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Samenvatting 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Rabobank CAPABEL, afdeling Vestigingen. Zij adviseert Aangesloten 
Banken over huisvesting. Het adviestraject loopt vanaf de orientatiefase tot aan de uiteindelijke realisatie van de 
vestiging. Voor de orientatiefase heeft Rabobank CAPABEL "De Groenlichtprocedure" opgesteld. 

"Je moet lokale banken niet geven waar ze om vragen, maar wat lokale banken nodig hebben!" 

De aanleiding voor dit onderzoek is dat de Rabobank Groep de kosten in 2003 met 20 % wil terugdringen. Dus 
ook op huisvesting. Na de personeelskosten (13,7 miljard 1

) vormt huisvesting (f 1,3 miljard 1
) de grootste 

kostenpost. De Rabobank Groep wil inzicht hebben in de kostenconsequenties van investeringen. Het doe! is 
efficientere investering in huisvesting. De onderzoeksvraag is: op basis van welke criteria en op welke manier 
kan een investeringsaanvraag van een lokale bank worden beoordeeld, zodat de huisvestingsinvestering 
efficienter wordt? Het doe! van het onderzoek is bet opstellen van een besluitvorming ondersteunend model 
waar, op basis van clustering van bankdiensten in verschillende typen kantoren, inzicht wordt verkregen in 
investerings- en huisvestingskosten, zodanig dat investeringsaanvragen voor huisvesting efficienter worden. 

Het onderzoek gaat in op de knelpunten die binnen de Groenlichtprocedure aangepakt dienen te worden: 
1. Het huisvestingsbeleid en daarmee de voorwaarden en richtlijnen voor de huisvestingsaanvraag zijn te 

breed en te onduidelijk geformuleerd. Dit dient derhalve duidelijk te worden geformuleerd. 
2. Er is geen vertaling van het beleid naar beslissing ondersteunende modellen en formules. Hierdoor 

worden eigen initiatieven van lokale banken in de hand gewerkt, waardoor kwaliteitsverschillen ontstaan. 
Op deze manier wordt goedkeuring gegeven voor wat lokale banken vragen en niet wat ze nodig hebben. 
Daarom dient een vertaalslag te worden gemaakt van beleidsbepalingen naar formules en modellen. 

3. Er bestaat geen inzicht in wat nodig is om de investeringsaanvraag te beoordelen en welke gevolgen het 
heeft voor de exploitatielasten. Hier dient verandering in te komen. 

De stappen in het beslissingsondersteunend model laat zich globaal omschrijven: 
I. Per manier van bedienen van de client, de Bedieningsconcepten (Zelfbediening, Bediening en Advies) 

wordt het standaard minimale aantal bankdiensten bepaald, dat noodzakelijk is voor de 
levensvatbaarheid. 

2. Per manier van bereiken van de client, de Fysieke Distributiekanalen (Apparaten, Winkels en 
Adviescentra) wordt het standaard aantal vierkante meters beschreven. De standaard wordt beschreven 
vanuit de noodzakelijke vierkante meters om de gevraagde bankdiensten in het werkgebied te huisvesten. 

3. De jaarkostenmethode die naast de investering ook rekening houdt met onderhoud en sloop, wordt 
aangereikt. Zo krijgt men inzicht in wat nodig is voor de beoordeling van de investeringsaanvraag en 
welke gevolgen het heeft voor de exploitatieperiode. 

4. Een onderverdeling wordt gemaakt naar standaard technische oplossingen, gewenste en onvermijdelijke 
afwijkingen, om rekening te kunnen houden met Iokale omstandigheden die bepalend zijn voor die 
technische oplossingen. 

Van elke standaard die in het model is geformuleerd kan afgeweken worden, mits aannemelijk gemaakt door de 
Lokale Bank. 

Het aantal particulieren en bedrijven in het werkgebied is noodzakelijk voor het bepalen van de gevraagde 
bankdiensten in het werkgebied. De bankdiensten worden geclusterd volgens de Bedieningsconcepten: 
Zelfbediening, Bediening of Advies. Zelfbediening kenmerkt zich door de !age complexiteit en lage 
adviesgevoeligheid. Een voorbeeld is geld pinnen. Bediening laat zich omschrijven door een gemiddelde 
complexiteit en adviesgevoeligheid. Een hoge mate van standaardisatie is mogelijk, maar daarvoor zet de lokale 
bank we! een bankmedewerker in, bijvoorbeeld voor het openen van een rekening. Advies is voomamelijk 
complex en adviesgevoelig. Het zijn vaak maatwerkoplossingen voor complexe vraagstukken: bijvoorbeeld het 
geven van een lening voor het starten van een bedrijf. Voor elk Bedieningsconcept wordt het standaard minimale 
aantal particulieren en bedrijven voor levensvatbaarheid bepaald op basis van: 
• Het minimale aantal transacties per Apparaat op basis van het gemiddeld aantal geldtransacties per week 

per particulier of bedrijf; 

1 Maart 200 I, alleen Aangesloten Banken 
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• Het minimale aantal FTE2 Bediening en Advies op basis van het gemiddeld aantal diensten per jaar (maand, 
week) per particulier of bedrijf. Ook is het gebaseerd op de gemiddelde tijdsduur per dienst per particulier 
ofbedrijf. 

Als afgeweken wordt van de standaard dan zal de lokale bank het maken van extra kosten aannemelijk moeten 
maken. 

De Distributiekanalen om de particulieren en bedrijven te bereiken zijn Apparaten voor Zelfbediening, Winkels 
voor Bediening en Adviescentra voor Advies. Per kanaal wordt het standaard benodigde aantal vierkante meters 
bepaald op basis van het aantal geldtransacties en het aantal FTE's Bediening en Advies. Als de !okale bank een 
specifieke vraag heeft, kan afgeweken worden van de standaard, maar dit moet weer aannemelijk gemaakt 
worden. 

Voor de keuze tussen standaard technische oplossingen en gewenste en onvermijdelijke afwijkingen die zich 
voordoen door lokale omstandigheden, wordt de jaarkostenmethode gei:ntroduceerd. Deze methode verdient de 
voorkeur boven de beslissing op basis van investeringskosten. Ten eerste, omdat elk gebruiksproces met 
jaarlijkse inkomsten en uitgaven rekent. Ten tweede houdt het gedurende de gebruiksduur niet alleen rekening 
met de investeringskosten, maar ook met onderhoud gedurende de calculatielevensduur en sloop aan het einde 
van de calculatielevensduur. Om de jaarkostenmethode te gebruiken wordt het gebouw gesplitst in 4 delen, die 
wat betreft levensduur en conditieverloop met elkaar overeenkomen. De calculatie levensduren bestaan uit: 
• 40 jaar (voomamelijk draagstructuur en gevelsluitende delen); 
• 25 jaar (voomamelijk gevelopeningen en transportinstallaties); 
• 10 jaar (voomamelijk bouwkundige inrichting); 
• 5 jaar (voomamelijk bancaire elementen afuankelijk van automatisering). 

Om de beoordeling van de huisvestingsmogelijkheden te vereenvoudigen zijn de afwijkingen geclassificeerd: 
• Standaard technische oplossing; van de door RNAB geformuleerde standaard kan niet afgeweken worden. 

Goedkeuring? Automatisch op basis van Rabobank standaard. 
• Onvermijdelijke technische afwijking, anders kan het bankgebouw niet blijven staan (technisch 'harde' 

eisen). Goedkeuring? Is de gekozen technische oplossing de goedkoopste? 
• Gewenste technische afwijking, door specifieke vraag van de lokale bank is een afwijking op de standaard 

gewenst. Is de gekozen technische oplossing noodzakelijk en kan het goedkoper? 
De goedkeuring van de technische oplossingen is gebaseerd op basis van de jaarkostenmethode en is als volgt 
opgebouwd: 
• Standaard technische oplossing; automatisch op basis van Rabobank standaard. 
• Onvermijdelijke technische afwijking; is de gekozen technische oplossing de goedkoopste? 
• Gewenste technische afwijking; is de gekozen technische oplossing noodzakelijk en kan het goedkoper? 
Standaardisatie is het uitgangspunt. Hoe meer gewenste afwijkingen getolereerd worden, hoe minder standaard 
de vormgeving van de distributiekanalen zal zijn. Het aantal gewenste technische afwijkingen zal tot een 
minimum beperkt moeten worden om een zo hoog mogelijke standaardisatiegraad te verkrijgen. 

Door het adviescentrum in Tilburg als Case te gebruiken zijn de volgende uitkomsten naar voren gekomen: 
Het model werkt, maar de veronderstellingen zullen nader onderzocht moeten worden. Daamaast gaat het 
veronderstelde lineaire verband tussen het aantal bankdiensten en Apparaten bij grote aantallen Apparaten niet 
op. De gebruikte opslagpercentages voor constructie, verkeers- en installatie oppervlakte zijn erg grof en vragen 
dan ook om verfijning. Bovendien zal het systeem aangepast moeten worden op flexibele werkplekken. 
Daamaast moet de mogelijkheid open gehouden worden om geen stafwerkplekken toe te hoeven passen. 

2 FTE = Full Time Employee 
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1 lnleiding 

Sinds de afgelopen jaren staat het huisvestingsbeleid bij Rabobank Nederland hoog op de agenda. Besparen op 
de huisvestingskosten door een eenduidige, systematische aanpak van huisvestingsaanvragen door lokale banken 
is de drijfveer om de besparing te realiseren. 

V oor de lo kale banken is een procedure opgesteld, de Groenlichtprocedure, we Ike door I open moet worden wil 
men een huisvestingsaanvraag kunnen indienen bij de Regio Directie. Aan de hand van deze 
Groenlichtprocedure zijn knelpunten naar voren gekomen. Als eerste is het huisvestingsbeleid en daarmee de 
voorwaarden en standaarden voor de huisvestingsaanvraag, te breed en te onduidelijk geformuleerd. Ten tweede 
is er geen vertaling naar modellen en formules vanuit de Groenlichtprocedure. Hierdoor nemen lokale banken 
zelf initiatieven, waardoor kwaliteitsverschillen ontstaan. De lokale banken krijgen bijna automatisch 
goedkeuring voor een huidige investeringsaanvraag. Of alle componenten van de investeringsaanvraag ook 
daadwerkelijk nodig zijn voor het bankproces is de vraag. De noodzaak van deze specifieke vraag zal we! 
aannemelijk gemaakt moeten worden. Daamaast is er geen inzicht in wat nodig is om de investeringsaanvraag te 
beoordelen en welke gevolgen dat heeft voor de exploitatielasten. 

Om de knelpunten op te !assen zullen de volgende stappen worden voorgesteld en deze zijn dan ook 
uitgangspunten voor het te ontwikkelen beslissingsondersteunend model. Standaarden zullen aangegeven worden 
voor de manier van bedienen, het type kantoor waar de client bediend wordt en de 'inrichting' van de lokale 
bank. Daamaast zullen lokale omstandigheden bepalend zijn voor de technische oplossingen voor de 
huisvestingsvraag van de lokale bank. Om inzicht te krijgen in de beoordeling van een investeringsaanvraag 
wordt een rekenmethode aangereikt die naast de investering ook rekening houdt met onderhoud en sloop. Zo 
krijgt men inzicht in wat nodig is voor de beoordeling van de investeringsaanvraag en welke gevolgen het heeft 
voor de exploitatielasten. 

Rabobank Nederland CAPABEL adviseert de lokale banken op verschillende terreinen. Dit afstudeeronderzoek 
vindt plaats binnen de afdeling Vestigingen. De medewerkers van deze afdeling adviseren de Aangesloten 
Banken voomamelijk over de verschillende stappen die ondemomen moeten worden om een 
huisvestingsaanvraag in te kunnen dienen, om uiteindelijk beoordeeld te warden door de Regio Directie. Juist 
deze beoordeling staat ter discussie door de bezuinigingsplannen die door Rabobank Nederland worden 
aangegeven. Het blijkt namelijk dat de Rabobank te dure kantoren bouwt ten opzichte van datgene wat 
noodzakelijk is. Dit onderzoek tracht te achterhalen wat de standaarden zijn en in hoeverre lokale banken kunnen 
afwijken. Daamaast zal een methode aangereikt worden om de investeringsaanvraag te kunnen beoordelen. 
Het onderzoek tracht te achterhalen wat de standaard is voor een lokale bank wat betreft omvang en grootte van 
het gebouw en in hoeverre lokale banken kunnen afwijken door specifieke vraag. Daarbij worden de 
kostenconsequenties geanalyseerd, die de Jokale omstandigheden hebben op de investeringsaanvraag. 

Hoofdstuk twee schetst een beeld van de Rabobank-organisatie, CAPABEL en de werkwijze van Vestigingen. 
Hieruit volgt de probleemschets, de probleemstelling en de doelstelling van het onderzoek. Ook wordt de 
afbakening van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk drie wordt de huidige huisvestingsaanvraag procedure, 
oftewel de Groenlichtprocedure, onder de loep genomen. De knelpunten en de suggesties voor verbetering 
warden beschreven. De suggesties zijn uitgangspunten voor het beslissingondersteunend model. Vervolgens 
warden de drie uitgangspunten in hoofdstuk vier, vijf en zeven uiteengezet. Dit is de eerste fase van het 
onderzoek, opgesplitst in drie delen. Hoofdstuk vier beschrijft de verschillende manieren waarop de Rabobank 
haar clienten tracht te bedienen, de bedieningsconcepten. Hoofdstuk vijf beschrijft de manieren waarop de 
clienten van de Rabobank bereikt worden, de distributiekanalen. In hoofdstuk zes wordt de rekenmethode 
aangereikt voor de kostenberekening van zowel de standaard als van de afwijkingen. Vervolgens warden de 
lokale omstandigheden beschreven in hoofdstuk zeven. In hoofdstuk acht wordt de tweede fase van het 
onderzoek beschreven. Op basis van de uitgangspunten zal het beslissingondersteunend model worden 
geconstrueerd. Daama zal, in hoofdstuk negen, een case warden uitgewerkt aan de hand van het model. In 
hoofdstuk tien komen de conclusies & aanbevelingen van het onderzoek naar voren. 

Elk hoofdstuk start met een korte inleiding die verduidelijkt wat in het hoofdstuk wordt beschreven. Aan het 
einde vindt u een korte samenvatting dan we! conclusie van de belangrijkste passages uit het hoofdstuk. 
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2. Probleemdefinitie 

Dit hoofdstuk beschrijfi de Rabobank-organisatie en gaat in op de rol die de afdeling Vestigingen hierbinnen 
vervult. Vervolgens komt de probleemdefinitie van het onderzoek aan bod. Hieruit volgt de probleemstelling. 
Daarna wordt de ajbakening van het onderzoek aangegeven en het plan van aanpak beschreven. 

2.1 Historie 

De Rabobank is uit nood geboren. In de jaren 1875 tot 1895 leed de agrarische sector onder een zware 
landbouwcrisis. Op het platteland heerste armoede. Een in 1886 benoemde overheidscommissie onderkende in 
1890 onder meer de noodzaak van een goed georganiseerd landbouwkredietwezen. In de dorpen waren in die tijd 
geen banken. De banken in de steden waren voor de boeren niet toegankelijk. Bij geldnood waren zij 
aangewezen op krediet van geldschieters en leveranciers. Die misbruikten de afhankelijke en kwetsbare positie 
van de agrarier. De staatscommissie adviseerde om cooperatieve banken op te richten naar het voorbeeld van 
Wilhelm Raiffeisen ( 1818-1888). 
Raiffeisen was een Duitse burgemeester. Als burgervader liep hij tegen de armoede op bet platteland aan en 
stichtte de eerste cooperatieve banken. Naar dat voorbeeld werden vanaf 1896 de eerste cooperatieve banken in 
ons land opgericht. Vervolgens stichtten de eerste lokale banken in 1898 bun eigen centrale banken. Dat waren 
er twee. De Cooperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht en de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank te 
Eindhoven. Deze centrale banken zijn in 1972 gefuseerd. Uit die fusie is de huidige Rabobank Groep ontstaan. 
[I] 

De basisprincipes van Raiffeisen [l]: 
• Er moest sprake zijn van een beperkte groep !eden. Die !eden moesten elkaar kennen en vertrouwen. 
• Iedereen die met de bank zaken wilde doen moest lid worden. Aan dat lidmaatschap was een onbeperkte 

aansprakelijkheid gekoppeld. 
• Het beheer gebeurde kosteloos door de gekozen bestuurders. 
• De winst werd gereserveerd voor de opbouw van een stevige reserve. Het uitkeren van winst aan individuele 

!eden werd uitgesloten. 

In een paar woorden samengevat: zelfhulp, zeltbeheer en zelfverantwoordelijkheid 
Dankzij deze formule van Raiffeisen werd het mogelijk een bank te beginnen met een minimum aan eigen 
vermogen. Ideaal als er weinig geld voorhanden is. Dat was meer dan een eeuw geleden in de agrarische sector 
bet geval. En zo geschiedde .. . 

De Rabobank wil nu mensen in staat stellen hun keuzes en ambities waar te maken, door het realiseren van 
klantwaarde in financiele dienstverlening. Dit brengt de Rabobank tot uitdrukking in: 
• Het bieden van de best mogelijke klantgerichte financiele diensten aan al haar klanten; 
• Het met financiele dienstverlening bedienen van ondememende mensen bij het realiseren van hun ambities; 
• Het steunen van groepen bij het ontwikkelen van maatschappelijk relevante initiatieven. 
De Rabobank wil door haar klanten en door de samenleving worden ervaren als persoonlijk, dichtbij, deskundig 
en merkbaar betrokken. [2] 
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2.2 De Rabobank Groep 

In tegenstelling tot alle andere Nederlandse banken is de Rabobank, zoals in de vorige paragraafbeschreven, een 
cooperatieve bank. Dit betekent dat de Aangesloten Banken, i.e. de lokale banken een grote mate van autonomie 
bezitten. Een van de zaken waarover zij zelf beslissen is huisvesting. De Rabobank beschikt over het meest 
fijnmazige kantorennet van Nederland. In totaal 1.795 vestigingen, verdeeld over 424 werkgebieden. Dat zijn er 
68 minder dan vorig jaar, maar nog altijd drie keer zoveel als de nummer twee, ABN Amro. Het aantal 
Rabobank geldautomaten is met 130 gegroeid naar 2.667 [3]. De bouwportefeuille van de Rabobank bevat voor 
1,3 miljard aan plannen voor ver- en nieuwbouw van kantoren. Jaarlijks wordt voor tussen de 350 en 450 
miljoen gulden aan plannen gerealiseerd [4]. Daarom is het interessant om de huisvestingsaanvraag procedure, 
de Groenlichtprocedure, eens nader onder de loep te nemen. 

2.3 Rabobank CAPABEL 

CAPABEL is een onderdeel van de Rabobank Groep. Zij adviseert de Aangesloten Banken en ondersteunt de 
besluitvorming voor o.a. huisvesting. Daamaast begeleiden de adviseurs van CAPABEL de implementatie van 
projecten. Hiervoor heeft zij specialisten in dienst voor bedrijfskunde en organisatiekunde, marketing, facility 
management, bedrijfshulpverlening, kantoorinrichting en huisvesting. Bij deze laatste groep, genaamd 
Vestigingen, vindt dit onderzoek plaats. 

2.4 Prob/eemdefinitie 

De Rabobank Groep kampt reeds geruime tijd met te hoge kosten. Om hierin verandering te brengen, startte 
Rabobank Nederland Aangesloten Banken (hiema: RNAB) in 1999 het project "de Cost ende Baet'' met als 
doelstelling om door verbetering van de effectiviteit en efficientie de kosten met 20 % terug te dringen in 2003. 
Een van de onderdelen van dit project is gericht op de huisvesting van de Aangesloten Banken. Na de 
personeelskosten, vormt de post huisvesting met een bedrag van 1,3 miljard gulden de grootste kostenpost. Het 
"Kader voor de Beleidsplanning door Aangesloten Banken 200 I-plus" geeft aan dat nieuw- en verbouwplannen 
kritisch moeten worden getoetst aan de noodzaak tot versobering [5]. Gekeken is welke producten en diensten 
over huisvesting een kwalitatieve (o.a. financiele) bijdrage kunnen leveren voor de Rabobank organisatie. 
Binnen het project "de Cost ende Baet'' is het besluitvormingsproces rond huisvesting bij de Aangesloten 
Banken geanalyseerd en vastgesteld. De belangrijkste fase in het huisvestingssproces (de Groenlichtprocedure) is 
de orientatie fase. In deze fase van het proces is de invloed van beslissingen groot en zijn de uitgaven nog relatief 
laag. Naarmate het proces vordert, wordt de mogelijkheid tot bijsturing op het proces minder en zijn de uitgaven 
relatief hoog. Een ander aspect dat in acht genomen moet worden is de eerder genoemde autonome status van de 
Aangesloten Banken; deze zal overigens worden ingeperkt door de op stapel staande statutaire veranderingen. 
[6]. Het probleem laat zich dan omschrijven in de probleemstelling. 

