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Over dit controleplan… 

 

Een GebouwBeheerSysteem (GBS) is een systeem dat een gebruiker in staat stelt om drie 

hoofdfuncties te beheren: gebouwinstallatiemanagement, energiemanagement en alarmering. De 

grote kracht van het systeem is dat het via het telefoonnetwerk mogelijk is om dit systeem op 

afstand te bedienen. Een simpel voorbeeld van een GBS, is het volgende: bij een traditionele 

installatie kan het voorkomen dat het personeel ‘s morgens in een koud kantoor binnenkomt 

omdat de CV-installatie is uitgevallen. De storing moet vervolgens verholpen worden en dan duurt 

het nog geruime tijd voordat het kantoor weer op temperatuur is. Bij een GBS wordt een 

installatiebedrijf gewaarschuwd dat de installatie te weinig waterdruk heeft en zal gaan uitvallen. 

Er kan een monteur worden gewaarschuwd die  vervolgens naar het adres afreist en deze kan, 

omdat hij een sleutel heeft van het pand, zelfstandig de ketel bijvullen. De gebruiker van het 

kantoor heeft niets gemerkt van een storing. Dankzij de ongekende mogelijkheden van meet- en 

regeltechniek en pc-communicatie. Dit controleplan gaat in op de organisatie van een GBS. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - Een opdrachtgever moet goed worden voorgelicht over mogelijkheden en de zin en onzin van het 

systeem. Niet alles wat kan is zinvol. Daarbij is een GBS geen vervanging van de meet- en regeltechniek die bij de 

verschillende systemen behoort. Het kan een optimalisatie zijn. Door verschillende zaken te meten 

(luchtvochtigheid, temperatuur binnen en buiten, windsnelheid, de status van rook- en brandmelders, 

bewegingsmelders) kan het systeem energie besparen en alarmopvolging regelen. Als een lamp defect is, behoeft 

dat niet via GBS gemeld te worden. Maar stroomstoringen zijn een goed voorbeeld die via GBS gemeld kunnen 

worden aan een onderhoudsbedrijf. Bij het afwegen van zaken die via GBS gemeld en/of geregeld moeten kunnen 

worden, dient rekening gehouden te worden met de invloed van een storing op het productieproces van een 

gebruiker. Een kantoor waar het 's morgens ijskoud is, kost het bedrijf productie. 

1. Ontwerp: belangrijk is om de basis van energiebesparing primair te zoeken in het bouwkundig en 

installatietechnisch ontwerp. Een goed geïsoleerd huis bespaart meer energie dan een slecht geïsoleerd huis. 

Een HR+ ketel bespaart meer energie dan een conventionele ketel. Het verhogen van een EPC-waarde bespaart 

nog meer energie. Een warmtepompboiler bespaart een separate afzuiginstallatie. 

2. Voorlichting: GBS is voor de meeste opdrachtgevers nog een redelijk vaag begrip. Daarom is het moeilijk om 

aan te geven wat men wil met GBS. De adviseur van de technische installaties heeft hierin een taak om de 

opdrachtgever goed voor te lichten over de mogelijkheden, de investeringskosten en de onderhoudskosten. 

Ook uitbreidingsmogelijkheden moeten helder zijn. Het aanpassen van software of het bijprogrammeren van 

een onderdeel is vaak systeemgebonden. De leverancier kan zelf bepalen welke kosten hij in rekening brengt, 

de klant heeft geen keuze. 

3. Energiebeheersing: ongebruikte ruimten hoeven niet of minder verwarmd te worden. Gebruikte ruimten moeten 

op temperatuur zijn op het moment dat iemand met zijn werk in die ruimte aanvangt. Temperaturen moeten 

instelbaar zijn binnen vooraf vastgestelde grenzen.  

4. Alarmering: bij alarmering denken we in eerste instantie aan inbraakalarm of rook/brandalarm. Daaraan kunnen 

een aantal acties worden gekoppeld. Bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van een akoestisch alarm, magneten 

bij brandwerende deuren, het doormelden bij de brandweer of een beveiligingsbedrijf en het ontgrendelen van 

vluchtdeuren. Hierbij kan GBS een belangrijke rol spelen.  

5. Storingen: het bewaken van de status van installaties, het zien aankomen van storingen, het signaleren van 

vooraf vastgestelde onderhoudsbeurten, het direct aangeven waardoor een storing wordt veroorzaakt en het op 

afstand kunnen inspelen op klimaatklachten van werknemers, dat is het sterke punt van GBS. Al in het 

ontwerpstadium moet worden nagedacht over het uitbesteden van het onderhoud, na afloop van de 

garantieperiode. Ook de vraag wie tijdens de garantieperiode het GBS beheert.  
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Fig. 1 | Met een softwarepakket is het mogelijk om per ruimte op een plattegrond van 

het gebouw de temperaturen te zien. 

 

6. PC-scherm: veel systemen bieden een 

standaard principe schema aan. Voor 

facilitymanagers (met verstand van 

zaken) is het vaak handiger om de 

plattegronden van het gebouw op het 

beeldscherm te krijgen waarop direct 

de ruimtes zijn aangegeven. Dit moet 

in de bestekken worden opgenomen.  

