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Een kwaliteitsbeheersysteem
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voor verbetering
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bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersystem

voor verbeteringen van binnenmilieu en energiegebruik
bij renovatie van sociale meergezinswoningen
Een groot deel van de sector van sociale en meergezinswoningen in Europa heeft een aanzienlijke behoefte aan grote renovaties. Dit biedt de eigenaren een kans en een uitdaging om te investeren in rendabele energiebesparende maatregelen die ook zorgen voor een goed binnenmilieu.
Een kwaliteitsbeheersysteem is een bruikbaar instrument die het organisatorisch mogelijk maakt
een groot aantal woningen op een systematische en gecontroleerde manier te renoveren en te
beheren, waardoor er grote potentie voor verbeteringen ontstaat.

Kwaliteitsbeheer bouwen op een energie- en binnen beheer beleid
Het kwaliteitsbeheersysteem moet voortbouwen op en reflecteren aan een beheerbeleid voor
renovatiewerk, met bijzondere aandacht voor verbetering van het binnenmilieu en het reduceren
van energiegebruik. Een sleutel tot succesvolle uitvoering van het kwaliteitsbeheersysteem is dat
de organisatie zo’n dergelijk beleid efficiënt kan vaststellen, implementeren en onderhouden.
Belangrijke elementen van het beleid zijn bijvoorbeeld, afspraken met betrekking tot de
energiedoelstellingen bronnen die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.

Vijf goede argumenten…

Invoering van het kwaliteitsbeheersysteem
Voor organisaties die al gebruik maken van een ISO 9001 systeem of een soortgelijk
kwaliteitsbeheersysteem zal het gemakkelijk zijn om de eisen, die vastgesteld zijn in het
kwaliteitsbeheersysteem voor binnenmilieu en energie gebruik, te integreren als subonderdeel
van het systeem. Wanneer er nog geen systeem bestaat, heeft het SQUARE QA systeem alle
basiselementen van een kwaliteitsbeheersysteem en kan geïmplementeerd worden als op zichzelf
staand systeem. In beide gevallen moeten de nieuwe onderdelen aangepast worden aan de
activiteiten en routines van de organisatie om naar behoren te functioneren.

...om een kwaliteitsbeheersysteem te gebruiken, voor verbetering van het
binnenmilieu en energiegebruik zijn:
1. Economische en milieu besparingen
4. V
 erbeterde/Betere feedback
2. Suboptimalisaties worden vermeden
binnen de organisatie
3. Verbeterde/Betere communicatie
5. Meer tevreden klanten/huurders
binnen het project

De implementatie van het kwaliteitsbeheersysteem voor renovatie projecten
Voorafgaand op renovatie
Vragenlijsten aan huurders
samen met inspecties en
analyses van de huidige status
en de energieprestaties van het
gebouw worden uitgevoerd
volgens vooraf vastgestelde
procedures. Dit vormt de basis
voor de renovatieplanning.

Eisen
Het SQUARE QA systeem helpt
de organisatie in het vaststellen
van eisen en doelen en vergelijkt
deze met de resultaten van de
eerste onderzoeken. Hierop
gebaseerd worden maatregelen
voorgesteld.

Ontwerp
Bouwconstructies en installaties
zijn ontworpen om te voldoen
aan eisen met betrekking tot
energiegebruik en binnenmilieu.
Noodzakelijke kwaliteitscontroles
die plaatsvinden in de constructie
fase zijn gepland.

Bouw
Gespecificeerde eisen zijn
geverifieerd door inspecties en
meten gedurende de bouw
en in relatie tot de oplevering
van het gebouw. De volgende
stap is commissioning met de
noodzakelijke aanpassingen
van de systemen, die zijn
te verwachten gedurende
tenminste het eerste jaar van de
gebruiksfase.

Beheer
Het kwaliteitsbeheersysteem
heeft als doel een brug
te bouwen over de kloof
tussen het renovatie- en het
beheerstadium. Om deze reden
is er ook bijzondere aandacht
voor enkele kritische activiteiten
in het beheerstadium, zoals
bijvoorbeeld:

• Opleiding van exploitanten en
schoonmakers
• Handeling/exploitatie/
uitwerking en onderhoud van
routines en activiteiten
• Volgen van energiegebruik
• Vragenlijsten aan huurders
• Evaluatie van beheer en
behandeling van nietnalevingen