2.4.1 Probleemstelling 

Rabobank Nederland en de Regiodirectie hebben onvoldoende inzicht in de manier waarop en op basis waarvan 
de investeringsaanvraag voor huisvesting beoordeeld moet worden. Daarbij zijn de huidige normen te 
vrijblijvend geformuleerd. Bovendien zijn deze normen gebaseerd op gerealiseerde Rabobank gebouwen. Gezien 
de hoogte van de huisvestingslasten is inzicht hierin gewenst, mede door de voorgestelde besparingen. Hieruit 
volgt de volgende onderzoeksvraag: 

Op basis van welke criteria en op welke wijze kan een investeringsaanvraag van een lakale bank warden 
beaardeeld, zodat hieramtrent in de taekamst betere beslissingen genamen kunnen warden? 

2.4.2 Doelstelling 

Het doe! van het onderzoek is het opstellen van een besluitvorming ondersteunend model waar, op basis van 
clustering van bankdiensten in verschillende type kantoren, inzicht wordt verkregen in investerings- en 
huisvestingskosten, zodanig dat huisvestingsaanvragen beter beoordeeld kunnen worden. 
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2.4.3 Resultaat 

Als resultaat is verkregen een model ter ondersteuning van de besluitvorming om een rationele beslissing te 
kunnen nemen bij het beoordelen van een investeringsaanvraag van een Iokale bank. Het model wordt niet 
voorzien van data, maar geeft aan welke data ingevoerd moeten worden. 

2.5 Onderzoeksafbakening 

• Een database van gegevens over de verschillende typen vestigingen binnen de Rabobank Groep, zal niet 
gemaakt worden. Wei wordt aangegeven wat de input voor de database moet zijn. Voorbeelden worden 
gebruikt ter illustratie van het model. 

• Geen onderzoek wordt verricht naar de invloed van veranderingen die tijdens de besluitvorrning en de 
uitvoering plaats kunnen vinden. 

• De bankactiviteiten beperken zich alleen tot de activiteiten die binnen de Rabobank bekend zijn. 
• De huidige huisvestingsaanvraag procedure, de Groenlichtprocedure, is uitgangspunt voor dit onderzoek. 

2.6 Plan van aanpak 

Om antwoord te geven op de probleemdefinitie zal gebruik gemaakt worden van de volgende 
dataverzamelingsmethode: 
• Door literatuuronderzoek. Daamaast worden inteme documenten, beleidsnota's gebruikt (desk research); 
• Informatie verzamelen door het uitvoeren van diverse veldonderzoeken, field research, in de vorm van 

interviews (gesprekken) met medewerkers van de Rabobank Groep 

Het onderzoek wordt opgesplitst in twee fasen: 

Fase 1 Clustering bankdiensten en activiteiten 
Deze fase wordt in drie delen opgesplitst. In dee! I en 2 zal op basis van clustering van bankdiensten en 
activiteiten de huisvestingsvraag worden geformuleerd, zodat in dee] 3 en 4 een classificatie gemaakt kan 
worden van (standaard) vestigingen. In dee! 5 en 6 zullen technische oplossingen gegeven worden voor de 
huisvestingsvraag. 

Fase 2 Opstellen beslissing ondersteunend model 
Op basis van de classificatie uit fase l worden de financiele consequenties van een huisvestingsvraag in kaart 
gebracht, zodat in de toekomst betere investeringsbeslissingen genomen kunnen worden, op basis vanjaarkosten 
over de verwachte gebruiksperiode. 
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In het onderzoeksplan wordt schematische weergegeven in welke stappen het onderzoek uiteenvalt. Het 
uiteindelijke beslissingondersteunend model is het resultaat van het doorlopen van het vooronderzoek, het 
bepalen van de uitgangspunten voor het model, het uitwerken van de stappen, het opstellen en het uitwerken van 
het model en het toetsen en aanpassen van het model. 

Orientatie, vooronderzoek en uitgangspunten voor het model 

In kaart brengen diensten en activiteiten om standaardkantoren te kunnen formuleren 

Specificeren huisvestingsvraag naar m2 per standaardkantoor 

Methode ter berekening van de jaarkosten Fase 1 

lnventariseren lokale omstandigheden 

Technische oplossingen voor lokale omstandigheden 

Uitwerken en opstellen van het model 

Fase 2 
Gebruik en aanpassen model 

Figuur l Onderzoeksplan 

2. 7 Samenvatting 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen besparing van 20% op de kosten en dus ook op huisvesting. 
Op dit moment is er onvoldoende inzicht in de manier waarop en op basis waarvan de investeringsaanvraag voor 
huisvesting beoordeeld moet worden. Daarbij zijn de huidige normen te vrijblijvend geformuleerd. Bovendien 
zijn deze normen gebaseerd op gerealiseerde Rabobank gebouwen. Door te achterhalen waar de knelpunten 
binnen de huidige huisvestingsaanvraag procedure (De Groenlichtprocedure) zitten en suggesties te doen voor 
verbeteringen en deze uit te werken in een beslissingondersteunend model, draagt deze studie bij aan het 
optimaliseren van de aanvraagprocedure voor Rabobank Nederland. 
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3 Groenlichtprocedure & uitgangspunten model 

Dit hoofdstuk geefl inzicht in de aanpak van de huidige Groenlichtprocedure. Het geefl in een aanta/ stappen 
weer hoe Rabobank tot het huisvestingsplan komt. De Groenlichtprocedure is het uitgangspunt voor dit 
onderzoek. De knelpunten zijn uitgangspunten voor het op te stellen ondersteunend model. 

3. 1 /nleiding 

Stelling: 

"Je moet een Aangesloten Bank niet geven waar ze om vraagt, maar wat ze nodig heefl!" 

Voordat een Aangesloten Bank een verzoek bij de Regio Directie kan indienen voor een investering in 
gebouwen, zal de bank de zogenaamde Groenlichtprocedure moeten doorlopen. De Groenlichtprocedure zal 
worden beschreven en bovendien wordt aangegeven waarom Rabobank Nederland Aangesloten Banken de 
procedure heeft opgesteld. De Groenlichtprocedure is het uitgangspunt voor dit onderzoek. Aan de hand van 
gesprekken met medewerkers van RNAB worden de knelpunten van de procedure beschreven. Tijdens <lit 
onderzoek is ook een onderzoek gestart en afgerond door Twijnstra Gudde "Doorlichting Vastgoed- en Facility 
management proces Lokale Banken". De uitkomsten zijn vergeleken met de geconstateerde en samengevoegd tot 
de knelpunten van de Groenlichtprocedure. Het zijn de uitgangspunten voor het verdere onderzoek. Per 
uitgangspunt zal de standaard output geformuleerd worden. Daamaast zal per standaard aangegeven worden in 
hoeverre afgeweken kan worden van de standaard. De afwijkingen worden veroorzaakt door de specifieke dan 
wel noodzakelijke vraag van de lokale bank. 

3.2 Groenlichtprocedure 

De Groenlichtprocedure omvat een reeks van stappen [1], zie figuur 1, die gemaakt moet worden, door de lokale 
bank in de orientatie fase van bet huisvestingsproces. De stappen geven inzicht in de opbouw van de 
huisvestingsvraag en haar functionele onderbouwing. Door een duidelijke structuur aan te brengen in het 
(huisvestings)proces, kunnen ten eerste mensen en middelen meer flexibel ingezet worden op projecten. Ten 
tweede kunnen projecten beter met elkaar vergeleken worden. Ten derde kan centraal beter inzicht verkregen 
worden in lopende en toekomstige (bouw)projecten en de daarrnee samenhangende investeringen. 
De groenlichtprocedure bestaat uit de volgende stappen: 
• Beschrijving van de huidige situatie; 
• Opstellen van een distributieplan (LDP = lokaal distributie plan); 
• Opstellen van een personeel- en organisatieplan; 
• Vaststellen winkel-, werkplek-, facilitair- en vastgoedconcept; 
• Financieel economische analyse; 
• Opstellen van een huisvestingsplan; 
• Opstellen van een investeringsraming. 

Door het proces te structureren zullen de geplande investeringen en daannee ook de exploitatiekosten beter 
beYnvloedbaar zijn. Er dient inzicht verschaft te worden in toekomstige (investerings)plannen van het totale 
werkgebied van de lokale bank, zodat de Regiodirectie een investeringsaanvraag in de juiste context kan 
plaatsen. 
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Figuur 2 De groenlichtprocedure, juni 2000 ( l] 

3.3 Knelpunten Groenlichtprocedure 

In de vorige paragraaf is de huidige Groenlichtprocedure beschreven. Hierin wordt de procedure gesplitst in 
stappen. De onderstaande knelpunten zijn naar voren gekomen uit gesprekken met huisvestingsadviseurs en 
medewerkers van de afdeling Vestigingen. Daama warden de bevindingen vergeleken met de uitkomsten uit het 
onderzoek van Twijnstra Gudde om overeenkomsten te achterhalen. 
Knelpunten uit gesprekken met huisvestingsadviseurs en medewerkers van de afdeling Vestigingen: 
1. De voorwaarden waaronder een Regiodirectie moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgenomen 

investeringen van een bank in huisvesting. De huidige Groenlichtprocedure en de statutaire goedkeuring 
art. 44, lid 13 zijn nu te vrijblijvend geformuleerd. Wat men vraagt, wordt gerealiseerd. Is een 
fitnessruimte of een seminarruimte voor een lokale bank we! noodzakelijk? 

2. Er is onvoldoende basis waaraan de beslissing getoetst kan warden. Rabobank Nederland en de 
Regiodirectie hebben geen inzicht in wat nodig is om de investeringsaanvraag rationeel te beoordelen. In 
de huidige situatie vindt de beoordeling plaats op basis van de vraag of de lokale bank het kan betalen. 
Daarbij wordt geen relatie gelegd tussen de investering en de daaruit voortvloeiende exploitatielasten. 
Dit betekent dat bij een investeringsaanvraag geen kritische afweging plaatsvindt van datgene wat nodig 
is en dat wat gevraagd wordt. De Regiodirectie gaat dan ook vrijwel automatisch akkoord met het 
huisvestingsplan. 

3. De huidige gehanteerde normen voor investeringskosten zijn gebaseerd op cijfers van gerealiseerde 
Rabobank gebouwen. Het zijn de gemiddelde waarden met een zekere bandbreedte en zonder 
inachtneming van de gewenste versobering. De gebouwen worden vergeleken met bestaande gebouwen 
en niet met de geformuleerde standaard. Bijvoorbeeld: "eens een te <lure gevel toegepast, altijd een te 
dure gevel toegepast". 

Concreet betekent dit dat er vrijwel altijd Groenlicht gegeven wordt voor de bouw of verbouwing dan we! 
herinrichting van een pand, ook al heeft dit vaak tot resultaat dat er een bouwwerk tot stand komt dat niet 
volledig aansluit bij de behoeften van de bank en/of de Regiodirectie en de klanten. 

' Artikel 44 lid I, de aangesloten bank heeft goedkeuring nodig van Rabobank Nederland voor het aangaan van overeenkornsten tot 

verwerving van goederen als de investering een bij huishoudelijk reglernent te bepalen bedrag te boven gaat. 
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Naast de hierboven geconstateerde knelpunten is een vertrouwelijk onderzoek afgerond door Twijnstra Gudde 
[2) waarin de volgende knel- en aandachtspunten naar voren komen. Dit onderzoek is geheel onafbankelijk 
uitgevoerd. 
1. Het eerste en volgens Twijnstra Gudde het belangrijkste punt, is dat op dit moment een brede 

onduidelijkheid heerst over de aard en inhoud van het beleid van Rabobank Nederland Aangesloten 
Banken over vastgoed. Daamaast bestaat ook onduidelijkheid over de concepten die voor de bediening 
van de klanten worden gebruikt. 

2. Het ontbreekt aan vertaling van het beleid naar modellen en formules. Hierdoor is het op de 
verschillende gebieden voor (huisvesting)adviseurs niet goed mogelijk om hun rol naar behoren te 
vervul!en. De adviseurs kunnen geen eenduidig en duidelijk advies geven aan de lokale banken over 
vastgoed. 

3. Voor de lokale banken betekent dit dat het ontbreken van beleid aanleiding geeft om zelf initiatieven te 
nemen, waardoor uniformiteit ontbreekt. Extra kosten worden gemaakt door het telkens opnieuw zoeken 
naar oplossingen, het niet gebruiken van mantelcontracten, het vaak moeten herstellen van gemaakte 
fouten en het gebrek aan uniformiteit/richtlijnen. Meer vierkante meters en diversiteit in de 
kwaliteitsniveaus van de huisvesting is het gevolg. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat op basis van de verschillende gesprekken en het onderzoek van 
Twijnstra Gudde de volgende knelpunten binnen de Groenlichtprocedure dienen te worden aangepakt: 
1. Het huisvestingsbeleid en daarmee de voorwaarden, richtlijnen voor de huisvestingsaanvraag zijn te 

breed en te onduidelijk geformuleerd. Dit dient op die grond duidelijk te worden geformuleerd. 
2. Er is geen vertaling van het beleid naar modellen en forrnules. Hierdoor worden eigen initiatieven van 

lokale banken in de hand gewerkt, waardoor kwaliteitsverschillen ontstaan. Op deze manier wordt 
goedkeuring gegeven voor wat lokale banken vragen en niet wat lokale banken nodig hebben. Zodoende 
dient een vertaalslag te worden gemaakt van beleidsbepalingen naar forrnules en model!en. 

3. Er bestaat geen inzicht in wat nodig is om de investeringsaanvraag te beoordelen en welke gevolgen het 
heeft voor de exploitatielasten. Hier dient verandering in te komen. 

3.4 Aanpak knelpunten Groenlichtprocedure 

De aanpak van de knelpunten laat zich gemakkelijk omzetten. Aangegeven wordt voor welke knelpunten het 
model een oplossing biedt en vervolgens hoe. Daamaast wordt aan te geven wat we! en wat niet behandeld wordt 
binnen het model. Binnen het model zullen de standaarden bepaald en de mogelijke afwijkingen worden 
aangegeven. 
• De standaarden worden bepaald voor het minimaal aantal bankdiensten dat noodzakelijk is, om het kantoor 

levensvatbaar te maken. Daarbij worden de mogelijke afwijkingen op de standaard aangegeven. De 
bankdiensten zijn uiteindelijk bepa!end voor de huisvestingsvraag van de lokale bank. De bankdiensten zijn 
wat betreft de manier van bedienen onderverdeeld in: Zelfbediening, Bediening en Advies. Dit zijn de drie 
bedieningsconcepten, zoals deze door RNAB geformuleerd zijn. Per bedieningsconcept wordt de 
levensvatbaarheid bepaald, omdat niet elke bankdienst vraagt om dezelfde manier van bedienen, distributie . 
Het geven van advies vraagt om een andere manier van benaderen dan bijvoorbeeld het pinnen van geld. 
Daamaast is niet elke client hetzelfde en dus niet elke vraag hetzelfde. Iemand die geld wil pinnen vraagt 
volgens RNAB om een andere manier van bedienen dan een particulier die een hypotheek komt afsluiten. 
Zo bestaan ook vraagvariaties tussen verschillende particulieren en verschillende bedrijven. Dit heeft ook te 
maken met het type huisvesting dat per concept is geformuleerd. 

• Daarna worden de bedieningsconcepten vertaald naar de door RNAB geforrnuleerde distributiekanalen, 
Apparaten, Winkels en Adviescentra. Een distributiekanaal is de fysieke invulling, het kantoor van de te 
huisvesten bedieningsconcepten. Voor Zelfbediening zijn dit Apparaten, voor Bediening zijn dit Winkels en 
voor Advies zijn dit Adviescentra. Per bedieningsconcept worden de standaard vierkante meter normen 
aangegeven die nodig zijn per distributiekanaal. Mogelijke afwijkingen in de standaard vierkante meters en 
ruimten zullen aangegeven moeten worden. De mogelijke afwijkingen worden beschreven Als de lokale 
bank meer vierkante meters wil dan standaard bepaald, dan zullen de afwijkingen aannemelijk gemaakt 
moeten worden. Zo kan een extra instructieruimte nodig zijn voor interne opleidingen en aannemelijk 
gemaakt, doordat in de omgeving geen beschikbare ruimten voorhanden zijn. 
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• Een rekenmethode wordt aangereikt die naast de investering ook rekening houdt met onderhoud en sloop. 
Zo krijgt men inzicht in wat nodig is voor de beoordeling van de investeringsaanvraag en welke gevolgen 
het heeft voor de exploitatielasten. De methode Gaarkostenmethode) voor het berekenen van de kosten is 
zowel bruikbaar voor de afwijkingen van de standaard als voor het bepalen van de standaard. 

• Naast de omvang en de grootte per distributiekanaal zullen ook de lokale omstandigheden een rol spelen. 
Een onderverdeling wordt gemaakt naar standaard, gewenste en onvermijdelijke technische oplossingen. 
Standaard technische oplossingen impliceert voor alle kantoren dezelfde technische oplossing (bijvoorbeeld 
binnenwanden). Gewenste technische oplossingen impliceren afwijkingen op de standaard door specifieke 
vraag van de lokale bank (bijvoorbeeld verlichting). Onvermijdelijke technische oplossingen impliceren 
bijvoorbeeld de fundering . Zo is de fundering van een soortgelijk kantoor in Amsterdam niet hetzelfde als 
van hetzelfde kantoor in Maastricht. 

Dit onderzoek draagt bij aan de verbetering van de Groenlichtprocedure door het bepalen van de "standaarden" 
en de mogelijke afwijkingen voor de bedieningsconcepten, de distributiekanalen en de lokale omstandigheden. 
De vrijheid van de lokale bank wordt door het aangeven van de standaard ingeperkt. Doordat in het model 
afgeweken kan warden van de standaard, blijft de autonome status van de lokale bank bestaan. Er bestaat dus de 
mogelijk af te wijken van de standaard, mits dit aannemelijk gemaakt wordt; echter de vrijheden warden minder. 
Daarnaast wordt een rekenmethode aangereikt om de investeringsaanvraag te beoordeien. Het model zal 
verbeteringen aangeven voor stap 1.3 huisvestingsconcepten & financiele paragraaf en stap 1.5 financiele 
meerjarenraming & bedrijfseconomische analyse. 

3.5 Uitgangspunten model 

Uit de hierboven beschreven verbeteringen worden de uitgangspunten voor het ondersteunend model 
geformuleerd. Uitgangspunt is het formuleren van de standaard, zodat afwijkingen eenvoudig herkend kunnen 
warden. Afwijkingen van de standaard is mogelijk, mits aannemelijk gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van vier 
stappen die als zodanig ook in het verslag warden beschreven: 

1. Bepalen van de te huisvesten bankactiviteiten en de levensvatbaarheid per bedieningsconcept als basis 
voor de standaard, Bedieningsconcepten, Hoofdstuk 4; 

2. Vertalen van de te huisvesten bankactiviteiten naar vierkante meters, het minimaal aantal vierkante 
meters dat noodzakelijk is om de bankdiensten te kunnen huisvesten, Distributiekanalen, Hoofdstuk 5; 

3. Aanreiken van een rekenmethode die naast de investering (standaard en afwijking) ook rekening houdt 
met exploitatielasten voor de beoordeling van de investeringsaanvraag, Jaarkostenmethode, Hoofdstuk 6 

4. Vertalen van de vierkante meters naar huisvesting, rekeninghoudend met de lokale omstandigheden. De 
lokale omstandigheden bepalen de technische oplossingen, Lokale omstandigheden, Hoofdstuk 7. 
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3.6 Conclusie 

Om de huisvestingsvraag van een lokale bank in beeld te krijgen, heeft RNAB de huidige Groenlichtprocedure 
opgesteld. De volgende knelpunten zijn uit gesprekken met medewerkers en een onderzoek van Twijnstra Gudde 
naar voren gekomen. Het beleid van RNAB is te vrijblijvend en te onduidelijk geformuleerd. Lokale banken 
nemen daardoor zelf het initiatief, waardoor onnodige toekenning van vierkante meters en kwaliteitsverschillen 
ontstaan. Bovendien ontbreekt inzicht in wat nodig is om een investeringsaanvraag te beoordelen. Voor het 
verbeteren van de Groenlichtprocedure warden de knelpunten beschreven. De knelpunten zijn uitgangspunten 
voor het model. Per uitgangspunt wordt de standaard bepaald en de mogelijke afwijkingen warden beschreven. 
Eerst warden de te huisvesten bankdiensten bepaald die gehuisvest moeten warden (hoofdstuk 4 
Bedieningsconcepten), die het aantal vierkante meters en de manier omschrijven (hoofdstuk 5 
Distributiekanalen). Daama wordt een methode aangereikt ter beoordeling van de investeringsaanvraag 
(hoofdstuk 6 Jaarkostenmethode); vervolgens warden de lokale omstandigheden, die zich voor kunnen doen in 
een bepaald werkgebied, beschreven (hoofdstuk 7 Lokale omstandigheden). 

