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1.  OVER ONS        

Project Engineering Consultancy Nederland BV afgekort PEC Nederland BV is op 1 april 1992 

opgericht als jong en onafhankelijk Nederlands ingenieurs- en consultancybureau.

Het bureau richt zich grotendeels op nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten op het 

gebied van   het advies, onderhouds-, facility-, object-, project- en contractmanagement (inkoop), 

inspectie en inventarisatie van technische installaties in en om gebouwen alsook in de utiliteits-

bouw. 

Door de toenemende complexiteit van projecten als gevolg van integratie van nieuwe regelgev-

ing, zoals de Europese aanbestedingen, de energieproblematiek, duurzaamheid, de actieve- en 

passieve veiligheid w.o. beveiliging, asbest en legionella, de Arbo- en de milieuwetgeving, is 

inschakeling van ingenieursbureaus als PEC Nederland BV met hun specialistische kennis 

onontbeerlijk geworden voor een succesvolle implementatie.

Een belangrijk kenmerk van het bureau is dat wij onze volle aandacht aan de gebruiker, klant c.q. 

opdrachtgever geven. De projecten voert het bureau nauwgezet uit volgens met de opdracht-

gever (in het algemeen Rijksoverheidsinstellingen) overeengekomen voorwaarden.

PEC Nederland BV beschikt over een vast team van hooggeschoolde medewerkers en 

ingenieurs met een ruime ervaring op het terrein van de advisering, onderhouds-, facility-, 

object-, project- en contractmanagement op technisch vlak. 

Daarnaast bestaan er in het kader van een integrale aanpak goede relaties en samenwerkings-

verbanden met andere ingenieursbureaus c.q. architectenbureaus, terwijl freelance medewerk-

ers naar behoefte ingezet kunnen worden.

PEC Nederland BV beschikt over geavanceerde middelen om projecten te adviseren, te ontwer-

pen, te managen en te inspecteren. Op automatiseringsgebied behoort het bureau tot de trend-

setters in zijn branche. 

Het werkgebied van PEC Nederland BV is zowel nationaal als internationaal, met een werk-

maatschappij in het buitenland als PEC Suriname NV. 

De gebruiker van gebouwen, die zich op enigerlei wijze wil laten bijstaan op dit brede gebied, kan 

zich hiervoor wenden tot Project Engineering Consultancy Nederland BV.
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2.  VAKDISCIPLINES

PEC Nederland BV beweegt zich op een breed terrein, waarbij op de navolgende vakgebieden 

specialistische kennis aanwezig is:

- Werktuigbouw;

- Verwarming en koeling;

- Luchtbehandeling;

-  Energie-opwekking en beheer;

-  Energiebesparing en duurzaamheid;

-  Waterbesparing;

- Brandbeveiliging.

- Elektrotechniek;

- Gebouwbeveiliging en -beheer;

- Regel- en besturingstechniek;

- Verlichting;

-  Beveiliging;

- Sterk- en zwakstroom;

- Automatisering.

- Transporttechniek;

- Intern transport en logistiek.

- Bouwkunde;

- Bouwfysica en bouwconstructie;

- Dakbedekking;

- Sanitair en riolering.

- Energiemanagement;

- Facilitymanagement;

- Informatiemanagement;

-  Inspectie en inventarisatie (Boei en NEN2767);

-  Objectmanagement,

- Projectmanagement;

-  Onderhoudsmanagement;

- Inkoop- en contractmanagement.

-  Asbest;

-  Legionella;

-  Gebruiksvergunningen;

-  Milieuwetgeving;

-  Werken op hoogte;

- Stikstof problematiek.
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3.  ADVIESDIENSTEN

PEC Nederland BV verricht op het gebied van de advisering, het onderhoud, de inspectie, de 

inventarisatie, facility-, object- en projectmanagement over de nieuwbouw-, renovatie- en 

onderhoudsprojecten van technische installaties in en om gebouwen en de utiliteitsbouw de 

volgende activiteiten. Hierbij wordt de �Regeling van de Verhouding tussen de Opdrachtgever 

en adviserend Ingenieursbureau� (RVOI-2001) met de bijlagen gehanteerd.

Onderzoek

- Het onderzoeken van de technische haalbaarheid;

- Het onderzoeken van de economische haalbaarheid;

- Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid;
- Het opnemen, opvragen of inmeten van gegevens over, van, voor de bestaande omgeving

   noodzakelijk voor het ontwerp en de uitvoering en het in tekening brengen van deze gegevens;

- Het voeren van overleg met nutsbedrijven, overheidsdiensten en andere derden;

- Het verrichten van literatuurstudies;

- Het bezoeken van overeenkomstige objecten, overleg met leveranciers e.d;

- Het opstellen van een programma van eisen.

Voorontwerp

- Het ontwikkelen van het programma van eisen tot voorontwerp/ontwerptekeningen;

- Het deelnemen aan coördinatiebesprekingen met andere bouwpartners;

- Het opstellen van een indicatie van de installatiekosten en van de realisatietijd;

- Het opstellen van een technische toelichting op het voorontwerp;

- Het maken van alternatieven in het voorontwerp;

- Het verstrekken van de gegevens over installaties ten behoeve van de aanvraag van de                         

   milieuvergunning;

- Het verzorgen van de overige gegevens ten behoeve van de aanvraag van de milieuvergunning;

- Het opstellen van nuts aansluitingsbescheiden;

- Overleg met overheidsinstanties en andere derden;

- Het opstellen van een indicatie van de exploitatiekosten;

- Het verstrekken van documenten ten behoeve van goedkeuring van het resultaat van deze    

   fase. 

