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1. Inleiding 

1.1.  Waarom Commissioning voor  gebouwautomatisering 
Dit document is een handvat voor de toepassing van commissioning in gebouwinstallaties, 
toegespitst op de gebouwautomatisering. Het fenomeen commissioning, kortweg Cx, vindt 
steeds meer zijn weg in de traditionele wereld van de het bouwen van gebouwen en installaties. 
In het buitenland is commissioning al veel meer ingebed in het totale bouwproces. Hier wordt 
geen gebouw of installatie meer opgeleverd zonder dat hier enige vorm van commissioning aan 
vooraf is gegaan. 
 
Commissioning is een proces wat tot doel heeft om gedefinieerde doelstellingen en criteria van 
het prestatieniveau van gebouwen, systemen en installaties te verifiëren en documenteren. Of te 
wel, worden de uitgangspunten die zijn gedefinieerd in een Programma van Eisen (PvE) gehaald, 
functioneren de installaties zoals ontworpen, binnen de uitgangspunten en condities die hiervoor 
zijn vastgelegd en heeft de opdrachtgever gekregen wat hij heeft gevraagd. Daarnaast zorgt 
commissioning ook voor een blauwdruk voor een goede documentatie van de installaties en hun 
werking en een opzet voor training van gebruiker, beheerder en onderhoudspartijen. 
 
Het commissioningsproces is een multidisciplinair proces, waarbij elke discipline (Bouwkundig, 
Elektrotechnisch, Installatie- en Regel technisch en ICT) zijn eigen taken en verantwoording kent. 
Waarom dan toch een apart commissioningsplan voor  gebouwautomatisering? Traditioneel is 
gebouwautomatisering vaak ondergebracht bij de installatietechnische (werktuigbouwkundige) 
of de elektrotechnische discipline. Door de verdergaande ontwikkelingen op het gebied van 
automatisering en integratie van deelsystemen, zien we dat gebouwautomatisering steeds meer 
tussen de disciplines staat en als het ware de verbindende factor is tussen de disciplines. Met de 
stormachtige ontwikkelingen op het gebied van ICT en de ‘honger’ naar data en informatie wordt 
deze positie alleen nog maar versterkt. 
gebouwautomatisering speelt een belangrijke rol in het gehele commissioningsproces gedurende 
de realisering van een gebouw en ook daarna. Gedurende de realisatie en oplevering is het GBS 
een belangrijke tool om de werking van de installaties te verifiëren, functioneel te controleren, 
en dit vast te leggen voor bewijsvoering. Ook na de oplevering in de gebruikersfase wordt het 
GBS toegepast voor monitoring op functioneren (techniek en energie) en perceptie 
(terugkoppeling van gebruikers m.b.t. comfort en welbevinden) 
 
Dit commissioningsplan van gebouwautomatisering heeft niet tot doel om een apart Cx proces 
op te zetten voor gebouwautomatisering. Dit zou juist moeten worden geïmplementeerd in het 
gehele Cx proces. Met dit plan geven we aan waar in het totale proces van initiatief tot 
ingebruikname en beheer, gebouwautomatisering een belangrijke bijdrage levert aan 
commissioning en het verbeteren van het eindproduct. 
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1.2. Definities en afkortingen 
Begrip / afkorting Omschrijving 

Adviseur 
B/W/E/R/ICT 

Technisch adviseur in betreffende discipline 
B = Bouwkundig / constructief 
W = Werktuigbouwkundige installaties 
E = Elektrotechnische installaties 
R = Regeltechnische installaties en GBS 
ICT = Data-installaties  

Cx Commissioning 
Het voortschrijdend geavanceerde verificatieproces vanaf het voorontwerp van een 
installatie tot op het moment dat de installatie goed functioneert na afloop van de 
garantieperiode. Commissioning is een kwaliteitsbeheersingsproces voor het 
verifiëren en documenteren van de afgesproken prestaties van gebouw en 
installaties en die vooral ook te borgen. 

CxA Commissioning Autoriteit 
Een onafhankelijke deskundige (partij) die tot taak heeft een commissioningsplan op 
te stellen en een team van commissioningsspecialisten samen te stellen. Controleert 
het commissioningsproces en waarborgt samen met de opdrachtgever het 
gevraagde proces. Bewaakt voor de opdrachtgever de (gewenste) prestaties 
die zijn vastgesteld in het commissioningsplan 

Cx Agent Commissioning professional 
Door de aannemer aangestelde expert die het Cx proces vanuit de aannemer 
begeleid en aanstuurt. Hij is de vertegenwoordiger van de aannemer in het Cx 
overleg met de CxA 

Functionele 
beschrijving 

Omschrijving van de werking van de technische installatie zoals beoogd op basis van 
hetgeen vastgelegd in het PvE  

Functietest / FAT Functionele test  / Factory  Acceptance Test , controle uitgevoerd in de “fabriek” 
waarbij de juiste werking van de software wordt geverifieerd op een testbank  

Functietest / SAT Functionele test  / Site  Acceptance Test , controle uitgevoerd “in het veld” waarbij 
de juiste werking van de hard- en software wordt geverifieerd 

Functietest / iSAT Functionele test  / ge-Integreerde Site  Acceptance Test , functionele kop-staart 
controle uitgevoerd “in het veld” waarbij de juiste werking van de hard- en software 
wordt geverifieerd, inclusief de functionele werking en koppelingen naar andere 
installaties. 

Functietest / ToAT Zie Functietest / iSAT 

GBS Gebouwbeheersysteem 
Een GBS omvat de hard- en software voor het regelen, besturen en signaleren van 
de technische installaties voor W- en E installaties, veelal uitgevoerd met een 
centrale beheer pc. 

HDS Hardware Design Specification 
.. 

Issue-log Een gedurende het gehele project doorlopend overzicht van de problemen en 
aandachtspunten, voorzien van prioriteit, oplossing en impact op het ontwerp, 
uitgangspunten en budget. 

I/O veldtesten Point to Point veldtest waarbij de verbinding (bekabeling), aansluiting en werking 
van een component wordt gecontroleerd 

Pre-functionele test .. 

PvE Programma van Eisen 
Een door de eigenaar/opdrachtgever goedgekeurd document waarin de 
uitgangspunten en criteria staan benoemd waaraan de installaties en het gebouw 
moeten voldoen.   

http://www.dbca.nl/Commissioning/Het-commissioningproces


Opzet Cx plan Pagina 7 
Versie D1.0 23 januari 2019 

RTO Regeltechnische Omschrijving 
Een omschrijving van de beoogde functionele werking van een te automatiseren 
installatie. Wordt met name toegepast bij de automatisering van 
werktuigbouwkundige installaties.  

SDS Software Design Strategie 
Het omzetten van de RTO naar een product-specifieke software uitwerking zodanig 
dat de beoogde functionele werking door de automatiseringsinstallatie kan worden 
gerealiseerd. 

Seizoensgebonden 
testen 

 

Systeemtopologie Schematische opzet van het gebouwautomatiserings-netwerk en de hardware 
componenten ten behoeve van de automatisering van de technische installaties 
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2. Overzicht van het Commissioningsproces 

2.1.  Doelstellingen commissioning 
Commissioning is een systematische werkwijze om de prestatie van het gebouw en de installaties 
te verbeteren op het gebied van beheer en onderhoud, thermisch comfort, indoor-luchtkwaliteit 
en energie-efficiency.  Commissioning is een kwaliteitsborgingsproces waarmee continu wordt 
bewaakt of voldaan wordt aan de gedefinieerde doelstellingen en criteria in de 
uitgangsdocumenten van de opdrachtgever.  
De belangrijkste doelstellingen van commissioning zijn: 

• Het eindproduct voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever 

• Kwaliteitsborging 

• Gestructureerd en goed gedocumenteerd verificatieproces 

• Gebruikers en technisch personeel zijn voldoende getraind  
Beheer- en onderhoudsdocumenten zijn volledig en voldoen aan gestelde eisen 

Daarnaast is commissioning een belangrijk middel om gedefinieerde energie doelstellingen te 
controleren en vast te leggen. Verder is commissioning ook een onderdeel van de certificeringen 
voor LEED en BREEAM. 