7. Woningen: met name in het hoge 

segment woningbouw doet domotica 

haar intrede, het vanaf een scherm 

bedienen van allerlei installaties in het 

huis, zoals verlichting en verwarming. 

En door apparaten via wifi aan het 

thuisnetwerk te koppelen zijn deze 

apparaten vaak ook van buitenshuis af 

te bedienen. 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING - In de ontwerpfase moeten de investeringskosten worden afgezet tegen de energiebesparing en de 

beheerskosten. Dit kan alleen als in samenspraak tussen ontwikkelaar, belegger en gebruiker een gedegen PvE is 

opgesteld. Hiervoor kunnen offertes worden opgevraagd bij installatiebedrijven en beveiligingsbedrijven. Er moet 

ook gekeken worden naar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden en de kosten van nieuwe software. Het komt 

vaak voor dat wanneer men eenmaal gewend is om met het systeem om te gaan, de wens tot meer mogelijkheden 

ontstaat. Tijdens de uitvoeringsfase zullen zich in de regel geen bijzonderheden voordoen die financiële 

consequenties hebben, tenzij er op een later tijdstip een gebruiker bekend wordt of bij tussentijdse verkoop de 

nieuwe eigenaar andere ideeën heeft over GBS. 

1. Offertestadium: bij tussentijdse wijziging van eigenaar of huurder kan veel tijd verloren gaan door het opvragen 

van een offerte met betrekking tot wijzigingen. Men kan dit deels opvangen door in de contractstukken reeds 

mogelijke wijzigingen te omschrijven en af te laten prijzen.  

2. Opdracht: het is mogelijk om beheers- en managementactiviteiten uit te besteden op basis van een aandeel in 

de besparing. In dat geval moet ook het energiemanagement worden uitbesteed. 

 

 

 

III. Regelgeving 

UITLEG – De norm NEN-EN 50090 behandelt Gebouwbeheersystemen. Daarnaast heeft men te maken met de 

regelgeving van de desbetreffende installaties. Er zijn geen specifieke aandachtspunten te noemen die voor GBS van 

toepassing zijn. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING – Met name de adviseur van de technische installaties zal de organisatie ter zake van GBS moeten 
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aansturen. Tekeningen en berekeningen zullen door hem gecontroleerd moeten worden en de controle op de 

uitvoering zal minimaal zijn. Wel zal hij zich nadrukkelijk met de opleveringsfase bemoeien. Het testen en 

controleren van de installaties apart, de onderlinge samenwerking en de werking van GBS moet zorgvuldig worden 

gedaan. Wij adviseren hiervoor een opleveringsprotocol te laten opstellen, zodat vooraf kan worden aangegeven 

welke storingen moeten worden gesimuleerd. 

1. Contractstukken: adviseurs hebben vaak goede ervaringen met bepaalde fabrikaten en systemen en zullen deze 

namen vaak in contractstukken gebruiken. Het staat de installateur vrij om een gelijkwaardig systeem aan te 

bieden. Het kan uit financieel oogpunt aantrekkelijk zijn om hiermee verder te gaan. Het is uiteindelijk aan de 

adviseur om te beslissen of wordt voldaan aan de gelijkwaardigheidclausule.  

2. Tekeningen: de tekeningencontrole, de regeltechnische omschrijving en de berekeningen zullen door de 

adviseur moeten worden begeleid. Dit moet onderdeel zijn van de opdracht aan het adviesbureau. Dit geldt ook 

voor de onderlinge coördinatie van de verschillende installaties op het gebied van GBS. 

3. Uitvoering: begeleiding van de uitvoering is eveneens een taak van de adviseur. Hij is in deze fase ook het 

aanspreekpunt voor de installateur. Hij moet de vragen en problemen wel goed communiceren met de 

bouwdirectie om te vermijden dat er zich problemen voordoen bij het testen en opleveren, waarvan de 

opdrachtgever geen kennis heeft. 

4. Oplevering: al genoemd is het schrijven van een opleveringsprotocol. Het doel hiervan is uiteindelijk dat alle 

aspecten van het GBS getest worden voor de oplevering. 

5. Instructie: tijdens de oplevering is er geen tijd om een instructie te organiseren voor de beheerder. Dit moet 

direct voor of direct na de oplevering geschieden. Het is in een aantal gevallen aan te bevelen om de beheerder 

reeds een aantal weken voor de oplevering te betrekken bij besprekingen en bij de testfase. Hij krijgt daarmee 

al vroegtijdig inzicht in het gebruik van GBS. 

6. Onderhoudsperiode: een onderhoudsperiode van 12 maanden is niet ongebruikelijk bij de installaties. De reden 

hiervoor is dat installaties deze tijd nodig hebben om fijn afgesteld te worden. Als een project in de zomer 

wordt opgeleverd, dan zal de CV-installatie nog niet operationeel zijn. Misschien pas een half jaar na de 

oplevering zal deze voor het eerst in werking komen. Pas daarna kan men vaststellen of er klachten zijn en 

zonodig het GBS in de praktijk testen. Bij oplevering in de winter geldt hetzelfde voor met name de 

koelinstallatie. Belangrijk is om het GBS gedurende deze periode onder te brengen bij de installateur die het 

systeem heeft aangelegd. Deze kan vanuit zijn vestiging inbellen in het project en op afstand problemen 

analyseren en maatregelen nemen.  

