
 

Factsheet 2.8 

GPR Onderhoud  
 
 
Wat is GPR Onderhoud? 
GPR Onderhoud is een rekentool waarmee de milieuprestaties van planmatig onder-
houd kunnen worden berekend met inbegrip van de onderhoudcyclus en investerings-
kosten. De rekentool geeft inzicht in milieu en netto contante waarde over de gehele 
levensduur van een complex. GPR geeft resultaten op drie niveaus: optimalisatie 
(binnen een scenario), vergelijking (tussen verschillende scenarios) en benchmarken 
(met een gemiddeld onderhoudsscenario). De basis van de berekeningen is levens-
cyclusanalyse. 
 
Voor wie is GPR Onderhoud bedoeld? 
GPR Onderhoud is bedoeld voor vastgoedbeheerders zoals gemeenten en woning-
corporaties en voor onderhoudsbedrijven en adviseurs. Onderhoudsbedrijven kunnen 
met GPR Onderhoud de duurzaamheid van hun voorgestelde onderhoudsscenario’s 
doorrekenen en presenteren. Vastgoedeigenaren kunnen de duurzaamheid van de 
onderhoudsscenario’s van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Op deze 
manier kan de duurzaamheid van onderhoud worden meegenomen in de prestatie-
afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. 
 
Wie heeft GPR Onderhoud ontwikkeld? 
GPR Onderhoud is ontwikkeld door Onderzoeksinstituut OTB en W/E Adviseurs in 
opdracht van en in nauwe samenwerking met 17 onderhoudsbedrijven, FOSAG SMV, 
NDA en WK2020. 
 
Welke bouwdelen zitten in GPR Onderhoud? 
De volgende bouwdelen zitten in GPR Onderhoud: 

 gevelopeningen; 
 gesloten geveldelen; 
 daken; 
 balkons en galerijen; 

In de toekomst kan dit worden uitgebreid met andere bouwdelen, zoals installaties. 
 
Welke gegevens heb je nodig om een berekening in GPR Onderhoud te 
kunnen uitvoeren? 
Om berekeningen in GPR Onderhoud te kunnen uitvoeren, zijn de volgende gegevens 
nodig:  

 soorten, hoeveelheden en eventueel kosten van de onderhoudsactiviteiten; 
 gegevens over de planning van de onderhoudsactiviteiten, zoals nulbeurten, 

cycli of individuele onderhoudsmomenten; 
 gegevens over het transport van onderhoudsmedewerkers, zoals afstand en 

brandstofverbruik. 
 
Is het nodig om ook gegevens over het materiaalgebruik in de 
onderhoudsactiviteiten te hebben? 
Nee, GPR Onderhoud bevat de gegevens over het materiaalgebruik van de onder-
houdsactiviteiten en de milieubelasting van deze materialen. Ook transport van mate-
rialen en energiegebruik tijdens de onderhoudsactiviteiten worden meegenomen in de 
berekeningen. 
 



 

Welke resultaten geeft GPR Onderhoud? 
 GPR Onderhoud geeft de milieubelasting weer als schaduwprijs, een theore-

tische schatting van de kosten om de milieuschade te voorkomen of te 
verhelpen.  

 Daarnaast is het mogelijk om de score van een enkel milieueffect, zoals 
klimaatverandering, in de resultaten te laten zien.  

 Indien gegevens over de kosten van onderhoudsactiviteiten zijn ingevoerd, 
wordt ook de netto contante waarde berekend.  

 Tot slot is het mogelijk om het energielabel en een gezondheidsscore weer te 
geven in de resultaten, om zo een volledig beeld van de verschillende onder-
houdsscenario’s te geven. 

GPR geeft de resultaten op drie niveaus: optimalisatie (binnen een scenario), vergelij-
king (tussen verschillende scenario’s binnen een project) en benchmarken (met een 
referentie). 
 
Waar kan ik een licentie of een demo aanvragen voor GPR Onderhoud? 
Licenties of een demoversie van GPR Onderhoud kunnen worden aangevraagd bij W/E 
Adviseurs: info@gpronderhoud.nl. 
 
Hoe verhoudt GPR Onderhoud zich met de Praktijkwijzer Verantwoord 
Gevelonderhoud?  

 De Praktijkwijzer ‘Verantwoord Gevelonderhoud’ van Jellema en VAC geeft 
inzicht in gebruik van producten en materialen die niet of minder belastend zijn 
voor mens en milieu.  

 De publicatie geeft ook informatie over werkmethoden die minder stof, geluids-
overlast en afval veroorzaken.  

 Daarnaast is er aandacht voor duurzame verbeteringen in de voorbereiding en 
organisatie van het gevelonderhoud.  

 De Praktijkwijzer heeft nog beperkte informatie over de materiaalgerelateerde 
milieubelasting (LCA) van de verschillende producten en materialen. 

 De Praktijkwijzer bevat meer specifieke informatie over producten en materia-
len (producentspecifieke informatie) dan GPR Onderhoud, dat met generieke 
producten werkt. De Praktijkwijzer is vooral gericht op de gezondheid van de 
onderhoudsmedewerker en op de levensduur van de producten, en bevat 
minder informatie over de materiaalgerelateerde milieubelasting dan GPR 
Onderhoud. GPR Onderhoud richt zich met name op deze materiaal-
gerelateerde milieubelasting. 

 
Hoe verhoudt GPR Onderhoud zich tot rekentools als BREAAM-NL of 
GreenCalc? 
Rekentools als BREAAM-NL en GreenCalc zijn bruikbaar voor het maken van strate-
gische keuzes bij nieuwbouw en renovaties van gebouwen. De keuzes worden gemaakt 
tussen verschillende opties voor bouwdelen, waarbij gemiddelde waarden voor hoe-
veelheden en cycli worden gebruikt voor vervangingen en onderhoud. 
GPR Onderhoud is zowel bruikbaar voor bestaande complexen als voor onderhoud na 
renovatie, en gaat alleen in op kleine vervangingen en onderhoudswerkzaamheden. 
Doordat het zich richt op de duurzaamheid van onderhoud, zijn de hoeveelheden en 
onderhoudsmomenten variabel en zelf aan te passen. GPR Onderhoud is vooral 
bruikbaar op operationeel niveau en maakt het mogelijk om duurzaamheid mee te 
nemen in prestatieafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor planmatig 
onderhoud. 
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