Definitief ontwerp
- Het nodige nader overleg over het voorontwerp om de definitieve uitgangspunten te bepalen;
- Het ontwikkelen van het voorontwerp tot definitief ontwerp/tekeningen;
- Het deelnemen aan coördinatiebesprekingen met andere bouwpartners en externe speciali  

   sten;

- Het ramen van de installatiekosten en realisatietijd;

- Bemoeienis met en bijwonen van bijeenkomsten verband houdend met officiële procedures;
- Het overleg over financiële opstellingen;
- Het aanvragen van de nodige officiële vergunningen, inclusief het vervaardigen van                                
   bescheiden;
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- Het verdere overleg met andere nutsbedrijven en andere derden;

- Het aanvragen van technische specificaties en prijzen apparatuur/installaties;
- Het overleg over de wijze van aanbesteding;
- Het verstrekken van documenten ten behoeve van goedkeuring van het resultaat van deze      
   fase.

Bestek (Stabu II)

- Het verwerken van wijzigingen op het goedgekeurde definitief ontwerp;
- Het deelnemen aan coördinatiebesprekingen met de andere projectpartners;

- Het nodige nader overleg over het definitief ontwerp om tot het bestek te komen;
- Het ontwikkelen van het definitief ontwerp tot een bestekplan;
- Het completeren van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen, die voldoende informatie
   bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen voor de

   aannemer;

- Het maken van een nauwkeurige omschrijving van de te realiseren installaties in                                     

   administratieve en technische zin, voldoende als contractstuk (bestek);
- Bespreking van de concept-omschrijving van het bestek;

- Het opstellen van een kostenbegroting;

- Het geven van advies over de in het bestek vast te stellen bouwtijd;

- Het overleg met de installateurs wanneer sprake is van een bouwteam;

- Het wijzigen van besteksontwerp en bestek als gevolg van overleg met opdrachtgever, overige             
   bouwteam partners en/of officiële instanties;
- Het maken van coördinatietekeningen en opstellingstekeningen met het oog op door andere                 

   disciplines uit te voeren werken;

- Het verstrekken van documenten ten behoeve van goedkeuring van het resultaat van deze    
   fase.

Aanbesteding en gunning

- Het in overleg met de opdrachtgever selecteren van uit te nodigen inschrijvers;

- Het selecteren van gegadigden voorafgaand aan de inschrijving via een openbare procedure;

- Het voorbereiden van de aanbesteding w.o. bekendmaking en het gereed maken van de,                      
   aanbestedingsstukken; 

 

- Verzending van de aanbestedingsstukken aan de inschrijvers;
- Het geven van inlichtingen en aanwijzingen aan inschrijvers en het opstellen van een nota van             
   inlichtingen of aanwijzing;
- Het houden van de aanbesteding;

- Het uitbrengen van het gunningsadvies;

- Het gereedmaken van de concept-contractstukken;

- Het overleg met inschrijvers en de verwerking van de daaruit voortvloeiende wijzigingen.

Detaillering ten behoeve van de uitvoering

- Het deelnemen aan coördinatiebesprekingen met de andere projectpartners;

- Het houden van supervisie op de werkzaamheden;
- Het uitwerken van het besteksontwerp en het vervaardigen van detailberekeningen en                          

   detailtekeningen;
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- Het maken van sparingstekeningen;

- Het controleren van werktekeningen en berekeningen van derden;

- Overleg tot het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van officiële instanties;
- Het verwerken van wijzigingen door toedoen van opdrachtgever, aannemer of officiële                          
   instanties.

Directievoering

- Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid;

- Het bijwonen van de bouwvergadering (frequentie nader vast te leggen);

- Het geven van instructies aan het (dagelijks) toezicht;

- Het houden van (dagelijks) toezicht op de uitvoering zowel op de bouwplaats als daar waar                   

   onderdelen t.b.v. het object worden vervaardigd;

- Het opzetten en/of bijhouden van planning, detailtijdbewaking en werkcoördinatie;

- Het houden van werk- of soortgelijke besprekingen;

- De voortgangsbewaking;

- Kostenbewaking en signalering;

- Beoordeling van verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk;

- Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekswijzigingen, de verrekenbare                    

   hoeveelheden en het meer - en minderwerk binnen de door de opdrachtgever verleende                  

   bevoegdheid;

- Het adviseren over de termijnbetalingen;

- Het maken van periodieke financiële overzichten;
- Het voeren van de werkadministratie;

- De werkzaamheden voor inspectie en keuring van materialen en constructies;

- Het controleren en de beproeving van installaties t.b.v. de oplevering;

- Het maken van een meet- en inregelboek.

Oplevering

- Het assisteren bij de ingebruikneming;

- Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties;

- Het vastleggen van in de onderhoudsperiode te verrichten werkzaamheden;

- Het assisteren bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de opdrachtgever;

- Het maken of controleren van bedrijfsvoorschriften, omvattende principes en belastingen;

- Het maken of controleren van bedienings- en onderhoudsschema's;

- Het op gang brengen van het proces, de bemonstering en procesbeproevingen;

- Het instrueren van het bedieningspersoneel;

- Afrekening van aannemingssom, stelposten, verrekenposten, meer- en minderwerken,                          

   mantelposten, kortingen, bonusregeling etc;

- Het maken van de revisietekeningen;

- Het controleren van revisietekeningen van derden.

