RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN MET KWALITEIT
IN BALANS
Voor het objectief opstellen van de vraagspecificatie
Samenwerking binnen renovatie en vastgoedonderhoud kan leiden tot onnodig hoge exploitatie- en
faalkosten. De fasen van het proces zijn vaak niet op elkaar afgestemd of er wordt alleen gekeken naar
de investering op de korte termijn. Resultaatgericht Samenwerken (RGS) stelt visie, afspraken en
resultaat centraal en kijkt ook naar onderhoud (en bijhorende kosten) in de toekomst.
RGS leidt tot een efficiëntere samenwerking tussen
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Meer weten?
Wilt u weten hoe Centric kan bijdragen aan het
rendement van uw onderneming? Maak dan een afspraak

Inspectie is mogelijk met de app

met één van onze accountmanagers via bouw@centric.eu
of +31 (0) 592 39 66 66.

Na het opstellen van de vraagspecificatie in de KiBsoftwaretool kunt u met met behulp van de
calculatiemodule van ALERT de bedachte maatregelen
handmatig invoeren en diverse scenario’s doorrekenen.
Voor het berekenen van de onderhoudskosten op langere
termijn is het mogelijk om met een
meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) te werken.
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