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Hebt u behoefte aan meer duidelijkheid over de uitgaven van uw 
organisatie aan onderhoud en verbetering van uw vastgoed? Bent 
u benieuwd naar de uitgaven van collega corporaties?  Wilt u 
verstandig besparen op uw onderhoud en verbetering?

Onze oplossing

Deelname aan de KOVON/IPD Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven biedt u antwoord op deze vragen 
door toepassing van heldere definities, validatie per vastgoedobject en uitgebreide rapportages.

De resultaten uit de benchmark kunt u gebruiken voor:

1. Gerichter financieel onderbouwen van uw onderhoudsbegroting

2. Scherper monitoren van uw uitgaande kasstroom

3. Beter onderbouwen van beleid en beleidskeuzes

Rapportage

Op basis van de door IPD gevalideerde informatie ontvangt u een benchmarkrapportage met hierin uw 
vastgoeduitgaven voor onderhoud en verbetering vergeleken met de benchmark. Uw uitgaven worden uitgedrukt in 
euro’s per vierkante meter, per vhe en als percentage. 

KOVON/IPD Benchmark Onderhouds- 
en Verbeteringsuitgaven
Inzicht in uw uitgaven voor onderhoud en verbetering

Doorsnede naar vastgoedtype en soort onderhoud per m2

Doorsneden zijn er onder andere naar: vastgoedtype, bouwelement, woninggrootte, 
bouwjaar, locatie en NEN conditiescore.

De KOVON/IPD Benchmark Onderhouds- 
en Verbeteringsuitgaven is:

•  Ontworpen in een unieke samenwerking tussen KOVON, specialist in 
vastgoed en onderhoud en IPD, wereldleider in vastgoedbenchmarking

•  Geschikt voor uw volledige vastgoedportefeuille 

•  De meest uitgebreide onderhoudsbenchmark in de markt

www.ipd.com/netherlands       www.kovon.nl 
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Proces en leeromgeving

Als deelnemer start u met het opstellen van de benodigde gegevens per individueel vastgoedobject. Deze informatie 
wordt daarna gevalideerd door een team vastgoedanalisten van IPD. Op deze wijze ontvangt u betrouwbare 
managementinformatie. Onze aanpak maakt het mogelijk om eenduidig onderscheid aan te brengen in uw kosten en 
investeringen en deze te vergelijken met anderen.

Contactgegevens KOVON
Markenlaan 1, 1355 BA Almere

T 036 539 1988 
E info@kovon.nl
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Definities en vergelijking

Het onderscheiden van uitgaven aan onderhoud en verbeteringen bij vastgoed is in de praktijk verwarrend. Doordat 
er geen helder onderscheid was tussen deze begrippen is het vergelijken van deze uitgaven moeilijk. De KOVON/IPD 
Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven schept helderheid door een handige en slimme indeling van uw 
uitgaven te maken. Hierbij zijn goed onderscheiden:

• De soorten onderhoud

•  Onderhoud versus verbetering

•  Toedeling naar bouwkundige elementen

De KOVON/IPD Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven biedt u de mogelijkheid te leren van andere 
deelnemers en ‘best practices’ uit te wisselen door deel te nemen aan een benchmarkplatform.

Contactgegevens IPD

Busplein 30, 1315 KV Almere 
Postbus 1005, 1300 BA Almere

T 088 328 2200 
E netherlands@ipd.com

Kwaliteit Ontwikkeling Verbetering 
Onderhoudsbedrijven Nederland, 
KOVON

KOVON is hét kenniscentrum 
voor onderhoudsvraagstukken 
van onderhoudsbedrijven 
en vastgoedeigenaren zoals 
woningcorporaties, overheden 
en zorginstellingen. Zowel op 
strategisch, tactisch als operationeel 
niveau. KOVON is uw partner in 
kwaliteitsontwikkeling (MQM), 
ketensamenwerking en optimalisatie 
van de bedrijfsvoering. 

IPD | an MSCI Brand

IPD is een wereldwijd werkzaam 
informatiebedrijf, dat zich toelegt 
op de onafhankelijke meting van 
het bedrijfseconomisch presteren 
van investeringen in vastgoed. 
IPD is de nummer één op het 
gebied van vastgoed performance 
analyse voor eigenaren van 
vastgoed, portfoliomanagers, 
assetmanagers, vastgoedmanagers 
en eindgebruikers.