Literatuur hoofdstuk 3 
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4 Bedieningsconcepten 

In de vorige twee hoofdstukken zijn de knelpunten van de Groenlichtprocedure beschreven en is de 
probleemdefinitie gegeven. Daaruit volgden de uitgangspunten voor het model. Dit hoof dstuk gaat in op de 
manier waarop clienten bediend kunnen warden, om te bepalen welke bankdiensten gehuisvest moeten warden. 
De bankdiensten warden geclusterd in de bedieningsconcepten zeljbediening, bediening en advies. 

4. 1 lnleiding 

Om antwoord te geven op de vraag "wat heeft de lokale bank nodig?" zal de lokale bank eerst een beeld moeten 
hebben van de gevraagde diensten in het werkgebied en door wie deze warden gevraagd. Dit hoofdstuk 
beschrijft door wie de diensten gevraagd warden en welke diensten aangeboden warden. Dit is van belang, 
omdat niet elke client dezelfde soort diensten vraagt en niet elke dienst hetzelfde is. Om de huisvestingsvraag 
voor de benodigde diensten te bepalen, warden de diensten samengevoegd en gekwantificeerd in de 
bedieningsconcepten Zelfbediening, Bediening en Advies. Elk concept heeft namelijk zijn eigen 
huisvestingsvraag. Uitgangspunt is het bepalen van de levensvatbaarheid per bedieningsconcept om de standaard 
te kunnen bepalen. Dit is noodzakelijk om de mogelijke afwijkingen op de standaard te kunnen bepalen. Het 
input - verwerking- output schema voor deze stap is als volgt: 

Input Vcrwerking 7 Output 

. Aantal bedrijven en particulieren in bet - Aantal bankdiensten zondcr 
werkgebied Vertaling te huisvesten bankmcdcwerker 

- Standaard Bedicningsconcepten RNAB ~ bankdiensten naar ~ 

Bedieningsconcept 
- Aantal FTE voor Bediening 

- Standaardnonn per bedieningsconcept - Aantal FTE voor Advies 

Figuur 3 Input - output schema voor te huisvesten bankactiviteiten 

4. 2 Clienten 

De vraag die binnen een werkgebied uitgeoefend kan warden is onder te verdelen in twee type clienten. Te 
weten particulieren en bedrijven [l]. Dit komt, omdat niet alle diensten die aangeboden warden door de bank aan 
particulieren warden verleend en niet alle diensten die aangeboden warden aan bedrijven warden verleend. 
Daarbij vragen bepaalde diensten voor bedrijven om een andere bediening dan bij particulieren. Bovendien is 
ook binnen particulieren en bedrijven een onderverdeling gemaakt. Dit onderscheid is gemaakt, omdat 
verschillende bedrijven en particulieren om verschillende bedieningsmogelijkheden vragen. Zo vragen klein en 
midden zakelijke bedrijven om een andere bedieningsmogelijkheid dan groat zakelijke bedrijven. Dit geldt ook 
voor selectieve en exclusieve particulieren. De ene vraagt advies over een spaarrekening, de antler over een 
particuliere aandelenportefeuille. De onderverdeling is noodzakelijk voor de later te bepalen typen huisvesting 
waar de dienst verleend wordt. Binnen <lit onderzoek zal de volgende onderverdeling gebruikt warden: 
Bedrijven warden onderverdeeld in [2]: 
1. Klein en midden zakelijk; 
2. Groot zakelijk. 
Particulieren warden onderverdeeld in [2]: 
1. Selectieve particulieren; 
2. Exclusieve particulieren. 
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4.3 Type diensten 

Eerst zal bepaald moeten worden wat gevraagd wordt door de clienten in het werkgebied. De clienten zijn 
onderverdeeld in bedrijven en particulieren. De clienten vragen bankdiensten die onder te verdelen zijn in drie 
typen; 
I . Diensten zonder bankmedewerker; 
2. Diensten met bankmedewerker, middel advies gevoelig, gemiddelde complexiteit; 
3. Diensten met bankmedewerker, hoog advies gevoelig, hoge complexiteit. 

De onderverdeling is eenvoudig te begrijpen door enkele voorbeelden te geven. Bij het "pinnen" uit een 
automaat zal geen medewerker van een bank aanwezig zijn. Dit geldt ook voor het saldo opvragen, muntrollen 
uit de automaat halen en geld storten in de automaat. Deze vraag wordt zowel door particulieren als bedrijven 
uitgeoefend. Daarentegen zal bij het ven-ichten van diensten, bijvoorbeeld het openen van een rekening, een 
aantal handelingen ven-icht moeten worden door een bankmedewerker. De dienst kan niet zonder medewerker 
van de bank verricht worden. Het ene advies is het andere niet; vandaar dat we! onderscheid is gemaakt in de 
mate van adviesgevoeligheid en complexiteit van het advies. Een voorbeeld van middel advies gevoelig en 
complex advies is het maken van een automatische overschrijving. Voorbeelden van hoog advies gevoelige en 
complexe adviezen zijn, beleggingsadvies, het afsluiten van een hypotheek, het afsluiten van een persoonlijke 
lening, het geven van advies over bedrijfsovemame, overdracht dan we! opvolging. Deze typering van diensten 
is ook nodig om de manier van bedienen te bepalen. Dit wordt in de volgende paragraafbeschreven. 

4.4 Onderverdeling type diensten 

In de twee vorige paragrafen zijn de clienten en diensten getypeerd. De diensten en clienten worden nu 
onderverdeeld. Deze onderverdeling is gemaakt op basis van complexiteit van de dienst en adviesgevoeligheid 
van de dienst. De classificatie wordt in drie concepten onderverdeeld, te weten; Zelfbediening, Bediening en 
Advies. Binnen deze classificatie worden de verschillende terrnen door de Rabobank als volgt gedefinieerd [3] : 

I. Zeljbediening 
In het gebied dat wordt gekenmerkt door een !age complexiteit en een !age adviesgevoeligheid kunnen 
clienten gebruik maken van zelfbedieningsmogelijkheden. Deze soorten van dienstverlening kunnen, 
vanwege de maximale graad van standaardisatie centraal worden aangeboden. Tot dit gebied hoort 
bijvoorbeeld de afwikkeling van diensten zonder bankmedewerker door particulieren en bedrijven. Hierbij 
moet men denken aan het pinnen, het opladen van de chipknip, het opvragen van het saldo tot het storten van 
geld met behulp van een automaat. 

2. Bediening 
Bij bediening is sprake van dienstverlening, die in hoge mate gestandaardiseerd is, maar waarvoor de bank 
toch een medewerker inzet. Enerzijds omdat clienten daaraan behoefte hebben en anderzijds omdat de bank 
het proces nog niet zover heeft gestandaardiseerd, dat de client hiervoor van zelfbedieningsmogelijkheden 
gebruik kan maken. Bij bediening is dus sprake van diensten met de bankmedewerker. Tot dit gebied hoort 
het deel van de selectieve particulieren diensten dat niet tot het cluster Zelfbediening wordt gerekend en het 
advies aan klein en midden zakelijke bedrijven. Het betreft hier dan voomamelijk niet complexe en advies 
gevoelige diensten, zoals het maken van een automatische overschrijving en het geven van advies voor het 
openen van een spaan-ekening. 

3. Advies 
Als laatste biedt de Rabobank diensten aan die zich onderscheiden door een hoge mate van complexiteit en 
een hoge mate van adviesgevoeligheid. Dit zijn weer diensten met tussenkomst van een bankmedewerker. In 
dit gedeelte van de markt kunnen lokale banken hun dienstverlening bij uitstek toesnijden op de behoeften in 
hun specifieke lokale situatie. Hierbij moet men denken aan het verstrekken van advies aan exclusieve 
particulieren en groot zakelijke bedrijven. Te denken valt aan persoonlijke leningen, het geven van advies 
over beleggingen en investeringen, tot aan het aanvragen van een !erring voor het starten van een bedrijf. Het 
maatwerk advies en handelingen komen tot stand door tussenkomst van een medewerker van de bank en 
kunnen zowel op locatie als op een kantoor worden afgehandeld. 
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De differentiatie tussen de verschillende diensten is gemaakt. In figuur 4 wordt de differentiatie grafisch 
uiteengezet. 

hoog 

advies 

zelfbediening 

·-... _ 

laag 

laag adviesgevoeligheid hoog 

Figuur 4 Aard van de dienstverlening [2] 

Door de verschillende typen diensten onder te verdelen naar de verschillende typen clienten ontstaat tabel 1: 

Type diensten 

Bankdiensten met 
Bankdiensten met 

Bankdiensten zonder 
bankmedewerker, gemiddeld 

bankmedewerker, hoge 
bankmedewerker 

complex en advies gevoelig 
complexiteit en advies 

gevoeligheid 
Particulieren, selectief X X -

Type Particulieren, exclusief X - X 

clienten Bedrijven midden & klein zakelijk X X -
Bedrijven groot zakelijk X - X 

Tabel 1 Onderverdeling van type clli!nten naar type dicnsten 

Door nu de type diensten, in tabel 2 onder te verdelen naar de bedieningsconcepten krijgt men tabel 2: 

Bedieningsconcepten 
Zelfbediening Bediening Advies 

Type Diensten zonder bankmedewerker X - -
Diensten met bankmedewerker, gemiddeld complex en advies gevoelig - X -Diensten Diensten met bankmedewerker, hoge complexiteit en advies gevoeligheid - - X 

Tabel 2 Onderverdeling van type diensten naar bedieningsconcepten 

Als tabel I en 2 met elkaar verrnenigvuldigd worden als matrices dan ontstaat tabel 3: 

Bedienin2:sconcepten 
Zelfbediening Bediening Advies 

Particulier, selectief X X -
Type Particulier, exclusief X - X 

clienten Bedriiven, midden & klein zakelijk X X -
Bedrijven groot zakelijk X - X 

Tabel 3 Vraag van type clii!nten naar de verschillende bedieningsconcepten 
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Uit tabel 3 valt op te maken dat selectieve particulieren en midden & klein zakelijke bedrijven geen vraag 
hebben naar het bedieningsconcept Advies. Daamaast hebben exclusieve particulieren en groot zakelijke 
bedrijven geen vraag naar het bedieningsconcept Bediening. Bij de tabel moet een kanttekening geplaatst 
warden. Het overgangsgebied tussen Bediening en Advies is niet zo strikt als het in tabelvorm lijkt. Dit zou 
namelijk inhouden dat geen advies gevoelige diensten gevraagd kunnen worden binnen Advies. En dat ook een 
advies gevoelige dienst niet gevraagd kan warden binnen Bediening. Tussen de twee bedieningsconcepten zitten 
diensten die voor beide bedieningsconcepten in aanmerking komen. De "grijze" diensten. Daamaast is de 
scheiding tussen het type bedrijven en type particulieren ook niet zo strikt. Om toch uitspraken te kunnen doen 
over het aantal diensten met bankmedewerker (advies als niet advies gevoelig) wordt binnen dit onderzoek geen 
rekening gehouden met deze overlap. Er wordt vanuit gegaan dat bijvoorbeeld selectieve particulieren alleen hun 
diensten met bankmedewerker betrekken binnen Bediening (winkels) . Daamaast wordt er vanuit gegaan <lat 
bijvoorbeeld groot zakelijke bedrijven alleen hun diensten met bankmedewerker betrekken binnen Advies 
(adviescentra). Voor Zelfbediening is de scheiding we! strikt. 

4.5 Levensvatbaarheid bedieningsconcept 

Het bepalen van de levensvatbaarheid per bedieningsconcept is het uitgangspunt voor deze stap. De 
levensvatbaarheid is de standaard per bedieningsconcept. Om de levensvatbaarheid per bedieningsconcept te 
bepalen zal eerst bepaald moeten worden wat de kleinst haalbare eenheid is per concept. Binnen <lit onderzoek 
worden de volgende eenheden gebruikt voor het bepalen van de levensvatbaarheid per concept, tabel 4. De input 
komt overeen met de in tabel 3 gemaakte onderverdeling van bedieningsconcepten naar type clienten: 

Eenheden Input Bedienin1rsconcept Eenheden output 

Aantal particulieren en bedrijven Zelfbediening 
Aantal diensten zonder 

bankmedewerker 
Aantal selectieve particulieren en midden & 

Bediening Aantal FTE 
klein zakelijke bedrijven 

Aantal exclusieve en groot zakelijke 
Advies Aantal FTE 

bedriiven 

Tabel 4 Eenheden voor het bepalen van de levensvatbaarheid per bedieningsconcept 

Per bedieningsconcept is aangegeven in welke eenheden de kleinst haalbare eenheid bepaald wordt. De 
aangegeven output is tegelijk de input voor het bepalen van het benodigde aantal vierkante meters in hoofdstuk 5 
Distributiekanalen. De distributiekanalen voor Zelfbediening zijn Apparaten, voor Bediening zijn <lit Winkels en 
voor Advies zijn dit Adviescentra. De berekening van de standaard wordt in §4.5.1 t/m §4.5.3 per 
bedieningsconcept uiteengezet 

4.5.1 Zelfbediening 

Voor het bepalen van de kleinst haalbare eenheid binnen het bedieningsconcept Zelfbediening wordt het 
minimale aantal clienten bepaald, dat binnen het werkgebied aanwezig moet zijn, teneinde het concept te laten 
slagen. Uit berekeningen van de Rabobank is gebleken <lat bijvoorbeeld minimaal 45.000 geldtransacties4 per 
jaar [4] voor een GEA (geldautomaat) nodig zijn wil het rendabel zijn. Aangezien het minimaal aantal clienten 
bepaald moeten warden zal een vertaling gemaakt moet worden naar clienten. Hiervoor worden de volgende 
veronderstellingen gedaan: 
• Gemiddeld een geldtransactie per week per client. 
Dit houdt in <lat de Rabobank client alleen gebruik maakt van de geldautomaat van de Rabobank en <lat er geen 
gastgebruik plaatsvindt. Bij de berekening dient te worden opgemerkt <lat de veronderstellingen fictief zijn en 
slechts dienen ter illustratie. Per werkgebied zullen de hier gedane veronderstellingen bepaald moeten warden. 
Met behulp van een spreadsheet programma kunnen dergelijke veronderstellingen eenvoudig warden aangepast. 
De berekening is als volgt: 
45.000 geldtransacties per jaar / (1 geldtransacties per client per week* 52 weken/jaar) = 900 clienten. 
Er zijn meerdere manieren van Zelfbediening maar naar analogie kan het minimaal aantal clienten berekend 
warden. Hierbij valt te denken aan een chipknip, muntenrolautomaat of een buitenlandsgeldautomaat. Het totaal 
aantal diensten zonder bankmedewerker is input voor het berekenen van de huisvestingsvraag van het concept 
Zelfbediening. Het totaal aantal diensten zonder bankmedewerker zal dus berekend moeten worden als input 
voor de huisvestingsvraag. In deze paragraaf wordt alleen het minimale aantal clienten berekend welke 

' Geldtransactie is een bankdiensten zonder bankmedewerker 
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noodzakelijk is om het rendabel te maken. De standaard voor Zelfbediening is derhalve voor een geldautomaat 
45 .000 geldtransacties per jaar. De standaarden voor andere apparaten warden ook in transacties weergegeven. 
In figuur 5 Minimaal aantal clienten voor Zelfbediening, is op basis van de veronderstellingen het minimale 
aantal clienten voor Zelfbediening grafisch uiteengezet. 

... 

Zelfbediening Particulieren & Bedrijven 

Gc\·n 
J ltllb<."d,cmng 

Aanul particuliercn 

Figuur 5 Minimaal aantal clienten voor Zellbediening 

4.5.2 Bediening 

Voor Bediening is de kleinst haalbare eenheid 0,67 FTE per jaar [5]. Dit is het kleinste haalbare eenheid waar 
geen bediening van Bedrijven mogelijk is. Om de vertaling te maken naar minimaal aantal clienten, in <lit geval 
alleen particuiieren, wordt een aantal veronderstellingen gedaan om de berekening te kunnen maken: 
• 8 keer vraag naar diensten Bediening per jaar 
• Gemiddeld 400 seconden5

• 

• Gemiddeide bezettingsgraad van 80% per bankmedewerker. 
De vertaling naar minimaal aantal clienten laat zich nu makkelijk maken: 

0,67 FTE* 1680 uur/jaar = 1126 uur*3600*80% = 3,2 min. Seconden / (8 * 400) = 1000 selectieve particulieren. 

Dit is het minimale aantal selectieve particulieren voor het concept Bediening. Voor de berekening van de 
eventuele ondersteunende diensten is de verhouding adviseur/assistent in tabel 5 weergegeven [2]. Dit is 
noodzakelijk voor de later te berekenen huisvestingsvraag van de gevraagde bankdiensten. De input voor de 
berekening van de huisvestingsvraag is het totaal aantal FTE's voor concept Bediening. De minimale 
hoeveeiheid clienten voor Bediening is 1000 selectieve particulieren. Voor de hierboven berekende haalbare 
eenheid is <lit nog niet van toepassing. Op dezelfde manier wordt het minimaal aantal midden & klein zakelijke 
bedrijven berekend. In figuur 6 zijn de minima voor de midden & klein zakelijke bedrijven en selectieve 
particulieren grafisch weergegeven. De standaard basis voor Bediening is 0,67 FTE. Onder de I 000 seiectieve 
particulieren en 600 midden & klein zakelijke bedrijven in het werkgebied is, volgens de berekeningen, 
bediening niet levensvatbaar. 

5 Gerniddelde van alle handelingen die binnen bediening venicht kunnen worden. (Openen van een rekening tot het verwerken van een 

overboeking). 
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Figuur 6 Minimaal aantal particulieren en bedrijven voor Bediening 

Type adviseur Verhoudin2 adviseur: assistent 
Particulieren adviseur selectief 1:1 
Bedrijven adviseur klein zakelijk, midden zakelijk 3:2 

Tabel 5 Verhouding aantal adviseurs ten opzichte van assistenten (Bediening) 

4.5.3 Advies 

Voor het bepalen van de kleinst haalbare eenheid binnen het bedieningsconcept Advies is deze berekening reeds 
door de Rabobank uitgevoerd. Voor een verantwoorde lokale bank zijn meer dan 600 bedrijven en 2000 
particulieren noodzakelijk. De achterliggende veronderstellingen zijn de volgende. Om voldoende continui'teit en 
kwaliteit in de dienstverlening te kunnen garanderen, is 2 FTE type advies het minimum. Vanwege de diversiteit 
aan bedrijfsclienten is voor Bedrijven de norm 'voldoende continui'teit en kwaliteit voor bedrijfsclienten' 
verhoogd van 2 naar 3 FTE [l]. Voor het bepalen van het totaal aantal FTE's dat noodzakelijk is voor Advies zal 
ook rekening gehouden moeten worden met de ondersteunende diensten. Dit is het minimaal aantal assistenten 
per adviseur [2], tabel 6, staf & directie [6], tabel 7. Dit is noodzakelijk om later de huisvestingsvraag te kunnen 
berekenen. De minimaal haalbare eenheid is aangegeven; als er een grotere vraag is dan zal ook deze vraag 
vertaald moeten worden naar aantal FTE's. Dit is namelijk de input voor de berekening van de huisvestingsvraag 
voor concept Advies. De standaard voor Advies is 9 FTE, in figuur 7 is dit grafisch weergegeven op basis van 
het minimaal berekende aantal particulieren en bedrijven. 

Type adviseur Verhoudin2 adviseur: assistent 
Particulier adviseur exclusief 1:1 
Bedrijven adviseur groot zakelijk 1:1 

Tabel 6 Verhouding aantal adviseurs ten opzichte van assistenten (Advies) 

Aantal FTE Staf Directie 
25 2 1 
50 3 1 
75 4 2 
100 6 2 

Tabel 7 Aantal staf en directie medewerkers ten opzichte van aantal FTE 
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Aantal par1iculieren 

Figuur 7 Minimaal aantal particuliere en bedrijven clienten Advies 

4.5.4 Samenvatting 

De standaarden voor de bedieningsconcepten zijn weergegeven in tabel 8. In de tabel worden de criteria voor de 
standaarden aangegeven per bedieningsconcept. 
De standaard voor Zelfbediening is minimaal 45 .000 geldautomaat transacties per jaar om het break even point 
te bereiken. Als de iokale bank in het werkgebied minder dan 45.000 geidautomaat transacties berekend heeft, 
dan is dit een afwijking op de standaard. Als de lokale bank toch een geldautomaat in het werkgebied wil, dan 
moet aannemelijk gemaakt worden dat de geldautomaat noodzakelijk is. Dit geldt ook voor de overige twee 
bedieningsconcepten, Bediening en Advies, alleen is dan het criterium minimaal 0,67 respectievelijk 9 FTE. De 
output van deze stap (geldautomaat transacties & FTE) is tegelijk de input voor de in Hoofdstuk 5 te bepalen 
standaard vierkante meters voor de distributiekanalen. De bedieningsconcepten zijn gekoppeld aan 
distributiekanalen. Voor Zelfbediening zijn dit Apparaten, voor Bediening zijn dit Winkels en voor Advies zijn 
dit Adviescentra. 