Onderhouds- en garantietermijn

- Het aan het einde van de onderhoudstermijn wederom opnemen van het werk, om te     

   constateren of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan;
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- Het uitbrengen van advies over de eindafrekening van het werk;

- Het toezicht houden op het verhelpen van gebreken en storingen tijdens de garantieperiode;

- Het adviseren over toekomstig onderhoud.

Diversen

- Het typen van rapporten en bestekken;

- De projectadministratie;

- De werkzaamheden verband houdende met rechtsaangelegenheden of scheidsgedingen;

- De werkzaamheden verband houdende met inspraakprocedures;

- De werkzaamheden voortvloeiend uit het Bouwprocesbesluit, Arbeidsomstandighedenwet;

- De nazorg.
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4.  ONDERHOUDSMANAGEMENT

Wat is onderhoud

De onderstaande definitie, door ons aangepast voor gebouwen, van de Nederlandse Vereniging 
voor Doelmatig Onderhoud te Voorburg (NVDO) luidt:

“Alle activiteiten, die ten doel hebben een gebouw in de staat te houden of terug te brengen en 
nodig worden geacht voor de door het gebouw te vervullen huisvestingsfunctie”.

Het belang van onderhoud ten behoeve van de zekerstelling van gehuisveste activiteiten wordt 
sterk onderschat, temeer omdat de kosten van onderhoud een gering percentage vormen ten 
opzichte van de totale kosten van de huisvestingsfunctie.

Bij het onderhouden hoort een onderhoudsplan. Dit plan dient afgestemd te worden op het 
beleidsplan zowel technisch als financieel.

Het gebruik van gebouwen door mensen, die daar activiteiten ontplooien, wordt steeds nadruk-

kelijker afhankelijk van de beschikbare technische voorzieningen en de betrouwbaarheid daar-

van.

De betrouwbaarheid wordt bepaald door de mate van onderhoud en technische levensduur van 
onderdelen van de installaties. Ook het gebruik van de installaties is geen statisch gegeven. De 
eisen, die aan gebouwen en daardoor aan de installaties gesteld worden, wijzigen voortdurend.

De afweging onderhouden of vervangen voor (technologisch) nieuwere installatiedelen dient 
telkens gemaakt te worden.

Ook moet het gebruik van gebouwen op steeds meer facetten c.q. aspecten aan wettelijke 
regelingen (Arbo- en milieuwetgeving, energieproblematiek, actieve en passieve veiligheid, enz.) 
voldoen. 

Integrale aanpak

Waar bij onderhoud en instandhouding installatietechniek een voorname rol speelt, kan het voor 
de hand liggen vanuit de technische discipline de overkoepelende rol in te vullen. PEC Nederland 
BV heeft expertise en ervaring op dit terrein en stelt die deskundigheid in het kader van overkoe-

pelend management graag ter beschikking.
 

Met een integrale aanpak kan een goed totaal overzicht van instandhoudingskosten gereali-
seerd worden. Ook vormt het een voorzet voor beleidsmatige aanpassingen.

Financiën

Terugkoppeling van uitgaven naar beschikbaar gestelde budgetten als ook jaarlijkse en 
meerjaren-prognoses voor de financiële behoefte, gerelateerd aan de eisen, die aan gebouwen 
gesteld worden, kunnen binnen dit kader betrouwbaar en compleet gerealiseerd worden.
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Overige disciplines

Waar PEC Nederland BV binnen het eigen bureau alle technische aspecten kan behandelen, zijn 

in het kader van een integrale aanpak samenwerkingsverbanden met architecten- en specialist-

ische bureaus aangegaan, om zo de beschikking te hebben over de eventuele benodigde special-

istische kennis.

Als dit gewenst wordt, wordt over de te raadplegen externe deskundigen eerst overleg met de 

opdrachtgever gevoerd.

Activiteiten bij integrale aanpak

In hoofdzaken vastgelegd, kunnen wij de volgende activiteiten aanbieden:

- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de vaststelling van de benodigde   

  (jaar)budgetten in samenhang met de geplande activiteiten;

- Het (jaarlijks) vervaardigen van financiële overzichten van de verstrekte opdrachten en  
  meerjaren-prognoses;

- Het bewaken van de voortgang van de activiteiten;

- Het toetsen van de gemaakte kosten aan de afgesproken budgetten;

- Het geven van betalingsadviezen over de rekeningen van de uitgevoerde werkzaamheden;

- Het jaarlijks actualiseren van af te sluiten onderhoudscontracten.

Werkorganisatie onderhoud

Om opdrachten over het beheren respectievelijk het begeleiden van het onderhoud effectief te 

kunnen uitvoeren, zijn binnen ons bureau ervaren technici c.q. projectleiders beschikbaar. Wij 

streven ernaar het werk binnen een project te laten realiseren door één persoon (technicus). 

Hierdoor wordt de betrokkenheid bij het project bevorderd en noodzakelijke informatie-

overdracht ten gevolge van het inschakelen van meerdere personen beperkt. Voorkomende 

problemen of vragen kunnen direct worden afgehandeld.

