NIEUWE INZICHTEN.
FRISSE SCHOLEN.

OP NAAR DE FRISSE SCHOOL
Schoolbesturen zijn de coaches en beheerders van onze toekomst. Het is hun

MET WELK GELD?

taak om een omgeving te creëren waarin leerlingen en leerkrachten het beste

Als schoolbestuur is het uw taak om keuzes te maken. Hoe verdeelt en

uit zichzelf kunnen halen. Dit vraagt onder meer om een fris, aangenaam en

investeert u het beschikbare budget zodanig dat u voldoet aan de normen

inspirerend schoolgebouw.

van een frisse school, zonder dat u tekort schiet op andere noodzakelijke
posten? Hierover kan Condiplan u deskundig adviseren. Vervolgens kunnen we

Naast goede onderwijsmethoden en leermiddelen is de kwaliteit van de fysieke

u ondersteunen en zelfs volledig ontzorgen als u besluit onze adviezen om te

leeromgeving een essentieel onderdeel van het totale leerpakket. Deze weten-

zetten naar de praktijk.

schap wordt door iedereen erkend, maar het navolgen ervan is helaas nog vaak
een ander verhaal. Het gemiddelde schoolgebouw is meer dan 40 jaar oud. Hoe
waardeer je zo’n omgeving op naar de frisse schoolnormen van nu?
ACHTERSTAND INHALEN
In het nog niet zo verre verleden werden er weinig regels en wetten gesteld aan
schoolgebouwen. Daar waar er wel eisen waren, hebben die het karakter van het
absolute minimum. Het gevolg is dat veel gebouwen zelfs niet de minimum eisen
halen op het gebied van onder meer binnenklimaat, geluidsisolatie, onderhoud en
schoonmaak. In sommige regio’s is er ook nog eens sprake van krimp, dus lagere
budgetten, terwijl voor de opwaardering van de school juist extra budget nodig is.

HET MOET FUNDAMENTEEL ANDERS
Condiplan helpt u om de bestaande conditie van uw schoolgebouw in kaart te brengen en
de gewenste situatie te definiëren en te behalen. Voor dit laatste kijken we zowel naar de
conditie van het gebouw als naar de strategische mogelijkheden, rekening houdend met
uw budget.
Het hokjesdenken met het gescheiden buiten- en binnenonderhoud is niet meer van nu.
Deze tijd van overspannen budgetten en beperkte hulpmiddelen vraagt om een integrale,
kostenefficiënte benadering van het gebouwenbeheer.
Om een fundamenteel andere, vernieuwende aanpak.

LEVENSCYCLUS ALS BASIS
Condiplan gaat uit van de kosten en opbrengsten van uw schoolgebouw over de hele levenscyclus. Hierop baseren we onze voorstellen voor structurele verbetering. Denk bijvoorbeeld
aan duurzame maatregelen, zoals het installeren van zonnepanelen en/of een warmtepomp.
Deze investeringen leveren u op termijn besparingen op, die u weer kunt benutten voor de
verwezenlijking van uw Frisse School.
FRISSE SCHOOL
We inventariseren, analyseren en maken samen met u financieel haalbare plannen. Een Frisse School vraagt om een gezond binnenklimaat met schone en frisse lucht. Om aangename
temperaturen zonder tocht. Om stimulerende lichtomstandigheden en een goede geluidsisolatie en verstaanbaarheid. Bij al deze technische zorg en maatregelen geldt bovenal één

RUIMTE SCHEPPEN

ding: niet de techniek, maar de gebruiker staat centraal. Leerlingen en leerkrachten moeten

Met de levenscyclus van uw schoolgebouw als uitgangspunt helpt Condiplan u om ruimte

optimaal kunnen presteren, in een fysiek ideale leeromgeving.

te creëren voor de realisatie van een Frisse School. Samen met u kijken we onder meer naar
de functionaliteit van het huidige gebouw. Naar de vierkante meters vloeroppervlak, de in-

DUURZAME WINST

deling, de verwachte ontwikkelingen van de leerlingenaantallen en de meest economische

Doelen realiseren kost geld dat vaak maar beperkt beschikbaar is. Onze ervaringen wijzen uit

toepasbaarheid van de voorzieningen. Vervolgens leggen we u een aantal scenario’s voor

dat met een integrale en duurzame benadering van het gebouwenbeheer vaak meer mogelijk

waarmee u ruimte kunt scheppen voor verbetering.

is dan schoolbesturen vooraf voor mogelijk hielden.

NULMETING ALS STARTPUNT
Om een strategisch en transparant beheersadvies te kunnen opstellen, brengen

NEN 2767 INSPECTIE

we eerst de conditie en eventuele gebreken van het schoolgebouw in kaart.

De specialisten van Condiplan voeren een nulmeting uit op uw schoolgebouw volgens

Hiervoor voeren we een nulmeting uit conform NEN 2767.

de kwaliteitsnorm NEN 2767. Als er recent inspectiemateriaal beschikbaar is, kunnen
we dit hanteren als nulmeting. De NEN 2767-norm waarborgt een uniforme meting die

Gebouwenonderhoud betekent voortdurend keuzes maken en prioriteiten stellen.

erkend en toegepast wordt door alle professionele partijen in het vastgoedonderhoud.