Minimale input Bedieningsconcept Criterium voor standaard 
~ 900 particulieren & bedrijven Zeltbediening ~ 45 .000 geldautomaat transacties 
~ I 000 selectieve particulieren 

Bediening ~ 0,67 FTE Bediening 
~ 600 midden & klein zakelijke bedrijven 

~ 2000 exclusieve particulieren 
Advies ~ 9 FTE Advies 

~ 600 groat zakelijke bedriiven 

Tabel 8 Standaard voor bedieningsconcepten 

4.6 Conclusie 

De input voor de berekening van de standaard voor de bedieningsconcepten is het aantal bedrijven en het aantal 
particulieren in het werkgebied, onderverdeeld in selectieve en exclusieve particulieren en midden & klein 
zakelijke en groot zakelijke bedrijven. De output bestaat voor Zelfbediening uit het totaal aantal diensten zonder 
bankmedewerker (bijvoorbeeld geldautomaat transacties), voor Bediening en Advies uit het totaal aantal FTE's. 
Op basis van minimale criteria (de kleinst haalbare eenheid) voor de bedieningsconcepten, is de minimale input 
berekend. De standaard voor Zelfbediening is minimaal 45.000 geldautomaat transacties . Voor Zelfbediening is 
dat 0,67 FTE en voor Advies 9 FTE. Als bijvoorbeeld minder geldautomaat transacties in het werkgebied 
berekend zijn dan het criterium, dan wordt afgeweken van de standaard. De lokale bank zal dan aannemelijk 
moeten maken dat de investering in de geldautomaat noodzakelijk is. 
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5 Distributiekanalen 

In het vorige hoofdstuk zijn de bedieningsconcepten beschreven met als output "het aantal diensten zonder 
bankmedewerker" en "het aantal FTE Bediening en Advies ". Dit is input voor het bepalen van de 
huisvestingsvraag van een lokale bank. De huisvestingsvraag wordt ingedeeld valgens de distributiekanalen van 
RNAB, Apparaten, Winkels en Adviescentra. Als eerste warden de distributiekanalen beschreven. Vervalgens zal 
per kanaal de standaard huisvestingsvraag bepaald warden. De output is het totaal aantal vierkante meters dat 
benadigd is per distributiekanaal. 

5. 1 lnleiding 

De in hoofdstuk 3 geopperde stelling: 

"Je moet een lokale bank niet geven waar ze om vraagt, maar wat ze nodig heefl!" 

is tevens van toepassing op het bepalen van het distributiekanaal en de vierkante meters die het in beslag neemt. 
Waarom zou men 100 m2 bouwen terwijl 80 m2 voldoende is om aan de vraag te voldoen? Om antwoord te 
geven op wat minimaal noodzakelijk is, per type huisvesting, zullen de drie Bedieningsconcepten vertaald 
worden naar Distributiekanalen, Apparaten, Winkels en Adviescentra. Vervolgens volgt per kanaal een korte 
beschrijving. Per kanaal worden ook de standaard vierkante meter normen aangegeven. Wanneer een lokale bank 
een huisvestingsvraag heeft, worden de standaard normen gebruikt. Als de lokale bank meer vierkante meters 
nodig heeft dan de standaard dan zal aannemelijk gemaakt moeten warden dat het noodzakelijk is . Binnen dit 
onderzoek worden geen innovatieve kantoorconcepten gebruikt voor de bepaling van het aantal vierkante meters 
voor werkplekken. Als standaard is uitgegaan van traditionele werkplekinrichting. De consequentie is dat per 
FTE een werkplek aanwezig moet zijn. In figuur 8 is het input -verwerking- output schema voor 
Distributiekanalen weergegeven. In dit schema is het input -verwerking- output schema voor 
Bedieningsconcepten (licht grijs) toegevoegd, om het verband aan te geven tussen Bedieningsconcepten en de 
Distributiekanalen. Daamaast is de output van Bedieningsconcepten als input voor de Distributiekanalen schuin 
gedrukt. De nieuwe input is vet gedrukt. 

I 
illililii Ii 

j Input Verwerking Output 

- Aantal bedrijvcn en particulieren in het - AantaJ bankdiensten zonder 
werkgebied bankmedewerker 

Vertaling te huisvesten bankdiensten naar ~ 

- Standaard Bedieningsconcepten RNAB Bedieningsconcept - Aantal FrE voor Bediening 

- Standaardnorm per bedieningsconcept - Aantal FTE voor Advies 

+ 
- Aan(al bankdiensten zonder - Aantal distributie~analen 
bankmedewerker 
- Aantal FTE mor Bediening Distributiekanaal per tc huisvesten 
- Auntal FT£ voor Advies - - - m2 per distribut iekanaal bedieningsconcept 

- Standaard distrihutlckanalen RNAB 
- Standaard m2-norm RNAB 

Figuur 8 Input - output schema voor huisvestingsvraag bedieningsconcepten 
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5.2 Fysieke distributiekanalen 

De veranderingen in de markt, de doelstelling van de Rabobank uit de probleemdefinitie hebben consequenties 
voor de inzet van de verschillende distributiekanalen (mensen en vestigingen, apparaten, telefoon, post en 
PC/Internet). Dit onderzoek beperkt zich tot de distributiekanalen, apparaten en vestigingen (winkels en 
adviescentra). De gedachtegang is dat deze kanalen de lokale, fysieke aanwezigheid van de Rabobank bepalen in 
het werkgebied. Het 'fysieke gezicht' van de Rabobank. In het vorige hoofdstuk zijn de bedieningsconcepten 
beschreven. In de volgende drie subparagrafen wordt per concept het 'fysieke 'kanaal aangegeven. In tabel 9 
warden de verschillende Bedieningsconcepten gekoppeld aan de Distributiekanalen. Per distributiekanaal 
warden de standaard vierkante meter normen aangegeven die binnen de Groenlichtprocedure gebruikt warden. 
Van de standaardnorm kan afgeweken warden door de specifieke vraag van de lokale bank. Als de lokale bank 
afwijkt van de norm dan zal de afwijking aannemelijk gemaakt moeten warden dat de extra vierkante meters 
noodzakelijk zijn voor het primaire bankproces. 

Bedieningsconcepten Distributiekanalen 
Zelfbediening Apparaten 

Bediening Winkels 
Advies Adviescentra 

Tabel 9 Bedieningsconcepten naar fysieke Distributiekanalen 

5.2.1 Apparaten 

Het bedieningsconcept Zelfbediening en de daaruit voorkomende "diensten zonder bankmedewerker" warden 
bediend met Apparaten. Een zeer !age complexiteit en een lage advies gevoeligheid. Het bekendste voorbeeld 
van een apparaat voor lokale banken is een GEA (geldautomaat). Uit dit apparaat kan men Nederlands geld 
pinnen en het saldo opvragen. Dit apparaat is geplaatst in een wand bij een lokale bank of bijvoorbeeld in een 
wand bij een winkel. Daamaast bestaat de Pinbox. Dit is de kleinste Rabobank van Nederland. Het is een stand 
alone geldautomaat met eventueel een brievenbus en een afstortkluis (storten van dagomzetten van bedrijven). 
Ook zijn apparaten er die muntrollen uitgeven, buitenlands geld wisselen en uitgeven en apparaten waarbij zowel 
'klein' geld als 'brief geld gestort kan warden. De apparaten warden beheerd en geserviced door een exteme 
organisatie die door RNAB is ingehuurd. Zij zorgen voor de distributie van geld van en naar de apparaten. 

5.2.2 Winkels (Rabo-retailbank) 

Het distributiekanaal Winkels verleent klanten, vis-a-vis vanuit fysieke locaties toegang tot haar dienstverlening. 
De Winkels warden op high traffic places gesitueerd, want daar is waar de klant de Rabobank het Iiefst ziet [l]. 
Dit kanaal bepaalt in hoge mate het gezicht van de lokale bank in het werkgebied en dus ook van de Rabobank in 
Nederland. Met de realisatie van Winkels wordt invulling gegeven aan het concept Bediening uit 
distributiebeleid 2000P1"s. De kembegrippen binnen dit kanaal zijn [1]: 
• Eenvoud: begrijpelijk voor iedere client; 
• Eenduidig: niet voor verschillende uitleg vatbaar; 
• Standaard: client heeft beperkte mogelijkheden te kiezen uit mogelijkheden die door RNAB gedefinieerd 

zijn. 

Het kanaal zorgt voor de distributie van eenvoudige gestandaardiseerde financiele producten en diensten zoals 
deze zijn gefonnuleerd binnen het bedieningsconcept Bediening. Het zijn dus diensten met een gemiddelde 
complexiteit en een gemiddelde adviesgevoeligheid. Dit kanaal bewerkt dus de particulieren en de midden en 
klein zakelijke bedrijvenmarkt via een fijnmazig net van fysieke Rabowinkels . De klantwaarde wordt geboden 
door ' dichtbij' te zijn en voor de klant het zo belangrijke vis-a-vis contact met de Rabobank medewerker. Als 
clienten vragen om advies gevoelige en complexe diensten dan wordt de client doorverwezen naar ofwel 
adviescentra ofwel een verkoopkanaal van de leveranciers6

• De leveranciers warden in dit onderzoek ter 
kennisgeving aangenomen en zullen verder niet uitgewerkt warden als distributiekanaal. 

6 Voorbeelden zijn Interpolis, Robeco, ... 
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Binnen het distributiekanaal Winkels worden drie verschijningsvorrnen onderscheiden [l]: 
1. Rabobank Advieskantoor; 
2. Rabobank Mini advieskantoor; 
3. Raboshop. 

De huidige naamgeving van de drie verschijningsvorrnen is nog niet definitief [1]. De huidige namen zijn dan 
ook zeer verwarrend mede door het later te beschrij ven Distributiekanaal Adviescentra. V oor de naamgeving zou 
het woord winkel terug kunnen komen om zo meer duidelijkheid te krijgen tussen de verschillende kanalen. 
Omdat men reeds bezig is met het ontwikkelen van nieuwe namen voor de verschijningsvorrnen binnen het 
Distributiekanaal Winkels, zal de huidige naamgeving vooralsnog worden gebruikt. 

Een Advieskantoor is de grootste verschijningsvorrn. De Winkel heeft een personele bezetting van minimaal 2,5 
FTE per jaar [2]. De volgende medewerkers en adviseurs kunnen werken in dit Advieskantoor: selectieve 
particuliere clientservice medewerkers, selectieve particuliere adviseurs en klein & midden zakelijke bedrijven 
adviseurs. Binnen een Advieskantoor wordt advies gegeven en worden gemiddeld complexe diensten 
aangeboden. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat verschillende apparaten in het kantoor geplaatst worden voor 
diensten zonder bankmedewerker. Bovendien kunnen geldwaarden aanwezig zijn. Hierbij moet men denken aan 
geldopname aan de balie dan we! receptie. Ook zijn er spreekkamers aanwezig en is een bedrijvenbalie 
optioneel. Voor specifiekere vragen wordt de klant doorverwezen naar een adviescentrnm. Het Advieskantoor 
zal voomamelijk in stadscentra te vinden zijn [I]. 

Een Mini Advieskantoor [2] is de een na grootste winkel binnen het distributiekanaal winkels [!] . Hier worden 
net als bij het Advieskantoor niet-complexe handelingen uitgevoerd en wordt advies gegeven aan selectieve 
particulieren. Een bedrijvenbalie behoort niet tot de opties. Bovendien zijn geen geldwaarden aanwezig op het 
kantoor (waar medewerkers bij kunnen) . Eventuele gescheiden openingstijden behoren tot de mogelijkheden. De 
personele bezetting bestaat uit selectieve particuliere service en advies. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 
service gedurende de openstelling gedeeltelijk beschikbaar is. Vandaar ook dat mini advies kantoren 
hoofdzakelijk in dorpskemen en wijkcentra gesitueerd zullen worden [1]. Het gemiddelde aantal FTE's ligt bij 
het Mini Advieskantoor tussen de 0,67 FTE en 2,50 FTE. Het Mini Advieskantoor met een bezetting van 0,67 
FTE is de kleinst haalbare eenheid voor een winkelkanaal. 

Een Raboshop [2], een winkel in een winkel, is geschikt voor eenmansbezetting, waarbij geen spreekkamers en 
geen geldwaarden aanwezig is. Het Distributiekanaal Raboshop worden voomamelijk gesitueerd op high traffic 
places, bijvoorbeeld hoofd winkelstraten. Hier worden net als in het Mini Advieskantoor en advieskantoor niet
complexe handelingen uitgevoerd en wordt advies gegeven aan selectieve particulieren. De personele bezetting 
zijn adviseurs en verkopers. Een bedrijvenbalie is dan ook geen optie. Het aantal FTE's op jaarbasis ligt tussen 
de 1,33 en 2,50. 
Voor de beeldvorrning zijn de plattegronden van de drie verschillende Winkel typen schematisch weergegeven 
in figuur 9. 
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Figuur 9 Plattegronden verschillende Winkels 
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5.2.3 Adviescentra 

De in de subparagraaf beschreven winkelvormen beperken zich enkel en alleen tot het verrichten van gemiddeld 
complexe diensten die verricht worden door medewerkers. Het adviescentrum bedient dan ook de massamarkt, 
de particulieren en klein & midden zakelijke bedrijven. Voor het geven van complex advies en het verrichten 
van handelingen voor complexe en advies gevoelige diensten voor het bedieningsconcept Advies is, binnen de 
Rabobank het Adviescentrum ontwikkeld. Het betreft hier hoofdzakelijk diensten die aangeboden worden voor 
vermogende particulieren en groot zakelijke bedrijven [3]. Een dergelijke Adviescentrum is dan ook niet 
gesitueerd op high traffic places . De Adviescentra worden hoofdzakelijk gesitueerd in de periferie van de stad 
[ 1]. Hier zijn voldoende parkeergelegenheden. Het zijn dan ook vaak maatwerk oplossingen voor complexe en 
advies gevoelige vraagstukken. Om voldoende kwaliteit en continuHeit te kunnen garanderen, is 2 FTE advies 
per vraagsegment het minimum. Met uitzondering van bedrijven advies door de diversiteit en de specialisatie, is 
de norm minimaal 3 FTE, wil een bedrijvenadviespunt aanwezig kunnen zijn. Als norm wordt gesteld dat 25 
FTE de minimale grootte is voor een adviescentrum, rekeninghoudend met ondersteunende en staf diensten [3]. 

5.2.4 Samenvatting 

De Bedieningsconcepten zijn gekoppeld aan de drie Distributiekanalen (Apparaten, Winkels en Adviescentra), 
waarvan Winkels drie verschijningsvormen heeft, die wat betreft locatie en FTE verschillen. Voor de drie 
distributiekanalen worden de locatiekenmerken, en de standaard criteria weergegeven in tabel 10. Nu de 
verschillende kanalen beschreven zijn kum1en de standaard vierkante meters aangegeven worden die nodig zijn 
om de verschillende diensten te kunnen huisvesten. Daarnaast worden ook de aantallen van de verschillende 
distributiekanalen omschreven. Als het aantal bankdiensten zonder bankmedewerker en het aantal FTE 
Bediening en Advies bekend zijn, dan worden deze vertaald naar het aantal Apparaten en vierkante meters . 

Bedienine:sconceot Distributiekanaal Locatie Standaard criteria 
Zelfbediening Aooaraten High traffic, overal > 45.000 geldtransacties 

• Mini advieskantoor; • Dorpskemen en wijkcentra; • 0,67 < 2,5 FTE; 
Bediening • Raboshop; . Instore, high traffic places; • 1,33 < 2,5 FIE 

• Advieskantoor. . Stadscentra. •> 2,5 FIE 
Advies Adviescentra Periferie ~ 25 FTE 

Tabel 10 Samenvatting bedieningsconcepten, distributiekanalen, locatie en criteria 

5.3 Standaard vierkante meter norm 

Voor de bepaling van het standaard aantal vierkante meters voor de verschillende distributiekanalen wordt 
gebruik gemaakt van het onderzoek "Oppervlakteanalyse Bankhal7

" wat is uitgevoerd in opdracht van Rabobank 
Nederland [ 4] en de vierkante meters die gebruikt worden in de Groenlichtprocedure [5]. De vierkante meters die 
worden aangegeven voor de verschillende onderdelen per distributiekanaal zijn standaard normen. Per onderdeel 
werd de ruimte gemeten van: 
• De plaatsing van het meubel; 
• De gebruiksruimte door de client en de medewerker; 
• De privacy-ruimte waarbinnen geen antler bedieningspunt mag zijn; 
• Een wachtruimte daar waar van toepassing. 
De werkwijze van het onderzoek "Oppervlakanalyse Bankhal" is als volgt geweest. De resultaten van metingen 
in de praktijk en theoretische waarden werden vergeleken en geanalyseerd. Afwijkingen werden zover mogelijk 
verklaard, wat resulteerde in een standaard norm per onderdeel. De onderdelen zijn daama geplaatst in ruimten 
met verschillende verhoudingen. Daarbij zijn verschillende indelingen bekeken. Afuankelijk van het verdere 
gebruik van een gebouw, is verkeersruimte nodig naar ruimten buiten de bankhal. Elk gebouw heeft 
constructiedelen die een ideale indeling kunnen belemmeren. Om geen schijnnauwkeurigheid aan te brengen is 
gekozen voor een eenvoudige formulering voor de standaard. Het standaard vloeroppervlak is uitgedrukt in m2 

inclusief verkeersruimte. De bijbehorende wachtruimte is daarbij in de standaard verwerkt. 

7 Front office gedeelte van de huidige bank, daar waar klanten komen. 
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Voor de bepaling van de standaard wordt verwezen naar het onderzoek "Oppervlakteanalyse Bankhal" en de 
Groenlichtprocedure. De standaarden worden dan ook als gegeven beschouwd. Per kanaal worden de normen 
aangegeven, voor apparaten zie tabel I 0, voor winkels zie tabel 11 en voor adviescentra zie tabel 12. 

Aooaraten Standaard m2 

Sealbag automaat 4 
GEA Persona S 84 4 
GEA Persona S85 4 
CRC 2000 (cash uitgifte) 2 
CDS (cash deposit system) 5 
TCD 2000 (autornatisch balie kas) 2 
Voorruimte apparaten Totaal aantal apparaten * 5,4 rn2 

Tabel 11 Norm vierkante meters voor distributiekanaal Apparaten 

Winkelonderdeel Standaard m2 

Receptie 20 per FTE 
Adviesunit achterwand 18 per FTE 
Adviesunit vriistaand 28 per FTE 
Clienten service 8 per FTE 
Quick service 12 per FTE 
Display ruimte 5 
Kinderhoek 8 
Receptie bedrijven 20 
Opslagverkeersruimte Totaal norm* 35% 
Opslag constructie-oppervlak Totaal norm* 10% 
Qpslag installatie oppervlak Totaal norm * 2,0% 

Tabel 12 Standaard vierkante meters voor distributiekanaal Winkels 

Adviescentrumonderdeel Standaard m2 

Standaard werkplek 10 per FTE 
Staf werkplek 20 per FTE 
Directie werkolek 26 perFTE 
Ondersteunende ruimten' 2,75 per FTE 
Computerruimten 26 per 50 FTE 
Sociaalpakket9 -
Representatief -
Seminarruimte 10 2 per bezoeker 
Instructieruimte 11 2 per bezoeker 
Bedrijfsrestaurant12 0, 70 per bezoeker 
Spreekkamer 4 persoons 12 
Spreekkamer 8 persoons 20 
Spreekkamer 16 persoons 20 
Constructie, installatie, verkeersruimten 50% 

Tabel 13 Standaard vierkante meters voor distributiekanaal Adviescentra 

8 In ondersteunende ruimte zit: archief-, sanitair-, pantry-, werkkasten-, garderobe-, kopieer-, printer-, EHBO- en hal/entree-ruimte 
9 Sociaal pakket is extra ruimte t.b.v. kinderopvang, 0.R., fitness, personeelsvereniging etc. 

