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VGO-
keur staat voor een 

duurzame samenwerkings-
vorm in onderhoud en renovatie, die veel- 

zijdig voordeel oplevert. Het is de vooruit- 
strevende stap van inspanningsgericht naar resultaat- 

gericht werken. Door de basis waarop u samenwerkt te veran-

deren en strategisch vastgoedbeheer ook als onderhoudsbedrijf te  

beheersen, kunt u de gebouwen beter onderhouden. Als  

onderhoudsbedrijf draagt u meer verantwoordelijkheid, denkt u 

strategisch mee met scenario-ontwikkeling, beslist u met uw vakmanschap 

gezamenlijk over de beste aanpak. U krijgt een interessante, goede 

werkvoorraad voor een lange termijn. Als vastgoedeigenaar krijgt u de 

zekerheid van geen onnodig, maar goed onderhoud, voor minder geld. 

De risico’s van uw vastgoedbeheer zijn beheersbaar en onderhouds- 

bedrijven leveren resultaat. Deze kennisbundeling, die plaatsvindt in 

een partnership tussen verantwoordelijke partijen, geeft een beter resultaat 

voor alle partijen. Het biedt u als vastgoedbewoner en -gebruiker 

een goed onderhouden, kwaliteitsgebouw: comfort 

en waar voor uw geld. Als we resultaatgericht samenwerken 

kunnen uiteindelijk mensen beter wonen en werken  

in Nederland. Met deze verbetering verduur-
zaamt u het Nederlandse  

vastgoed.



Minimaal een 7 
voor klant- 

tevredenheid. 
Daar staan VGO-

bedrijven voor.



Naast gevels is het keurmerk ook van toe- 

passing op daken, installaties en interieur.  

Daarmee is het keur multidisciplinair en  

kan het worden gebruikt bij onderhouds-,  

renovatie- en investeringsprojecten. Hier- 

mee speelt het VGO-keur in op de huidige  

ontwikkelingen in de markt, waarbij opdracht-

gevers steeds vaker het gehele onderhoud 

geïntegreerd aanbesteden. Ook sluit het  

VGO-keur naadloos aan op de ‘Leidraad  

Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren 

en Onderhouden’.

Samenwerken met een bedrijf dat het VGO- 

keur draagt, betekent samenwerken met onder-

houdsadviseurs. Adviseurs die inzicht hebben in 

duurzame oplossingen, in procesmanagement, 

in kosten-kwaliteitverhoudingen en in technisch 

onderhoud. De adviseurs ontwikkelen een 

onderhoudsvisie voor de lange termijn, treden 

op als sparringpartner en ‘ontzorgen’.  

Als vakprofessional zien zij ‘het bredere plaatje’. 

Ze hebben het overzicht en zetten de verschil-

lende langetermijnscenario’s neer: als we nu 

X doen, voorkomen we Y en kunnen we die  

tijd besteden aan Z. Het gaat om het geheel, 

goed onderhoud staat nooit op zich.

VGO-keur stelt vast dat onderhoudsbedrijven 

goed scoren op diverse toetsingscriteria. VGO-

keur staat voor prestatie- en resultaatgericht 

werk van financieel gezonde ondernemingen. 

Dat geeft een garantie voor het eindresultaat, niet 

alleen op de inspanning. Het geeft u zekerheid. 

Kiwa - een onafhankelijke auditor - toetst. 

VGO-keur is streng, daaraan ontleent het  

zijn waarde.

MultidisciplinairDeskundig Aantoonbare 
zekerheid



Als het onderhoudsbedrijf in het bezit is van VGO-keur geeft dit u de 
zekerheid dat de toetsing onafhankelijk en objectief door certificatie-
instituut Kiwa wordt gedaan op basis van meetbare criteria. 

Opdrachtgevers hoeven dus niet meer zelf de 

deskundigheid te toetsen. Het geeft tevens de 

zekerheid dat het onderhoudsbedrijf in begin-

sel een stabiele partner is voor resultaatgericht 

samenwerken. Vervolgens heeft u de zekerheid 

dat het onderhoudsbedrijf zowel technisch als 

organisatorisch in staat is om resultaatgericht 

vastgoedonderhoud uit te voeren vanaf ontwerp 

tot en met uitvoering en instandhouding.

VGO-keur stelt ook zeker dat het onderhouds-

bedrijf op het gebied van opdrachtgever- 

tevredenheid een score haalt van minimaal  

een zeven. 

