Zijn er geen betrouwbare tekeningen, dan moet u zelf aan de slag door alles op te meten: lengte, 
breedte en hoogte van het gebouw en van de verschillende ruimten. Voor de oppervlakte van een 
gebouw worden altijd de buitenmaten aangehouden. Voor de binnenruimten uiteraard de werkelijke 
binnenmaten. Het verschil in het bruto en netto oppervlak zijn de muren.  
  
Indien een gebouw in de loop der jaren uitbreidingen heeft ondergaan is het belangrijk van de 
verschillende bouwdelen het bouwjaar te weten. De onderhoudstermijnen worden gekoppeld aan het 
oorspronkelijke bouwjaar. 
Het zal duidelijk zijn dat het opzetten van een meerjarenonderhoudsplanning het gemakkelijkst gaat als 
alles nog nieuw is. De gegevens zijn bekend, de tekeningen actueel en er behoeft maar met één datum 
te worden gewerkt. 
  
Uitwerken 
Voor iedere ruimte in het gebouw wordt een overzicht van relevante gegevens gemaakt: 

• plafondoppervlak 

• wandoppervlak 

• openingen in de wanden (deuren en ramen) 

• vloeroppervlak 
  
Vervolgens wordt per onderdeel genoteerd welke materialen zijn toegepast en welke elementen in, op 
of aan betreffend onderdeel zijn aangebracht. Een voorbeeld van een plafond:  

• afmetingen:  5,00 x 3,25 m, netto oppervlak 16,25 m
2
 

• materiaal:  gipsplaat 

• afwerking:  gesausd in 2002 

• op-/aanbouw:  4 ingebouwde TL-armaturen, 2 afzuigrozetten 
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Ook de buitenkant van het gebouw wordt op deze wijze opgenomen, waarbij van boven naar beneden 
en per vlak moet worden gewerkt. Deuren, ramen en installaties worden meestal toegekend aan de 
belangrijkste ruimten. Buitendeuren en ramen behoren tot de gevel. De belangrijkste functie voor de 
warmwaterinstallatie is het voorzien van warm water aan de kleedgelegenheid. De 
verwarmingsinstallatie kan worden toegekend aan de kantine maar ook aan de kleedgelegenheid als er 
sprake is van een gecombineerd systeem. 
  
Een voorbeeld van een voorgevel: 

• afmetingen:  24,00 x 3,25 m, netto oppervlak 57 m² (bruto minus  
   gevelopeningen)  

• materiaal:  metselwerk, platvol gevoegd, bijgewerkt 2000 

• kozijnen:  4 stuks à 4 m², hardhout, meranti, gebeitst in 2003 
                      4 stuks raamdorpels à 2 meter 

• beglazing:  4 stuks à 3,2 m², dubbel glas 

• deuren:   2 deuren met glas, gebeitst 2003 
2 stuks onderdorpels à 1,10 m 

• op-/aanbouw:  2 stuks buitenverlichting 
      zonneschermen, 4 stuks à 4 m² (raamoppervlak) 
  

Voor de maat van de gevelopeningen wordt altijd de buitenzijde van de kozijnen genomen. Voor deuren 
en ramen moet per deur of raam apart het hang- en sluitwerk worden ingevoerd. 
  
Bij het opnemen van het gebouw is het handig om een uitdraai van de standaardlijst bij de hand te 
hebben. Daarmee kan per ruimte of gevel worden afgecheckt of alle onderdelen worden meegenomen. 
Ook staat daarop aangegeven welke eenheden worden toegepast of wat er gemeten moet worden. 
  
Controleren gegevens  
Als het huiswerk op basis van bijvoorbeeld tekeningen en bestek goed is gemaakt, is het controleren 
van de gegevens aan de hand van de feitelijke situatie een fluitje van een cent. Bewerkelijker wordt het 
als alle maten moeten worden opgemeten of worden nagelopen als blijkt dat de verzamelde gegevens 
niet helemaal betrouwbaar zijn.  
  
In deze fase is het ook wenselijk om de data van recent uitgevoerd onderhoud of recente vervangingen 
nog eens goed te controleren. Het programma weet namelijk niet wanneer bepaald onderhoud is 
uitgevoerd en gaat standaard uit van het bouwjaar plus de termijnen (cycli) die daarvoor worden 
gehanteerd. Als in 2003 alles buitenom uitvoerig is geschilderd, zal deze datum apart moeten worden 
ingegeven. Dateert een gebouw uit 1985 en is de verwarmingsketel in 2001 vervangen, dan zal deze 
datum moeten worden ingevoerd. Doet u dat niet, dan zal het programma in 2005 aangeven dat de cv-
ketel hoognodig vervangen moet worden. Voor een cv-ketel wordt een technische levensduur van 15 
jaar aangehouden. 
  