'° Bij seminar-ruimte ook de grootte van de kantine nazien. 
11 Bij instructieruimte nazien in hoeverre dit gecombineerd kan worden met het bedrijfsrestaurant 
12 De grootte van het restaurant is afgestemd op de helft van het aantal medewerkers in een shift te laten lunchen. De oppervlakte van de 

keuken is opgenomen in het aantal vierkante meters restaurant met een minimum van 60m' 
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Afhankelijk van het binnen bedieningsconcepten bepaald "aantal diensten zonder bankmedewerker" en FTE's 
worden de vierkante meters per kanaal bepaald aan de hand van de hierboven gegeven normen. Van de standaard 
normen kan afgeweken worden, mits aannemelijk gemaakt wordt dat de extra vierkante meters bijdragen tot het 
primaire bankproces. 

De vierkante meter vraag van de lokale bank kan eenvoudig berekend worden. Als voorbeeld een lokale bank 
met 54 medewerkers, waarvan 1 directie, 3 staf en 50 standaard werkplekken: 
Standaard werkplekken 50* IO 500 m2 

Stafwerkplekken 3*20 60 m2 

Directie werkplek 1 *26 26 m2 

Ondersteunende ruimten 54*2,3 149 m2 

Computerruimte 26 m2 

Bedrijfsrestaurant13 54*0,70 = 60 m2 

Spreekkamers, 4 persoons 4*12 48 m2 

Spreekkamers, 8 persoons 1 *20 20 m2 

Spreekkamers, 16 persoons 1 *40 40 m2 

Constructie, installatie, verkeersruimte O 5*929 = 464 m2+ 
Totaal 1394 m2 

Als de lokale bank bijvoorbeeld een seminarruimte of een instructieruimte wil, dan zal aannemelijk gemaakt 
moeten worden dat de extra vierkante meters noodzakelijk zijn. 

5.4 Aantal distributiekanalen 

Voor het berekenen van het aantal Apparaten in een werkgebied zal de geldautomaat als rekenvoorbeeld gegeven 
worden. Naar analogie werken andere apparaten. Bij het berekenen van het aantal Geldautomaten (GEA) stuit 
men op het probleem van de ondeelbaarheid . Er kunnen geen halve automaten geplaatst worden. Voor het 
berekenen van het aantal GEA's wordt uitgegaan van het minimaal aantal geldtransacties teneinde de 
geldautomaat rendabel te maken en het maximale aantal geldtransacties welke verwerkt kunnen worden door een 
apparaat. Bij het plaatsen van een GEA zal rekening gehouden moeten worden met een overcapaciteit, om 
vraagpieken op te kunnen vangen. Vandaar dat in tabel 14, de kolom standaard is toegevoegd. Als de vraag in 
een werkgebied 110.000 geldtransacties bedraagt dan zou men kunnen volstaan met 1 GEA. Op basis van 
overcapaciteit zal een tweede GEA gewenst zijn om pieken op te kunnen vangen. In tabel 14 is het aantal GEA's 
aangegeven voor het aantal geldtransacties in een werkgebied. Als binnen een werkgebied 30.000 geldtransacties 
gevraagd worden, dan is dit een afwijking op de aangegeven standaard. De Iokale bank zal dan aannemelijk 
moeten maken dat de GEA noodzakelijk is binnen het werkgebied. Weer kan afgeweken worden van de 
standaard, mits dit aannemelijk wordt gemaakt. 

Aantal GEA Minimaal aantal geldtransacties Standaard Maximaal aantal geldtransacties 
I 45.000 90.000 120.000 
2 90.000 135.000 240.000 
3 135.000 180.000 360.000 
4 180.000 225.000 480.000 

Tabel 14 Aantal Geldautomaten voor bet aantal geldtransacties 

Voor de winkels kan een dezelfde soort tabel opgezet worden maar dan is het aantal FTE het criterium. Het 
omslagpunt van een mini advies kantoor naar een advieskantoor is een klein zakelijk bedrijven balie en het 
aangegeven aantal FTE. Voor Instore geldt ofhet in de "winkel'' past waarin het gesitueerd wordt, bij een groter 
aantal FTE wordt het een advieskantoor. Daamaast speelt de locatie waar de winkel geplaatst wordt een rol bij 
het type winkel. Zoals eerder gesteld zal het beslissingsondersteunend model geen uitspraak doen over de 
verdeling van de distributiekanalen in het werkgebied. Dit zal per werkgebied gei'nventariseerd moeten worden. 
Ieder werkgebied heeft namelijk haar specifieke kenmerken. 

13 Minimaal 60 m2 
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Type Winkel Minimaal aantal FTE Maximaal aantal FTE Locatie. 
Mini advies kantoor 0,67 2,5 Dorpskemen en wijkcentra 

Instore 1,33 2,5 I nstore, high traffic places 
Advieskantoor 2,5 > - S tadscen tra 

Tabel 15 Type Winkel naar aantal FTE 

Voor Adviescentra wordt een minimum standaard aangehouden van 25 FTE. Als maximum wordt binnen de 
huidige Groenlichtprocedure 125 FTE aangehouden. Per werkgebied wordt dan ook maar een adviescentrum 
gerealiseerd. 

Samengevat kan worden dat een strikte scheiding is gemaakt tussen de verschillende distributiekanalen met 
daaraan gekoppeld de bedieningsconcepten. De fysieke scheiding tussen Winkels en Apparaten is niet zo strikt, 
want in winkels worden apparaten geplaatst zodat clienten gebruik kunnen maken van zelfbediening. Een fysieke 
scheiding is wel te constateren tussen Adviescentra en Winkels & Apparaten. Er kunnen geen Apparaten en geen 
Winkels in Adviescentra gebouwd worden. Apparaten, winkels en adviescentra worden ook los van elkaar 
gerealiseerd. Praktische problemen ontstaan we! wanneer in het werkgebied geen kanalen beschikbaar zijn waar 
bijvoorbeeld fl 0.000,- gehaald kan worden. Dit komt doordat in twee van de drie winkels geen waardebeheer 
toegestaan is. Bovendien kan een groot bedrag niet gepind worden. Deze praktische problemen vragen om 
praktische oplossingen die weinig tot geen invloed hebben op de totaal benodigde vierkante meters. De 
beperking van het traditionele kantoorconcept op het totaal aantal vierkante meters heeft alleen betrekking op 
adviescentra. Bij de toepassing van innovatieve concepten (bv . .flex-werkplekken) kan een besparing worden 
gerealiseerd in het aantal vierkante meters. Het verdient dan ook de aanbeveling om dergelijke concepten nader 
onder de loep te nemen, wanneer een adviescentrum gerealiseerd wordt. Men kan vraagtekens zetten bij de 
toegepaste toeslagen voor constructie-, installatie- en verkeersruimte bij zowel adviescentra als de winkels. 
Nader onderzoek naar de huidige norm voor de opslagen is dan ook gewenst, mede door de grote invloed op het 
totaal aantal vierkante meters. 

5.5 Samenvatting 

Voor de vertaling naar het standaard aantal vierkante per distributiekanaal zal de input moeten bestaan uit: voor 
Apparaten bijvoorbeeld aantal geldtransacties en voor Winkels en Adviescentra het aantal FTE's voortvloeiend 
uit de vraag vanuit bet werkgebied. Daarnaast bestaat de nieuwe input uit de vierkante meter normen uit de 
Groenlichtprocedure en de Oppervlakteanalyse bankhal. Per distributiekanaal zijn de standaard normen 
aangegeven. Voor het bepalen van het aantal of de grootte van de distributiekanalen zal men rekening moeten 
houden met piekvragen. Zo is bij het berekenen van de standaard voor GEA's rekening gehouden met een 
gedeelte overcapaciteit om pieken op te kunnen vangen. Bij het berekenen van het aantal vierkante meters voor 
de verschillende distributiekanalen kunnen afwijkingen ontstaan. Deze afwijkingen ontstaan door de specifieke 
vraag van de lokale bank. Deze specifieke vraag kan bijvoorbeeld een instructieruimte zijn. Dit kan, mits 
aannemelijk is gemaakt dat de extra vierkante meters noodzakelijk zijn voor het bankproces. De output van deze 
stap is het aantal en het benodigde aantal vierkante meters per distributiekanaal. Dit is dan ook de input voor de 
volgende stap, het bepalen van de lokale omstandigheden. Eerst zal de rekenmethode aangereikt worden, omdat 
voor zowel de standaard als voor de afwijkingen de kosten in beeld gebracht moeten worden. 
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6 Jaarkostenmethode 

In de vorige twee hoofdstukken zijn de bedieningsconcepten en daar aangekoppeld de distributiekanalen 
uiteengezet. Voor beide is de standaard aangegeven en zijn de mogelijke afwijkingen aangegeven. Op basis van 
argumentatie kan de lokale bank afwijken van de standaard. Om keuzes te kunnen maken in 
huisvestingsalternatieven zullen de kosten voor zowel de standaard als voor de afivijkingen berekend moeten 
warden. De aangereikte methode wordt in het volgende hoof dstuk "Lo kale omstandigheden " gebruikt om keuzes 
te kunnen maken tussen technische oplossingen. 

6. 1 /nleiding 

In dit hoofdstuk zal het nemen van een investeringsbeslissing op basis van jaarkosten centraal staan. De 
jaarkosten zijn tijdens de gebele levensduur van het gebouw belangrijker dan de initiele investering [1]. 
Daamaast kan zowel bij keuze voor de materialisatie van het ruimtelijk en tecbniscb programma van eisen, als 
voor bet maken van keuzes voor buisvestingsaltematieven, jaarkosten als een goed criterium worden beschouwd. 
Zo zal een belegger, eigenaar vaak de jaaropbrengsten afzetten tegen de investering om zo het rendement te 
bepalen. De gebruiker werkt met jaarlijkse kosten en zal dan ook de kosten voor huisvesting in een jaarlijks 
bedrag uitgedrukt willen zien. De kosten voor huisvesting zullen in gemiddelde jaarkosten worden uitgedrukt 
[2]. Het input - verwerking- output schema voor bet berekenen van de jaarkosten is weergegeven in figuur I 0. 
De input is vet aangegeven en de output schuin gedrukt. 

Input Verwcrking Output 

- Economtsche levensduur element, 

gebouwdetl 

- Onderhoudsuitgaven element1 

gebouwdcel - Berekening annui'leiten per gebouwdeel, ~ Jaarkosten 

- InitiCle investering 
element 

- Sloopkosten element, gebouwdeel 

- Bouwkos(enindex. 

Figuur IO Input output schema voor bepalen van de jaarkosten van de technische oplossingen voor de standaard als voor de 

afwijkingen 

6.2 Gewenste output 

Het einddoel van de derde en Iaatste stap van de Iokale omstandigheden is bet bepalen van de kosten van 
huisvesting, zodanig dat bij jaarlijks reserveren van dat bedrag, bet voldoende is over de verwachte 
gebruiksperiode het kantoortype bruikbaar te bouden [3]. De kosten die in bet model worden meegenomen zijn 
de kosten die bet gevolg zijn van het uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten, tecbniscb onderhoud en sloop. 
Kosten die betrekking bebben op het gebruik van de verschillende kantoortypen binnen de Rabobank - zoals 
energie uitgaven en schoonmaak uitgaven - maar welke niet direct met de instandbouding te maken bebben, 
worden niet in het model opgenomen. 
Voor de berekening van de jaarkosten van de verschillende technische oplossingen wordt gebruik gemaakt van 
het onderzoek van Tempelmans Plat & Vennegoor "Een systeem ter berekening van huisvestingskosten"[2]. De 
theoretische achtergrond zal binnen dit onderzoek niet worden beschreven. 
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6.3 Benodigde input jaarkosten berekening 

Voor het berekenen van de jaarkosten zijn de volgende input gegevens van belang: 
• Verwachte economische levensduur van elementen of geclusterde elementen; 
• Initiele investering van het element, gebouwdeel; 
• Onderhoudsuitgaven over de economische levensduur van de elementen of clusters; 
• Sloopkosten van de elementen of clusters; 
• Rekenrente; 
• Te gebruiken bouwkostenindex. 

Dit onderzoek beperkt zich uitsluitend tot nieuwbouw; vandaar dat de leeftijd van de gebouwdelen, elementen 
niet aangegeven hoeft te worden. Eerst zal de econornische levensduur van de verschillende clusters worden 
beschreven vervolgens de initiele investering, onderhoudsuitgaven en sloopkosten en tenslotte de rekenregels om 
de jaarkosten te kwantificeren. 

6.3.1 Elementen 

Een element is een component of een dee! van een gebouw dat een specifieke functie vervult ongeacht het 
ontwerp, de specificatie of de constructie. Het opsplitsen van een gebouw in elementen geeft de mogelijkheid 
om: 
• De kosten berekening systematisch op te stellen; 
• Altematieven voor onderdelen van het gebouw beter beslisbaar te maken; 
• Een onderverdeling te maken tussen welke elementen standaard zijn en welke niet, zodat eenduidigheid 

ontstaat; 
• Een grotere nauwkeurigheid van de calculatie te bereiken dan bij de veel gebruikte calculatiemethode op 

basis van m2
- en m3 normen. 

Het indelen of onderscheiden van elementen gebeurt volgens de Nl-Sfb-codering. De elementen met dezelfde 
levensduur worden geclusterd en vormen gebouwdelen. De investeringsuitgave wordt vastgesteld op 
elementniveau. Afhankelijk van de gedetailleerdheid van de aanwezige gegevens en of beschikbare capaciteit is 
men vrij in de keuze waarop de onderhoudsuitgave bepaald wordt. De beschikbaarheid van de gegevens over de 
sloopkosten worden bepaald op gebouwdelen niveau. 

6.3.2 Clusteren van elementen naar levensduur 

Voor het bepalen van de levensduur van de elementen en de clustering van elementen is gebruik gemaakt van het 
afstudeeronderzoek van Berben "Investeren in bankgebouwen" [3] en gesprekken met huisvestingsadviseurs van 
RNAB. Als basis voor het clusteren van de elementen is de levensduur gebruikt. Berben heeft op basis van de 
economische en technische levensduur voor de clustering van elementen een nieuw begrip gei"ntroduceerd: de 
calculatielevensduur. Dit heeft hij gedaan, omdat binnen een elementcluster ( elementen met dezelfde 
levensduur) het praktisch kan voorkomen dat kleine marges optreden in de economische levensduren van de 
elementen. Economisch gezien is het dan zinvol onderdelen te vervangen. Technisch gezien is het vaak ook 
noodzakelijk elementclusters gelijktijdig te vervangen. Om toch met een algemeen geldend beslismodel zonder 
te veel verschillende levensduren te kunnen werken, is het begrip calculatielevensduur gei"ntroduceerd. In het 
onderzoek dat is uitgevoerd bij de NMB bank [4] worden de volgende 4 categorieen levensduren onderscheiden: 

1. 50 jaar; hoofdzakelijk de draagstructuur en het gevelsluitende gedeelte. 
2. 25 jaar; hoofdzakelijk de gevelopeningen en de transportinstallaties. 
3. 12,5 jaar; hoofdzakelijk de bouwkundige inrichting, installaties en de bancaire elementen. 
4. 5 jaar; hoofdzakelijk de inventaris en de bancaire elementen die sterk afhankelijk zijn van snelle 

ontwikkelingen op automatisering. 
Uit gesprekken die gevoerd zijn met verschillende huisvestingsadviseurs binnen RNAB blijkt dat men op twee 
levensduren afwijkt. Van 50 naar 40 jaar, omdat alle gebouwen van de Rabobank in 40 jaar worden 
afgeschreven. Door de huidige snelle ontwikkelingen in de kantoorinrichtingen zal het derde cluster, 12 ½ jaar 
teruggebracht worden naar 10 jaar. In de praktijk blijken inrichtingen en bancaire elementen na ongeveer tien 
vervangen te worden. Alhoewel het dus schattingen blijven, is het toch een verbetering in vergelijking met de 
huidige situatie. De huidige situatie veronderstelt namelijk dat alle bouwkundige als een geheel worden gezien 
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en dus levensduur hebben van 40 jaar. Dit is namelijk de huidige periode waarin een gebouw wordt 
afgeschreven. De onderverdeling van de calculatielevensduur die gebruikt wordt in het rekenmodel: 
1. 40 jaar; hoofdzakelijk de draagstructuur en het gevelsluitende gedeelte. 
2 . 25 jaar; hoofdzakelijk de gevelopeningen en de transportinstallaties. 
3. 10 jaar; hoofdzakelijk de bouwkundige inrichting, installaties en de bancaire elementen. 
4. 5 jaar; hoofdzakelijk de inventaris en de bancaire elementen die sterk afhankelijk zijn van snelle 

ontwikkelingen op automatisering. 

6.3.3 lnitiele investering 

De investeringsuitgave bestaat niet alleen uit directe kosten die gemaakt worden voor de diverse elementen. 
Tijdens de bouw komen o.a. ook bouwplaats-, algemene bedrijfs-, advies en verzekeringskosten voor. Deze 
kosten worden in de investeringsuitgave opgenomen door ze aan de elementen of gebouwdelen. Zo krijgt men 
een correct beeld van de investeringsuitgave per gebouwdeel. 
Directe kosten zijn kosten die het gevolg zijn van activiteiten waarvan het product in het gebouw (de elementen) 
terug te vinden zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de activiteiten metselen, beton storten, schilderen en 
dakdekken metals producten muur, een vloer en een dakafwerking. Tot de kosten van deze activiteiten behoren 
zowel die van de arbeid als van de gebruikte materialen. 
Jndirecte kosten zijn kosten die het gevolg zijn van activiteiten waarvan het product niet in het gebouw terug te 
vinden is. Hierbij kan gedacht worden aan een scala van activiteiten die een nauwe tot losse relatie hebben die de 
directe kosten veroorzaken. De indirecte kosten voor een bouwproject zijn te verdelen in [2]: 
• Indirecte bouwkosten: 

► Bouwplaatskosten; 
► Algemene bedrijfskosten, A.K. 
► Risico & winst; 

• Bijkomende kosten: 
► Grondonderzoek; 
► Diverse advieskosten (architect, constructeur, installateur) 
► Aansluitkosten NUTS bedrijven; 
► Verzekeringen, CAR. 

De indirecte kosten worden op gebouwniveau bepaald en moeten dus naar gebouwdeelniveau gebracht worden. 
De indirecte kosten zijn niet direct via een oorzakelijk verband toe te wijzen aan de elementen en zullen dus op 
een hoger niveau worden toegewezen. 
De indirecte kosten kunnen op verschillende manieren worden toegewezen aan de elementen: 
• Als aandeel van de arbeid die verricht wordt per element en zo de indirecte kosten te verdelen over de 

elementen [2]. 
• Een aantal indirecte kosten kan direct aan een aantal elementen of gebouwdelen worden toegerekend zoals 

de kosten van kraaninzet voor betonwerken, alsmede de kosten van de steigers voor metselwerk. Deze 
indirecte kosten kunnen dus direct aan de elementen worden toegewezen. De overige indirecte kosten 
kunnen niet direct aan de elementen of gebouwdelen worden toegewezen. Deze kosten kunnen grotendeels 
verdeeld worden over de diverse fasen van de uitvoering, bijvoorbeeld de kosten voor de uitvoerder 
ruwbouw, de kosten voor de uitvoerder afbouw en de kosten van afvoer voor afval en puin. Deze indirecte 
kosten worden, na te zijn toegedeeld aan een bouwfase via een verdeelsleutel aan de elementen en/of 
gebouwdelen toegerekend. Soms zal deze voor een aantal indirecte kosten slechts heel globaal kunnen 
gebeuren, maar dit zal het beeld voor de verdeling van het geheel niet drastisch bei'nvloeden [2]. 

• Als percentage van de totale directe kosten ten opzichte van directe kosten voor het element. Dit percentage 
is de verdeelsleutel voor de indirecte kosten. 

Op basis van de fase van het proces, de initiatief fase is het niet noodzakelijk om gedetailleerd de indirecte 
kosten te verdelen. In de begroting wordt een percentage opgenomen voor de indirecte kosten. Een verdeling van 
de indirecte kosten op basis van percentage van de totale kosten verdiend de voorkeur. 