2.2.  Planning en tijdschema’s 
Van de werkzaamheden wordt een planning opgesteld. Ook voor de commissioning wordt en 
een planning opgesteld. Belangrijk  is om de commissionings-taken en werkzaamheden direct 
goed in de planning te verwerken. Belangrijke onderdelen moeten door middel van een Stop- en 
Go punten in de planning zichtbaar zijn. Vanuit het commissioningsplan moet duidelijk zijn 
welke acties vereist zijn voor om tot een “Go” te komen. 
 
Tevens is het belangrijk om in de planning de productie- en controle tijd van de verschillende 
documenten zoals testprotocollen , trainingsplan en functionele omschrijvingen vast te leggen. 
Regulier moeten deze documenten minimaal 4 tot 6 weken voorafgaand aan de feitelijke test of 
afname worden aangeboden ter review. 

2.3.  Commissionings-team 
 
In het commissionings-team, kortweg Cx-team, zitten vertegenwoordigers van de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, uitwerking  en realisatie van het project. Het doel van 
het Cx team is om de kwaliteitsborging vorm te geven.  
 
De volgende personen of vertegenwoordigers van kunnen deel uitmaken van het Cx team: 

• Eigenaar 

• Gebruiker 

• CxA 

• Architect 

• Technische experts 
o Adviseurs B/W/E/R/ICT 
o Systeemarchitect 
o Leveranciers 

• Aannemers 
o B/W/E/Systemintegrator 
o Cx-Agent 

 
Wie er vertegenwoordigd zijn is afhankelijk van de fase van het project, de projectomvang en de 
aanbestedingsvorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan UAV, UAVGC of PPS trajecten. 
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De taken waarvoor de leden van het Cx team verantwoordelijk zijn, zijn afhankelijk van hun 
functie en van de fase van het project. 
Deze taken zijn:  

• (L) = (Lead) Leiding nemen en verantwoordelijk 

• (S) = (Support)  Ondersteunen en assisteren 

• (A) = (Approve)  Controleren en/of Goedkeuren 

• (P) = (Participate)  Deelnemen aan de activiteit 

• (I) = (Inform) Informeren 

• (V) = (Verify)  Verifiëren 
 
Per fase zijn deze taken benoemd in de verantwoordelijkheidsmatrix. 
 

• Lead (organiserend). Deze partij dient kennis te hebben van Cx processen en zorgt dat de 
juiste partijen op het juiste moment de juiste controles en keuringen uitvoeren. 

• Support, participate en inform (ondersteunend). Deze partijen geven ondersteunende 
informatie die bijdragen aan de juiste beoordeling en keuring van de activiteiten. 

• Approve (controlerend). Deze partij is degene die het uiteindelijke resultaat goed- of afkeurt 
en dient hiervoor dan ook over de juiste vakinhoudelijke kennis te beschikken om het 
betreffende item juiste te kunnen beoordelen en controleren. 

• Participate, deze partij neemt actief deel aan deze activiteit en brengt relevante kennis in. Dit 
kan zijn via fysieke deelname aan overleg of door aanleveren van schriftelijke informatie 

• Inform , deze partij neemt niet fysiek deel aan deze activiteit, maar dient wel te worden 
geïnformeerd over de resultaten of vraagpunten die hieruit naar voren komen. 

• Verify, deze partij verifieerd of de verstrekte informatie of documenten voldoen aan de door 
hen in een eerdere fase ingebrachte informatie of uitgangspunten. 
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2.4. Systemen en installaties ter commissioning 
Belangrijk is om aan te geven welke installaties – en onderdelen moeten worden meegenomen 
in het commissioningsproces. Ook moet hierbij worden aangegeven  tot welk niveau te testen 
en welke controles moeten worden uitgevoerd en of een training voor gebruikers en technisch 
personeel gewenst is.  
Het niveau van commissioning is afhankelijk van de complexiteit en de omvang van een project 
en de processen die hier plaatsvinden. Deze bepalen de benodigde inspanning voor 
kwaliteitsborging door commissioning. In ISSO 107 wordt hier verder op ingegaan. Zie hieronder 
de beslisboom waarmee bepaald kan worden op welk niveau commissioning moet worden 
uitgevoerd. 

 

 
Figuur 2.1 Commissionings-beslisboom (bron ISSO 107) 
 

Belangrijk is dat de beoogde toetsingsklasse wordt bepaald voor de contractvorming zodat dit 
voldoende kan worden geborgd in het totale Cx proces. Voor alle aspecten dient minimaal 
Toetsingsklasse C te worden aangehouden . 
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Voor de gebouwautomatisering zijn volgende onderdelen van belang om mee te nemen voor 
commissioning: 

 

activiteit Lead Support, 
participate en 
inform 

Approve en 
verify 

Methode 

PvE adviseur Gebruiker  Eigenaar  

Functionele 
beschrijving 

CxA S.I., gebruiker. 
eigenaar 

S.A. Controle o.b.v. 
PvE 

Systeemtopologie CxA S.I., gebruiker, 
eigenaar 

S.A. Controle o.b.v. 
PvE 

HDS S.I. S.A., gebruiker Technisch 
expert 

Controle o.b.v. 
Functionele 
beschrijving 

SDS/RTO S.I. S.A., gebruiker Technisch 
expert 

Controle o.b.v. 
Functionele 
beschrijving 

Afname regelkast S.I. CxA, gebruiker, 
eigenaar 

Technisch 
expert 

Controle o.b.v. 
HDS 

Afname software S.I. CxA, gebruiker, 
eigenaar 

Technisch 
expert 

Controle o.b.v. 
SDS 

I/O veldtesten S.I. CxA, gebruiker, 
eigenaar 

Technisch 
expert 

Controle o.b.v. 
HDS/SDS 

Functietesten S.I. CxA, gebruiker, 
eigenaar 

Technisch 
expert 

Controle o.b.v. 
RTO 

 
Daarnaast is in de volgende hoofdstukken in de opeenvolgende fasen van het Cx proces via een 
aparte kolom in de matrices aangegeven, in welk onderdeel gebouwautomatisering (GA) als 
geheel een specifieke taak heeft. 

2.5.  Issue log en afwijkingen 
De CxA is verantwoordelijk voor het opstellen van een Issue-Logboek. Alle afwijkingen, 
aandachtspunten en bemerkingen moeten worden gesignaleerd en vastgelegd in het Issue-
logboek, met impact (technisch en financieel). Tevens moet de verbetermaatregel of wijziging 
worden doorgevoerd en vergeleken met het ontwerpuitgangspunten en PvE waarna nogmaals 
de controleronde wordt doorlopen. Bij afwijking hiervan moet de opdrachtgever akkoord gaan 
(zowel technisch als financieel) alvorens het punt als opgelost kan worden beschouwd. 
Issues die niet kunnen worden opgelost blijven op de lijst (ook in volgende projectfasen) totdat 
deze zijn opgelost. Het is belangrijk dat elk punt op de lijst blijft totdat het is opgelost of 
geaccepteerd door de opdrachtgever. 
De commissioning van de gebouwautomatisering maakt normaal gesproken deel uit van het 
totale Cx plan. De bemerkingen worden dan opgenomen in het algemene Issue Log, bij voorkeur 
onder een apart hoofdstuk. Indien er geen algemeen Cx plan is, moet er een apart Issue Log 
worden aangemaakt voor gebouwautomatisering. Een voorbeeld van een Issue Log is bijgevoegd 
onder bijlage ##wordt nog toegevoegd ,  Zie  Bijlage 1, Issue Log 

 

2.6.  Verificatie documenten 
Een belangrijk onderdeel van het Cx proces is de controle- en verificatie van de documenten. 
Welke documenten moeten worden gecontroleerd is afhankelijk van de projectfase. Per fase zijn 
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de belangrijke documenten genoemd en hierbij wie verantwoordelijk is voor de controle en 
verificatie hiervan. 