Ook heeft u de zekerheid dat het onderhouds-

bedrijf projecten uitvoert op een efficiënte, 

overlastbeperkende manier. Bewoners- 

vriendelijk en duurzaam met voortdurende 

aandacht voor innovatie en communicatie  

met klant en bewoner. Tenslotte geeft het  

de zekerheid dat het onderhoudsbedrijf met 

VGO-keur een marktconforme partner is 

waarmee een-op-een-relaties mogelijk zijn.  

Dit zorgt ervoor dat tegen economisch  

verantwoorde kosten het onderhoud wordt 

uitgevoerd op basis van prestatie-eisen en 

volgens het gewenste kwaliteitsniveau.

Wat betekent 
het VGO-keur 
voor de opdrachtgever



“Uiteindelijk levert resultaatgericht  
samenwerken een betere kwaliteit op  

voor onze klanten én werken wij  
tegen lagere kosten.”

Martijn van Baarsen,  
General Manager Planmatig Onderhoud 

WOONBRON



Stichting VGO
De certificatieregeling VGO-keur wordt beheerd door een stichting.  
Binnen deze Stichting VastGoedOnderhoud (VGO) zijn alle belang- 
hebbende partijen vertegenwoordigd: ervaren en deskundige opdracht- 
gevers, onderhoudsbedrijven en vakdeskundigen werken onder leiding 
van een onafhankelijk voorzitter samen aan het VGO-keur.

Alle VGO-bedrijven zijn deelnemer aan de 

Stichting Vastgoedonderhoud (VGO). De 

stichting voert op basis van jaarplannen diverse 

acties uit om de goede werking en verbrede 

toepassing van de certificatieregeling VGO-

keur te bevorderen. De stichting is ook  

verantwoordelijk voor collectieve promotie.  

De Stichting VGO, onder leiding van een 

onafhankelijk voorzitter, kent een bestuur en 

College van Deskundigen waarin alle betrokken 

partijen zijn vertegenwoordigd: opdracht- 

gevers, woningcorporaties en ondernemers. 

De ondernemers in bestuur en college worden 

voorgedragen door OnderhoudNL, bovendien 

is Aedes vereniging van woningcorporaties 

agendalid van het bestuur.



Bij VGO-keur is 
alles transparant. 
Auditresultaten, 
toetsingscriteria en 
stichtingsbestuur. 
Duidelijk, zuiver, 
eerlijk en open.



Onafhankelijke 
toetsing. Vooruit-
strevende aanpak. 
Sturen op kwaliteit 
heeft de toekomst.



Typisch VGO: we doen het anders en innovatie-

ver, maar blijven degelijke vakmensen. Wij gaan

van inspanningsgerichte naar resultaatgerichte 

contracten, van regie naar partnership, van de

korte naar de lange termijn, van deelopdrachten 

naar verantwoordelijkheid voor het geheel. We

doen aan ketenintegratie en nemen die bredere 

verantwoordelijkheid, die je alleen kunt waar-

maken met ook strategische kennis van zaken.

Vooruitstrevend
De groep VGO-bedrijven groeit. Bedrijven die 

al ver op weg zijn, maar het VGO-keur op  

dit moment nog niet kunnen behalen, kunnen  

het aspirant-deelnemerschap verwerven.

Een aspirant-deelnemerschap duurt hooguit 

twee jaar. Stichting VGO stelt zich periodiek  

op de hoogte van de vorderingen van de 

aspirant-deelnemers, informeert hen over de 

ontwikkelingen en betrekt hen bij het proces.

Groeiend
Het College van Deskundigen bepaalt de  

toetsingscriteria voor VGO-keur. Alle partijen 

zijn evenredig vertegenwoordigd: opdracht-

gevers, opdrachtnemers en externe onafhan-

kelijke deskundigen met autoriteit. Het is in  

balans. De stichting gaat voor een duidelijk 

doel: resultaatgericht samenwerken, voor 

vooruitgang in de branche van vastgoed- 

beheer.