De ervaring bij het opzetten van een meerjarenonderhoudsplanning is dat in de eerste twee à drie jaren 
een enorme waslijst met maatregelen verschijnt omdat het programma niet weet wanneer voor de 
laatste keer het onderhoud is uitgevoerd. Door per onderdeel nog eens na te gaan wanneer voor de 
laatste keer het bijbehorende onderhoud is uitgevoerd kan dit probleem worden weggenomen. 
  
Bepalen van bouwdelen  
Nu een overzicht van alle ruimten en andere elementen van het gebouw is verkregen, moeten de 
zogenaamde bouwdelen worden benoemd. Het programma heeft standaard ruimte voor 10 
bouwonderdelen per complex of per gebouw. 
  
Hebt u maar één complex dan heeft u extra mogelijkheden. In plaats van een onderverdeling in 
complexen kan een onderverdeling in gebouwen worden gemaakt. Het kan voorkomen dat de 
vereniging een clubgebouw (kantine) heeft, dat in eigendom van de vereniging is en het kleedgebouw 
eigendom van de gemeente maar onderhouden door de vereniging. In dit geval zou het handig zijn hier 
onderscheid in te maken. De vereniging heeft echter meer zicht op de eigendomssituatie dan in deze 
handleiding te vermelden is. 
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Per gebouw zijn er dan 10 bouwonderdelen te benoemen. Zijn er nog meer gebouwen - bijvoorbeeld 
een tribune, aparte berging, kassahokje - dan kunnen deze als zelfstandig bouwdeel bij een van de 
gebouwen ondergebracht of worden ingevuld in een apart Excel-bestand.  
  
Een bouwonderdeel kan één gebouwdeel zijn maar ook een aantal ruimten binnen een gebouw. Het 
samenvoegen van ruimten kan naar eigen inzicht worden gedaan. Onderscheidend zijn bijvoorbeeld 
verschillen in bouwjaar. Zijn er 10 kleedkamers die uit 1990 dateren dan vormen die samen één 
bouwdeel. De 4 kleedkamers die in 2000 zijn bijgebouwd, vormen een ander bouwdeel. Zo kan de 
kantine als een geheel worden opgenomen, maar het keukengedeelte plus berging kan ook worden 
afgescheiden. Is er in 2005 een jeugdhonk bijgebouwd dan zou dat een zelfstandig bouwdeel kunnen 
zijn. Verschillen in uitvoering binnen een aantal samengevoegde ruimten kunnen later worden 
gespecificeerd (benoemd) als de onderdelen worden ingevoerd.  
  
De indeling in bouwdelen is erg belangrijk omdat deze indeling de structuur van het programma vormt.  
Een bouwdeel kan later niet gemakkelijk worden verwijderd omdat daarmee ook alle gegevens die aan 
het bouwdeel hangen worden verwijderd. Aanpassing is overigens altijd mogelijk. 
Let verder op: er zijn standaard 10 mogelijkheden per complex of per gebouw. Het kan wenselijk zijn 
om bij het opzetten van het meerjarenonderhoudsplan niet direct alle mogelijkheden te benutten maar 
ruimte te houden voor toekomstige aanpassingen.  
  
Invoeren van gegevens  
De eerste stap is het benoemen van het (de) complex(en) of van de gebouwen (zie hoofdstuk 4). Er zijn 
maximaal twee mogelijkheden per vereniging. Vervolgens worden de bouwonderdelen (max. 10 per 
complex of gebouw) aan de complexen of gebouwen toegevoegd. De derde stap is het toevoegen van 
onderdelen en gegevens per bouwonderdeel. De laatste stap is het invoeren van vrije gegevens. 
 