 

Binnen het gehele bureau is een diversiteit aan deskundigheid beschikbaar. Er worden regel-

matig cursussen gevolgd, congressen en seminars/beurzen bijgewoond. Ook het lezen van 

diverse vakbladen behoort tot het standaard scholingsprogramma van het bureau. Hierdoor 

wordt het mogelijk, om ook meer specifieke problemen adequaat te kunnen behandelen. Hierbij 
kan onder andere gedacht worden aan de Arbo- en milieuwetgeving, energie-problematiek, 

duurzaamheid, actieve en passieve veiligheid. 

Omvangrijke ontwerpwerkzaamheden

Als in behandeling zijnde projecten om ontwerpcapaciteit met een grotere omvang vragen, dan 

wordt in zo�n geval op tijdelijke basis een ontwerpteam aan het project toegewezen. Deze werk-

wijze geeft zekerheid op adviezen van hoge kwaliteit en een minimum aan bedrijfsonderbrekin-

gen bij het realiseren daarvan.
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Continuïteit

De directie van PEC Nederland BV neemt onder andere de interne projectcoördinatie voor zijn 

rekening, verzorgt de periodieke contacten met de opdrachtgever en staat borg voor de 

continuïteit in de projectbehandeling.

Automatisering

Op een goed verloop van de werkzaamheden is de invloed van automatisering groot. Voor de 

begeleidingswerkzaamheden is een geautomatiseerd systeem beschikbaar. De geautomati-

seerde werkzaamheden betreffen onder andere de voortgangsbewaking, de budgetbewaking 

en de opdrachtenstroom inclusief de storingen en de bijkomende werkzaamheden. 

Begeleiding op afstand

Ook werkzaamheden op afstand kunnen hierbij aandacht krijgen. Op afstand meekijken in Instal-

latie Beheer Systemen is een steeds vaker aangeboden extra ondersteunende dienstverlening. 

Hierdoor kunnen onder andere installatie- en energiebeheer goed begeleid plaatsvinden. 

Activiteiten bij het onderhoud

In hoofdzaken vastgelegd, kunnen wij de volgende activiteiten aanbieden:

- Het aanmaken van onderhoudsbestekken voor de werktuigkundige installaties, de 

   elektrotechnische installaties, de beveiligingsinstallaties en de transportinstallaties in Stabu II;

- Het in samenhang hiermee coördineren van bouwkundige (groot) onderhoudsbestekken met 

   betrekking tot onder andere gevelreiniging, dak, zonwering c.a.;

- Het op basis van bovengenoemde bestekken of bestaande specificaties namens de
   opdrachtgever op de markt brengen van deze werkzaamheden;

- Het begeleiden van de onderhoudswerkzaamheden;

- Het vaststellen van het tijdschema van de uit te voeren werkzaamheden (in overleg met de

   gebruiker);

- Het (steekproefsgewijs) controleren, of de installaties voldoen aan de ontwerpcriteria;

- Het (steekproefsgewijs) controleren van de uitgevoerde werkzaamheden;

- Het jaarlijks actualiseren van af te sluiten onderhoudscontracten;

- Het meewerken aan het herstel van calamiteiten en storingen en wel zodanig, dat de overlast

   voor de gebruiker tot een minimum wordt beperkt bij de uit te voeren reparaties;

- Het maken van storingsanalyses;

- Het zodanig verwerken van de storingsanalyses, dat het geplande onderhoud en de geplande

   vervangingen optimaal afgestemd plaatsvinden;

- Het verzorgen van benodigde keuringen en vergunningsaanvragen;

- Het beoordelen van de opgegeven planningen;

- Het controleren van prijsstellingen;

- Het opstellen en jaarlijks bijhouden van meerjaren-planningen;

- Het inbrengen van (kosten)deskundigheid in geval van zich wijzigend gebruik van het gebouw    

   of andere onvoorziene gebeurtenissen;

- Het begeleiden van de benodigde acties ten behoeve van exploitatievoorzieningen.
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Informatiebeheer

In het gehele bouwproces, te weten van initiatief tot sloop, wordt in tekeningen, tekst en berek-

eningen informatie vastgelegd. Het actueel zijn van deze informatie is een goed hulpmiddel, om 

het gebouw efficiënt te kunnen gebruiken en beheren. De plaats van kabels, aansluitingen vaste 
(niet verplaatsbare) onderdelen, tussenwanden, etc. wijzigt heden ten dage regelmatig.

Als gestructureerd informatie wordt vastgelegd, kan veel verwarring worden voorkomen.

Toezien op het betrouwbaar houden van het revisietekeningenbestand is hiervoor van groot 

belang. Daarnaast dienen inventarisatielijsten en de machine- of stamkaarten up to date 
gehouden te worden. Veel informatie is heden ten dage in computers beschikbaar. Hierbij moet 

gedacht worden aan CAD-tekeningen en -berekeningen.

CAD- en BIM tekeningen zijn opgebouwd uit diverse lagen, waarbij iedere laag zijn eigen functie 
kan hebben. Om hiermee op een voor alle betrokken partijen geschikte manier om te gaan, zijn 

laagafspraken nodig. Hierbij wordt afgesproken, welke informatie op welke laag getekend wordt. 