Onafhankelijk



Dit geldt voor elk VGO-bedrijf:

Aantoonbare ervaring met 

 resultaatgericht samenwerken

Slaagt voor Competentiescan

Solvabiliteit > 20%

Rentabiliteit > 1%

Klanttevredenheid > 7

Projectaudit: voldoende



Certificatieregeling 
VGO-keur

De certificatieregeling VGO-keur bestaat sinds 
2006 en is bedoeld om bedrijven zich te laten 
onderscheiden die kennis en ervaring hebben  
met het uitvoeren van resultaatgericht vastgoed-
onderhoud en prestatiegericht samenwerken. 
De regeling stelt criteria aan het vastgoedonder-
houdsbedrijf. Door aantoonbaar te voldoen aan 
de criteria kan het bedrijf het keurmerk VGO- 
keur verwerven. Dit keurmerk is een hulpmiddel 
voor opdrachtgevers om goede bedrijven te 
selecteren voor (planmatig) vastgoedonderhoud 
aan gebouwen en woningen. 

“Met resultaatgericht samenwerken zijn er  
alleen maar winnaars: tevreden huurders  

qua comfort en huurprijzen, een onderhouds- 
partner met werk voor de lange termijn en als 
corporatie krijgen wij de kwaliteit en waarde-

vermeerdering waar wij om vragen.”

Maurice Stoffers-Merz,  
Inkoper Vastgoed 

ELAN WONEN



Onafhankelijke uitvoering door Kiwa
De certificatieregeling VGO-keur wordt uitgevoerd door Kiwa 

Nederland. Kiwa is een gerenommeerd certificatie-instituut dat 

licentie heeft verkregen om de certificatieregeling VGO-keur uit 

te voeren. Afspraken zijn gemaakt over de kosten van certificatie 

en over de regelmatige rapportage aan de stichting over de 

verleende certificaten.

Naar opdrachtgevers wordt goed geluisterd
De Stichting VGO heeft als missie om zoveel mogelijk  

opdrachtgevers te overtuigen resultaatgericht onderhoud te 

laten uitvoeren. De Stichting VGO kent een College van  

Deskundigen waarin adviseurs, opdrachtnemers, maar ook 

opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd. Drie vertegenwoordigers 

van woningcorporaties helpen mee om de certificatieregeling 

scherp en actueel te houden. De Stichting VGO streeft ernaar 

om opdrachtgevers tevens nauwer te betrekken bij het beheer 

van de regeling. Aedes vereniging voor woningcorporaties is 

agendalid van het bestuur. Stichting VGO heeft als doelstelling 

om de totale omzet die onder het certificaat is uitgevoerd in  

vijf jaar tijd minimaal te verdubbelen.



Het bedrijf beschikt over kennis en ervaring op 

het gebied van resultaatgericht vastgoedonder-

houd. Kennis en ervaring binnen het bedrijf  

zijn getoetst aan de hand van de zogeheten 

Competentiescan. Met dit computerprogramma  

meten bedrijven hun score. In deze competentie- 

scan heeft het bedrijf een goede score voor 

‘organisatie’ en ‘kennis’. De scan geeft ook  

duidelijkheid of het bedrijf als ‘meedenker’ of 

als ‘vastgoedadviseur’ opereert. Tijdens de 

audit door Kiwa wordt deze competentiescan 

verder ingevuld en beoordeeld. 

Verder heeft het bedrijf in drie van de laatste 

vier jaren een minimaal rendement gehaald van 

1% en een minimale solvabiliteit van 20%. Kiwa 

beoordeelt ook de financiële jaarverslagen en 

toetst de rentabiliteits- en solvabiliteitseisen.

Het bedrijf heeft tevreden medewerkers en 

voert een personeelsbeleid gericht op kwaliteit 

en continuïteit met behoud van kennis en 

ervaring van eigen onderhoudsspecialisten. 

Tenslotte scoort het bedrijf minimaal een 7 op 

het gebied van opdrachtgevers- en gebruikers-

tevredenheid. Kiwa meet dit bij tien willekeurig 

benaderde opdrachtgevers, behorend tot de  

25 grootste opdrachtgevers. 

De Stichting VGO vindt het belangrijk dat ook 

in de uitvoering wordt getoetst of volgens de 

VGO-afspraken wordt gewerkt. Daarom con-

troleert Kiwa ook op een project in uitvoering 

of het VGO-bedrijf werkt volgens de uitgangs-

punten van resultaatgericht samenwerken.  

Dit gebeurt via een projectaudit, die onaan-

gekondigd bij het bedrijf wordt uitgevoerd.

Aan welke criteria  
voldoet het VGO-bedrijf

Duurzaam 
vastgoedonderhoud: 
een verantwoorde 
keuze.



De competentiescan is 

te downloaden via

www.vgokeur.nl/competentiescan

Postbus 30
2740 AA Waddinxveen

T 0182 - 616 672
E info @ vgokeur.nl
www.vgokeur.nl