Op deze plaats zal nader worden ingegaan op het invoeren van de onderdelen en de maatregelen per 
onderdeel.  De gegevens worden gespecificeerd per ruimte ingevoerd. Hier wordt onderscheid gemaakt 
tussen: 

• exterieur gevels 

• exterieur daken 

• interieur 

• installatieruimten 
  
Voorbeelden:  
De vloeren van 10 kleedkamers zijn afgewerkt met tegels. In het programma wordt ingevoerd:  

• onderdeel:  vloerafwerking tegelvloer dubbel hard gebakken 

• specificatie:   kleedkamers 1-10  

• bouwjaar:  1990 

• hoeveelheid:  (10 stuks x 15 m²  =) 150 m²  
  
Van dezelfde 10 kleedkamers hebben de eerste vijf een plafond van gipsplaat (pleisterwerk). De 
kleedkamers 6-10 zijn voorzien van schrootjes. De schrootjes zijn bij de bouw (1990) aangebracht en 
de gipsplaten in 2000. In het programma worden nu ingevoerd: 

• onderdeel:   plafondafwerking pleisterwerk 

• specificatie:   kleedkamers 1-5 

• bouwjaar:   2000 

• hoeveelheid:   (5 x 15 m² =) 75 m² 

• onderdeel:   plafondafwerking hout 

• specificatie:   kleedkamers 6-10 

• bouwjaar:   1990 

• hoeveelheid:   (5 x 15 m² =) 75 m²  
  
Op deze wijze kunnen verschillen per ruimte alsnog worden aangegeven. De gespecificeerde 
onderdelen worden in het totaaloverzicht afgedrukt.  
  
Aanbrengen van wijzigingen t.o.v. de standaardlijst 
Geadviseerd wordt om eerst alle onderdelen en maatregelen in te voeren zoals deze in de 
standaardlijst zijn opgegeven. Als alle posten ingevuld zijn en op compleetheid zijn gecontroleerd, dan 
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kan worden overgegaan tot het bewerken of manipuleren van de verschillende gegevens. Met deze 
werkwijze wordt voorkomen dat al bewerkte gegevens voor een tweede keer worden bewerkt of dat 
bepaalde zaken worden vergeten. 
  
In deze fase worden bijvoorbeeld de data van de laatste uitvoering van bepaald onderhoud ingevoerd. 
Als alle houtwerk buitenom in 2003 is geschilderd moet dit worden aangegeven. Is in 2000 de cv-ketel 
vervangen dan moet dit worden aangegeven.  
  
In deze fase kan ook de onderhoudsstatus van verschillende onderdelen worden ingevoerd. Bij een 
goed beheer van een gebouw wordt jaarlijks een inspectie uitgevoerd waarbij wordt beoordeeld of iets 
er nog goed uitziet, nog enige tijd mee kan of al in slechte toestand verkeert. Alle geconstateerde 
gebreken kunnen achter een onderdeel worden ingevuld in het opmerkingen veld. 
  
Een gevolg van de inspectie kan ook zijn dat de technische levensduur wordt verlengd. Bij de jaarlijkse 
controlebeurt geeft de installateur aan dat de cv-ketel nog wel 2 jaar mee kan terwijl het schema 
vervanging aangeeft. Het kan ook zijn dat er versneld onderhoud moet worden uitgevoerd omdat bij 
een lekkage verrotting wordt vastgesteld. In plaats van over drie jaar moet acuut de dakbedekking 
worden vervangen. 
  
Het programma biedt de optie om bedragen aan te passen als werkzaamheden in zelfwerkzaamheid 
worden uitgevoerd en er alleen materiaalkosten en inhuren van speciale apparatuur overblijven. Hiertoe 
zal zelf een inschatting (%) van overblijvende kosten moeten worden gemaakt.      
  
Invoeren vrije gegevens 
Als laatste komen de zaken aan de orde die niet in de standaardlijst zijn opgenomen of waarvan de 
kosten sterk afwijken van de in het programma opgenomen bedragen. Het programma biedt de 
mogelijkheid om elke gewenste bouwkundige informatie aan het programma toe te voegen. 
  
Voorbeelden: 
Voor alle installaties wordt een servicecontract voor 10 jaar afgesloten tegen een vast bedrag per jaar.  
Middels de vrije invoer wordt dit servicecontract ingevoerd. Let op: in de standaardlijst is jaarlijks ook 
een bedrag voor onderhoud aan een cv-ketel of warmwaterinstallatie opgenomen.  
  
Er wordt besloten een aantal kleedkamers te strippen en daarna te moderniseren. De kosten hiervoor 
kunnen als één post via de vrije invoer worden opgenomen. Aangezien daarmee een aantal andere 
geplande maatregelen, mogelijk ook in de nabije toekomst, komen te vervallen dienen deze onderdelen 
te worden aangepast.    
  