Het zodanig opzetten en bijhouden van revisietekenwerk, zodat de tekeningstructuur gehand-

haafd kan worden, is een nieuwe activiteit, die bij PEC Nederland BV veel aandacht krijgt. 

Activiteiten informatiebeheer

In hoofdzaken vastgelegd, kunnen wij de volgende activiteiten aanbieden:

- Het toezien op het door derden bij te houden revisietekenwerk;

- Het controleren van deze revisietekeningen;

- Het muteren van inventarisatielijsten en stamkaarten;

- Het vastleggen van de afspraken in digitale tekeningen;

- Het bewaken van de laagafspraken;

- Het beheren van het integrale tekeningenbestand.
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5.   PROJECTMANAGEMENT

In de onderstaande schematische opsommingen, wordt uit de doeken gedaan waaruit het 

projectmanagement bestaat. Het projectmanagement bestaat uit drie, met elkaar samenhan-

gende, Elementen te weten:

- Faseren;

- Beslissen;

- Beheersen.

In het Projectmanagement heeft iedere Fase een unieke bedoeling. 

Fasen:    Bedoeling:

Initiatieffase   Bedenken wat het project (resultaat) moet zijn.

Definitiefase   Bedenken wat het project (resultaat) precies moet zijn.

Ontwerpfase   Bedenken hoe het project (resultaat) eruit moet zien.

Voorbereidingsfase  Bedenken hoe het project (resultaat) er gemaakt uit zal zien.

Realisatiefase   Het uitvoeren, invoeren of maken van het project (resultaat).

Nazorgfase   Het project (resultaat) gebruiken en onderhouden. 

Bij het element Beslissen spelen enkele aspecten een belangrijke rol:

- Projectopdracht;

- Projectplan;

- Uitwerkingsplan;

- Uitvoeringsplan;

- Beheersplan.

Deze aspecten dienen vooraf uitgewerkt te worden in een vorm van een rapport. Ook moet 

iedere afgesloten fase worden geëvalueerd.

Bij het element Beheersen genieten de beheers aspecten GROTICK een speciale aandacht:

- Geld;

- Risico

- Organisatie;

- Tijd; 

- Informatie;

- Capaciteit;

- Kwaliteit.
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Elk aspect heeft een eigen bedoeling:

       

Aspect    Bedoeling

Geldbeheersing  Ervoor zorgen dat het project rendabel is; dat de kosten van   

    de projectactiviteiten binnen het budget blijven en dat de   

    geplande opbrengsten van het projectresultaat tot stand   

    (kunnen) komen.    

Risico    Momenteel is er een groot tekort aan gekwalificeerd personeel.
    Hierdoor kunnen werkzaamheden van het project niet volgens, 

     planning verlopen. Dit veroorzaakt mogelijke vertraging. 

Organisatiebeheersing Ervoor zorgen dat iedereen weet wat ieders taken, verantwoor-  

    delijkheden zijn en op welke wijze men met elkaar moet samen-  

    werken/functioneren en dat het projectresultaat overgedragen 

    kan worden.

Tijdbeheersing  Ervoor zorgen dat het projectresultaat erop tijd is en dat de   

    projectactiviteiten worden uitgevoerd volgens de tijdsplanning   

    door de toegewezen capaciteiten (mensen en middelen).

Informatiebeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat eenduidig is vastgelegd en  

    goedgekeurd; dat van de beslisdocumenten steeds bekend is welke  

    de laatst geldende zijn, wat de distributie daarvan is en op welke  

    wijze deze documenten gewijzigd mogen worden.

Capaciteit   Ervoor zorgen dat voor het uitvoeren van het project voldoende  

    capaciteit (menskracht) aanwezig is.

Kwaliteitsbeheersing  Ervoor zorgen dat het projectresultaat goed genoeg is, d.w.z. dat  

    het voldoet aan de (kwaliteit) eis binnen de marges, dat tussen-   

    resultaten worden getoetst aan die eisen en dat de daarvoor 

    benodigde middelen beschikbaar zijn.

 

Tegenwoordig kan ook het aspect Risico aan de beheersaspecten G(R)OTICK worden toege-

voegd. Dit vanwege dat de opdrachtgever c.q. opdrachtnemer en diverse andere partijen met 

een aan te nemen project het risico - voor een geslaagde afloop - van het project nemen.

De gevolgen van het werken op basis van het projectmanagement komt zowel de opdrachtgever 

als de opdrachtnemer en diverse andere partijen ten goede:
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Gevolgen voor de opdrachtgever: 

- Niet vrijblijvend;

- Geen adhoc wijzigingen;

- Zekerheid;

- Beheersbaarheid.

Gevolgen voor de opdrachtnemer: 

- Commitment;

- Duidelijke bevoegdheden;

- Weinig hobbyisme;

- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
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6.  OPDRACHTGEVERS

PEC Nederland BV heeft tot nu toe de onderstaande opdrachtgevers, waarmee een goede 

samenwerking is opgebouwd, het onderhouds-, object-, facility-, project- en contractmanage-

ment, consultancy werkzaamheden voor uitvoert. 

