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Stel:uw oudeschoolgebouwvoldoet
niet
meeraandeeisendiehet onderwijis
momenteelstelt.Daarkomtbij datuvanuit
strategischperspectiefdesamenwerking
zoektmet partijenalskinderopvang,
peuterspeelzaal
enbuitenschoolse
opvang.En
allepartijen,inclusiefdegemeente,
werken
meeaanhet realiseïenvan eenintr:graal
kindcentrumop eengeschiktelocatie.
Mooierkanbijna niet.Bijna.Wantom geen
onverwachte
verrassingen
tegente komen,
is het goedomvoorafeenaantalzakengoed
inbeeldte brengen.
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e exploitatievan eenintegraalkindcentrum(XC)
kent eenaantalrisico's.Voor eengroot deelzijn
die gelijk aan de risico'sdie eenschoolloopt bij de
exploitatievan eenregulier schoolgebouw.
Deze
risico'swordenhier buiten beschouwinggelaten.Tweespecifieke risico's die geldenbij eenII(C komen we irLde praktijk
vaak tegen.Ten eerstevallen de exploitatielasten van eenII(C
vaak hoger uit dan ver.wacht.Ten tweedekan eenverschil in
financiëledraagkrachtvan eenof meervan de bet:rokkenpartijen tot problemenleiden.
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RISICO:EXPLOITATIELASTEN
Het procesvan voorbereidingtot realisatievan het II(C wordt
meestalgoedingericht en uitgevoerd.In depraktijk blijla echter

1{

SchoolManagementtotaaJ

Septemberzo15

vaakdat de exploitatielastenvaakhogeruitpakken clanvooraf
werd verwacht.Hiervoor zijn devolgendeoorzakenaante wijzen.
. Wettelijkeeisenleidentot installatiesdie veelenergie
verbruiken.Eenvoorbeeld:eennieuw gebouwis beter
geïsoleerd.Dat leidt tot eenverwachteenergie:besparing.
Eengoedeluchtbehandelingsinstallatie
leidt echtertot een
hogerenergieverbruik.Devooraf ingeschattebesparing
wordt dus niet gerealiseerd.
. Departijen die deelnemenin het II(C claimengemiddeldmeer
ruimte dan strikt noodzakelijkis. Het is immers met meerdere
partijen eenvoudigerombijvoorbeeldeengroter:eglrmzaalte
realiseren,terwijl eenldeineregl,.rnzaal
voldoenrlezou kunnen
zijn wanneerpraktischeafsprakenworden gemaakt.
. Beheerkost geld.In de praktijk blijkt het vaakwenselijkom
eenvastebeheerderaante stellen.
' Het gewensteserviceniveau
van de deelnemersligt niet op
hetzelfdeniveau.Zo wordenbijvoorbeeldvool:de kinder,
opvanghogerewettelijkeeisengesteldaande schoonmaak
dan voor onderwijs.Voor de gezamenlijkeruirnten moeten
de hoogstgeldendenormen worden toegepast.
Het beoogdeschaalvoordeel
wordt dus geheelofgedeeltelijk
teniet gedaandoor de genoemdepunten. Eengoedevoorbe-

reiding behelstook eencompleetinzicht in de uiteindelijke
exploitatielasten.
Dit voorkomt onaangename
verrassingenna
de ingebruikname.
RISICO:FINANCIELEDRAAGIGACHT PARTIJEN
De exploitatielastenvan eenII(C worden gedragendoor de
deelnemendeorganisaties.Voorafdienen afsprakente worden
gemaaktover de grondslagvan de verdeling.Tot zovergeen
probleem.Maar wat nu als de exploitatielastenhoger zijn dan
verwachten eenvan de parl-ijenis niet in staatom de lastenverhoging te dragen.Ofnog erger:eenvan de partijen gaatfailliet.
Dan zullen de kosten door cleovergeblevenpartijengedragen
moetenworden. Dit kan voor uw schoolaardigin de papieren
lopen. Zekerin het niet denkbeeldigegevaldat eendominoeffect ontstaaten ook eenvan de anderedeelnemerswordt
meegesleeptin eenfaillissement.Voor de schoolkan dit in het
uiterste gevalbetekenendat die moet opdraaienvoor de volIedigeexploitatielasten
van het pand.

Het eersteintegraalkindcentrufil
dat leidt tot financieelvoordeel

vooï alledeelnemende
partu.*,
mag zichmelclen
Eensituatie als dezekun je nooit helemaalvoor zijn. Maar er
zijn wel maatregelente treffen. Allereerst is het van belang
dat de beoogdesamenwerkingspartijen
vooraf inzicht hebben
in elkaarsfinanciëlepositie.Eenquick scangeeftal eengoed
inzicht in de financiëleen organisatorische
robuustheidvan de
organisaties.Daarmeeis di t risico goeddeelsin beeldgebracht.
Ook is het wenselijkom vooraf afsprakente makenhoe te handelenin gevalvan leegstand.Is iedereenverantwoordelijkvoor
zijn eigenleegstandof is dit eengezamenlijkeverantwoordelijkheidTAnders geformuleerd:wat is het de partijen waard om
het II(C in volle omvang in stand te houden?
CONCLUSIE
Eengoedevoorbereidingvoor eenintegraalkindcentrum
vraagteenrealistischebegrotingvan de exploitatiekostenen
eengoedinzicht in de financiëlepositievan de deelnemende
partijen. Het belangrijksteis echterde inhoudelijkeaÍweging
waaromu met de anderepartijen wilt samenwerkenin eenII(C.
Tweevragenmoetenvoorafwordenbeantwoord:Waaromwil
ik dit? En:Wat is me dit waard?
Het eersteII(C dat leidt tot financieelvoordeelvoor alle deelnemendepartijen, mag zich melden.
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