 
Verantwoording en acties bij afwijkingen: 

• Kleine afwijkingen worden via het Issue Logboek vastgelegd en afgehandeld; 

• Grote afwijkingen (impact op ontwerp of financieel) worden eerst in het Cx-team 
behandeld. Het resultaat wordt vastgelegd in het Issue Logboek. 
Deze afwijkingen worden vastgelegd middels een apart Verzoek Tot Wijziging (VTW) 
formulier ; 

• Alle afwijkingen worden benoemd met gevolgen voor ontwerp, planning en 
financiële consequenties, en zijn pas afgehandeld als alle partijen ervoor getekend 
hebben; 

• De eigenaar/opdrachtgever behoudt de eindverantwoordelijkheid voor acceptatie 
van afwijkingen van het PvE en contract. 

 
Het doel van de verificaties is niet de uitvoerende partijen een gratis kwaliteitsronde te geven. 
Doel is dat de toetsen die worden uitgevoerd de eigenaar een bevestiging geven dat wordt 
voldaan aan de uitgangspunten en afspraken zoals vastgelegd in het PvE. Omdat het PvE veelal 
geen onderdeel uitmaakt van de contractstukken van de aannemer, is het zaak dat de PvE 
uitgangspunten goed worden vastgelegd in de respectievelijke ontwerp,- aanbestedings- en 
uitvoeringsdocumenten. De controle van de documenten zal dan ook per fase teruggrijpen naar 
de vorige afgeronde fase en naar het PvE. Eén en ander volgens het zogenaamde V-model 

 

 
Figuur 2.2 Voorbeeld V model voor Commissioning 
 

2.7. Uit te voeren testen en controles. 
De kwaliteitsbewaking en kwaliteitscontroles worden doorlopend uitgevoerd.  
Voor de technische installaties gelden de volgende uit te voeren testen- en controles. 
Onderstaand heeft vooral betrekking op het testen en controle van de functionele werking 
van de systemen en de relatie tot gebouwautomatisering en beheer. Voor commissioning in 
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de uitvoering zijn daarbij meerdere niveaus van commissioning gedefinieerd (Cx L1-5). De 
verschillende testen omvatten: 

• Kwaliteitscontrole en technisch conformiteit 

• Cx Level 1: Factory Acceptance Test (FAT) 

• Cx Level 2: Pre-Functionele Test (PreFT) 

• Cx Level 3: Functionele Test (FT) 

• Cx Level 4: Site Acceptance Test (SAT) 

• Cx Level 5: Geïntegreerde Site Acceptance Test, (i-SAT) of Total Acceptance Test 
(ToAT) 

• Seizoensgebonden testen 
 
 

Kwaliteitscontrole en technisch conformiteit 
Deze controle omvat een verificatie van de toe te passen materialen en fabricaten voor de 
technische installaties en met name de gebouwautomatisering en beheerinstallatie. Voldoet 
de installatie aan de eisen die gesteld zijn in het PvE en de contractstukken. 
 
Cx Level 1: Factory Acceptance Test (FAT) 
Door middel van de FAT test toont de leverancier van bijvoorbeeld de warmtepomp, aan dat 
het te leveren apparaat onder fabrieksuitgangspunten voldoet aan de productspecificaties. 
Van belang is dat de condities waaronder het betreffende component wordt getest in de 
fabriek, en de uit te voeren testen, vooraf zijn afgestemd met de CxA en de Technische 
Experts (adviseurs) van het project. Het is dan nog mogelijk om input te leveren voor de 
fabriekstesten als specifieke wensen vanuit het project moeten worden opgenomen in de 
testen, bijvoorbeeld deellast of koude opstart. 
 
Cx Level 2: Installatie Verificatie en statische testen 
Dit omvat een controle op juiste montage en aansluiting van de betreffende componenten. 
Belangrijk hierbij is de initiële controlevoorschriften en opstartplan van de 
leverancier/fabrikant te respecteren, dit om latere discussie m.b.t. garanties te voorkomen. 
Gedurende Cx Level 2 worden ook de statische testen zoals druktesten, doormeten van 
kabels uitgevoerd. 
 
Cx Level 3: Opstart en Pre-Functionele Test 
Gedurende Cx Level 3 worden alle controles doorlopen die noodzakelijk zijn voor een veilige 
opstart conform de instructies van de leverancier. Daarnaast moeten ook de Testen, 
Adapting en Balancing (TAB) werkzaamheden (lucht- en waterzijdig inregelen) worden 
uitgevoerd. 
 
Cx Level 4: Functionele test en Site Acceptance Test (SAT) 
Bij een functionele test moeten alle componenten volledig kop-staart worden doorgetest 
volgens het goedgekeurde testprotocol. Als alle functionele testen met goed gevolg zijn 
afgerond, kan de SAT worden afgenomen.  
Door middel van de SAT wordt aangetoond dat de installaties functioneel voldoen aan de 
gestelde eisen. Afhankelijk van de beschikbaarheid en overeengekomen testmethode kunnen 
proefbelastingen worden gebruikt om de juiste werking aan te tonen. Het 
gebouwbeheersysteem (GBS) kan worden gebruikt om middels trending en alarmoverzichten 
de resultaten van de Functionele testen en de SAT vast te leggen. 
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Cx Level 5: Geïntegreerde Site Acceptance Test, (i-SAT) 
Als alle functionele testen conform Cx Level 4 met goed gevolg zijn uitgevoerd, kan de 
geïntegreerde test plaatsvinden. De i-SAT is bedoeld om discipline overstijgende sturingen en 
onderlinge afhankelijkheden van verschillende installaties functioneel te testen. Denk hierbij 
aan sturingen van klimaatinstallaties bij brand- en ontruiming of noodstroom. 
Het Gebouwbeheersysteem (GBS) kan worden gebruikt om middels trending en 
alarmoverzichten de resultaten van de i-SAT vast te leggen. 
 
Seizoensgebonden testen 
Door ontbreken van de juiste buitencondities, is een volledige test van de klimaatinstallaties 
niet altijd mogelijk. Dit betekent dat de zogenaamde seizoensgebonden testen op een later 
tijdstip zullen worden afgenomen. Bij oplevering dienen deze ingepland te zijn en vastgelegd 
wie hierbij aanwezig moet zijn. 
 

2.8.  Opzet Cx plan 
Door de CxA wordt een Cx plan opgezet. In dit Cx plan wordt het commissioningsproces 
beschreven en vastgelegd. (Zie bijlage # voor een voorbeeld inhoudsopgave). Tevens worden 
hierin de specificaties voor de checklists voor realisatie en constructie, controles en 
testprocedures, trainingsplan etc. worden vastgelegd. De uitwerking hiervan geschied door 
de betreffende aannemers of systeem-specialisten/integrator 
 
De volgende onderdelen moeten voor de Gebouwautomatisering worden opgenomen in het 
Cx plan. 
 