 

- Ministerie van Defensie

 Commando Landstrijdkrachten, Afdeling Materieel Logistiek Commando, Kromhout   

 Kazerne Utrecht

- Ministerie van Openbare Werken

 Afdeling Bouwkundige Werken & Dienstverlening, Paramaribo, Suriname

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 Rijksvastgoedbedrijf, Afdeling Vastgoedbeheer regio Zuid, Defensie account, Tilburg 

- Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)

 Afdeling Projecten, Schiphol-Oost

- Gemeente Vught

 Afdeling Realisatie & Beheer, Vught

- Koninklijke Schiphol Group NV

 Projectenbureau Luchthaven Schiphol, Schiphol

- Gemeente Den Haag

 Afdeling Projecten & Inrichting, Den Haag

- Nederlandse Omroep Stichting (NOS)

 Afdeling Gebouw & Techniek, Hilversum

- Metro Cash & Carry (Makro) BV

 Afdeling Real Estate & Engineering, Amsterdam

- Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

 Afdeling Facilitaire Zaken, Hilversum

- Ministerie van Volksgezondheid

 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 Afdeling Projecten, Bilthoven

- VEK Tuinbouw Adviesgroep BV

 Afdeling Energiebesparing & Duurzaamheid, Honselersdijk
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- Imtech Maintenance Energy Services BV

 Afdeling Energy Services, Leidschendam

- GGZ Psychiatrisch Centrum Buiten Amstel Geestgronden

 Afdeling Techniek, Bennebroek

- Vrije Universiteit Medisch Centrum (VU MC)

 Afdeling Bouwkunde, Amsterdam

- Kemkens Installatiebureau BV

 Afdeking Inkoop, Oss

- Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

 Rijksgebouwendienst, Directie Beheer 

 Afdeling Beheer vestiging Den Haag, Haarlem, Arnhem

- Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

 Rijksgebouwendienst, Directie Advies & Architecten

 Afdeling Klimaattechniek, Den Haag

- Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

 VROM Inspectie, Stafafdeling Crisismanagement, Den Haag

- Ministerie van Defensie

 Departement Gebouwen Wegen & Terreinen, Directie Zuid-Holland en Gelderland

 Bureau Commerciële Zaken, Den Haag en Apeldoorn

-  Ministerie van Defensie

 Dienst Facilitaire Zaken, Afdeling Technische Zaken, Den Haag

- Ministerie van Financiën

 Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken, Den Haag

-  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 Facilitaire Dienst, Commerciële Aangelegenheden, Den Haag

-  Ministerie van Economische Zaken

 Directie Interne Zaken, Den Haag.

-  Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu (Novem) BV 

 Sector Rijksoverheid, Utrecht.

-  Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Watergraafsmeer

 Sector Algemene Zaken, Amsterdam.

-  Raadgevend Ingenieursbureau Smits van Burgst BV

 Zoetermeer.
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-  Hebutech BV

 Technisch Adviesbureau, Driebergen.

- Task Engeering & Projectmanagement BV

 Utrecht.



PEC Nederland BV
PROJECT ENGINEERING CONSULTANCY

-

Bureaupresentatie  PEC Nederland BV, 2022 18

7. UITGEVOERDE PROJECTEN

Op het terrein van onderhouds-, object-, facility-, project- en contractmanagement, advisering 

heeft het bureau, over diverse disciplines, ruime ervaring opgedaan. Het onderstaande geeft een 

overzicht van deels uitgevoerde projecten.

- Ministerie van Defensie te Den Haag: projectmanagement "herstel daken van het 

 complex" in 1995. 

- Koninklijke Landmacht te Den Haag: projectmanagement "vervangen hoofdstrang 

 voedingen gebouw 33" in 1995. 

- Koninklijke Marine te Den Haag: projectmanagement " herstel gaanderijhekken   

 gebouw 35 (fase 1)" in 1995. 

- Koninklijke Luchtmacht te Den Haag: projectmanagement "renovatie gevel en puien" 

 in 1995.

- Ministerie van Financiën te Den Haag: projectmanagement "vervangen van de 

 regelinstallatie en de invoering van een gebouwbeheerssysteem" in 1996. 

- Koninklijke Marine te Den Haag: projectmanagement "renovatie reproductieruimte 

 en aanpassen binnenklimaat" in 1996. 

- Gemeente Amsterdam, stadsdeel Watergraafsmeer te Amsterdam: advieswerkzaam-  

 heden  "technische oplossingen klimaatinstallaties n.a.v. Arbo-rapport" in 1996. 

 

-  Raad van State te Den Haag: advieswerkzaamheden �inrichten computerruimte� 

 in 1996. 

 

- Novem: advieswerkzaamheden adviseur �diverse projecten EER (Energie Besparende

 Maatregelen), waaronder het maken van een energiebalans� in 1996 te Gorinchem en 

  Zaltbommel. 

- DGW&T Directie te Gelderland: adviseur �:advieswerkzaamheden inventarisatie,   

 inspectie, contractanalyse (gas en elektriciteit) en het maken van een bemeteringsplan� 

 in 1997.  

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �advieswerkzaam- 

 heden programma van eisen inventarisatie, inspectie gebouwen� in 1997. 

-  Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg: adviseur �advieswerkzaamheden 

 renovatie bedrijfsrestaurant� in 1997. 

-  Ministerie van Verkeer & Waterstaat te Den Haag: adviseur �advieswerkzaamheden   

 diverse projecten onderhoud� in 1997. 
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-  Tweede Kamer der Statengeneraal te Den Haag: adviseur �advieswerkzaamheden   

 diverse projecten onderhoud� in 1997. 

