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20 januari, 12.55-14.00 uur 
Commissioning in de Onderhoudsfase 
Mogelijkheden en kansen in de praktijk 

 

 
Commissioning is een kwaliteitsbeheersingsproces voor het verifiëren en documenteren van de afgesproken 

prestaties van gebouw en installaties en die vooral ook te borgen. Het begint al bij de projectstart met een 
commissioningplan dat de organisatie en uitvoering van kwaliteitsborging beschrijft voor alle projectfasen.  
 
In de onderhouds- en gebruiksfase in de bestaande bouw wordt nagegaan of de installaties de prestaties 
kunnen leveren die passen bij de huidige eisen van het gebouwgebruik. In hoeverre de installaties werken 

volgens de ontwerpuitgangspunten van destijds, lijkt op zich niet relevant meer! 
 
Maar toch is het zaak om alle projectinformatie op orde te houden. Met commissioning is dit mogelijk en 
worden de risico’s van faalkosten gereduceerd.  
 
In dit webinar wordt een inleiding gegeven op de verschillende vormen en niveaus van commissioning in 
relatie tot de gebruiksfase. Kenmerkende methodieken, zoals het verifiëren en valideren van informatie met 

behulp van het V-model worden nader toegelicht. 
 

Aart de Jong, Technisch vastgoed advies en management bij Tiberius Maintenance, zal dit Webinar 
inleiden met een korte introductie en aan het einde zal er nog voldoende gelegenheid zijn om vragen te 
behandelen. 
 
Tijdens het webinar willen we de volgende doelen bereiken: 

• Inzicht geven in commissioning en de meerwaarde voor onderhoudsprofessionals 
• Met praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en kansen over te brengen 
• Deelnemers inspireren tot vervolgacties in hun eigen werkomgeving 

 
Sprekers:  
Marco Bakker 

Als projectmanager bij veel opdrachtgevers o.a. betrokken bij het Beheer en Onderhoud van bedrijfs-
panden, waarbij hij als asset owner veel met commissioning te maken heeft. Tevens wordt hij als 
commissioning autoriteit gevraagd om projecten tot een succes te maken. Sinds 3 jaar eigenaar van D-

TACS een succesvol onafhankelijk test- en commissioning bedrijf. Waarbij hij als commissioning autoriteit 
gevraagd wordt om projecten tot een succes te maken. Marco zal uitleg geven wat commissioning bijdraagt 
aan de kwaliteit van het onderhoud 
 

Rob Schouten 
Technisch beheerder bij ABN AMRO namens ENGIE. Waarin hij met meer dan 20 jaar ervaring in Beheer en 
Onderhoud vanuit de praktijk ervaart welke invloed goede afspraken en borging hebben op de kwaliteit van 
het eindresultaat. Rob legt uit wat commissioning voor invloed heeft op Beheer en Onderhoud en het 
belang ervan om dit te blijven toepassen 
 

 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/20-januari-maintenance-webinar-commissioning-in-de-onderhoudsfase-602/