Jaarlijks bijwerken 
Het bijhouden van de gegevens in het programma is de belangrijkste voorwaarde om blijvend met 
betrouwbare gegevens en cijfers te kunnen werken. Minimaal 1 x per jaar moet worden aangegeven of 
de voor dat jaar geplande onderhoudsmaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd, voorkeur is dat 
deze direct na uitvoering worden gemuteerd. Het programma vraagt hiervoor een actieve houding van 
de vereniging. In de invulvelden van het programma kan in de kolom bouwjaar worden aangegeven 
wanneer de maatregel voor het laatst is uitgevoerd, hierna wordt de cyclus automatisch hierover 
gerekend en zal deze worden doorgeschoven. 
Wordt dat niet gedaan, dan zal het programma bij de jaarwisseling de niet uitgevoerde maatregelen niet 
meenemen naar de nieuwe periode. Hiermee ontstaat een kans op een gat in de begroting.  
Wanneer een maatregel niet is uitgevoerd kunnen deze worden doorgeschoven naar het volgende jaar 
door het planjaar aan te passen. Een jaar uitstel behoeft niet direct tot problemen te leiden. Het 
uitstellen van een schilderbeurt veroorzaakt niet direct verrottingsverschijnselen. Bovendien loopt de 
verenigingsboekhouding niet parallel met de jaarplanning van het programma.   
  
Het beste is om regelmatig uitgevoerd onderhoud in het programma te verwerken waardoor de 
gegevens steeds up-to-date blijven. Er wordt niets vergeten en er kan direct op ontwikkelingen worden 
ingespeeld.   
  
In het programma wordt uitgegaan van algemeen gehanteerde technische afschrijvingstermijnen voor 
de verschillende onderdelen en maatregelen. In de standaardlijst - een printvriendelijke versie kan 
worden uitgeprint - staan de gehanteerde termijnen aangegeven. Deze termijnen worden weliswaar 
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algemeen gehanteerd maar zijn arbitrair. De ene vereniging doet langer met een cv-ketel dan een 
andere. Door jaarlijks een grondige inspectie uit te voeren kunnen meevallers maar ook tegenvallers op 
dit punt worden verwerkt door bepaalde werkzaamheden uit te stellen of naar voren te halen. 
 
Indexering 
De kosten voor de diverse onderhoudsmaatregelen zijn geen statische gegevens. Om rekening te 
houden met de werking van de markt is er een mogelijkheid opgenomen om te rekenen met indexering. 
Door een indexering toe te voegen wordt er jaarlijks een percentage over de kosten gerekend. Wat 
vooral wordt aangehouden is een indexering van 3% per jaar. 
 
Aansprakelijkheid 
Het programma en de berekeningen zijn met de grootste zorg samengesteld. De Gemeente Den Haag, 
Sportsupport en de samensteller van dit programma aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid 
betreffende uitkomsten en/of interpretaties van berekeningen en/of gevolgtrekkingen.  
Alle niet muteerbare cellen binnen het Excel-blad zijn beveiligd, mocht u de beveiliging eraf halen om 
wijzigingen door te voeren worden deze niet ondersteund. 
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3.3.3.3. Werken met het programmaWerken met het programmaWerken met het programmaWerken met het programma    
Voor het werken met een gebouwenbeheerprogramma voor gebouwen is enig inzicht in de systematiek 
van het programma en de gehanteerde begrippen, definities en gebruikte termijnen wel nuttig. Het is 
niet per se nodig een bouwkundige achtergrond te hebben, al zal enige kennis van gebouwenbeheer 
en automatisering wel een voordeel zijn. 
Voor het invoeren van uw gegevens adviseren wij u deze handleiding aandachtig door te lezen.  
 
Toepassing 
De doelstelling van het programma is om inzicht te geven in de te verwachten onderhoudsmaatregelen 
en onderhoudskosten over een bepaalde periode. De ervaring heeft geleerd dat een gerichte en 
vroegtijdige aanpak van het onderhoud kostenbesparend werkt. 
 
De gegevens die uit het programma rollen moeten als leidraad voor het vaststellen van het jaarlijkse 
onderhoudsbudget worden gezien. De uitkomsten moeten echter niet als absolute waarden worden 
gehanteerd. Afhankelijk van de lokale omstandigheden, de eigen mogelijkheden en eventuele 
concurrentieverhoudingen kunnen scherpere bedragen worden gerealiseerd. Afhankelijk van 
beschikbare - beperkte - middelen zal voorts prioriteitsstelling dienen te geschieden. 
 