-  Ministerie van VROM en Tweede Kamer der Statengeneraal te Den Haag: coördinator  

 �coördinatiewerkzaamheden expertise waterschade in samenwerking met derden� 

 in 1998. 

 

- Belastingdiensten te Den Haag: adviseur �advieswerkzaamheden invoering warme   

 drankautomaten� in 1998. 

 

- Novem: Ministerie van Financiën te Den Haag: adviseur �advieswerkzaamheden treffen  

 organisatorische- en gedragsmaatregelen EER-programma (Energie Besparende Maat- 

 regelen)� in 1998. 

- Ministerie van Openbare Werken en het ministerie van Planning Ontwikkelings-  

 samenwerking te Paramaribo (Suriname): trainer �het verzorgen van een cursus Project- 

 matig werken voor 28 beleidsmedewerkers� in 1998. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Advies & Architecten Den Haag: adviseur    

 �advieswerkzaamheden ontwerp installaties nieuwbouw complex kantoorgebouw de   

 Nationale Ombudsman� in 1998. 

-  Ministerie van Financiën te Den Haag: adviseur �advieswerkzaamheden verbouwen   

 fitnessruimte in douche- en kleedruimten” in 1998. 

-  Ministerie van Openbare Werken, het ministerie van Planning Ontwikkelings-   

 samenwerking, het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, het ministerie van  

 Arbeid, het ministerie van Transport Communicatie Toerisme en het ministerie van   

 Financiën te Paramaribo (Suriname): trainer �het verzorgen van een tweetal cursussen  

 Projectmatig werken en Verdiepingscursus Projectmatig Werken voor 24 beleids-  

 medewerkers� in 1999. 

- Ministerie van VROM, VROM Inspectie Den Haag: adviseur �advieswerkzaamheden   

 "herhuisvesting noodzetel Verkeer & Waterstaat" in 1999. 

-  Novem: Ministerie van Verkeer & Waterstaat Den Haag: adviseur �verrichten van een  

 energieonderzoek� in 1999. 

-  Ministerie van Defensie te Den Haag: adviseur "schrijven programma van eisen nieuw- 

 bouw TNO-PML te Rijswijk" in 1999. 

-  Novem: Ministerie van Defensie te Den Haag: adviseur �treffen technische-,    

 organisatorische- en gedragsmaatregelen EER-programma (Energie Besparende   

 Maatregelen)� in 1999. 

-   Hebutech Technisch Bureau BV te Driebergen: adviseur �actualiseren Stabu II bestek� 

 in 1999. 
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-  Smits van Burgst BV: projectleider �inventarisatie diverse panden Gemeente Goes� 

 in 1999. 

-  Novem: Verzamelkantorencomplex te Haarlem: adviseur �verrichten van een 

 energieonderzoek� in 2000. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �advies- en 

 ondersteuningswerkzaamheden objectmanagement� in 2000. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: projectleider �na conversie  

 Integraal Rijksgebouwendienst Informatie Systeem (IRIS)� in 2000. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �advieswerkzaam- 

 heden diverse projecten onderhoud Noodzetels� in 2001. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �advies- en 

 ondersteuningswerkzaamheden objectmanagement� in 2001. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Haarlem: projectleider �verrichten   

 werkzaamheden Storings Afhandelings Telefoon (SAS)� in 2001. 

- Ministerie van VROM, VROM Inspectie te Den Haag: adviseur "renovatie noodzetel   

 Verkeer & Waterstaat " in 2001. 

-  Ministerie van Economische Zaken te Den Haag: adviseur �Gebruiksvergunning   

 Brandweer diverse objecten in Den Haag� in 2002.

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �onderhoud   

 Noodzetels� in 2002. 

-  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport te Den Haag: adviseur �invoering 

 energieregistratie en Erbis� in 2002. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �onder-   

 steuningswerkzaamheden objectmanagement� in 2002. 

- Ministerie van VROM, VROM Inspectie te Den Haag: adviseur "opstellen diverse 

 onderzoeksrapporten noodzetels" in 2002. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �onderhoud   

 Noodzetels� in 2003. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: objectmanagement 

 �Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie in het rayon  

 Den Haag� in 2003. 

- Ministerie van VROM, VROM Inspectie te Den Haag: adviseur "opstellen diverse   

 beleidsrapporten Noodzetels" in 2003. 
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-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur     

 �aspectprogramma´s asbest, legionella, gebruiksvergunningen Brandweer, glaswas, wet  

 beveiliging WPBR, CFK en halonen� in 2003. 

-  Ministerie van Defensie te Den Haag: adviseur "energiebesparingonderzoek in het kader  

 van de Wet Milieubeheer, Algemeen Maatregel van Bestuur gebouwencomplex te Den  

 Haag" in 2003

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: projectmanagement   

 �afsluiten landelijk Servicecontract bedrijfsinstallaties Raad voor de Rechtspraak en   

 Parket Generaal� in 2004-2005. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �onderhoud   

 Noodzetels� in 2004. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �Gebruiksver-  

 gunning Brandweer Binnenhof complex� in 2004. 

-  Ministerie van Defensie te Den Haag: adviseur "opstellen water besparingsonderzoek in  

 het kader van de Wet Mileubeheer, Algemeen Maatregel van Bestuur gebouwencomplex  

 te Den Haag" in 2004. 