1. Checklists voor realisatie en constructie: 

• Formulieren voor het structureren en faciliteren van de uit te voeren 
verificaties tijdens het Cx-proces 

• Maken idealiter deel uit van de ontwerpdocumenten voor constructie, en 
worden stapsgewijs voltooid tijdens de realisatiefase 

• Helpen bij een juist gebruik afwijkingen (tijdig) te constateren, waardoor het 
realisatie proces beter verloopt 

• Worden na voltooiing opgenomen in de systeemhandleiding. 
 

2. Controles en testprocedures: 

• De testprocedures zijn een uitbreiding van de verificatieprocedures  en 
dragen zorg voor een juiste wijze van installeren en toepassen van systemen 
en materialen. Zij dienen tevens ter inspectie- en controle van componenten. 
In het Cx plan moet een uitwerking worden opgenomen van de uit te voeren 
testen en wanneer deze moeten worden uitgevoerd. Belangrijk is dat alle  
testprocedures moeten worden geregistreerd en gearchiveerd voor opname 
in de systeemhandleiding. 

 

• Cx Level 1: Factory Acceptance Test (FAT) 
Maak hierbij bij voorkeur gebruik van de testformulieren van de leverancier. 
Maar vraag deze altijd vooraf op zodat nog project specifieke testen kunnen 
worden toegevoegd. 
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• Cx Level 2: Installatie verificatie en statische testen 
o Controle op juiste component 
o Controle op juiste wijze van monteren en aansluiten 
o Controle bekabeling en aansluiting regelinstallatie 

 

• Cx Level 3:Pre-functionele testen 
o Inbedrijfstelprocedure conform voorschriften leverancier 
o TAB werkzaamheden (lucht- en waterzijdig inregelen) 

• Systeemcontroles (zoals druktesten) 
Cx Level 4 Functionele testen en Site Acceptance Test (SAT) 

o Functionele kop-staart testen van alle componenten en hun 
regelingen en schakelingen.  De functionele testen vinden plaats aan 
de hand van de goedgekeurde RegelTechninscheOmschrijvingen 
(RTO) 

o Uitvoeren van de SAT. Hiertoe moet een testprotocol worden 
opgesteld hoe en wat getest wordt 
 

• Cx Level 5 Geintegreerde Site Acceptance Test (i-SAT) 
o Uitvoeren van de i-SAT. Hiertoe moet een testprotocol worden 

opgesteld hoe en wat getest wordt. 
 

• Seizoensgebonden testen 
o Opstellen van protocollen hoe en wanneer deze moeten worden 

uitgevoerd. 
 

3. Systeemhandleiding: 

• Een document in ‘klare taal’ waarin de werking van de installaties worden 
uitgelegd voor de eigenaar en gebruiker 

• Zonder een goede systeemhandleiding gaan veel van de ‘blijvende’ 
resultaten van de goede werking van de installaties verloren na 
ingebruikname. 

 
4. Trainingsplan: 

• Hierin wordt de behoefte en verwachtingen van de training voor 
verschillende partijen (onderhoud- en beheer, gebruiker..) vastgelegd. 

• Lijst van trainingseisen omvat: 
o Doelgroep 
o Onderwerpen training 
o De verwachte resultaten 
o Voorstel voor locatie te geven training 
o Voorstel voor tijdstip en tijdsduur training. 

• Belangrijk is om na verloop van tijd een korte ‘herhalingscursus’ in te plannen 
zodat men weer wordt bijgespijkerd, maar ook de gelegenheid heeft om 
gerezen vragen te stellen aan de experts. 

 

  



Opzet Cx plan Pagina 16 
Versie D1.0 23 januari 2019 

3. Omschrijving commissioningsproces 

3.1.  Algemene omschrijving Commissioningsproces 
 
In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van het Cx proces. Commissioning is een 
multidisciplinair proces. De nadruk van dit document ligt op de invulling en uitvoering die 
gebouwautomatisering in het bijzonder geeft aan het Cx proces. Per fase zal hiervan een kort 
overzicht worden gegeven. 
 
Gebouwautomatisering en gebouwbeheersystemen spelen gedurende het gehele proces van 
commissioning bij de uitvoering van een project (Initial Cx) en gedurende het gebruik 
(Continuous Cx), een belangrijke rol in de monitoring en vastlegging (bewijsvoering) van de juiste 
werking van de installaties met betrekking tot: 

• De functionele werking; 

• De energetische werking; 

• De perceptie van de gebruikers. 
Met andere woorden, werken de installaties zoals ontworpen, met de voorgeschreven 
energetische uitgangspunten en zijn de gebruikers tevreden. 
 
Als commissioning ook wordt gedaan in relatie tot het behalen van een certificaat voor 
bijvoorbeeld LEED of Breeam etc. , kunnen deze activiteiten worden gecombineerd met het 
overall commissioningsproces. Dit is een keuze die aan het begin van het traject moet worden 
genomen in overleg met de opdrachtgever. Voor de specifieke invulling van commissioning voor 
LEED of Breeam, zie de betreffende documentatie en websites hiervan. 

 
 

3.2. Projectdefinitiefase  

3.2.1.   Algemeen 
 
Bij aanvang van de definitiefase wordt de projectdefinitie vastgesteld. 
Gedurende de projectdefinitiefase worden de belangrijke uitgangspunten van het project 
vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE).  
Er wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van het Cx-plan en Cx proces. Hierbij 
worden de volgende punten benoemd: 

• Het aanstellen van een CxA 

• Het samenstellen van het Cx-team 

• Het opstellen van een omschrijving van de Cx diensten die de betrokken partijen 
moeten uitvoeren, wie is verantwoordelijk en vastleggen van de scope. 

• Inhoudsopgave van het Cx plan 

• Opstellen van het Issue-logboek 
 

3.2.2.   Opzet Cx-team 
 
Tijdens de definitiefase maken de volgende personen deel uit van het Cx-team: 

• Eigenaar 

• Gebruiker *) als deze in beeld is m.b.t. wensen en eisen 

• Architect 

• CxA 
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• Technische experts 
o Adviseurs B/W/E/ICT 
o Systeemarchitect 

• Aannemers **) in een bouwteam verband of afhankelijk van aanbestedingsvorm 
o B/W/E/Systemintegrator 

De taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zijn afhankelijk van de fase van het project. 
 

Commissioning Rollen en verantwoordelijkheden matrix  

 Eigenaar Gebruiker 
*) 

Architect CxA Techn. 
Experts 

Systeem-
Architect 

Aannemer 
**) 

GA 1) 

Aanstellen CxA L  S      

Samenstellen Cx team L/A  S/P S     

Opstellen PvE L/A S S S S S S S 

Opstellen voorlopig Cx 
plan 

A S S L S  S  

Opstellen begroting Cx 
werkzaamheden en 
integreren in project 
begroting 

A  S L S  S  

Integreren Cx in 
projectplanning 

A  S L S  S  

Cx 
verantwoordelijkheden 
en visie vastleggen en 
aan partijen uitdragen 

P P P L P  P  

Opstellen Issue-
logboek 

A S S L S  S  

 1)Deze kolom geeft specifiek aan waar gebouwautomatisering (GA) een rol heeft in deze fase  
 

