Activiteitenlijst

in samenwerking met

Met het projectmanagment vanuit
Zowiezon ontzorgen we scholen bij het
realiseren van zonnepanelen op het dak
De volgende activiteiten dienen daarvoor als richtlijn
Activiteitenlijst binnen de scope van projectmanagement vanuit Zowiezon®
Kleinverbruik

Grootverbruik

Richtlijn activiteiten

•

•

De Zowiezon-projectmanager stelt het projectplan op.

•

•

De projectmanager coördineert de draagkrachtberekening van het schooldak: de projectmanager begeleidt de juiste partij, verzamelt input,
is vraagbaak en beoordeelt de output.

•

•

De projectmanager coördineert de controle van de dakbedekking en van het toegepaste isolatiemateriaal. Daarbij begeleidt de
projectmanager de juiste partij en beoordeelt eveneens de output.

•

•

De projectmanager stemt af met de gemeente. Ook heeft de projectmanager contact met de verzekeraar voor het opvragen van specifieke
voorwaarden voor opstal- en brandverzekering

•

•

De Zowiezon-projectmanager voert regulier overleg met de school en met derde partijen.

•

•

De controle op de uiteindelijke capaciteit van de energieaansluiting in de meterkast regelt de projectmanager.
De projectmanager initieert de activiteiten voor de benodigde netverzwaring. De school of het schoolbestuur handelt dit verder af.

•

De omzetting van het elektriciteitscontract naar leveren en terugleveren coördineert de projectmanager.

•

Ook stemt de projectmanager de capaciteitscontrole en de transportindicatie af met de netbeheerder.

Projectmanagement van Zowiezon
Kleinverbruik

Grootverbruik

Richtlijn activiteiten

•

•

De Zowiezon®-projectmanager vraagt offertes op, stemt die af met de school en coördineert de beoordeling ervan bij onderhandse aanbesteding. Bij
een Europese aanbesteding draagt de projectmanager partijen aan die deze uitvoeren. De projectmanager blijft betrokken bij het aanbestedingsproces,
maar voert dit niet uit.
Activiteiten die de projectmanager zelf uitvoert:
• De Zowiezon-projectmanager regelt de gedetailleerde input op schoolniveau die de aanbestedingspartij nodig heeft voor de processtappen, en
eventueel heeft de projectmanager zitting in de beoordelingscommissie;
• Na de gunning neemt de projectmanager de coördinatie op zich met de gekozen uitvoerende partij.

•

•

De projectmanager stemt de werkplanning en de coördinatie daarvan af met leverancier van de zonnepanelen. Ook voert de Zowiezon-projectmanager
voortgangscontroles uit tijdens de uitvoering.

•

•

De projectmanager van Zowiezon regelt de afstemming met de gemeente en met de verzekeraar op basis van het definitief legplan van de panelen. Dit
gebeurt eventueel in samenwerking met de installateur van de zonnepanelen.

•

•

De verzekeraar kan een zogenoemde onafhankelijke scope 12-inspectie eisen (evt. aangevuld met thermografische analyse) om zeker te zijn van de
technische kwaliteit van de installatie. Is dit het geval, dan coördineert de Zowiezon-projectmanager dit, eventueel aangevuld met thermische analyse.

•

•

Bij de plaatsing en tijdens de oplevering van de installatie geeft de projectmanager begeleiding.

•

•

De Zowiezon-projectmanager voert regulier overleg met de school en met derde partijen, zoals accountants, netbeheerders en schadeverzekeraars.

•
•

De coördinatie van het aanmelden bij Energieleveren.nl.
•

Bij oplevering controleert de projectmanager het opleverdossier, oftewel de stukken die installateur en de leverancier van de zonnepanelen hebben
aangeleverd, en overhandigt dit dossier aan de school.

•

De Zowiezon-projectmanager regelt de aanvraag en de coördinatie van de bruto-productiemeter. Kiest de school hiervoor, dan valt hieronder eveneens
de begeleiding naar ander meetbedrijf als dat kosten bespaart voor de school.

•

De projectmanager organiseert de aanmelding bij CertiQ, de instantie die stroomcertificeringen uitgeeft

•

De Zowiezon-projectmanager controleert de succesvolle aanmelding bij RVO en controleert de uitkering van de SDE-subsidie.

•

Ook voor aanvullende afstemmingsmomenten met de school is de projectmanager altijd beschikbaar.

• Activiteiten voor benodigde netverzwaring worden
door Projectmanagement partij geïnitieerd en
afgehandeld door school/bestuur.
• In geval van een Europese aanbesteding zal de
projectmanager partijen aandragen die deze
uitvoeren. Projectmanagement partij blijft betrokken
bij het aanbestedingsproces, maar voert deze niet uit.
Activiteiten die worden uitgevoerd: Detail input op
school niveau benodigd voor de aanbestedingspartij,
betrokken bij de processtappen (evt. zitting in de
beoordelingscommissie), en neemt na gunning de
coördinatie op zich met de gekozen realisatie-partij.
• Scope 12 is normaliter alleen van toepassing als de
verzekeraar dit als eis stelt.
• Indien gewenst valt hieronder ook begeleiding naar
ander meetbedrijf indien dat kostenbesparingen met
zich meebrengt voor de school.

