
wonen om
samen te leven

 

WOONBEDRIJF IEDER1, 
WIJK 4.2, DEVENTER
Wonen

Woonbedrijf  Ieder1  te  Deventer  beheert  ca.  15.000 
verhuurbare  eenheden.  Het  bezit  wenst  men  in  een 
zo goed als mogelijk staat te houden door regelmatig 
onderhoud  te  plegen.  Een  goed  onderhouden  woning 
stemt  tot  een  hogere  klanttevredenheid,  minder 
klachten  en  daarmee  minder  kosten.  Het  onderhoud 
wordt  technisch  en  financieel  gepland  conform 
een  zogenaamde  MeerJarenOnderhoudsPlanning
(MJOP).  Controle  van  de  MJOP  en  begeleiding  van 
de  aanbesteding,  prijsvorming  en  uitvoering  worden 
derhalve  frequent  uitgevoerd.  SBM  is  gevraagd  de 
onderhoudswerkzaamheden  voor  2014  in  de  wijk 
Vijfhoek te Deventer te begeleiden.

Wijk  5  betreft  een  woonwijk  van  Deventer.  De  wijk  bestaat  uit 
standaard  grondgebonden  eengezinswoningen,  gestapelde 
woningen,  complexen,  appartementen,  kinderdagverblijven  etc. 
Het betreft hier enkele duizenden woningen.

SBM is door Ieder1 gevraagd om in samenwerking met Westrik 
Bouwadvies  het  onderhoudstraject  te  begeleiden.  Aan  de  hand 
van  het  bestaande  MeerJarenOnderhoudsPlan,  heeft  in  2013 
een  zogenaamde  warme  opname  plaatsgevonden  van  ca.  1000 
woningen  welke  in  2014  zijn  onderhouden,  waarbij  tevens  is 
gekeken  naar  geplande  onderhoudswerkzaamheden  voor  de 
komende jaren om deze samen te voegen ter besparing van kosten. 
De bevindingen in deze warme opname in relatie tot de geplande 
onderhoudswerkzaamheden  zijn  verwerkt  in  een  gedetailleerde 
werkomschrijving en een Stabu-bestek.

Na  de  inventarisatie  van  de  benodigde  onderhoudswerkzaam- 
heden  voor  2014  is  in  samenspraak  met  de  opdrachtgever  een 
onderhandse  aanbesteding  gehouden.  Na  het  beoordelen  van  de 
reslutaten van de aanbesteding is overleg gepleegd met de beoogd 
uitvoerende partij en is de opdracht verstrekt.
Vervolgens  heeft  SBM  tijdens  de  uitvoeringswerkzaamheden 
namens  Ieder1  de  directie  gevoerd   en  toezicht  gehouden  en 
tenslotte het werk opgeleverd.

opdrachtgever

Woonbedrijf Ieder1, 

Deventer

diensten SBM

-    inspectie

-    meerjaren onderhouds-
planning (MJOP)

-    onderhoudsbestek

-    kostenmanagement

-    aanbesteding en
contractvorming

-    directievoering

-    toezicht

projectleider

Jeroen van Beek 

fasen

gebruiksfase

periode

2013 - 2014

omvang

ca. 1.000 wooneenheden
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