3.2.3.   Opstellen Programma van Eisen (PvE) 
 
Het belangrijkste onderdeel van de definitiefase is het vastleggen van de wensen en de eisen 
van de eigenaar en gebruikers. Traditioneel worden hierin de uitgangspunten voor de 
bouwkundige constructie, en de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties 
vastgelegd. Wat betreft de gebouwautomatisering is het belangrijk dat in deze fase al 
hierover wordt nagedacht. Deze rol kan worden ingevuld door de systeemarchitect. De 
systeemarchitect is in staat om, over de disciplines heen, de verbanden aan te geven die van 
belang zijn voor de automatisering van diverse onderdelen en processen in een gebouw. Van 
belang is dat de juiste keuzes worden gemaakt, of in ieder geval de weg hier naartoe waarbij 
of waarin de gebouwautomatisering een invulling kan geven. Daarnaast zijn een aantal 
aspecten van gebouwautomatisering van belang bij toepassing van bijvoorbeeld WKO en 
duurzaamheidsaspecten binnen Breeam en LEED. 
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3.2.3.1. Gebouwautomatisering in PvE fase 
 

Gedurende de PvE fase is het belangrijk dat er een uitspraak wordt gedaan over de 
gewenste vorm van gebouwautomatisering.  
Dit heeft  betrekking op een aantal aspecten: 
1) Gewenste uitvoering automatisering 

a) Mechanisch, traditioneel uitgevoerde mechanische regeling en besturing 
b) PLC techniek, uitvoering van automatisering met Programmable Logic 

Controllers. Een meer op industriële toepassing geënte vorm van automatisering 
en toegepast bij EMS (Electrical Management Systeem) 

c) DDC techniek, uitvoering van de automatisering met Direct Digital Controllers. 
 

2) Op ruimte niveau 
a) Welk klimaatcomfort wordt gewenst, wat is de gewenste functionaliteit zie #1 
b) Welke installaties dienen te worden geautomatiseerd 
c) Welke integraties zijn gewenst  
d) Welke informatie is gewenst van gebruikers en  installaties op ruimte niveau 
e) …. 

 
3) Op centraal niveau 

a) Hoe wordt technisch beheer ingericht 
i) Eigen beheer 
ii) Uitbesteden 

b) Meerdere disciplines zoals klimaat, verlichting, brandmeldinstallaties en 
toegangscontrole 
i) Welke vorm(en) van integratie 
ii) Welke vorm(en) van communicatie  

c) Vorm van beheer 
i) Per discipline een eigen automatisering en beheerstation 
ii) Geïntegreerd beheer 
iii) Beheer op afstand 
iv) Cloud applicatie 
 

Voor alles is het vooral van belang om te onderkennen wie, welke informatie op welk 
moment nodig heeft. Dit bepaald in belangrijke mate de uitvoering van het GBS. 
 
Dit betreft dan met name de vorm van de centrale bediening en beheer en het al dan 
niet integreren van verschillende deelsystemen en disciplines in 1 GBS. Maar heeft ook te 
maken met de informatie die men wenst van installaties en gebruikers. 
 
Voor bediening en beheer zijn de belangrijke varianten: 

1. Geen centraal GBS; 
2. Centraal GBS per discipline (E/W) en/of deelsysteem (klimaatinstallatie,  

verlichtingsinstallatie, brandmeldinstallatie, toegangscontrole etc.); 
3. Geïntegreerd GBS; 

Als het gaat om te integreren installaties, er zijn aparte installaties voor 
a. Klimaat 
b. Verlichting 
c. Zonwering 
d. Beveiliging  
e. Toegangscontrole  
f. Data en telefonie 
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g. Ontruiming 
h. Brandmelding 
i. .. 

4. Beheer op afstand, toegang tot de automatiseringsinstallatie van buitenaf. In 
combinatie met 1, 2 of 3 

 
3) Gewenste functionaliteit 
De gewenste functionaliteit van het GBS is afhankelijk van de vorm van het GBS, de 
gebruiker en zijn taken. Een technisch beheerder wenst een hele andere functionaliteit 
dan een receptioniste of facilitair manager. 
 
4) Gewenste niveau en uitvoering van bediening 
Belangrijk voor de acceptatie en het gebruik van het GBS is de gebruikersvriendelijkheid 
van de bediening hiervan. Veel systemen staan te verstoffen omdat de gebruiker niet 
weet hoe hij het moet bedienen. De definitie van gebruiksvriendelijk is echter ook 
afhankelijk van de gebruiker. Belangrijk is dat grafische afbeeldingen duidelijk zijn en 
niet teveel overbodige informatie bevatten. Het moet snel duidelijk zijn wat er aan de 
hand is en via kleuren en/of animaties moeten afwijkingen worden getoond. Waarbij via 
een intuïtieve bediening, bijvoorbeeld door er met de muis overheen te gaan de 
noodzakelijke acties worden getoond. 
  
5) Gewenste vorm van documentatie en training 
Om de (toekomstige) gebruiker voldoende bekend te maken met de installaties in het 
gebouw, hun werking, en een juiste wijze van bediening, is een goede training en 
duidelijk projectdossier nodig. 
Er dient vastgelegd te worden wie wanneer welke vorm van training krijgt. 
Voor de uitvoering van het projectdossier wordt verwezen naar ISSO 105, kerndocument 
gebouw en ISSO 107 Opleverprocedures klimaatinstallaties. 
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3.2.4.   Documentenoverzicht ter verificatie 
 
De volgende documenten moeten in deze fase worden opgesteld en geverifieerd: 
 

Documentenverificatiematrix  

 Eigenaar CxA GA1) 

Programma van Eisen A V/A S 

Integratiedocument Cx in 
proces 

A V/A  

Initieel Cx plan A L  

Begroting Cx  A L  

Start Issue-Logboek A L  
1)Deze kolom geeft specifiek aan waar gebouwautomatisering (GA) een rol heeft in deze fase 
 

3.2.5.   Verificatie PvE met Projectdefinitie  
 
De projectdefinitie is de kern van project en het Cx-proces. De projectdefinitie wordt 
omgezet in een Programma van Eisen (PvE). Het PvE wordt gebruikt om gedurende het 
gehele Cx-proces, de focus te houden op de belangrijke criteria.  
Idealiter is het Cx-team betrokken bij het opstellen van de PvE criteria. Mocht het Cx-team 
niet vanaf het begin betrokken zijn bij het project bij het opstellen het PvE, dan moet het Cx-
team alsnog het PvE doorlopen en controleren aan de hand van de belangrijke 
installatieonderdelen voor Verwarming en Ventilatie, Verlichting, Binnenklimaat en Comfort, 
Energie efficiency, Veiligheid en Duurzaamheid, alsmede voor gebouwautomatisering 
 
De rol die GA kan spelen in deze fase is, zeker als zij niet eerder zijn betrokken bij het 
opstellen van het PvE, is het toetsen van de bovengenoemde onderdelen aan de 
mogelijkheden die zijn te realiseren met gebouwautomatisering. In deze fase kan nog 
worden bijgestuurd in de projectdefinitie om teleurstelling achteraf te voorkomen. ..”Als ik 
dat eerder geweten had, dan … “ . 
Een belangrijke rol kan hierbij zijn weggelegd voor de systeemarchitect. 

 
Wat zijn de eisen die een eigenaar/gebruiker zou moeten stellen in zijn PvE om een “goed 
systeem” te krijgen? Dit hangt sterk af van de het gebouw en type gebruiker. Denk 
bijvoorbeeld aan een ziekenhuis of museum. Ook de eigendomskwestie is hierop van invloed. 
 

3.2.6.   Opstellen initieel Cx Plan 
 
Door de CxA wordt een aanvang gemaakt voor het opstellen van een initieel Cx-plan. 
Dit zal hoofdzakelijk bestaan uit een concept inhoudsopgave waarin de belangrijke 
onderdelen voor het Cx-proces zijn aangegeven. Gedurende het Cx-proces en de uitvoering 
van het project, zal het Cx-plan worden aangevuld en tot een compleet projectdossier. 
 