De bouwplaatskosten kunnen sterk varieren. Ze zijn vooral sterk afhankelijk van de locatie, de uitvoeringswijze, 
de grootte van het project en de bouwtijd. In binnenstedelijke locaties zullen de bouwplaatskosten hoger 
uitvallen dan op een locatie waar voldoende ruimte aanwezig. Een uitvoeringswijze met een frequente kraaninzet 
zal ook hogere bouwplaatskosten tot gevolg hebben dan een uitvoeringswijze waar met ander, goedkoper (groot) 
materieel gewerkt kan worden. Voor het beschikbaar krijgen van gegevens over de initiele investering in de 
elementen zal de Rabobank van eigen bestanden moeten uitgaan of van informatiebronnen, bijvoorbeeld Misset. 
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6.3.4 Onderhoudskosten 

Voor elk element kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten berekend worden door gedurende de te verwachten 
economische levensduur van het element te kijken wanneer er zich, aan de hand van onderhoudssystemen, 
onderhoudsactiviteiten voordoen. Als uitgangspunt voor de vaststelling van de levensduur van een element of 
clusterelementen is het tijdstip waarop het vervangen geschat wordt. 
Onder onderhoudsuitgaven vallen de uitgaven die voortvloeien uit: 
• Inspectie I verzorging; 
• Reparatie en herstelwerkzaamheden aan een element. 
De uitgaven voortvloeiend uit onderhoud kunnen afgeleid worden uit Misset Beheer & onderhoud gegevens of 
uit eigen bronnen van de Rabobank. Vooral voor technische installaties is een eigen bron een goede 
gegevensbank, aangezien dergelijke gegevens per lokale bank bekend zijn. De huidige tendens is dat steeds 
vaker voor installaties onderhoudscontracten worden afgesloten. Het is dan mogelijk om voor deze elementen 
een waarheidsgetrouwe prognose te geven voor onderhoud voor voomamelijk de niet technische installaties. 
Voor het gebruik van de gegevens van Misset Beheer & onderhoud moet het volgende opgemerkt worden. De 
aangegeven onderhoudsintervallen gaan uit van de technische levensduur van een element en niet van de 
economische levensduur. Men zal dus moeten overwegen de gegeven onderhoudsintervallen te wijzigen. 
Bijvoorbeeld een element heeft een technische levensduur van 40 jaar en een onderhoudsinterval voor 
schilderwerk van 6 jaar. Wanneer de economische calculatie levensduur van dit element 25 jaar bedraagt zou het 
mogelijk kunnen zijn de intervaltijd van het schilderwerk van 6 naar 8 jaar te verlengen [2]. 

6.3.5 Sloopkosten 

Sloopuitgaven gaan een steeds belangrijkere plaats innemen in het totaalbeeld van uitgaven voor een 
kantoorgebouw. Door de toenemende milieumaatregelen worden sloopuitgaven in de toekomst steeds hoger en 
zullen dus een steeds groter dee! gaan uitrnaken van de huisvestingskosten. Met andere woorden zullen de 
sloopuitgaven een steeds significantere invloed hebben op de jaarkosten. Bovendien zal het aandeel van de 
sloopuitgaven in de jaarkosten toenemen. Het is daarom belangrijk om een goede waarde te kunnen geven voor 
de sloopuitgaven van gebouwdelen, vooral van delen die binnen nu en 15 jaar vervangen moeten worden. Dit 
zijn dan voornamelijk de calculatie levensduren van 5 en 10 jaar binnen dit onderzoek. Over sloopuitgaven zijn 
weinig gegevens aanwezig in de literatuur. Misset verwerkt bij een aantal elementen ook de sloopuitgaven, maar 
is hierin niet consequent. Daamaast zijn de kosten niet uitgesplitst naar vervangings- en sloopuitgaven, maar 
vormen een bedrag. De gegevens voor de sloopuitgaven zijn dus het best zelf te generen en te registreren. Mede 
door de verschillende fusies tussen lokale banken, waardoor kantoorgebouwen worden gesloopt, verbouwd is het 
zelf generen de eenvoudigste mogelijkheid. De sloopuitgaven worden via een eigen registratie het meest 
eenvoudige gegenereerd door deze te bepalen op gebouwdeelniveau. Als een gebouwdeel vervangen wordt zal 
geregistreerd moeten worden wat de uitgave voor sloop van het betreffende gebouwdeel is. Wanneer dit 
consequent door de Rabobank Nederland gebeurt, zal men na een aantal jaren een redelijk overzicht van de 
sloopuitgave van diverse elementen hebben [2]. 

6.3.6 Rekenregels 

Om een kantoor te bouwen, te gebruiken en in stand te houden zijn verschillende activiteiten nodig . Het 
uitvoeren van activiteiten leidt tot uitgaven. Uitgaven zijn geldstromen die als het ware over de "toonbank" gaan. 
Het gaat hierom de volgende uitgaven [2]: 
• Initiele investeringsuitgaven; 
• Onderhoudsuitgaven; 
• Aanpassingsuitgaven; 
• Uitgaven voor sloop. 
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Initiele investering in nieuwbouw 
De investering wordt verdeeld naar levensduurcategorieen zoals deze in §6.3 .2 is beschreven, zodat de 
investering per gebouwdeel bepaald is. Per gebouwdeel of element worden dan met behulp van de 
annui:teitenfactor de jaarkosten bepaald. De annui:teitenfactor is een factor waarin rekenrente en economische 
levensduur verwerkt zijn. Door de annuYteitenfactor met de investeringsuitgave per gebouwdeel of element te 
vermenigvuldigen ontstaan de constante jaarkosten. De annuHeitenfactor is: 

i 
[1] ➔ Ann = ( ·)-n 

1 - 1 + z 

De jaarkosten ten gevolge van een investering in een element of gebouwdeel worden als volgt berekend: 

i 
[2] ➔ Jk = I* ( 

1- I+ z 

Bij het berekenen van de annuYteitenfactor en de jaarkosten wordt van de volgende symbolen gebruik gemaakt: 
Ann = AnnuYteitenfactor 

= rekenrente 
n = economische levensduur van een gebouwdeel, element 
I = initiele investering 
Jk = jaarkosten 

Figuur 11 geeft nog eens schematisch weer hoe men vanuit de investeringsuitgave van gebouwdelen per 
calculatielevensduren de jaarkosten berekent. De aangegeven calculatie levensduren komen overeen met de 
bepaalde levensduren in§ 6.3 .2. 
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Figuur 11 Omzetting investeringsuitgaven nieuwbouw per gebouwdeel naar jaarkosten per gebouwdeel 

Onderhoud 
De onderhoudsuitgaven worden via een tussenstap omgezet in Constante jaarkosten. De bedragen voor 
onderhoud van een gebouwdeel, gestimuleerd op basis van de onderhoudsplanning, worden eerst contant 
gemaakt. Dit gebeurt door de onderhoudsuitgaven, te doen in een bepaald jaar, terug te rekenen naar tijdstip 0 
waarbij rekening gehouden wordt met de rentekosten. Tijdstip O is het moment waarop het gebruik van de 
gebouwdelen een aanvang neemt. Het bedrag van een contant gemaakte uitgave wordt de contante waarde 
genoemd. De contante waarde is, doordat rekening gehouden wordt met de rentekosten, per definitie lager dan 
het bedrag van uitgave te doen in jaar (t). Gedurende de economische levensduur van een gebouwdeel worden 
jaarlijks de uitgaven contant gemaakt. In het laatste jaar (n) van de economische levensduur worden geen 
uitgaven gedaan. Aan het einde van de economische levensduur zal het gebouwdeel namelijk worden vervangen. 
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Dit heeft tot gevolg dat de periode waarover uitgaven contant gemaakt moeten worden, loopt van I jaar tot en 
met jaar (n-1). Schematisch wordt in figuur 12 het contant maken van de uitgave, hetgeen gebeurt door het 
bedrag van de uitgave, over een jaar t, te vermenigvuldigen met een discontofactor. De optelling van de contante 
waarden van een gebouwdeel over de periode t = 1 tot en met t = (n-1) geeft de totale contante waarde van het 
gebouwdeel. 

,., 

•J 

,-o 
Tijd (I) in jaren 

Figuur 12 contant maken van de onderhoudsuitgaven 

D = onderhoudsui tgave 

[j = contant gemaakte onderhoudsuitgave 

d = discontofactor 

n = einde levensduur gebouwdeel 

Voor het contant maken van de geplande jaarlijkse uitgaven en het bepalen van de totale contante waarde van de 
uitgaven gelden respectievelijk formule 3 en 4. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen: 
U(t) onderhoudsuitgave in jaar t 
i rekenrente 
t aantal jaren waarover de uitgave contant dient te worden gemaakt 
CW(t) contante waarde van de uitgave injaar t 
TCW totale contante waarde van de geplande uitgaven over t = 1 t/m t = (n-1) 

[3] ➔ CW(t) 
u (t ) 

(1 + iY 

[4] ➔ TCW = '°' n- 1 U (t) 
L,; t=n (1 + if 

De totale contante waarde wordt nu omgezet in constante jaarkosten. Dit gebeurt met behulp van de 
annui'teitenfactor. Met behulp van formule 2 is het mogelijk de jaarkosten te bepalen waarbij in de formule, de 
initiele investering (I) vervangen dient te worden door de totale contante waarde (TWC). In figuur 13 is 
schematisch weergegeven via welke stappen men de geplande onderhouduitgaven constante jaarkosten kan 
maken. 
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Figuur 13 Omzetting onderhoudsuitgaven, via contant maken van die uitgave, naar jaarkosten 
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Sloop 
Voor slopen geldt net als bij onderboud, dat de uitgave eerst contant gemaakt moet worden. Aan bet eind van de 
economische levensduur van een gebouwdeel zal een bepaald bedrag beschikbaar moeten zijn, voldoende om de 
sloopkosten te kunnen dekken. Het contant maken van de uitgave voor sloop wordt weergegeven in figuur 14 . 

. , 
fl. D .,. sloopuitgave 

""contant gemaaktc sloopuitgave 

d = discontofactor 

, ,o 
Tijd (t) in jaren 

Figuur 14 contant maken van de sloopuitgave 

Omdat het bier gaat om eenmalige uitgaven is er over de economiscbe levensduur, in tegenstelling tot de 
onderhoudsuitgaven, maar een contante waarde per gebouwdeel. De contante waarde per gebouwdeel kan dan 
berekend worden met formule 3 waarin de sloopuitgaven vermenigvuldigd wordt met de discontofactor. Het 
bedrag van de contante waarde kan daama, met formule 2, omgezet worden in constante jaarkosten. Hierbij 
wordt in formule, de initiele investering (I) vervangen door de contante waarde van de sloopkosten per 
gebouwdeel (CW). Zie figuur 15. 

Sloopui1gave per 
gcbouwdecl 

Cuntanl gcmaakl 
bcdr.ig per 

gebouwdccl 

Jaarkos\cn sloop per 
gebouwdeel 

i "'discontofoctor i • annuiteitcnfacto r ~$- > B FL ~lz:fi FL r!t::t®] ~====c~""""~~=~~~=-~===I 
Fl/jaar 

I 2Sjaar ) Fl. 

l==le-*':'F===➔-..:=+~=~--~ 
I !Ojaar > Fl. 

F'l=~~===iaa~*=!===~==~ 
I 5jaar > Fl. 

l_-'===~..L------"- -"--------'===--:a=! 

'f' fDmlllk)...._ 
Fl. 

~ Formult2 - Fl.fjaar , , 

t Formu!e )..._ 
Fl. t FormulcZ - Fl./jaar ,, 

Fom111k.l...._ 
Fl. 

,, 
Formuk 2 

Fl.ljaar 

Figuur 15 Schema omzetting sloopuitgave, via contant maken van die uitgave, naar jaarkosten 

Tota]e jaarkosten 
De totale jaarkosten per economische levensduur categorie per gebouwdeel worden verkregen door de 
borizontale optelling per gebouwdeel per activiteit. De verticale optelling van de jaarkosten geeft de totale 
jaarkosten per activiteit, nieuwbouw, onderboud en sloop weer. Om het totaal beeld van de totale jaarkosten in 
beeld te krijgen zullen jaarlijkse rentekosten van de grondkosten meegenomen moeten worden. Dit is bij deze 
aanpak niet aan de orde gekomen. Zie tabel 16. 

Jaarkosten per activiteit 

Levensduurcategorie Nieuwbouw Onderhoud Sloop 
Totale jaarkosten per 
levensduurcategorie 

40 iaar Fl. /jaar Fl. /jaar Fl. /jaar Fl. /jaar 
25 ;aar Fl. /j aar Fl. /j aar Fl. /jaar Fl. /.jaar 
JOjaar Fl. /jaar Fl. /jaar Fl. /jaar Fl. /jaar 
5 iaar Fl. /jaar Fl. /jaar Fl. /j aar Fl. /iaar 

Totale jaarkosten per activiteit Fl. /iaar Fl. /_jaar Fl. /iaar 

Tabet 16 Totaalbeeld jaarkosten 
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6.4 Conclusie 

Uit analyse van het bankproces van de Rabobank blijkt dat het gebouw te splitsen is in delen die een sterke of 
geringe relatie met het gebruiksproces hebben. Het gebruiksproces bepaalt zowel de opdeling van het gebouw in 
groepen elementen als de daaraan te koppelen levensduur. Binnen de Rabobank zijn vier levensduurcategorieen 
te herkennen vanuit het gebruiksproces, 40, 25, 10 en 5 jaar. Dit uiteraard in relatie tot het conditieverloop van 
de verschillende elementen. Bovendien kunnen vanuit het gebrniksproces relaties gelegd worden met onderhoud, 
verbeteringen en vemieuwingen. De indirecte kosten worden aan de directe kosten toegewezen op basis van 
percentage van de totale directe kosten . De investeringsbeslissing wordt gemaakt op basis van jaarkosten, omdat 
dit geen voorspellingen van toekomstige veranderingsuitgaven vergt en omdat elk gebruiksproces met jaarlijkse 
inkomsten en uitgaven rekent. De keuze valt op de technische oplossing die voldoet aan de eisen en wensen van 
RNAB, met de laagste jaarkosten. De berekening zal voor zowel de standaard als voor de afwijking gemaakt 
moeten worden. 
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7 Lokale omstandigheden 

In het vorige hoofdstuk is de rekenmethode aangereikt om een keuze in huisvestingsalternatieven te kunnen 
maken op basis van jaarkosten. In hoofdstuk 5 zijn de bedieningsconcepten gekoppeld aan de drie 
distributiekanalen, Apparaten, Winkels en Adviescentra. Het aantal en de omvang binnen het werkgebied van de 
verschillende fysieke distributiekanalen is de input voor dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk warden de lokale 
omstandigheden beschreven. 

7. 1 /nleiding 

In dit hoofdstuk zullen de technische afwijkingen op de standaard beschreven worden die ontstaan door lokale 
omstandigheden. De technische afwijkingen worden gecategoriseerd in drie typen. Aan de hand van de 
technische afwijkingen warden technische oplossingen gegeven. Op basis van de jaarkostenmethode zullen 
keuzes gemaakt worden tussen de verschillende technische oplossingen. De technische oplossing wordt 
vergeleken met de standaard die door RNAB is geformuleerd voor zover dat mogelijk is. Als de lokale bank wil 
afwijken van de standaard dan zal de afwijking aannemelijk gemaakt moeten worden. In figuur 16 is het input -
verwerking - output schema weergegeven. De input vanuit de vorige stap Distributiekanalen is schuin gedrukt, 
de nieuwe input is vet gedrukt. De output is de "goed" dan we! "afkeuring" van de investeringsaanvraag van de 
lokale bank, op basis van jaarkosten door de Regio Directie. 
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- ' 
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- Aantal bedrijven en particuliercn in hct - Aantal bankdiensten zonder 
werkgebied 

Vertaling te huisvcsten bankdiensten naar 
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- Standaard Bedieningsconcepten RNAB Bedieningsconcept - Aantal ITE voor Bediening 
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Figuur 16 Input output schema voor Lokale omstandigheden 

Huisvestingskosten Aangesloten Bank, een model tcr ondersteuning van de beoordeling door Rabobank Nederland van een investeringsaanvraag van cen Aangesloten Bank 36 



7.2 Technische afwijkingen 

De technische afwijkingen die ontstaan door lokale omstandigheden worden onderverdeeld in drie categorieen, 
te weten : onvermijdelijke technische afwijkingen, gewenste technische afwijkingen en standaard technische 
oplossing. Om eenduidigheid te krijgen in de begripsvorming over de genoemde technische afwijkingen worden 
definities gedefinieerd. 

• Onvermijdelijke technische afivijking: 
Een onvennijdelijke technische afwijking is een afwijking op de standaard technische oplossing die door 
overheidsmaatregelen, lokale regelgeving of bouwtechnische eisen noodzakelijk is. Van de technische 
oplossing kan niet afgeweken worden. Als niet wordt voldaan aan de afwijking dan kan het gebouw 
bijvoorbeeld constructief, bouwtechnisch onveilig zijn. 

• Gewenste technische afivijking: 
Een gewenste technische afwijking is een afwijking op de standaard technische oplossing waarvan 
afgeweken kan worden. Afwijken van de standaard mag, mits beargumenteerd. Zo kan een extra lift 
noodzakelijk zijn door de eventuele gedeeltelijke verkoop van het pand in de toekomst, terwijl de berekende 
standaard een lift is . 

• Standaard technische oplossing 
Een technische oplossing waarvoor RNAB een standaard heeft bepaald en waar niet van afgeweken mag 
worden. Hierbij kan men denken aan standaard sanitair, vloerafwerking, plafondafwerking, binnenwanden 
en interieur. 

De standaard NI-Sfb codering wordt gebruikt om aan te geven of het binnen onvermijdelijke, gewenste afwijking 
dan we! standaard technische oplossing valt. Een advies wordt gegeven voor de onderverdeling van de 
elementen over de categorieen. Al naar gelang de mate van standaardisatie zullen elementen als standaard 
warden omschreven. Hoe meer elementen in gewenste technische afwijkingen geplaatst warden des te kleiner de 
standaardisatie graad. Dit kan niet de bedoeling zijn van het standaardiseren en stroomlijnen van de 
bedrijfsprocessen. Het is dus zaak om zoveel mogelijk elementen te standaardiseren. 
Als voorbeeld voor onvermijdelijke technische afwijkingen op de standaard: 
(00) Projectvoorzieningen 
(11) Bodemvoorzieningen 
(13) Vloeren op grondslag 
( 16) Funderingsconstructie 
( 17) Paa!fundering 
(21) Buitenwanden constructief 
(28) Hoofddraagconstructie 

Als voorbeeld voor gewenste technische afwijkingen op de standaard: 
(63) Verlichting 
( 48) Afwerkingspaketten 
(66) Transport 

Als voorbeeld voor standaard technische oplossingen: 
(24) Trappen 
(27) Daken 
(31) Buitenwandopeningen 
(32) Binnenwanden 
(34) Balustrade en leuningen 
( 43) Binnenwandafwerkingen 
( 45) Plafondafwerkingen 
(47) Dakafwerkingen 
(51) Warmte opwekking 
(71) Vaste verkeersvoorzieningen 
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Rabobank Nederland is op het moment van schrijven van dit verslag bezig met het formuleren van de 
verschillende standaard technische oplossingen. Niet alle elementen binnen de Nl-Sfb-codering zijn aangegeven. 
Hier wordt alleen een indicatie gegeven voor de verschillende elementen die voor standaardisatie in aanmerking 
komen. 
Als alle elementen volgens het beleid van RNAB onderverdeeld worden, dan krijgt men een totaal beeld van de 
mogelijke technische afwijkingen en de standaard. Het kan zijn dat bijvoorbeeld (63) Verlichting op dit moment 
beleid van RNAB is dat de lokale bank kan afwijken van de standaard. Naarmate de standaardisatie hoger wordt, 
zal de lokale bank steeds minder kunnen afwijken van de standaard. Het kan dus zijn dat (63) Verlichting 
standaard Pl-verlichting toegepast moet worden in plaats van Tl-verlichting. 
Afwijking van de standaard is dus niet mogelijk, mits geen product op de markt komt dat qua kwaliteit hetzelfde 
is als de standaard PL-verlichting, maar de jaarkosten lager zijn. De Jokale bank heeft dan aannemelijk gemaakt 
dat het kostentechnisch goedkoper kan. Het beleid van RNAB zou dan zo moeten zijn dat het nieuwe type 
verlichting tot standaard verheven wordt. Al naar gelang de mate van standaardisatie binnen de verschillende 
distributiekanalen kan de lokale bank afwijken. Voornamelijk voor Apparaten en Winkels is een hoge 
standaardisatie mogelijk. Voor Adviescentra zal de autonomie van de lokale bank nog steeds voor een probleem 
kunnen zorgen. 
In de volgende paragraaf zullen voorbeelden gegeven worden van technische oplossingen voor onvermijdelijke 
technische afwijkingen, gewenste technische afwijkingen en standaard technische oplossing. 

7.3 Technische op/ossingen voor technische a'fwijkingen 

Aan de hand van de Pinbox, de kleinste Rabobank van Nederland zullen voorbeelden gegeven worden van 
onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de standaard. Voor gewenste technische oplossingen zal (63) 
Verlichting centraal staan. Als standaard technische oplossingen wordt polyamide tegeltapijt uitgewerkt. 

Onvermijdelijke technische afwijkingen 
Als eerste de onvermijdelijke afwijkingen. Zoals gezegd kunnen deze ontstaan door bijvoorbeeld 
bouwtechnische eisen. Deze kunnen het best omschreven worden als technisch "harde" eisen, anders blijft het 
gebouw niet staan. In <lit geval worden de Pinboxen in Goes en Eindhoven vergeleken met de standaard Pinbox, 
zie tabel 17. 

