
Steun van een specialist...met 

korting voor VOS/ABB leden!

Het beheer van een schoolgebouw is 
ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar. 
Het betekent een dagelijkse zorg voor 
het onderhoud, het continu maken van 
technische en financiële keuzes en 
steeds zicht houden op de stand van 
zaken. Veel scholen zoeken daarbij on-
dersteuning van een specialist. Juist 
daarom heeft VOS/ABB afspraken ge-
maakt met Asset Facility Management, 
een toonaangevend en deskundig ad-
viesbureau op het gebied van beheer 
en onderhoud van gebouwen. Leden 
van VOS/ABB krijgen korting als zij 
met Asset in zee gaan voor hun meer-
jarenonderhoudsplanning.

Meerjarenonderhoud
Onderhoudsplanningen zijn belangrijk en 

zeker als er lumpsum financiering is. In het 

voortgezet onderwijs is dat al zo, het primair 

onderwijs krijgt er vanaf 2006 ook mee te 

maken. Lumpsum bekostiging geeft scho-

len meer vrijheid om eigen beleid te maken. 

Dus ook om eigen keuzes te maken voor het 

onderhoud van het gebouw. Een schoolge-

bouw in een goede staat begint met een 

plan voor alles wat met gebouwen te ma-

ken heeft. Welke zaken moeten worden 

onderhouden? Wat zijn de kosten daarvan 

en wanneer moet het onderhoud uitgevoerd 

worden? Wat kost het om je gebouw de 

gewenste kwaliteit te geven en deze te be-

houden? Een meerjarenplanning geeft daar 

inzicht in en maakt het ook mogelijk offertes 

van aannemers te toetsen aan de geraamde 

prijzen uit de onderhoudsplanning. 

Jaarlijks actualiseren
Het meerjarenonderhoudsplan is een mo-

mentopname. Het is belangrijk dit plan 

periodiek te laten actualiseren. Tijdens de 

actualisatie worden activiteiten die op korte 

termijn aan de orde komen, nader geïnspec-

teerd. Daarnaast worden de uitgaven aan 

het dan geldende prijspeil aangepast.

Wat kan Asset voor u betekenen?
Asset verricht als basis voor het opstellen 

van een meerjarenonderhoudsplan eerst een 

inventarisatie en inspectie van het school-

gebouw. Alle onderhoudsmaatregelen- en 

kosten worden daarbij bepaald. Asset stelt 

het meerjarenplan op en geeft daarmee 

duidelijk inzicht in de te verwachten on-

derhoudskosten op lange termijn en de uit 

te voeren activiteiten op korte termijn. Van 

alle onderhoudsactiviteiten wordt de urgen-

tie vastgesteld, zodat u als opdrachtgever 

verantwoorde keuzes kunt maken over het 

tijdstip waarop onderhoudsactiviteiten uit-

gevoerd moet worden. Rekening houdend 

met kosten, kwaliteit en risico’s.

Ook de periodieke bijstelling kan Asset voor 

u uitvoeren, evenals een nulmeting voor het 

onderhoud van de gebouwen en het meu-

bilair. Zo’n nulmeting geeft inzicht in de re-

serves die u zou moeten hebben en dat is 

van belang in het kader van de invoering van 

lumpsum. 

Meer over Asset
Asset maakt niet alleen het plan, maar kan 

ook de begeleiding van de uit te voeren ac-

tiviteiten op zich nemen. Daartoe beschikt 

Asset Facility Management over een team 

van deskundigen. Het bedrijf is sinds de op-

richting in 1983 uitgegroeid tot een professi-

onele organisatie met ruim 45 medewerkers. 

De inspecteurs en beheerders beschikken 

over jarenlange praktijkervaring. Asset werkt 

inmiddels al voor een brede groep van op-

drachtgevers: overheidsinstanties, gemeen-

ten, onderwijs- en gezondheidsinstellingen 

en woningcorporaties. Jaarlijks adviseert As-

set over een gebouwenbestand dat in totaal 

ruim twee miljoen vierkante meter beslaat.

Geen financiële verrassingen!
Al het werk dat Asset voor een opdracht-

gever op zich neemt, gebeurt op basis van 

een overeengekomen budget. Het spreekt 

voor zich dat de activiteiten op het gebied 

van technisch beheer zich ook richten op de 

kwaliteitsbewaking en rapportage.

De korting die VOS/ABB-leden bij Asset 

krijgen is maar liefst 8 procent. Ook leden 

die al bij Asset als klant bekend zijn, krijgen 

– bij vervolgopdrachten – deze korting.

Í

Het schoolgebouw, 
een hele klus Uw contactpersoon bij Asset is ing. Ton 

Stadhouders. Hij kent alle ‘ins en outs’ van 

het contract met VOS/ABB. Of kijk op 

www.vosabb.nl onder ledenservice.



Uw schoolgebouw, onze zorg

• onderhoudsadvisering 

• gebouwenbeheer 

• informatisering 

• huisvestingsadvisering 
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Meerjarenonderhoud en gebouwenbeheer 
Een vak apart!

Als u werkelijk vooruit wilt

• Organisatieadvies

• Juridisch advies

• Gezamenlijke inkoop

• Training en publicaties
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Een gezamenlijk aanbod van VOS/ABB Consulting en Asset Facility Management