GA maakt in principe deel uit van het complete Cx plan en zal als zodanig hiervan onderdeel 
uitmaken.  
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3.3.  Ontwerp- en uitwerkingsfase 

3.3.1.   Algemeen 
 
Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase zijn de belangrijkste doelstellingen ten aanzien van 
het Cx-proces: 

• Update samenstelling van het Cx-team 

• Up to date houden van het PvE 

• Verificatie van de basisuitgangspunten van het ontwerp 

• Opstellen eisen aan het Cx-proces voor de realisatie van de constructiedocumenten 

• Opstellen van voorlopige checklists voor realisatie- en constructiewerkzaamheden 

• Opstellen van voorlopige testprocedures 

• Definiëren van de eisen ten aanzien van training 

• Verificatie van het Voorlopig Ontwerp (VO) 

• Verificatie van het Definitief Ontwerp (DO) 

• Verificatie van het Bestek of Uitvoerings Ontwerp (UO) 

• Bijwerken en verder invullen van het Cx plan 

• Bijhouden van het Issue-logboek 
 

3.3.2.  Opzet Cx team 
 

Tijdens de definitiefase maken de volgende personen deel uit van het Cx-team: 

• Eigenaar 

• Gebruiker *) als deze in beeld is m.b.t. wensen en eisen 

• Architect 

• CxA 

• Technische experts 
o Adviseurs B/W/E/ICT 
o Systeemarchitect 

• Aannemers **) in een bouwteam verband 
o B/W/E/Systemintegrator 

De taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zijn afhankelijk van de fase van het project. 
 

Commissioning Rollen en verantwoordelijkheden matrix  

 Eigenaa
r 

Gebruike
r 
*) 

Architec
t 

Cx
A 

Techn. 
Expert
s 

Systeem
- 
Architec
t 

Aanneme
r 
**) 

GA1) 

Opstellen contract 
voor Cx 

L/A   S/V     

Het houden van Cx 
overleggen 

P  P L P P P P 

Identificeren project 
specifieke 
verantwoordelijkhed
en 

L/A  S S/L S  S  

Review PvE op 
compleetheid en 
duidelijkheid 

S  I L I P I P 

Uitwerken VO A  P V L S S  
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Commissioning Rollen en verantwoordelijkheden matrix  

 Eigenaa
r 

Gebruike
r 
*) 

Architec
t 

Cx
A 

Techn. 
Expert
s 

Systeem
- 
Architec
t 

Aanneme
r 
**) 

GA1) 

Uitvoeren Cx reviews 
op VO, tekeningen en 
specificaties 

P  P L S P S P 

Uitwerken DO A  S V L S S  

Uitvoeren Cx reviews 
op DO, tekeningen en 
specificaties 

P  S L S P S P 

Verwerk reviews in 
DO 

A  S V/
A 

L  S  

Verfijn PvE gebaseerd 
op besluiten in 
ontwerpfase 

A  S L S P S P 

Uitwerken bestek / 
UO 

A  S V/
A 

L  S  

Uitvoeren Cx reviews 
op DO, tekeningen en 
specificaties 

P  S L S P S P 

Opstellen Cx 
specificaties voor 
testprotocollen 

I  S V/
A 

S S L S 

Definiëren eisen 
training 

A   V/
A 

L P S S 

Integreer Cx 
activiteiten in de 
projectplanning 

I  L V/
A 

S  S  

Coördineer 
integratiekwesties en 
verantwoordelijkhed
en tussen 
apparatuur, systemen 
en disciplines 

A  P V/
A 

S/L S L S 

Bijhouden Cx-plan A  I L I  I  

Bijhouden Issue-
logboek 

A  I L I I I I 

Opnemen Cx eisen en 
visie in 
contractdocumenten 
voor uitvoering 

A  P L P  I  

1)Deze kolom geeft specifiek aan waar gebouwautomatisering (GA) een rol heeft in deze fase 
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3.3.3.   Documentenoverzicht ter verificatie 
 
De volgende documenten moeten in deze fase worden opgesteld en geverifieerd: 
 

Documentenverificatiematrix  

 Eigenaar CxA GA1) 

Programma van Eisen en eventuele bijstelling 
hiervan a.d.h.v. ontwerpdocumenten 

A V/A P 

Bijgewerkt Cx plan A V/A  

Bijgewerkt Issue-Logboek A V/A  

VO A V/A  

DO A V/A  

Bestek UO A V/A  

Concept Checklisten en testprocedures A V/A  

Concept Systeemhandleiding A V/A  

Concept trainingsplan A V/A  
1)Deze kolom geeft specifiek aan waar Gebouwautomatisering (GA) een rol heeft in deze fase 
 

3.3.4.   Verificatie Voorlopig Ontwerp (VO) 
 
In het VO worden de uitgangspunten van het PvE en de projectdefinitie omgezet in keuzes 
voor systemen. Diverse opties voor systemen worden naast elkaar gezet. 
Calculaties en analyse methoden worden uitgevoerd om de omvang en uitvoering van de 
systemen te bepalen. Belangrijke invoerdata (uitgangs-ontwerpwaarden, klimaatgegevens 
etc.) worden vastgelegd. 
De verificatie van het VO is een back-check naar de het PvE en de voorliggende fase. 
Afwijkingen hierop moeten worden gesignaleerd en vastgelegd in het Issue-logboek. 
 

3.3.5.   Verificatie Definitief Ontwerp (DO) 
 

In het DO is een verdere uitwerking van het VO. Vanuit de diverse opties voor systemen 
worden keuzes gemaakt. Deze keuzes worden onderbouwd. 
Calculaties en analyse methoden worden verder verfijnd en indien noodzakelijk worden 
invoerdata (ontwerpwaarden, klimaatgegevens etc.) geüpdatet of aangepast. 
Er wordt een beschrijvende tekst gemaakt voor de functionele werking en bediening van de 
systemen. Uitgangspunten voor keuzes van apparaten of producten worden vastgelegd. 
 
De verificatie van het DO is een back-check naar de het PvE en de voorliggende fase. 
Afwijkingen hierop moeten worden gesignaleerd en vastgelegd in het Issue-logboek. 
 

3.3.6.   Verificatie Bestek 
 
Het Bestek /UO is een verdere uitwerking van het DO. De systeemkeuzes worden verder 
uitgewerkt, gespecificeerd en gematerialiseerd. Belangrijke ontwerpwaarden, 
uitgangspunten, klimaatgegevens etc. worden in het Bestek opgenomen. 
De beschrijvende tekst voor de functionele werking en bediening van de systemen worden 
verder uitgewerkt en gedetailleerd. De Cx specificaties voor testprotocollen en trainingsplan 
worden opgenomen in de ontwerpdocumenten. 
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Integraties tussen apparatuur, systemen en disciplines worden vastgelegd. 
 
De verificatie van het Bestek/UO is een back-check naar de het PvE en de voorliggende fase 
Afwijkingen hierop moeten worden gesignaleerd en vastgelegd in het Issue-logboek.  
 