De gehanteerde eenheidstarieven zijn "standaard in de markt" gehanteerde onderhoudsbedragen. 
Deze zijn afkomstig uit praktijkgegevens en databases met in Nederland erkende kengetallen voor 
beheer en onderhoud.  
 
Algemene termen 
Complex 
Het totale sportcomplex inclusief gebouwen en voetbalvelden. 
 
Bouwdeel 
De te onderscheiden bouwdelen (functies) dit behoeven geen losstaande gebouwen te zijn. 
Bijvoorbeeld, kantine, kleedruimten, materiaalruimte, etc. 
 
Onderdeel 
De binnen een bouwdeel te onderscheiden onderdelen. Bijvoorbeeld: binnen-/buitenkozijnen, 
dakbedekkingen, verwarmingsinstallaties, etc. 
 
Maatregelen 
Bij een onderdeel behoren maatregelen, die kunnen zijn schilderen, vervangen, onderhoud, 
dakbedekking overlagen, etc. 
 
Vrije invoer 
Binnen dit veld kunt u bijvoorbeeld alle onderhoudscontracten en overige vrij in te voeren gegevens 
invoeren. Tevens bijvoorbeeld kosten voor terreinonderhoud, kantine- en schoonmaakdiensten, etc. 
 
Meerjarenplanning 
Hier worden de verwachte kosten van de maatregelen over 10 jaar gespecificeerd weergegeven. 
Onderaan de berekening worden deze nog gespecificeerd naar jaarbedragen. 
 
Startjaar planning 
Het jaar waar de telling moet starten m.b.t. het onderhoud. In de meeste gevallen wordt hier het jaartal 
van het volgende jaar ingevuld. 
 
Percentage 
Voor de bedragen waarmee standaard wordt gerekend kunt u een bepaald percentage kiezen. 
Wanneer u bijvoorbeeld het schilderwerk in eigen beheer wilt uitvoeren en er geen arbeid maar alleen 
materiaal moet worden gerekend dan kunt u bijvoorbeeld 40% selecteren. Dit kan ook gebruikt worden 
om aan te geven dat bijvoorbeeld 50% van het metselwerk opnieuw gevoegd moet worden. Het 
percentage wordt doorgerekend in de totale kosten weergegeven binnen de 
meerjarenonderhoudsplanning. 
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Voorblad 
 
Het voorblad is ontworpen om in één overzicht alle informatie over uw complex/gebouw inzichtelijk te 
maken. Alle velden gemarkeerd met <…> kunnen worden ingevuld met de gevraagde gegevens. Het 
gaat hier om gegevens over de vereniging als adresgegevens en 
gegevens over de contactpersoon binnen de vereniging. 
Binnen gebouwgegevens kunnen alle basisgegevens met 
betrekking tot het gebouw worden ingevuld. Zoals het gebouwtype: 
kleedgebouw of kantine, adresgegevens, bouwjaar, BVO (bruto 
vloeroppervlak) en gegevens over de beheerder. 
 
Het bouwjaar op het voorblad wordt niet gebruikt voor het 
automatisch berekenen van het jaar van uitvoering binnen het 
meerjarenonderhoudsplan. Het kan namelijk voorkomen dat een 
deel van een het pand in een later jaar is aangelegd, bijvoorbeeld: 2 
kleedlokalen die in 2006 zijn aangebouwd aan het oorspronkelijke 
pand uit 1990. Dit zou betekenen dat de maatregelen van de 
nieuwere kleedlokalen vroegtijdig terugkomen in het 
meerjarenonderhoudsplan. 
 
Tevens bestaat de mogelijkheid om een foto toe te voegen, hiervoor 
is boven in de balk een knop opgenomen. Door hierop te klikken 
wordt er een scherm geopend waarmee u uw foto kunt opzoeken. 
Na het selecteren wordt de foto automatisch in het daarvoor 
bedoelde vak geplaatst en geschaald. 
 
In het veld opmerkingen kunt u additionele gegevens van het gebouw noteren, zoals verbouwingen of 
renovaties die hebben plaatsgevonden.  
 
In het onderste deel van het voorblad is een totaalplanning opgenomen van het pand. Hierin worden de 
totaalregels van alle bouwdelen weergegeven met een totaaltelling. Met de knop "Lege regels 
verbergen" en "Lege regels zichtbaar maken" worden de niet gebruikte/ingevulde gebouwdelen 
verborgen of inzichtelijk gemaakt. 
 