Dit kan alleen als u duidelijk zicht hebt op zowel de bestaande als de gewenste

Deze conditiemeting brengt de bouwkundige en de installatietechnische conditie van

kwaliteit. En niet te vergeten: op de kosten om de ideale status van Frisse School

het schoolgebouw in kaart. Binnen NEN 2767 wordt de conditie van alle bouw- en

te bereiken en te handhaven.

installatiedelen weergegeven op een schaal van 1 tot en met 6. 1 staat voor nieuwbouwstaat; 6 is de slechtst mogelijke conditie.
ENERGIESCAN
Tegelijkertijd met de NEN 2767-conditiemeting voeren we ook een energiescan uit.
Deze scan geeft u een globaal inzicht in de energetische kwaliteit en het energieverbruik van uw schoolgebouw. Daarnaast krijgt u een indicatie van de verbeter- en
besparingskansen. Met de juiste maatregelen verbetert u de duurzaamheid van het
gebouw en bespaart u op de energielasten. In eerste instantie maken we op hoofdlijnen inzichtelijk hoe en hoeveel u kunt besparen. Vaak wordt dit opgevolgd door een
uitgebreider energieonderzoek.

AAN DE SLAG MET UW SCHOOL
Met de NEN 2767-nulmeting als vertrekpunt en uw kwalitatieve en financiële doelstellingen
als de stip aan de horizon ontwikkelen we diverse meerjarenonderhoudscenario’s.
Hieruit kiest u het onderhoudsplan dat we in nauw overleg met u nader uitwerken en in
werking zetten.
In het meerjarenonderhoudsplan beschrijven we de typen werkzaamheden, de planning en
de kosten hiervan. Onze onderhoudsplanning voor uw schoolgebouw, met de bijbehorende
kwalitatieve en financiële voorspellingen, is maatwerk. We baseren de planning niet op landelijke kengetallen, maar op de ervaringen met vergelijkbare schoolgebouwen in soortgelijke situaties. Hiermee dringen we de bandbreedte van de voorspelbaarheid aanzienlijk terug.
JAARPLAN
Aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanning stellen we een jaarplan op. Hierin staan
de geplande activiteiten voor het betreffende jaar overzichtelijk op een rij. Het jaarplan
bepaalt ook het onderhoudsbudget voor dat jaar. Uiteraard houden we per jaar rekening met
de beschikbare middelen. Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van het jaarplan. Wanneer
het op een bepaald moment bijvoorbeeld raadzaam is om budget te investeren in het kader
van de Frisse School, kunnen we in dat jaar bijvoorbeeld het buitenonderhoud versoberen.
Als er verschillende geldstromen beschikbaar zijn, kunnen we hier een splitsing in maken.
WERKOMSCHRIJVINGEN
Voor alle activiteiten stellen we werkomschrijvingen op en/of maken we bestekken. Op basis
van deze stukken kunt u offertes aanvragen bij meerdere onderhoudsbedrijven. Het is nog
handiger als wij dit voor u doen, zodat u hier geen omkijken naar hebt. Uiteraard garanderen
we in dat geval volledige objectiviteit en onafhankelijkheid. We selecteren de uitvoerende
bedrijven die de beste prijs/kwaliteitprestatie leveren.

WAARMEE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

PLANMATIG
ONDERHOUD

Condiplan biedt u alle antwoorden op uw vragen over uw gebouwenbeheer en -onderhoud.
We begrijpen dat beheer en onderhoud geen core business zijn van uw schoolbestuur.
Daarom kunnen we u zowel strategisch als uitvoerend ondersteunen. Over het totale beheeren onderhoudstraject of op onderdelen.
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protocol
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Projecten
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Onze advisering en dienstverlening strekt zich uit over het zogeheten Planmatig onderhoud,
Contractonderhoud en Klachtenonderhoud. Dit laatste kan bijvoorbeeld relevant zijn wanneer
u een deel of delen van uw schoolgebouw(en) verhuurt of gaat verhuren aan derden.
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CONTRACTEN
ONDERHOUD

DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT
Desgewenst kunnen we bij de onderhoudswerkzaamheden aan uw schoolgebouw ook de
directievoering en het toezicht verzorgen. Dit betekent dat wij de contractuele afspraken,
het toezicht, de planning en de technische en financiële afronding voor u regelen. Tijdens de
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Invullen MJB

uitvoering controleren we of de werkzaamheden plaatsvinden zoals we die (namens u) in de
werkplannen en bestekken hebben voorgeschreven.
LOKALE SAMENWERKING
Voor de uitvoering van het onderhoud werken we graag samen met lokale en regionale partijen,
voor zover deze binnen onze kwaliteitsstandaard passen. Werkt uw school al langere tijd
samen met een onderhouds- of installatiebedrijf en u wilt deze samenwerking graag voortzetten, dan zorgen we daarvoor. Mits dit bedrijf voldoet aan onze maatstaven om uw (nieuwe)
doelstellingen te bereiken.
MVO
Condiplan voldoet aan de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We zijn ons
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selecteren

terdege bewust van de bijdragen die onze organisatie moet leveren aan mens en milieu.
De kernwaarden People, Planet, Profit en Pleasure staan dan ook centraal in alle vormen van
onze dienstverlening.
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