Kosten post Prijs (2emiddeld) Omschriivin2 

Architect Fl. 5000,-
De stedebouwkundige inpassing, het doorlopen van 
welstandsprocedures en het aanvragen van de bouwvergunning 

Sondering en paalfundering Fl. 6500,-
In alle gevallen wordt de Pinbox op palen geplaatst en daama 
verankerd. Lengle palen minimaal 4 meter 

Pinbox Fl. 132.000,- Levering compleet inclusief piaatsen 
Brievenbus optie Fl. 3900,- Gefotegreerde brievenbus voor bankopdrachten 

Geldautomaat Fl. 65.000,- tot Fl. 75.000,-
De prijs is afhankelijk van de dollarkoers en het type automaat, 
inciusief aanleggen datalijnen modem, installatie en dergelijke. 

Grand en bestratingswerkzaamheden Fl. 2500,-
Deze warden door de lokale aannemer in opdracht van de bank 
uitgevoerd. 

Onderhoud Pinbox Fl. 7300,- per iaar Bouwkundig, verwarming, verlichting. 
Sloop Pinbox Fl. 1500,- Verwiideren Pinbox 

Tabel t 7 Standaard Pinbox 

De rekenrente is 6% en de levensduur van de Pinbox inclusief fundering is 10 jaar. De apparatuur heeft een 
levensduur van 5 jaar en is voor alle Pinboxen van toepassing. 

Kosten post Priis Omschriiving 

Architect Fl. 9041,-
Ten gevolge van bestrating en extra uren voor de aanvraag van de 
bouwvergunning 

Sondering en paalfundering Fl. I 0.960,- Funderingspiaten inclusief sonderin_gen en palen, len_gte 5 meter 
Pinbox Fl. 135 .960,- Leverin_g compleet inciusiefplaatsen, 1998 urijspeil 
Brievenbus optie Brievenbus is niet aanwezi_g 
Geidautomaat Fl. 79.106,- NCR 84, inclusiefplaatsen 

Ten gevolge van extra verzwaring van de bestrating voor de 
Grand en bestratingswerkzaamheden Fl. 20.977,- geldwagen van Brinks waarden transport, zijn de kosten hoger 

uit_gevallen. 
Onderhoud Pinbox Fl. 7500,- per iaar Bouwkundig, verwarming, verlichting. 
Sloop Pinbox Fl. 1500,- Verwijderen Pinbox 

Tabel 18 Pinbox Eindhoven Fellenoord (Bron: Rabobank Eindhoven) 
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Kosten post Prijs Omschriiving 
Architect Fl. 7.514,- Geen specificatie 
Sondering en oaal fundering Fl. 15.617,- Funderingsplaten inclusief sonderingen en pal en, lengte 13,5 meter 
Pinbox Fl. 133.150,- Levering comoleet inclusief olaatsen, 1997 orijspeil 
Brievenbus ootie Brievenbus is niet aanwezig 
Geldautomaat Fl. 69 .676,- NCR 84, inclusiefolaatsen 

Grond en bestratingswerkzaamheden Fl. 4883,-
Ten gevolge van reeds aanwezige bestrating is een duurder type 
toegepast, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen 

Onderhoud Pinbox Fl. 7200,- oer iaar Bouwkundig, verwarming, verlichting. 
Sloop Pinbox Fl. 1500,- Verwijderen Pinbox 

Tabel 19 Pinbox Goes (Bron: Rabobank Goes) 

De onvermijdelijke technische afwijking op de standaard laten zich nu als volgt omschrijven. In Eindhoven blijkt 
de standaard bestrating niet te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit een geldwagen noodzakelijk zijn. Als de 
bestrating niet aangepast zou worden aan de belasting door de geldwagen dan verzakt de bestrating. Dit is een 
afwijking op de standaard die onvermijdelijk is. Dit geldt ook voor de Pinbox in Goes. Als de funderingspalen 
niet op de draagkrachtige laag geplaatst worden verzakt de Pinbox. De afwijking op de standaard is wederom 
onvermijdelijk. 
Op basis van berekening van de jaarkosten van de standaard (tabel 20), Goes (tabel 21) en Eindhoven Pinbox 
(tabel 22) komt men tot de volgende cijfers: 

Directe kosten Indirecte kosten toedelinf{ Totaal 
Kosten Standaard Architect 
Fundering palen 1=4 m. Fl. 6.500,00 Fl. 230,50 Fl. 6. 730,50 
Bestrating Fl. 2.500,00 Fl. 88,65 Fl. 2.588,65 
Pinbox Fl. 132.000,00 Fl. 4.680,85 Fl. 136.680,85 
GEA Fl. 70.000,00 Fl. 70.000,00 

Fl. 211.000,00 Fl. 5.000,00 Fl. 216.000,00 

Jaarkosten 
J aarkosten Standaard Levensduur investerinz Onderhoud Sloop Totaal 
Fundering palen 1=4 m. 10 jaar Fl. 914,46- Fl. 914,46-
Bestrating 10 jaar Fl. 351,71- Fl. 351,71-
Pinbox 10 jaar Fl. 18.570,55- Fl. 7 .300,00- Fl. 203,80- Fl. 26.074,35-
GEA 5 jaar FI. 16.617,75- Fl. 16.617, 75-

Fl. 36.454,47- Fl. 7.300,00- Fl. 203,80- Fl. 43.754,47-

Tabet 20 Kosten en jaarkosten Standaard Pinbox (bron RNAB, 1997) 

Directe kosten Indirecte kosten toedelinz Totaal 
Kosten Goes Architect 
Fundering palen 1=13,5 m. Fl. 15.617,00 Fl. 763,72 Fl. 16.380,72 
Bestrating Fl. 4.883,00 Fl. 238,80 Fl. 5.121,80 
Pinbox Fl. 133.150,00 Fl. 6.511,48 Fl. 139.661,48 
GEA Fl. 69 .676,00 Fl. 69.676,00 

Fl. 223.326,00 Fl. 7.514,00 Fl. 230.840,00 

Jaarkosten 
Jaarkosten Goes Levensduur Investerinz Onderhoud Sloop Totaal 
Fundering 1=13,5m incl. sondering 10 jaar Fl. 2.225,62- Fl. 2.225,62-
Bestrating 10 jaar Fl. 695,89- Fl. 695,89-
Pinbox 10 jaar Fl. 18.975,52- Fl. 7.200,00- Fl. 271,74 Fl. 26.447,26-
GEA 5 iaar Fl. 16.540,83- Fl. 16.540,83-

Fl. 38.437,86- Fl. 7 .200,00- Fl. 271,74 Fl. 45.945,60-

Tabel 21 Kosten en jaarkosten Pinbox Goes (Bron: Rabobank Goes, 1997) 
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Directe kosten Indirecte kosten toedelins;; Totaal 
Kosten Eindhoven Architect 
Fundering paten 1=5 m. Fl. 10.960,00 Fl. 590,18 Fl. 11.550, 18 
Bestrating Fl. 20.977,00 Fl. 1.129,58 Fl. 22.106,58 
Pinbox Fl. 135.960,00 Fl. 7.321,24 Fl. 143.281,24 
GEA Fl. 79.106,00 Fl. 79.106,00 

Fl. 247.003,00 Fl. 9.041,00 Fl. 256.044,00 

Jaarkosten 
Jaarkosten Eindhoven Levensduur Investerinf; Onderhoud Sloop Totaal 
Fundering paten 1=5 m. l 0 iaar FL l .569,30- Fl. 1.569,30-
Bestrating 10 iaar Fl. 3.003,58- Fl. 3.003,58-
Pinbox IO jaar Fl. 19.467,33- Fl. 7.500,00- Fl. 203,80- Fl. 27.171,13-
GEA 5 jaar Fl. 18. 779 ,48- Fl. 18. 779,48-

FL 42.819,68- FL 7.500,00- Fl. 203,80- Fl. 50.319,68-

Tabet 22 Kosten en jaarkosten Pinbox Eindhoven Fellenoord (Bron: Rabobank Eindhoven, 1998) 

De technische oplossingen voor de afwijkingen zijn onvennijdelijk. De hogere jaarkosten voor de Pinbox in 
Goes en Eindhoven zijn dus geen rede om de investeringsaanvraag afte keuren . De afwijkingen op de standaard 
zijn derhalve wel in kaart gebracht. 

Gewenste technische afwijkingen 
Verlichting wordt als voorbeeld gebruikt van een gewenste technische afwijking op de standaard van RNAB. Op 
basis van de standaard Verlichting (63) worden door RNAB inbouwapparatuur met spiegelrooster met een 
vermogen van 58 Watt en 1 lamp voorgeschreven. De investeringskosten bedragen Fl. 206,- per stuk (prijspeil 
mei 2001) [l]. De onderhoudskosten [2] zijn op basis van indexering [l]: 
• Reinigen Tl-verlichting Fl.4,50 per stuk per jaar 
• Vervangen Tl-verlichting Fl.19,25 per stuk per jaar 
De sloopkosten warden per armatuur geschat op Fl. 35 ,- per stuk14 

De jaarkosten per armatuur warden berekend met 6 % rekenrente en een levensduur van 10 jaar: 
Jaarkosten investering Fl. 28,-
Jaarkosten onderhoud Fl. 23,75 
Jaarkosten sloop Fl. 5,- + 
Totale jaarkosten Fl. 56,75 (standaard technische oplossing) 

De specifieke vraag van een lokale bank voor verlichting is inbouwapparatuur met spiegelrooster I lamp per 
hoogfrequentie armatuur Fl. 273,- per stuk (prijspeil mei 2001) [l]. 
De onderhoudskosten [2] zijn op basis van indexering [I]: 
• Reinigen Tl-verlichting Fl. 4,50 per stuk per jaar 
• Vervangen hoogfrequentie Tl-verlichting Fl. 22,25 per stuk per jaar 
De sloopkosten warden per armatuur geschat op Fl. 35,- per stuk15 

De j aarkosten per armatuur word en berekend met 6 % rekenrente en een levensduur van IO jaar: 
Jaarkosten investering Fl. 3 7 ,-
Jaarkosten onderhoud Fl. 26,75 
Jaarkosten sloop Fl. 5,- + 
Totale jaarkosten Fl. 68,75 (gewenste technische oplossing) 

Op basis van argumentatie kan de lokale bank goedkeuring krijgen voor de gewenste technische oplossing. Na 
onderzoek blijken medewerkers van die lokale bank minder last te hebben van winterdepressie door het 
toepassen van dergelijke lampen [3]. Het ziekteverzuim wordt daardoor lager en is de extra investering 
noodzakelijk. Als deze gewenste technische oplossing goedkoper blijkt te zijn dan de standaard dan zal deze tot 
standaard verheven warden. 

14 Bron: De heer Van Roessel, TTO slopersbedrijfte Tilburg, prijspeil 2001 
15 Bron: De heer Van Roessel, TTO slopersbedrijfte Tilburg, prijspeil 2001 
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Standaard technische oplossingen 
Een eenvoudig voorbeeld van een standaard technische oplossing is dat bij het maken van de fundering voor de 
Pinbox enkel en alleen schroefpalen toegepast mogen worden om trillingen te voorkomen. Andere standaard 
technische oplossingen liggen vast door mantelcontracten die door RNAB zijn afgesloten. Voorbeelden van 
mantelcontracten voor technische oplossingen zijn tapijt, scheidingswanden, liften en onderhoud van de liften, 
automatische deuren, noodhuisvesting en meubilair. De standaard moet wel berekend worden om zo eventuele 
"goedkopere" producten te kunnen vergelijken met de standaard. Voor vloerafwerkingen zacht wordt als 
standaard tapijttegels, polyamide toegepast [4]. Calculatielevensduur van 10 jaar en een rekenrente van 6 %. 
Jaarkosten investering Fl. 11,- per m2 

Jaarkosten onderhoud Fl. 0,40 per m2 

Jaarkosten sloop Fl. 3,- per m2 + 
Totale jaarkosten tapijttegels, polyamide Fl. 14,30 per m2 

Als een type tapijttegel op de markt komt die goedkoper blijkt te zijn dan de standaard dan zal het nieuwe 
product tot standaard verheven worden. Vooralsnog kan niet afgeweken worden van de standaard technische 
oplossing van RNAB. 

7.4 Conclusie 

De mate van standaardisatie voor technische oplossingen is sterk afhankelijk van de bereid van de lokale banken 
om mee te werken aan de standaardisatie. De distributiekanalen Apparaten en Winkels zijn zeer geschikt voor 
standaardisatie. Voor Adviescentra zal de autonomie van de lokale bank nog steeds voor een probleem kunnen 
zorgen. Om keuzes te kunnen maken tussen verschillende technische oplossingen is de jaarkosten methode zeer 
geschikt. Standaarden zullen geformuleerd moeten worden om keuzes in altematieven mogelijk te maken. 
Omdat niet alle technische oplossingen volledig gestandaardiseerd kunnen worden, zijn op de basis van Lokale 
omstandigheden afwijkingen gecategoriseerd in: 
• Onvermijdelijke technische afwijkingen (eisen m.b.t. draagkrachtige laag voor fundering) ; 
• Gewenste technische afwijkingen (specifieke vraag lokale bank bijv. type verlichting); 
• Standaard oplossing (geen afwijking mogelijk bijv. type projecttapijt, toegepast paalfundering, etc.) . 
Hoe minder afgeweken kan worden van de standaard, hoe hoger de standaardisatie graad van lokale banken des 
te eenduidiger de uitstraling van de Rabobank. Daarbij kunnen kostenverschillen voor de verschillende 
vestigingen door de standaardisatie eenvoudig achterhaald en verklaard worden. Daarbij opent dit de 
mogelijkheid om vestigingen met elkaar te vergelijken. Als toch afgeweken wordt van de standaard dan zal de 
lokale bank aannemelijk moeten maken, dat de hogere kosten noodzakelijk zijn voor het primaire bankproces. 
Op basis van een altematief (goedkopere oplossing aannemelijk gemaakt door een lokale bank) kan een 
technische oplossing verheven worden tot standaard. Daarbij kan het nu beleid zijn dat bijv. verlichting nog een 
gewenste technische afwijking kan zijn. Naannate het standaardisatieproces vordert, kan het tot een standaard 
technische oplossing worden verheven. De keuze vrijheid van de lokale bank wordt daarmee we! steeds meer 
ingeperkt. 

Literatuurlijst hoofdstuk 7 

[l] Elsevier, Bouwkosten, dee] 1, p5, p84, mei 2001 
[2] Misset Bouw, Beheer en Onderhoud, meerjarig onderhoud installaties, p34, 1990 
[3] Artikel NRC, Winterblues in het kunstzonnetje, 3-2-2001 
[4] Misset Bouw, Beheer en onderhoud, meerjarig onderhoud interieur, p2, 1990 
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8 Modelbouw 

In de vorige vier hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor het beslissingsondersteunend model ter beoordeling 
van een huisvestingsaanvraag. In dit hoofdstuk zullen de vier uitgangspunten in een model warden 
samengevoegd. 

8. 1 /nleiding 

Aan de hand van fase 1 uit figuur 1 Plan van aanpak, in de input - verwerking - output schema's van hoofdstuk 
4 Bedieningsconcepten, hoofdstuk 5 Distributiekanalen, hoofdstuk 6 Jaarkostenmethode en hoofdstuk 7 Lokale 
omstandigheden zal het beslissingsondersteunend model uitgewerkt worden. De input variabelen staan in de 
linker kolom de verwerking in de middelste kolom en de output in de rechter kolom. Als de output van een stap 
gebruikt wordt voor de input van de volgende stap dan is deze vet en is de nieuwe input voor die stap schuin 
gedrukt. Per uitgangspunt zal de werking aangegeven worden. 

8.2 Bouw en werking model 

Bedieningsconcepten 
Als eerste zal stap I Bedieningsconcepten worden toegelicht aan de hand van het model, figuur 17 en het 
spreadsheet programma. 

Aantal midden & klcin en gruot 
zakclijkc bcdrijven 
Aantal sc!ccticvc en exclusiC\'C 
parliculieren tn wcrkgebicd 

Standaard bcdicningsconccptcn 
RNAB 

Aan!D.I Jienslcn/tijtlseenheid 
Tijdsduur/tlicnsl 

Minimale aanlal dicnsten zonder 
bankmcdcwcrkcr bv 
1,oeldtr.1nsac1ics, Zclfbedicning; 
Minimaal aantal FTE, 
Bcdiening; 
Minimaal aant.e.l FT£, Advies. 

Bedieningsconcepten 

Verdding klanMaag lokalc bank n11ar bcdicnin~sconccplcn 

Vcrtaling naar aantal FTE 
Advies 

Afweging h:vcnsvalbaarheid per bedieninSS',-oncepl 

1nventarisatie afwijkingen van de standaard 

Figuur 17 Input - verwerking - output model Bedieningsconcepten 

Geen gocdkcuring 

Stamhrnrd 

Goedkeuring; 

llf~i1k1n100111,d 
argume11tlf(ie 

Aan1al dicns1en zondcr 
bankmedewerkcr (gcld1ransac1ies); 
Aant31 FTE Bediening; 
Aantal FTE Advics. 

Binnen ieder werkgebied waarvoor een investeringsaanvraag wordt gedaan, zal het aantal clienten bekend 
moeten zijn. Deze vragen namelijk om verschillende diensten die geclusterd worden in de drie 
bedieningsconcepten. In tabel 23 zijn de invoer variabelen per bedieningsconcept aangegeven. Al naar gelang de 
samenstelling van het werkgebied zullen de variabelen aangepast moeten worden. Als eerste zal het aantal 
clienten ingevoerd moeten worden. Daama de variabelen voor Zelfbediening, Bediening en Advies. De 
ingevoerde getallen in bet voorbeeld zijn fictief. 

Clienten binnen werkgebied 

Aantal selectieve particulieren 1000 

Aantal exclusieve particulieren 1000 

Aantal midden en klein zakelijke bedrijven 1000 

Aan groot zakelijke bedrijven 1000 
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Variabelen Zeltbediening Standaard Lokale bank Afwijking standaard 

IAantal selectieve particulieren 1800 

IAantal exclusieve particulieren 300 

~antal midden en klein zakelijke bedrijven 1000 

IAan groot zakelijke bedriiven 500 

Percentage gebruik zelfbediening particulieren 80% 90% Ja, argumentatie 

!Percentage gebruik zelfbediening bedriiven 60% 70% Ja, argumentatie 

K;ontactmomenten voor particulieren 1 keer per week 1 keer per week Nee, standaard 

Contactmomenten voor bedrijven I keer per week 1 keer per week Nee, standaard 

[Bezettingsgraad 80% 80% Nee, standaard 

Totaal aantal diensten Zelfbedienin:. (?,eldtransactie~) l.~7'.70!) •9iiOQ I~- -· . .,, ,;;:... . V • ' •• ~ ;'\"-'. 

