
Een kernwaarde van de Stichting Carmelcollege 

(verder: Carmel) is dat ze open en lerend wil 

zijn en dat zij deze houding ook verwacht van 

haar adviespartners. Om die reden nodigde Leo van 

Wijchen drie projectmanagementbureaus, Hevo, 

ICSadviseurs en SBM Bouw- en vastgoedmanagers 

uit om hun ervaringen en de DO’s en DON’ts op dit 

specifieke terrein te delen. De kernvraag bij de open 

brainstorm meeting was: hoe stem je investering en 

exploitatie nog beter op elkaar af? De drie project-

managementbureaus legden hun ervaringen uit onder 

meer de projecten die zij voor Carmel uitvoeren op 

tafel. Welke wijze lessen zijn gezamenlijk getrokken?

Exploitatie en onderhoud
In de exploitatie is naast schoonmaken en energiebe-

heer het onderhoud een belangrijke post. Vooral de 

installatiecomponent hierin is de laatste jaren schrik-

barend gegroeid tot ongekende proporties. De con-

ciërge moet zo ongeveer HBO-er Installatietechniek 

zijn om er nog maar iets van te kunnen begrijpen. 

Carmel wil gebouwtechniek die door ‘een banketbak-

ker’ gesnapt kan worden. Belangrijke vragen op dit 

vlak zijn: hoe beperk je de exploitatiepost onderhoud 

al tijdens de planvorming? En: hoe beperk je de wild-

groei aan gebruikte installatietechnieken? Eén van de 

deelnemers geeft aan nu een installatie-arm gebouw 

te ontwikkelen. Hierbij krijgt de bouwkundige schil 

een upgrade met als doel het aantal installaties te 

beperken. Verder zijn de communicatie en training 

met toekomstige beheerders al in de planvormings- 

en realisatiefasen van groot belang.

Het meenemen van het onderhoud in de aanbeste-

ding voor de selectie van een uitvoerende partij wordt 
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steeds meer een gewoonte bij Carmel. De gedachte 

hierachter is dat de uitvoerende partij het eigen werk 

weer in de exploitatiefase tegenkomt en dat voor 

mogelijk twintig jaar. Dit is een belangrijke trigger 

om goede materialen toe te passen en deze ook goed 

en deugdelijk te monteren. De ervaringen met het 

mee-aanbesteden van het maintain-deel zijn divers, 

merken de betrokken bureaus. Op basis van presta-

tie-eisen (veelal uitgedrukt in een conditiescore con-

form NEN2767) is de output specificatie helder, maar 

toch kunnen de aanbestedingsbedragen soms enorm 

verschillen. Dat kan komen vanwege de relatieve 

onbekendheid van deze aanpak voor aannemers 

en installateurs, of omdat de ene uitvoerende partij 

toch weer heel anders aankijkt tegen zo’n jarenlange 

relatie dan de andere. Het ene bedrijf ziet het als een 

kans, het andere bedrijf ziet (en rekent) het als een 

risico. Het is zaak dit vooraf eenduidig in de prestatie-

eisen vast te leggen.

Goede ideeën en facilities
Goede ideeën vanuit de uitvoerende partijen zijn 

meer dan welkom! Bij de aanbesteding wordt vaak 

de mogelijkheid geboden voor alternatieven. De 

opbrengst is soms mager; de uitvoerenden zitten dan 

meer in hun traditionele rol van pure realisator. Soms 

is het alleen maar gericht op prijsreducties. Carmel 

is op zoek naar goede ideeën, juist vanuit de uitvoe-

rende partijen, om de exploitatiekosten te reduceren. 

Goede ideeën moeten dus ook meer beloond worden. 

Door uitvoering en exploitatie meer aan elkaar te 

koppelen wordt meer ruimte in de ontwerpfase voor 

goede ideeën gecreëerd.

Carmel zoekt een nadrukkelijke koppeling met haar 

Facilitair Management Informatie (FMI)-systeem. 

De projecten moeten volgens de nieuwe Carmel 

standaarden in de nabije toekomst via een BIM-

model in het FMI-systeem worden geplaatst. Op die 

manier wordt er veel energie bespaard in de normaal 

benodigde inventarisatiewerkzaamheden voor een 

dergelijk systeem. 

Netwerk en soft skills
Lokale verankering is bij de (VMBO) scholen een 

thema. Leerlingen lopen vaak stage en zijn verbon-

den met lokale bedrijven. Dit is ook, via aanvullende 

voorwaarden of extra punten toekenning, te veranke-

ren in de aanbestedingsstrategie. Ook voor storings-

onderhoud, waarbij snelle reactie wenselijk is, is dat 

zonder meer handig. Landelijke partijen kunnen 

dat ook creëren door met lokale onderaannemers te 

werken.

De rol van de gebruiker in zowel het onderhoud als 

energiebeheer is cruciaal. De gebruikers beïnvloeden 

meer dan 25% van de kosten. Goede communicatie, 

voorlichting, klachtenbeheer, training en opleiding 

van facilitair medewerkers zijn dus van grote beteke-

nis; de soft-skills verdienen hierbij grote aandacht!

Carmel vindt vanuit de eigen integrale visie deze ‘les-

sons learned’ van grote waarde. De bovengenoemde 

leerpunten worden zoveel mogelijk in de lopende 

projecten ingebracht. Hierdoor worden extra kansen 

gecreëerd om exploitatielasten te beperken. Boven-

dien wordt door het kiezen van een integrale benade-

ring eerder een optimale kwaliteitsbeleving bereikt. 

Het uiteindelijk doel is dat de uitvoering bijdraagt aan 

een prettige en stabiele leer- en werkomgeving voor 

zowel docenten als leerlingen. De betrokken advies-

bureaus zullen na het afronden van de verschillende 

projecten weer bij elkaar komen om de resultaten 

te evalueren en waar nodig te nuanceren. Uiteraard 

doet Schooldomein weer graag verslag.

Stichting Carmelcollege is een verbond van 13 onderwijsinstel-

lingen met 52 locaties en 380.000 m². U vindt meer op www.

carmel.nl. De genoemde bureaus kunt u via de betreffende 

websites vinden.

“De leerpunten 
worden zoveel 
mogelijk al in de 
lopende projecten 
in praktijk 
gebracht.”
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