 

3.3.7.   Concept Cx plan 
 
Het concept Cx plan wordt door de CxA verder uitgewerkt, waarbij de specificaties voor de 
checklists voor realisatie en constructie, controles en testprocedures, trainingsplan etc. 
worden vastgelegd. 
De rol van GA in deze fase is vooral ondersteunend in het aanleveren van de resultaten van 
de verschillende testen  
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3.4.  Uitvoeringsfase 

3.4.1.   Algemeen 
 

Gedurende de uitvoeringsfase worden de ontwerpdocumenten verder uitgewerkt en 
uitvoering gereed gemaakt zodat met de feitelijke realisering van het project kan worden 
begonnen. Tijdens de uitvoeringsfase zijn de belangrijkste doelstellingen ten aanzien van het 
Cx-proces: 

• Update samenstelling van het Cx-team 

• Verificatie van de realisatie- en constructiedocumenten aan ontwerpdocumenten 
(bestek) en PvE 

• Implementatie van het Cx-proces in de realisatie van de constructiedocumenten 

• Opstellen checklists voor realisatie- en constructiewerkzaamheden 

• Opstellen testprocedures en verificatie hiervan aan ontwerpdocumenten en PvE 

• Opstellen trainingsplan en verificatie hiervan aan ontwerpdocumenten en PvE 

• Opstellen systeemhandleidingen verificatie hiervan aan ontwerpdocumenten en PvE 

• Opstellen van een Beheer en Onderhoudsplan 

• Bijwerken en verder invullen van het Cx plan 

• Bijhouden van het Issue-logboek 

3.4.2.   Opzet Cx team 
 
Tijdens de uitvoeringsfase zal het Cx team veelal behoorlijk wijzigen doordat er een aantal 
nieuwe partijen in beeld komen. De aannemers met hun respectievelijke onderaannemers, 
maar ook van de kant van de gebruiker kunnen gedurende het traject meer personen 
aanschuiven. Bijvoorbeeld toekomstige gebruikers, of vanuit beheer en onderhoud. Het is 
dan ook belangrijk om bij aanvang van deze fase wederom een kick-off te houden waarbij 
alle partijen worden betrokken om het belang van commissioning en de wijze van uitvoering 
af te stemmen. Belangrijk is ook dat duidelijke planning ten aanzien van commissioning 
wordt opgesteld. 
Afhankelijk van de gekozen realisatievorm van de bouw, zal de hoofdaannemer een Cx-Agent 
of Coördinator aanstellen welke het Cx-proces met de respectievelijke aannemers 
coördineert. Elke aannemer, B/W/E/R/ICT, zal een eigen Cx-Agent aanstellen die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van de commissioning binnen hun 
discipline. In de huidige realisatie is deze persoon de montage inspecteur van de betreffende 
aannemer. Belangrijk is dat er gedurende de uitvoeringsfase iemand aanschuift in het Cx-
team die affiniteit heeft met gebouwautomatisering en beheer. 
 
Tijdens de uitvoeringsfase maken de volgende personen deel uit van het Cx-team: 

• Eigenaar 

• Gebruiker *) als deze in beeld is m.b.t. wensen en eisen 
o Projectmanager 
o Personeel van Beheer en Onderhoud 
o Specifieke gebruikers 

• Architect 

• CxA 

• Technische experts 
o Adviseurs B/W/E/R/ICT 
o Systeemarchitect 
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• Aannemers 
o B/W/E/System integrator of R 
o Onderaannemers 

▪ Vertegenwoordigers van belangrijke componenten 
▪ TAB (Testing, Adapting and Balancing) 
▪ Systeemspecialisten  

 
Hierbij zijn aangetekend dat niet bij elke vergadering alle personen en partijen aanwezig 
zullen zijn. Onderaannemers en specialisten etc. , zullen veelal vertegenwoordigd worden 
door de Cx specialisten van de betreffende aannemers.  
De taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zijn afhankelijk van de fase van het project. 
 

 Commissioning Rollen en verantwoordelijkheden matrix  
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Het houden van Cx overleggen P P P L P P P P  

Review documenten van de 
componenten en systemen die 
worden gecommissioned 

A  I A L S S S S 

Review documenten t.b.v. 
kwaliteitscontrole en 
conformiteit aan specificaties 
van de componenten 

I   V/A L S S S S 

Uitvoeren Cx reviews op 
constructie tekeningen en 
documenten 

I   V/A L S S S S 

Integreer Cx activiteiten in de 
projectplanning 

I   V/A L S S S  

Integreer Cx voorwaarden en 
activiteiten in bestellingen en 
sub-contracten 

I   V/A L S S S  

Opstellen testprotocollen I I S V/A L S S S S 

Opstellen checklists voor 
realisatie- en 
constructiewerkzaamheden 

I I S V/A L S S S  

Opstellen trainingsplan I I S V/A L S S S  

Opstellen 
systeemhandleidingen 

I I S V/A L S S S  

Opstellen van een Beheer en 
Onderhoudsplan 

I S S V/A L S S S  

Coördineren uitvoeren 
functionele testen 

I I I I L I I I S 

Uitvoeren kwaliteitscontroles I I P L/A L P P P  

Uitvoeren functionele testen 
(FT) 

I P  P/A L P P P S 

Bijhouden resultaten FT I I I V/A V P P L S 



Opzet Cx plan Pagina 27 
Versie D1.0 23 januari 2019 

 Commissioning Rollen en verantwoordelijkheden matrix  
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)  

Initiëren Softlandings 
Overdracht 

I P  L P P P P  

Implementeren trainingsplan I P  V/A L P P P  

Samenstellen 
overdrachtsdocumenten t.b.v. 
oplevering 

I V/A S V/A L S S S  

Bijhouden Cx-plan A  I L S S S S  

Bijhouden Issue-logboek A  I V/A L S S S  

Completeren Cx Dossier A V/A S L S S S S  
1)Deze kolom geeft specifiek aan waar Gebouwautomatisering (GA) een rol heeft in deze fase 
 

3.4.3.   Documentenoverzicht ter verificatie 
De volgende documenten moeten in deze fase worden opgesteld en geverifieerd: 
 

Documentenverificatiematrix  
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Werk- constructietekeningen en 
documenten uitvoering 

A V/A S L/A S  

Checklisten en testprocedures A V/A S L/A S P 

Systeemhandleiding A V/A S L/A S  

Trainingsplan A V/A S L/A S  

Afgetekende Checklisten A V/A S L/A S  

Afgetekende testprocedures A V/A S L/A S  

Afgetekende Kwaliteitscontroles A V/A S L/A S  

Controle Systeemhandleidingen 
compleet 

A V/A S L/A S  

Uitgevoerde functionele testen voldaan 
en compleet 

A V/A S L/A S S 

Procesverbaal van Oplevering A V/A L S S  

Restpuntenoverzicht A V/A L S S  

Planning uitvoering seizoensgebonden 
testen 

A V/A L S S  

Planning verificatie restpunten en 
contactmomenten gebruikers voor 
terugkoppeling 

A L S S S  

Bijgewerkt Cx plan A L S S S  

Bijgewerkt Issue-Logboek A L S S S  

 
1)Deze kolom geeft specifiek aan waar gebouwautomatisering (GA) een rol heeft in deze fase 
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3.4.4.  Verificatie werk- en constructiedocumenten 
 

De technische Experts, in casus, de adviseurs B/W/E/R/ICT en de systeemarchitect, zijn 
primair verantwoordelijk voor de controle en goedkeuring van de stukken. De Cx-Agent van 
de hoofdaannemer vervult hierbij een coördinerende rol.  
De CxA zal als gedelegeerde van de opdrachtgever/eigenaar hierop steekproefsgewijs een 
controle uitvoeren. Bij afwijkingen wordt bij voorkeur een vooraf bepaalde reactie gegeven. 
Dit kan een herhaalde steekproef zijn of een afwijzing van de activiteit. De 
verantwoordelijkheid in financieel opzicht voor een herhaalde steekproef of afwijzing moet 
vooraf worden vastgelegd in de contractstukken. 

 

3.4.5.   Overzicht werk- en constructiedocumenten  
 
Gedurende de constructiefase moeten voor de realisatie van de technische installaties 
diverse werkdocumenten worden vervaardigd. Hierbij een overzicht van de documenten die 
minimaal moeten worden vervaardigd in relatie tot de gebouwautomatisering. 
 