Op het voorblad worden ook de parameters voor de planning aangegeven. Hier kan het startjaar van de 
planning worden ingevuld en de indexering waarmee gerekend wordt. 
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Bouwdelen 
Onder in het scherm zijn een tiental tabbladen opgenomen, dit zijn de bouwdelen waarin u uw 
inventarisatiegegevens kunt opnemen.  
 

 
 
 
Wanneer u één van de tabbladen opent krijgt u in feite een lege meerjarenplanning te zien.  
De bovenste balken worden automatisch ingevuld vanuit de gegevens in het voorblad. Verder kunt u 
het bouwdeel uw eigen naam geven door deze in te vullen waar, in dit geval, Exterieur Gevels <1> 
staat. De naam van het tabblad wordt hiermee automatisch gewijzigd. 

In de rechterbovenhoek kunt u aangeven vanaf welk jaar de planning moet starten. Deze wordt 
automatisch doorgevoerd op alle andere tabbladen. 
 
Het registreren van een onderdeel: 
Elke regel bestaat uit een aantal kolommen, hiervan is een deel rood gemarkeerd. U hoeft alleen in 
deze rode cellen gegevens in te voeren. 
Eerst gaan we de onderdelen die we op gaan nemen registreren. Hiervoor selecteren we in de eerste 
regel de eerste cel in de kolom onderdelen.  
 

 
 
Naast de cel van het onderdeel komt een pijltje in zicht, als u hierop klikt, komt een pull-down menu in 
zicht. Wanneer u hier op klikt, komt er een keuze menu in zicht met onderdelen uit de standaardlijst. 
Kies hier uit de onderdelen die u nodig heeft. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wanneer u het onderdeel heeft geselecteerd wordt de kleur automatisch veranderd in wit. Dit is te 
gebruiken als een controle of alle benodigde kolommen zijn ingevuld. 
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Selecteer nu de naastliggende cel, u krijgt hier een gelijksoortig keuzemenu waaruit u de maatregel die 
bij het onderdeel hoort kunt selecteren. 
 

 
 
Bij het selecteren van de maatregel wordt automatisch de bijbehorende eenheid, prijs en cyclus 
ingevuld.  
 
Vul nu de hoeveelheid en het planjaar, indien bekend kan ook het bouwjaar worden ingevuld. Let wel 
dat het planjaar altijd voor het bouwjaar gaat, een onderdeel wordt namelijk afgeschreven naar de staat 
van onderhoud, niet op de theoretische levensduur. Door een percentage in te vullen kan er worden 
aangegeven hoeveel er bewerkt moet worden ten opzichte van het totaal. Dit kan ook gebruikt worden 
om de kosten te verlagen indien u dit in eigen beheer uitvoert. Als deze leeg blijft wordt er 100% 
gerekend. Het percentage wordt gerekend over de totale kosten van een onderdeel binnen de 
meerjaren planning, zijn er geen kosten ingevoerd dan zal dit geen effect hebben. 
 

 
Nu het onderdeel geheel is ingevuld en alle kolommen wit zijn worden de geraamde kosten 
automatisch in de Meerjarenplanning geplaatst. 

 
Als laatste kan er nog een opmerking worden geplaatst voor aanvullende informatie over het onderdeel 
als aanwezige gebreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste regels van het blad zijn voor het invullen van de onderdelen die niet voorkomen in de 
standaardlijst. Hier dient u alle rood gemarkeerde kolommen zelf in te vullen. Deze kunt u bijvoorbeeld 
van de offerte van het onderdeel halen of uit het onderhoudscontract.  
 

 
 
Wanneer u alle onderdelen heeft ingevoerd kunt u met de knop "Lege regels verbergen" in het 
bovenste scherm alle niet gebruikte regels verbergen.  
Als u op het voorblad kijkt ziet u in het onderste deel het door u ingevoerde bouwdeel terugkomen met 
de totale kosten per jaar. 
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Uitdraaien van gegevens 

Wanneer u het gehele gebouw van gevel tot installaties heeft ingevoerd kunt u deze in één keer 
uitdraaien. 
 
Druk hiervoor op "Bestand" -> Afdrukken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selecteer in het scherm "Afdrukken" "Hele werkmap". 

 
 
Druk eventueel op voorbeeld om het te controleren of alles goed is ingevuld en er geen overbodige 
regels in zicht komen. 
 
U kunt natuurlijk ook bladen apart afdrukken. Ga hiervoor naar het gewenste tabblad en selecteer in het 
scherm afdrukken in plaats van "Hele werkmap" "Geselecteerde bladen". 