7. Garantieperiode: het komt voor dat de garantieperiode de onderhoudsperiode overstijgt. Omdat veel grote 

opdrachtgevers onderhoudscontracten hebben afgesloten met bedrijven die meerdere gebouwen beheren, is 

het lang niet altijd zo dat de installateur die de installatie heeft aangelegd, ook het onderhoud krijgt na het 

verstrijken van de onderhoudsperiode. Dit geeft per definitie problemen. De onderhoudsinstallateur heeft altijd 

vragen, problemen en opmerkingen over het werk van de aanleginstallateur. Om die reden dient de adviseur 

betrokken te worden in deze fase. Hij zal als een filter moeten werken tussen beide installatiebedrijven. De 

aanleginstallateur zal exact moeten aangeven hoe de onderhoudsinstallateur dient te handelen wil de garantie 

overeind blijven. 
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V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier geeft inzicht in de belangrijkste zaken met betrekking tot GBS. De 

bouwbegeleider zal voor zijn project een eigen planning kunnen opstellen op basis van deze gegevens. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 

JAAR 1 JAAR 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 43 44 45 46 … 44 

1. Bestek en bestektekeningen gereed.                  

2. Bouwkundige werktekeningen                

3. Installatietekeningen, regeltechnische 

omschrijving, incl. GBS- implementatie 

               

4. Bij alternatieve voorstellen, goedkeuring adviseur                

5. Testen en opleveren                

6. Testrapporten aanwezig                

7. Revisietekeningen aanwezig                

8. Instructie gebruiker                

9. Herhalen instructie gebruiker                

10. Organiseren onderhoudsperiode                

11. Organiseren onderhoud ná onderhoudsperiode                 
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Aandachtspunten 

INLEIDING - De bouwbegeleider kan inhoudelijk weinig controleren tijdens de uitvoeringsfase. Hij is geheel 

afhankelijk van de installateurs en van de adviseur. Hier zal hij dan ook zijn informatie vandaan moeten halen. En 

informeren is het minste dat hij kan en moet doen. Hij moet een overzicht krijgen van alle afzonderlijke installaties 

met betrekking tot de stand van zaken, het gereedkomen en het voor de eerste keer testen. Het testen van een GBS 

is pas rond de opleveringsfase mogelijk en dient inhoudelijk gestuurd te worden door de adviseur. 

1. Vaststellen beeldschermplaatjes: de bouwbegeleider 

zal nagaan hoe de visualisering is geregeld met 

betrekking tot hetgeen op het computerscherm 

zichtbaar wordt gemaakt. Soms is een schematisch 

overzicht aangeboden, soms wordt met de 

daadwerkelijke plattegronden gewerkt.  

2. Separate installaties: van alle installaties kan hij in 

overleg met de adviseur vaststellen wanneer deze 

gereed zijn voor een eerste test. Tevens kan hij, voor 

zover dat nog niet is gebeurd, een lijst samenstellen 

van onderdelen die via GBS gesignaleerd moeten 

worden. Dit overzicht kan belangrijk zijn bij de 

testfase. 

3. Instructie: het kan verstandig zijn om een beheerder te 

vragen of hij aanwezig wil zijn bij het testen van het 

GBS. Hierdoor kan hij vertrouwd raken met het 

systeem en zal hij uiteindelijk geen of zeer weinig 

instructie meer nodig hebben. De installateurs vinden 

dit soms bezwaarlijk, omdat een beheerder dan ook 

over hun schouder meekijkt en alle fouten ziet 

passeren. Het voordeel van een goed ingewijde 

beheerder weegt echter zwaarder. Indien nodig, 

worden aparte instructies verzorgd door de 

installateur van het GBS. Niet alleen de uitleg over de 

werking van het systeem is hier belangrijk, de 

beheerder moet ook precies weten waar hij wel en niet 

mag ingrijpen, zonder dat een garantie vervalt. 

 

  

Fig. 2 | Het is raadzaam dat de beheerder aanwezig is bij het 

testen van het GBS-systeem. 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Toelichting GBS door adviseur    

2. Handhaving besteksfabrikaten    

3. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

4. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

5. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

6. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

B. Voorbereiding    

7. Doorspreken beeldschermplaatjes en regeltechnische omschrijving    

8. Bespreken testen en opleveren    

9. GBS in werking tijdens onderhoudsperiode en door wie    

10. GBS uitbesteed na de onderhoudsperiode    

11. Voorwaarden bekend indien onderhoud tijdens de garantieperiode 

door andere installateur wordt ingevuld 

   

12. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

13. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

14. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

15. Begeleiding door adviseur    

16. Periodieke terugkoppeling voortgang door adviseur    

17. Instructie aan gebruiker    

D. Nacontrole    

18. Meetrapporten opnemen in revisiestukken    

19. Herhaling instructie aan gebruiker na ingebruikname    

20. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

21. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    
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 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