• Werktekeningen 
o Principeschema’s 
o Blokschema’s 
o Plattegronden  

• Gebouwbeheersysteem en automatisering 
o Rubricerings-, I/O – en functielijsten 
o Regeltechnische omschrijvingen 
o Flow-charts 
o Regelkastschema’s 
o Topologisch schema GBS 
o Grafische afbeeldingen 
o Alarm- en meldingen protocol 
o Overzicht in te stellen trendregistraties en rapportages 
o Relatiedocument signaaluitwisseling en sturingen overige installaties 

▪ Brandmeldinstallatie 
▪ Ontruiming 
▪ Toegangscontrole 
▪ Elektrotechnische installatie, bijv. verlichting. 

 
De uitvoering van de documenten dient te voldoen aan de wettelijke richtlijnen zoals de BRL 
certificering voor bodeminstallaties en betreffende ISSO publicaties. 

 
 

3.4.6.  Uit te voeren testen en controles 
In ontwikkeling 

3.4.7.  Projecttoezicht en bezoek CxA 
 

Het dagelijks toezicht is in handen van de hoofdaannemer en de gedelegeerde Technische 
Experts, die samen met de opdrachtgever deel uitmaken van de Bouwdirectie. De CxA maakt 
geen deel uit van het dagelijks toezicht. De CxA zal op gezette tijden aanwezig zijn bij de 
uitvoering van diverse controles en functionele testen. Zijn taak is voornamelijk waarnemen 
en verifiëren. De CxA maakt geen onderdeel uit van de uitvoering van de betreffende testen. 
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Vanuit het oogpunt van GA is het vooral van belang dat er tijdens de uitvoering voldoende 
toezicht is op de juiste uitvoering van de automatiseringsonderdelen die later aan het zicht 
zijn onttrokken of boven het plafond zitten. 

• Installaties moeten goed bereikbaar zijn voor onderhoud en storingsafhandeling 

• Data kabels op de juiste wijze gelegd en aangesloten  

• Opnemers op de juiste positie gemonteerd 
 

3.4.8.  Opzet Beheer en Onderhoudsdocumenten (B&O) 
In ontwikkeling 

3.4.9. Opleverprocedure en nazorg 
 
Voor de oplever procedures en nazorg kan Gebouwautomatisering een belangrijke rol 
spelen. 
Met behulp van GA kan de juiste werking van de installaties worden aangetoond en 
gecontroleerd. Bij oplevering kunnen de protocollen worden overlegd waarmee dit kan 
worden aangetoond. Ook gedurende de nazorg periode kan de werking van de installaties 
gemonitord worden. Denk hierbij aan de werking  van de installaties gedurende de seizoenen 
en bij een variërende bezetting. 
 
Om dit goed te kunnen doen , is het zaak om op het moment van realisatie- en planvorming 
gebouw automatisering tijdig in te laten stromen en hierbij te betrekken. Dan kan gebouw 
automatisering kennis en toegevoegde waarde leveren bij het opstellen van het pakket van 
eisen. In dit PVE komen alle wensen, eisen, taken, verantwoordelijkheden en 
noodzakelijkheden welke nodig zijn om het project volledig conform wens, doormiddel van 
verificatie en validatie door de oplevering en nazorg naar een succesvolle exploitatieperiode 
te begeleiden.  
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3.5.   Exploitatiefase 

3.5.1.   Algemeen 
Bij de start van de exploitatiefase is het project overgedragen en wordt het pand in gebruik 
genomen. Belangrijk is dat de technische installaties dan goed functioneren en dat de 
betreffende personen die daarvoor verantwoordelijk zijn (technische dienst of extern 
beheer) instaat zijn om de installaties te bedienen en beheren.  
De belangrijkste doelstellingen ten aanzien van het Cx-proces zijn: 

• Controle of openstaande restpunten naar behoren binnen de gestelde termijn 
worden afgerond 

• Minimaliseren van het aantal malen dat de aannemer teruggeroepen moet worden 

• Het uitvoeren van de uitgestelde testen 

• Het uitvoeren en inplannen van de seizoensgebonden testen 

• Documenteren van de opgedane ervaringen (lessons learned) 

• Assisteren bij eventuele garantiekwesties 

• Afronden ven het Cx rapport en formele acceptatie door de eigenaar/opdrachtgever 

• Inplannen en uitvoeren controle overleg met de gebruikers na ca 3 maanden t.b.v. 
terugkoppeling gebruikers ervaringen. 

• Inplannen en controle bij einde garantietermijn. 

• Adviseren ten aanzien van Continuous Commissioning 
 

3.5.2.   Opzet Cx team 
Tijdens de realisatie- en exploitatiefase wordt het Cx team afgebouwd en zal voornamelijk 
bestaan uit de CxA en vertegenwoordigers van de gebruikers, en beheer en onderhoud. 
Daarnaast zijn de aannemer en betreffende technische experts en systeemspecialisten 
betrokken bij de afronding van de testen en de seizoensgebonden testen. 
Betrokken zijn: 

• Eigenaar 

• Gebruiker 
o Projectmanager 
o Personeel van Beheer en Onderhoud 
o Specifieke gebruikers 

• CxA 

• Technische experts 
o Adviseurs B/W/E/R/ICT 

• Aannemers 
o B/W/E/System integrator of R 
o Onderaannemers 

▪ Systeemspecialisten  
 

 

Commissioning Rollen en verantwoordelijkheden matrix 
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Afronding openstaande punten  A P V/A S L S 
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Commissioning Rollen en verantwoordelijkheden matrix 
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Inplannen en uitvoeren 
seizoensgebonden testen 

A P V/A S L S 

Documenteren lessons learned A P L S S  

Afronden Cx rapport A S L S S  

Uitvoeren gebruikers survey na 3 
maanden 

A P L    

Controle einde garantietermijn A P L P P  

Advisering t.a.v. Continuous Cx A P L   P 

 
 

3.5.3.   Documentenoverzicht ter verificatie 
De volgende documenten moeten in deze fase worden opgesteld en geverifieerd: 
 

Documentenverificatiematrix  
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Afgerond Restpuntenoverzicht A V/A  S S  

Rapport uitvoering 
seizoensgebonden testen 

A V/A  S S S 

Controle einde garantietermijn A L  S S  

Afgerond Cx plan A L  S S  

Bijgewerkt  en afgerond Issue-
Logboek 

A L  S S  

 

3.5.4.   Beheer en Onderhoudsdocumenten (B&O) 

3.5.5.   Training beheer en onderhoudspersoneel 

3.5.6.   Uitgestelde (seizoensgebonden) testen 

3.5.7.    Dashboarding  

3.5.8.   Monitoring en Continuous Cx 
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4.  Literatuur 
 

• TVVL Cursus Commissioning SYLLABUS 3, PECI Deel 3, richtlijnen voor commissioning-
specificaties. 

• www.CxPLan.nl_Template Commissioningsplan Januari 2015, revisie 1 

• ISSO 105 Kern document gebouw 

• ISSO 107 Opleverprocedures klimaatinstallaties 

• The Building Commissioning Guide, US GSA General Services Administration, April 2005 
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BIJLAGEN 
 

1.   Voorbeeld Issue Log 
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2.   Checklist belangrijke kenmerken en eisen GBS 

3.   Overzicht Programma van Eisen (PvE) voor GA 
- Gewenste functionaliteit 
- Welke eisen stellen 
- Welke processen integreren 

4.   Voorbeeld een voorstel Cx plan Gebouwautomatisering 
 

5.       Voorbeeld Testprotocollen 

6.    Beheer en Onderhoudsdocumenten voor GBS 

7.        Voorbeeld Trainingsplan 
 
 
 
 


