
19 april 2016

NEN8021 Tool

Jan Pieter Klep, jp.klep@thesupportfactory.nl
Jos Teunissen, j.teunissen@thesupportfactory.nl



Even	voorstellen

Een	ander	perspectief	op	bedrijfsvoering 2
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• The Support Factory is een onafhankelijk advies- en managementbureau op 
gebied van bedrijfsvoering.

• Bestaande uit een multidisciplinair team gespecialiseerd in: Huisvesting, 
Facilitymanagement, Inkoop, ICT en bedrijfskunde.

• Ervaren in (strategisch)advies, proces- en projectmanagement.
• Onze focus ligt op het raakvlak van de organisatie met de werkomgeving.
• De werkomgeving bestaat uit huisvesting, diensten en (ICT) middelen, om die 

reden is een multidisciplinaire aanpak essentieel.



Onze	dienstverlening	en	gebruik	van	de	tool
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Toepassingsgebieden	NEN8021	tool

• Strategisch
– Checklist	om	behoefte,	zoekprofiel	te	bepalen
– Gebruiken	als	objectief	beslissingstool	richting	andere	stakeholders	

(naast	Due Dilligence,	Kasstroom/NCW,	ruimtelijk	PvE)
• Implementatie

– Eerste	stap	voor	functioneel	PvE
– Marktaanbod	beoordelen

• Beheersfase
– Alle	panden	in	een	portefeuille	met	elkaar	bench-marken
– Knelpunten	opsporen	en	bespreken
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NEN	8021	dekt	slechts	deel	van	het	kwaliteitspectrum
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         technisch                                functioneel                          ruimtelijk/visueel 

NEN 8021Technisch PVE Sfeerbeelden



Aanleiding	voor	maken	eigen	tool

• Verschijnen	nieuwe	objectieve	NEN8021	norm	
(internationaal).

• Enthousiasme	over	standaard	en	overtuiging	dat	dit	bruikbaar	
is	in	adviespraktijk

• Geen	goede	output	uit	web-tool	voor	advies	rapportages.
• Ontbreken	compact	match	profiel	zoals	in	de	REN.
• Klanten	maatwerk	kunnen	bieden	indien	gewenst.
• Aansluiten	op	terminologie	vastgoedmarkt	(Funda,Realnext)
• Behoefte	om	offline	vragen	in	te	vullen	met	een	klant.
• Onduidelijkheid	wie	wat	met	ingevoerde	data	gaat	doen.



Het	TSF	tool

7

Tool	op	basis	van	de	NEN	8021	
norm

Industriestandaard

Gebruikerswensen	versus	
Gebouwkenmerken

Realiteit	en	wens

Objectief	resultaat	op	40	
prestatie	 indicatoren

In	één	oogopslag



Belangrijkste	verschillen	t.o.v.	webtool

• Off-line te	gebruiken
• In	Excel,	snel	op	maat	te	maken	voor	een	klant
• Klant	wordt	eigenaar	van	het	sheet	en	alle	data	daarin
• Sommige	vragen	niet	werkbaar	daarvoor	beter	alternatief	uit	

REN	gebruikt.
• Enkele	‘sterke	punten’	erin	gebracht:

– %	match
– Bij	gebouweigenschappen	toevoeging:	oplosbaar
– Financiële	kerngegevens	toegevoegd
– Enkele	dash-board views	gemaakt	zoals	Side-by-side	en	
samenvatting
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Voorbeeld	KPI	‘Bereikbaarheid’
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Voorbeeld	PI	‘Ontsluiting’
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Voorbeeld	Dash-board Side-by-Side
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Voorbeeld	Dash-board Samenvatting
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Aanbevelingen	NEN	8021	tool
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- Zorg voor output van vraagprofiel, gebouwprofiel en matchprofiel.
- Zorg dat output compact blijft (inpasbaar in rapport of presentatie).
- Engelstalige versie is welkom.
- PDF is niet goed te bewerken, bij voorkeur in Word, Excel of Powerpoint.
- Vragen voor vraagprofiel niet te algemeen houden, inventarisatie helpt ook 

om gebruiker vertrouwd te maken met terminologie.
- Vermijd antwoorden met meerdere variabelen.
- Een totaalscore per gebouw is handig bij portefeuille analyse van 

meerdere gebouwen.
- Bij overschrijding aangeven of het eenvoudig oplosbaar is (snel in te 

vullen).
- Mogelijkheid om kosten per oplossing (later) toe te voegen.
- Zorg dat Webtool ook offline bruikbaar is. Bij voorkeur op een I-pad.
- Zorg dat makelaars en internet marktplaatsen de tool omarmen.