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Den Haag: adviseur �aspect-    

 programma´s asbest, legionella, gebruiksvergunningen Brandweer, glaswas, wet 

 beveiliging WPBR, CFK en halonen� in 2004.

-  Rijksgebouwendienst, Directie Beheer vestiging Haarlem: objectmanager    

 �Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voeding (38 objecten) in het rayon Haarlem�  

 in 2004. 

-  VROM inspectie, Stafafdeling Crisismanagement te Den Haag: adviseur �diverse   

 Noodzetels� in 2005. 

- Kemkens Installatietechniek B.V. te Oss: werkvoorbereider - inkoper Utiliteit �het   

 voorbereiden, onderhouden van interne- en externe contacten en het inkopen van 

 materiaal t.b.v. de utiliteitsbouw projecten� in 2007. 

- Task Engineering & Projectmanagement B.V. te Utrecht: gedetacheerd Hoofd team 

 Bouwkunde bij het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VU MC) te Amsterdam 

 �het adviseren over het lange termijn beleid en het geven van leiding op de afdeling 

 Bouwkunde� in 2007. 

- GGZ Psychiatrisch Centrum Buiten Amstel Geestgronden te Bennebroek: manager   

 Techniek �het opstellen van het (her)huisvestingsplan, jaar-, onderhouds- en beleids-  

 plannen incl. begrotingen� in 2008. 

- Imtech Maintenance Energy Services te Leidschendam: adviseur Energie �het opstellen  

 van energiebesparingsrapporten t.b.v. scholen, kantoren, sporthallen voor gemeenten� 

 in 2008.
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- VEK Adviesgroep te Honselersdijk: adviseur Utiliteit Zakelijk Markt �renovatie Bloemen- 

 veiling Flora Holland en het adviseren van tuinders m.b.t. energiebesparing en duurzaam- 

 heid� in 2009.

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven: projectmanager   

 �nieuwbouw laboratorium vaccin Mexicaanse griep en clean-rooms� in 2009. 

- Nederlandse Omroep Stichting (NOS) te Hilversum: coördinator, projectmanager 

 �uitvoeren diverse projecten o.a. studio�s radio en televisie, noodstroom, klimaat-  

 installaties, serversruimten� periode 2010-2016. 

- Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: adviseur en projectmanager �directievoering  

 nieuwbouw afdeling Klantenservice� in 2014.

- Metro Cash & Carry (Makro) te Amsterdam: Technisch projectmanager �renovatie en  

 inrichting vestigingen Beverwijk, Wateringen en Nieuwegein� in 2016. 

- Gemeente Den Haag te Den Haag: projectmanager Technische projecten �realisatie   

 Newsroom en herhuisvesting Forumgebouw� in 2017. 

- Koninklijke Schiphol Group te Schiphol: projectmanager �verbouw en herinrichting   

 Terminal 1 aankomst- en vertrekhallen� in 2018.

- Gemeente Vught te Vught: coördinator, projectmanager �renovatie Rijksmonument   

 Raadhuis� in 2018.

- Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) te Schilhol: projectmanager �herinrichting  

 Catering, Flight Simulations, Ground Services pier E en F, Bagageafhandeling� in 2019. 

- Rijksvastgoedbedrijf regio Zuid te Tilburg: coördinerend projectmanager Defensie   

 account �projecten Vliegbasissen Brunssum, Eindhoven, Gilze-Rijen, Volkel en 

 Woensdrecht� periode 2020- 2022. 

-  Ministerie van Openbare Werken te Paramaribo (Suriname): adviseur �het 

 inventariseren van de huisvesting van de Staat en ook het maken van het huisvestings- 

 beleid voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en afstoot� in 2022.

- Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten, Materieel Logistiek 

 Commando te Utrecht: assortiments manager �contracten diversen vertrouwelijk   

 projecten� in 2022.
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8.  REFERENTIE OBJECTEN 

De objecten van de opdrachtgevers zijn in het bijzonder gelegen in het politiek machtscentrum 

van Den Haag, het voornaamste werkgebied van PEC Nederland BV. Vanwege de geheimhoud-

ingsplicht van de opdrachtgevers is een lijst van referentie objecten op aanvraag te verkrijgen. 

9. SAMENWERKINGSVERBANDEN

PEC Nederland BV heeft vanaf 1 januari 1995 samenwerkingsverbanden met diverse 

ingenieurs- en architectenbureau's, zodat een integrale aanpak van projecten kan worden gere-

aliseerd. Hiermee is de kwaliteit en continuïteit van projecten gewaarborgd.

10.  RECHTSVERHOUDINGEN

Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de algemene bepalingen van de "Regeling van de 

Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau, RVOI 2001 en de 

"Algemene Bepalingen van de Rijksgebouwendienst voor opdrachten aan Architecten en Advi-

seurs, ABA 1997-SR".

11.  LIDMAATSCHAPPEN

Pec Nederland BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden 

onder   het dossiernummer 27140473 en is lid van de Nederlandse Ingenieursvereniging KIVI te 

Den Haag.

Het bureau en/of werknemers zijn ook lid van de volgende instellingen: 

. Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs ONRI;

. Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in gebouwen TVVL;

. Stichting Bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw STABU;

. Vereniging voor Automatisering in de Bouw en Installatietechniek VABI. 
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