
Commissioning en GA in 
gebouwinstallaties 

Waarom, waartoe en hoe 



Wens gebouwbeheerders 

Zo min mogelijk gezeur (overlast) tegen 
minimale kosten 

 

 Verbeteren van de prestaties, verlagen van 
operationele kosten 



Concreet 
• Weinig storingen 

• Geen comfortklachten (tevreden gebruikers) 

• Betrouwbaar en veilig bedrijf 

• Verbeterde energieprestaties 

• Efficiënt onderhoud 

 



Het antwoord: commissioning 
Want: 

• Voorkomt falen (montagefouten, onjuiste bedrijfscondities, etc)  

• Borgt een juiste bedrijfsvoering (levensduur installatie) 

• Borgt een goede werking (energie en comfort) 

• Efficiënter beheer en gebruik (juiste documentatie en 
instructie van personeel) 

 



Kosten/baten cx 
Kosten Cx: 

– Bestaande bouw ca € 3/m2 

– Nieuwbouw ca € 9/m2 

– Gerelateerd aan 
bouwkosten 0,25 tot 2% 



Kosten/baten cx 
Energie-baten Initial-Cx: 

– Terugverdientijd 0,7 tot 
ca 5 jaar (mediaan), 
maximaal 20 jaar 

– Grote spreiding  
terugverdientijd = projectspecifiek 
 



Kosten/baten cx 
– Besparing op energie gerelateerde 

kosten: ca 8 tot 29%  
  € 0,20 tot € 2,30 / m2 

– Besparing op niet energie gerelateerde 
kosten:  
  € 2,50 tot € 80,00 / m2 



baten Cx 
– Helaas geen garantie voor kostenbesparing 
– WEL zijn extra kosten (voor Cx) voorspelbaar  

• je weet waar je het aan uitgeeft 
• Vooraf calculeerbaar 
• Je hebt een keuze (ook in het niveau van Cx) 

– Cx niet toepassen  
• geeft kans op disfunctioneren installaties 
• bijbehorende onbekende faalkosten 
• Je hebt geen keuze meer 

– De meeste besparingen treden op door vermeden kosten 

 



Een casus 
Als de bouwkosten voor een pand 
2,5mln bedragen dan: 

 

 

 

• Zijn de exploitatiekosten 7,5mln, 
waarvan het grootste deel correctief 
onderhoud. 

• 1% verbetering op conditie en energie 
is dus circa €75.000,-. 

+ Gebouwcomfort en productiviteit. 
+ Interne work-load neemt af (klachten, 
aansturen partijen, storingsbonnen). 
 

Schatting kosten Cx: 350 uren (intern+extern) 
Rekentarief: €85,- €30.000,- 
 
Af:  
Minder bouwfouten en restpunten 
Efficiëntie bouw- en realisatie 
 



(We gaan) Commissioning toepassen 



Commissioning is niet 



Hoe commissioning toepassen 



Cx Proces 

IV - Uitvoeringsfase 
Realisatie Overdracht 

II - Ontwerpfase 
VO DO 

III - Uitwerkingsfase 
Bestek 

I - initiatiefase 
Programma Planning 

V – Ingebruikname en beheerfase 
Nazorg Beheer en gebruik 

CX oude stijl 

Cx = OPLEVEREN 
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Waar staat de werkgroep? 

Afgelopen 1,5jaar 

• Verkrijgen van inzicht in de positie van GA in de 
bouwkolom (rolverdeling SI / Aannemer / adviseurs etc.)  

• Bezinning op de kansen en knelpunten voor Cx in GA 

• Inventarisatie van bestaande modellen en richtlijnen 



GA spilfunctie in Cx 

Let op:  
Cx is een 

team-effort 



Cx mbv GA 

Kwaliteitsborging door het inbouwen van de 
juiste checks  

• Als onderdeel van de ontwerpstappen  

• Tussen disciplines  

• Binnen eigen ontwerp- en uitvoering  

    



Cx mbv GA 
• Voldoet de aangeboden scope aan de gewenste 

functionaliteit (PvE)?  
• Wordt de installatie uitgewerkt volgens de geldende 

normen en richtlijnen (bestek)?  
• Zijn er externe factoren die de GA-scope kunnen 

beïnvloeden? (Zoals ontwerpwijzigingen) (werkvoorbereiding)  
• Worden installaties opgeleverd functioneel en volgens 

scope? (oplevering)  



Waar gaan we naar toe 
Komende jaar 
• Ontwikkelen van een Cx richtlijn voor GA.  

KISS (Keep it Simple and Specific!) 
• Afstemming met andere disciplines en DBCA (B/W/E) 
• Het belang van Cx onder de aandacht brengen bij 

doelgroepen 
• Gebruik van de Cx richtlijn moet vanzelfsprekend zijn; 

niet verplicht! 


