Huisvesting & Onderhoud
Doelmatig, functioneel en duurzaam

Huisvesting & Onderhoud
De huisvestingsadviseurs en bouwkundigen van Huisvesting &
Onderhoud beschikken over veel ervaring, kennis en expertise op
het gebied van onderwijshuisvesting. Leerlingen en medewerkers
ervaren dagelijks de meerwaarde van een veilige, gezonde,
functionele en een kwalitatief goede werkomgeving.
Dát is belangrijk en daar gaat het om!

Schouwen van gebouwen
Meerjaren begroting

Details constateringen

Om onderhoud van gebouwen zo objectief en eenduidig
mogelijk vast te stellen, wordt de conditiemeting
conform NEN 2767 gehanteerd. De bouwkundigen
inspecteren op uniforme wijze de technische staat van
het gebouw. Het helpt het bestuur om onderbouwd te
sturen op onderhoud.

Meer Jaren OnderhoudsPlan
Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) zorgt voor
grip op de financiële begroting en de planning van
het onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen. De
bouwkundige stelt een MJOP op, brengt deze tot uitvoer
en houdt de MJOP actueel. Een koppeling met het
managementinformatiesysteem Tobias zorgt ervoor dat
informatie op elk moment online beschikbaar is. Én dat
de planning financieel wordt vertaald in de begroting.
Conditiemeting
Herstel werkzaamheden

Het Tobias managementinformatiesysteem,
web-enabled in handige dashboards en rapporten.

Renovatie en nieuwbouw

Renovatie en nieuwbouw

De adviseurs verzorgen de huisvestingsaanvraag bij
ver- en nieuwbouw en overleggen bij gemeentes over
Integrale Huisvestingsplannen. Maar ook een algehele
renovatie, werkzaamheden op het gebied van groot
onderhoud, uitbreiding, nieuwbouw of verbouw kan
worden begeleid!

Verduurzaming schoolgebouwen
Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen,
dienen schoolgebouwen verduurzaamd te worden. Een
bestuur hoeft niet te wachten op regelgeving en kan
nu al actie ondernemen. De adviseurs van Huisvesting
& Onderhoud ondersteunen om de gebouwen op een
pragmatische manier toekomstbestendig te maken en
geven aan welke stappen nodig zijn.

Specifieke dienstverlening
Huisvesting & Onderhoud kan worden ingezet voor
diverse huisvestingsvraagstukken, zoals:
→ Bouwcoördinatie: het bestuur krijgt een adviseur
als aanspreekpunt, die zijn huisvestingsbelangen
behartigt in het project. Alle facturen krijgen een
boeknummer van het project, zodat ook de laatste
stand van (financiële) zaken eenvoudig terug te zien is
in het managementinformatiesysteem Tobias.
→ Beheer en exploitatie van een Integraal Kind
Centrum (IKC): in de loop der jaren is veel expertise
opgebouwd m.b.t. de eisen aan een IKC en de
beheer- en financieringsmogelijkheden. De
huisvestingsadviseurs coördineren bij het inrichten
van een beheersstichting die het onderhoud en
beheer ook voor de lange termijn goed regelt.
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→ Hulp bij het aanvragen van subsidies: de adviseurs
ondersteunen bij het uitzoeken en aanvragen van
subsidies, zoals bijvoorbeeld de SUVIS regeling (om
het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te
verbeteren).
→ Organisatie van klachtenbeheer vanuit de
applicatie Famas: een klacht of storing kan eenvoudig
worden doorgegeven. De melding wordt digitaal
geregistreerd in Famas en vervolgens wordt de
werkorder rechtstreeks aan de aannemer verstrekt om
de klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Nieuwsgierig?
Meer weten over Huisvesting & Onderhoud?
Neem dan contact met ons op.

CONTACT

0522 - 25 22 99
info@obmeppel.nl
www.onderwijsbureau-meppel.nl
POSTADRES

Postbus 91
7940 AB Meppel
BEZOEKADRES

Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Je denkt aan onderhoud of renovatie?
Aan nieuwbouw? Aan je volgende
stap in verduurzaming? Aan...
Onderwijsbureau Meppel
denkt met je mee.