;, J.~, irg11.mel!t.atie~ ,·, 

Variabelen Bediening Standaard Lokale bank Afwijking standaard 

Aantal selectieve particulieren 1800 

Aantal midden en klein zakelijke bedrijven 1000 

Percentage van gebruik selectieve particulieren 90% 90% Nee, standaard 

Percentage van gebruik midden en klein zakelijke bedrijven 80% 85% Ja, argumentatie 

Contactmomenten voor gebruik selectieve particulieren 10 keer per jaar IO keer per j aar Nee, standaard 

Contactmomenten voor midden en klein zakelijke bedrijven 12 keer per j aar 12 keer per jaar Nee, standaard 

Duur van de dienst met bankmedewerker selectieve particulieren 408 seconde 450 seconde Ja, argumentatie 

Duur van de dienst met bankmedewerker midden en klein zakelijke bedrijven 400 seconde 400 seconde Nee, standaard 

Bezettingsgraad bankmedewerkers 80% 80% Nee, standaard 

Percentage van de diensten verricht op kantoor selectieve particulieren 100% 100% Nee, standaard 

!Percentage van de diensten verricht op kantoor midden en klein zakelijke bedrijven 100% 100% Nee, standaard 

Totaa/ FTE Bediening (particulieren) t;37'FTE 1;s1°FTE , · Ja·; argumentatle 

Totaal FTE Bediening (bedrijven) O,Z,,,JO',Ji: MIJi;,J.'Ji; " ,ll,\"l\r.g\lll,Jll!!W-\"5·'.: 

Variabelen Advies Standaard Lokale bank Afwijking standaard 

IAantal exclusieve particulieren 300 

IAantal midden en klein zakelijke bedrijven 1000 

IAantal groot zakelijke bedrijven 500 

~ercentage van gebruik exclusieve particulieren 75% 75% Nee, standaard 

Percentage van gebruik midden en klein zakelijke bedrijven 0% 0% Nee, standaard 

~ercentage van gebruik groat zakelijke bedrij ven 90% 90% Nee, standaard 

Cantactmamenten voar exclusieve particulieren 2 keer per jaar 2 keer per j aar Nee, standaard 

K;ontactmomenten voor midden en klein zakelijke bedrijven 2 keer per jaar 2 keer per jaar Nee, standaard 

iCantactmomenten voor groat zakelijke bedrijven 2 keer per jaar 2 keer per jaar Nee, standaard 

[>uur van de dienst met bankmedewerker exclusieve particulieren 120 minuten 120 minuten Nee, standaard 

Duur van de diensl met bankmedewerker midden en klein zakelijk 120 minuten 120 minuten Nee, standaard 

Duur van de dienst met bankmedewerker groot zakelijke bedrijven 240 minuten 240 minuten Nee, standaard 

~ezettingsgraad bankmedewerkers 60% 60% Nee, standaard 

Totaal aantal FTE Advies (exclusief ondersteuning) i;M~tfl'~t:; :.:, t.4,4k.m;E;t~ ~~~- &t!P~!l~!:~ 

Tabet 23 lnvoer variabelen werkblad Bedieningsconcepten 

Aan de hand van de aangegeven standaarden (levensvatbaarheid) wordt in het model aangegeven of afgeweken 
wordt van de standaard "ja" of "nee". In het gegeven voorbeeld zal een bedrijvenbalie niet tot de standaard 
behoren volgens RNAB (minimaal 1 FTE voor bedrijvenbalie). Als de lokale bank toch een bedrijvenbalie wenst 
dan zal dit aannemelijk gemaakt moeten worden. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld het aantal geldtransacties die 
verricht worden. De standaard is 90.000 transacties op jaarbasis. Het systeem geeft we! aan wat de standaard is 
bij dit aantal geldtransacties. Mocht de lokale bank een GEA meer willen dan is dit weer een afwijking op de 
standaard. De output van de stap I Bedieningsconcepten, na goedkeuring inclusief eventuele argumentatie is: 
• Aantal diensten zonder bankmedewerker, geldtransacties; 
• Aantal FTE Bediening, particulieren en bedrijven ( exclusief ondersteuning); 
• Aantal FTE Advies ( exclusief ondersteuning). 

Dit de input voor stap II Distributiekanalen 
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Distributiekanalen 
De tweede stap in het model is het bepalen de grootte en aantal fysieke Distributiekanalen aan de hand van het 
"aantal diensten zonder bankmedewerker" en het "aantal FTE Bediening en Advies". Het input - verwerking -
output schema voor stap II is weergegeven in figuur 18. 

Aantal bankdiensten zonder 
bankmedcwerker; 
Aantal ITE Bedlenlng; 
Aantal FTE Advles. 

Fysickl' di;trihutieka,,alen RNAB 

Norm m' RNAB 

Distributiekanalen 

Bepalcn dislributiekanalcn voor bedicningsconceprcn 

Adviesccntra 

Ekptilen gmottc (m') dislributickanaal incl. 01Mli:ra1euning 

In\'cnlariscrcn fooclionclc afwijkingcn van de sumdnan.l norm groone 

Figuur 18 Input - verwerking - output model Distributiekanalen 

Geen goedkcuring 

Gocllkcuring: 

Afwajkir,.c11ir.ct 
argumeplati~ 

M1-crs per distributickanaa! 
- Aantal ptr d iscributickanaal 

De nieuwe input bestaat uit de standaard fysieke Distributiekanalen, Apparaten, Winkels en Adviescentra. 
Daamaast de standaard vierkante meter normen die gebruikt worden door RNAB. De berekende vierkante 
meters zijn de standaard vierkante meters die nodig zijn voor het primaire bankproces (het bedienen van de 
clienten). In de tabel 24 worden de standaard normen voor Apparaten aangegeven. In tabel 25 voor Winkels en 
in tabel 26 voor Adviescentra. 

Op basis van de standaard berekening van het aantal Apparaten, in dit geval het aantal GEA's zijn afwijkingen 
mogelijk op het aantal GEA's en het aantal vierkante meters. Het systeem geeft aan wanneer aan de norm 
voldaan wordt en wanneer niet door de opmerking "Ja, argumentatie" of "Nee, standaard". In dit geval wil de 
lokale bank een GEA extra in het werkgebied. De dikke randen om de vier cellen zijn totalen van de kolommen. 

Apparaten Aantal Lokale bank Standaard Lokale bank Totaal LB Totaal RNAB Afwijking nonn 

GEA Persona S84 (pinautomaat) 3 4 4m' 4m' 16m' 12 m' Ja, argumentatie 

GEA Persona S85 (pinautomaat) 0 4 m2 0 m' 0 m2 Om' Nee, standaard 

Seal bag 0 4m2 Om' Om' Om' Nee, standaard 

CRC 2000 (cash uitgifte rol) 0 2m' Om' Om' 0 m2 Nee, standaard 

CDS (cash deposit system) 0 Sm' 0 m2 Om' Om' Nee, standaard 

ABK (TCD 2000) 0 2m' 0 rn' Om' Om' Nee, standaard 

voorruimte apparaten(service en privacy) 3 4 5,4 rn' 0 rn2 21,6 rn2 16,2 m2 Ja, argurnentatie 

Totaal aantal m' apparaten 37,6 m' 28,2 rn' 

Tabel 24 Invoer schema voor standaard Apparaten met afwijk mogelijkheden 

In dit geval is uitgegaan van een standaard Advieskantoor (6 FTE), tabel 25. In de kolom afwijkingen norm valt 
af te lezen dat argumentatie noodzakelijk is bij het aantal vierkante meters voor displayruimte en het 
opslagpercentage voor verkeersruimte. De lokale bank zal wederom aannemelijk moeten maken dat de 
specifieke behoefte noodzakelijk is voor haar bankactiviteiten. Als geen onderbouwing gegeven wordt dan wordt 
geen toestemming gegeven voor de extra vraag naar de vierkante meters. Voor de standaard vierkante meters kan 
alleen naar boven afgeweken worden. Dit zijn de minimale vierkante meters die noodzakelijk zijn voor 
Advieskantoor voor 6 FTE. 
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Winkels 
Aantal 

Lokale 
Standaard 

Lokale Totaal Totaal 
Afwijking norm 

(Standaard Advieskantoor 6FTE) bank bank lokale bank RNAB 

receptie (werkplek) 1 I 20 ml 20 m' 20 m1 20 ml Nee, standaard 

adviesunit tegen achterwand (spreekkamer, werkplek) 4 4 18 m' 18 m' 72 m' 72 m' Nee, standaard 

adviesunit vrijstaand (spreekkamer, werkplek) 0 0 28 m' Qml 0 m' Om' Nee, standaard 

clienten service (werkplek) 0 0 8m' 0 m' 0 m' Om' Nee, standaard 

quick service (werkplek) I I 12m' 12 m' 12 m' 12 m1 Nee, standaard 

display ruimte (geen werkplek) 3 3 5 m1 6 m' 18m' 15m' Ja, argumentatie 

kinderhoek (geen werkplek) 8 m' Om' Om' Om' Nee, standaard 

receptiebalie Bedrijven (werkplek) 20 rn' Om' 0 m' Om' Nee, standaard 

opslag verkeersruimte 35% 40% 49m' 42 m' Ja, argumentatie 

opslag constructie-oppervlak 10% 10% 12 m' 12 m' Nee, standaard 

opslag installatie-oppervlak 2% 2% 2m' 2 rn' Nee, standaard 

Totaal oppervlak Winkel exclusief Apparaten 185 m' 175 rn' 

Tabet 25 lnvoer schema voor standaard Winkels met afwijk mogelijkheden 

Voor de berekening van het standaard aantal vierkante meters voor een Adviescentrum wordt uitgegaan van 25 
FTE, zie tabel 26. In de kolom "afwijking norm" is te constateren dat de lokale bank meer vierkante meters wil 
per standaard werkplek, per directie werkplek en een instructieruimte wil. Voor afwijkingen van de standaard zal 
de lokale bank argumentatie moeten opvoeren om de noodzaak aan te kunnen geven van de extra vierkante 
meters ten opzichte van de standaard. Als deze niet gegeven wordt zal geen toestemming gegeven worden voor 
de afwijking en zal geen goedkeuring worden gegeven. 

Adviescentrum Standaard Lokale Standaard Lokale Totaal Totaal Afwijking 
(standaard 25 FTE) RNAB Bank RNAB bank Lokale bank RNAB norm 

standaard werkplckken 22 werkplekkcn 22 werkplekkcn !Om' II m' 242 m' 220m' Ja, argumentatic 

Stafwerkplekken 2 wcrkplekken 2 wcrkplekken 20 m' 20m2 40m' 40m2 Nee, standaard 

Directiewcrkplekken 1 werkplekken 1 werkplekken 26 m' 30 m2 30 m' 26m' J a, argumentatie 

to1aa/ aanta/ werkplekken 25 werkplekken 25 werkplekken 

Ondersteuncnde ruimte 25 werkplekken 25 werkplekken 2,75 m' per werkplek 2,75 m' per werkplek 69 m' 69m' Nee, standaard 

Computerruimte I stuks 1 stuks 26m' 26m' 26m2 26m' Nee, standaard 

sociaal pakket 0 stuks 0 stuks Om' Om' Om' Om' Nee, standaard 

Representatief 0 stuks 0 stuks Om' Om' Om' Om' Nee, standaard 

seminar-ruimte 0 bezoekers 0 bezoekers 2,0 m' per bezoeker 0,0 m2 per bezoeker Om' Om' Nee, standaard 

instructie-ruimte 0 bezoekers 25 bezoekcrs 2,0 m' per bezoeker 2,0 m2 per bezoeker 50m' Om' Ja, argumentatie 

Bedrijfsrcstaurant/kantine 0 werkplekken 0 werkplekken 0,7 m' per bezoeker 0,0 m2 per bezoeker Om' Om' Nee, standaard 

Vergaderruimte 0 0 Om' Om' Nee, standaard 

Spreekkamers 4 pers 2 stuks 2 stuks 12 m' 12m' 24m' 24m2 Nee, standaard 

Spreekkamers 8 pers 1 stuks 1 stuks 20 m' 20m' 20m2 201112 Nee, standaard 

Spreekkamer 16 pers. I stuks 1 stuks 40 m' 40m2 40m' 40m' Nee, standaard 

IConstructie, installatie 
50% 50% 271 m' 233 m' Nee, standaard I& verkeersrui mten 

Totaa/ v/oeroppervlak A dviesce11trum 698 m' -
Tabel 26 lnvoer schema voor standaard Adviescentra met afwijk mogelijkheden 
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Jaarkosten 
In stap III wordt de methode voor de jaarkosten aangereikt en welke input daarvoor nodig is. De methode geldt 
als input voor het berekenen van de jaarkosten van de technische oplossingen. Voor de berekening van de 
jaarkosten zullen per element de investerings-, onderhouds- en sloopkosten bepaald worden. Dit wordt pas 
bepaald als de lokale omstandigheden bekend zijn. Deze hebben invloed op de totale jaarkosten. De 
verschillende onderdelen zullen dan ook pas ingevuld worden als de technische oplossing bekend is. Het systeem 
berekent automatisch de jaarkosten van de verschillende elementen op basis van de rekenregels uit §6.3.6. De 
input voor het bepalen van de jaarkosten wordt in combinatie met stap IV Lokale omstandigheden weergegeven 
in figuur 19. Voor een overzicht van de jaarkosten, per levensduurcategorie en activiteit, zie tabel 27. Daarbij 
kan hier de rekenrente en de verschillende calculatielevensduren veranderd worden, zie tabel 28. De som van 
totale jaarkosten per activiteit en per levensduur dienen aan elkaar gelijk te zijn. Als dit niet zo is dan geeft het 
systeem een foutmelding, zie tabel 29. De getallen in de tabellen zijn fictief en zijn slechts ter indicatie. 

Clusters levensduur Jaarkosten investering Jaarkosten onderhoud Jaarkosten sloop 
Totaal per 

cluster 

I (40 jaar) Fl 16.044,78- Fl. 1.500,00- Fl. 6.646, 15- Fl. 24.190,94-

II (25 jaar) Fl. 724,19- Fl. 300,00- Fl. 234,68- Fl. 1.258,87-

Ill ( 10 jaar) Fl. 17.331,87- Fl. 250,00- Fl. 67,93- Fl. 17.649,81-

IV (5 jaar) Fl. 17.581,84- Fl. 300,00- Fl. 949,59- Fl. 18.831 ,43-

Totaal per activiteit Fl. 51.682, 70- Fl. 2.350,00- Fl. 7.898,35-

Tabel 27 Jaarkosten naar activiteit en levensduur 

Levensduur elementen clusters 

l 40,0 jaar 

II 25,0 jaar 

III 10,0 jaar 

IV 5,0 jaar 

Renie voor berekening j aarkosten 6,00% 

Tabet 28 Invoerschema levensduurcategoriei!n en rekenrente 

To tale jaarkosten per activiteit Fl. 61.931,05- Controle 

Totale jaarkosten per cluster Fl. 61.931 ,05- KLOPT! 

Tabel 29 Controle tabel jaarkosten 
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Lokale omstandigheden 
De input voor stap IV is de methode voor het berekenen van de jaarkosten (stap III) voor de verschillende 
technische oplossingen noodzakelijk. Per technische oplossing zal de input voor de jaarkostenberekening 
bepaald moeten worden. De technische oplossing is afuankelijk van de lokale omstandigheden. De nieuwe input 
voor deze stap is schuin gedrukt. Daamaast is de output van stap II de input voor stap IV Lokale 
omstandigheden, "het aantal vierkante meters per Distributiekanaal" en "het aantal per Distributiekanaal" vet 
gedrukt. Zie figuur 19. 

Kenmerkcn loka/e 
omstandigheden 

M'-ers per distrlbulil!kanaal 
Aantal per distributiek.11. naal 

EconomischC' /evcnsduur, 
gi:OOuwdeel, element: 
Onderhm,dsuilgaven; 
Bouwknmmfndex: 
lllitiiile fn 1·,mering: 
Sloopkosren van gebou,rdeel, 
eleme111 

Jaarkostenmethode 

S1a1\daa:ird lechnische 

uplossing 

J.rarkos1en 

stand111trd op!. 

Goedkeuring op b~is 

van standaard oplossing 

Technischc oplo::.singen 

Bt.-oordeling 

Gcwcnslc cpl. 

Figuur 19 Input - verwerking - output model Lokale omstandigheden 

Onvennijdclijkc lechn . 

oplossing 

Jo.acko11tcn 

onvennijdelijkc opl. 

Beoordeling 

Onvcrmijdelijkc upl. 

Geeo~curing 
Geen goedkeuring 

Jaarkoslcn gocdgckeurdc Leclmis..:hc 
oplossing 

Per element wordt in het model aangegeven of het een standaard technische oplossing (1) is, een gewenste 
technische afwijking (2) of onvermijdelijk technische afwijking (3). Voor elke oplossing worden de jaarkosten 
bepaald. De beoordeling van de investeringaanvraag vindt plaats op basis van de bepaalde jaarkosten. Als geen 
goedkeuring wordt gegeven dan kan een andere technische oplossing bekeken worden. Ook kan gekeken worden 
naar de lokale omstandigheden. Eventueel een andere locatie met minder kostenverhogende factoren is mogelijk. 
Van geval tot geval zal bekeken moeten worden of een andere locatie dan we! een andere technische oplossing 
mogelijk is. Goedkeuring vindt plaats op basis van de technische oplossing met de laagste jaarkosten die voldoet 
aan de kwaliteitseisen van RNAB. 
In tabel 30 wordt een gedeelte (elementen voor de fundatie) van de investeringskosten weergegeven. De 
hoeveelheid en de prijs per eenheid moeten per element ingevuld worden. De indirecte kosten worden verdeeld 
op basis van percentage van de directe kosten ten opzichte van de totale directe kosten. 

Type Kosten per 
Totaal Totale 

Totale 
Sfb codering Omschrijving Hoeveelheid directe indirecte Omschrijving 

oplossing eenheid 
kosten kosten 

Investering 

Fundatie 
II 1 bodemvoozieningen, algemecn Om' Fl. 0,00 perm' Fl. Fl. Fl. 
13 1 vloeren oo grondslag, constructief Om' Fl. 0,00 oer m' Fl. Fl. Fl. 
16 I fundcringsconstructics, voeten en balken Om' Fl. 0,00 perm' Fl. Fl. Fl. 

I fundatiestrook met metselwerk Om' Fl. 0,00 perm' Fl. Fl. Fl. 
I fundatiebalken en poeren Om' Fl. 0,00 perm' Fl. Fl. Fl. 

17 I paalfundering, geheid Om' Fl. 0,00 per m' Fl. Fl. Fl. 
1 prefab betonpalen 0 m' Fl. 0,00 perm' Fl. Fl. Fl. 

Totaal fundatie Fl. Fl. Fl. 

Tabel 30 Gedeelte invulschema investeringskosten elementen 

De elementen uit de investeringskosten worden verdeeld over de vier verschillende calculatielevensduren. Per 
element zullen ook de onderhouds- en sloopkosten ingevuld moeten worden. In tabel 31 worden de elementen 
weergegeven met een calculatielevensduur van 40 jaar. Per element zullen de sloop en onderhoudskosten 
bepaald moeten worden. Het systeem berekent zelf de jaarkosten per element. 
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Nl-SFB Totale Jaarkosten Uitgaven Jaarkosten Sloop Jaarkosten Totale 
Coderin!!: investerine investerin!!: Onderhoud onderhoud uit!!:ave sloop iaarkosten 

Funderingen Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. 

II Bodemvoorzieningen Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. 

13 vloeren op grondslag Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. FI. 

16 Funderingen Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. FI. 
17 l{eiwerken Fl. Fl. Fl. Fl. FL Fl. FL 

21 Buirenwanden Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. FL Fl. 

22 binnenwanden, vast constructief Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. fl. 
23 vloercn, begane grond Fl. Fl. Fl. FL Fl. Fl. Fl. 

24 trappen Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. 

27 daken FL Fl. Fl. Fl. FL FL Fl. 

28 Hoofddraagconstructie Fl. Fl. FI. Fl. Fl. FL FL 

33 vloeropcningen Fl. FI. Fl. Fl. FL FL Fl. 

34 baluso-ades en leuningen Fl. Fl. Fl. FL Fl. FL Fl. 

37 dakopeningen Fl. Fl. FL FL Fl. Fl. FL 

41 buitenwandafv.erkingen Fl. FL Fl. FL Fl. Fl. Fl. 

43 vloernfwcrkingen (hard, natuursteen) Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. 

Cluster COSCO Fl. Fl. Fl. FL 

Tabel 31 Gedeelte invulschema jaarkosten (lnvesterings-, onderhoud- en sloopkosten) 
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8.2 Het model 

Als de vier stappen uit de vorige paragraaf met elkaar verbonden worden, ontstaat het uiteindelijke 
beslissingsondersteunend model, zie figuur 20. In het volgende hoofdstuk zal op basis van de case Rabobank 
Tilburg het model worden toegepast. 

[ Input 

Aantal midden & k!ein en groot 
z.ikelijke bedrijvcn 
Aa.nta! selcc1ien: en exclusieve 
particulicrcn in wcrkgebicd 

Sl.lndaani bcd1ening.-.concepten 
RNAB 

Alllltal dienstcn/tijdsccnhcid 
Tijdsduur/dicnst 

Minimalc aantal dicns1cn zondcr 
bankmcdcwerker bv 
gcldtr.!.mmcues, Zcllbediening; 
Minimaal a.antal FTE, 
Bedicnin~: 
MmimaaJ aan1al FTE, Advies. 

Aantal bankdiensten rood.er 
bankmedi!wcrker; 
Aantal FT[ Bedienini:; 
Aantal FT[ Advlu. 

F_rsieke distnhu1/cka11ale11 RNAB 

Norm m~RNAB 

Kcmnl!rke11 lokale 
omsta11dighcden 

M'-ers ver dlstributitkanaal 
Aantal pe.r dtstributitkanaal 

Economfac:he le..w,sduur, 
gebouwdf!el. elemcnl: 
Onderhoud.ru/lgaven; 
Bouwkol·tenindex: 
InitiC(e inwstering: 
Sloopkosren van gebcmwdeel, 
dcment 

7 
Model 

c___ ___________ v_e_rw_ e_rk_e_n ____________ ]__, r Output 

Bedieningsconcepten 

Vcrdcling klan1vraag loka\e bank naar bedieningsconcepten 

Advies 

Venaling naar aantal FTE 
Advics 

Afweging Icvcns\·atbaarhcid per bcdii.:ningsconccpt 

lnventarisatie afwijkingen van de standaard 

Distributiekanalen 

Bcpa!en distributiekanalen voor bcdicnings<:oncept1.-n 

Apparaten Adviescenlra 

Oepalen grootte (m1) dis lributiekanaa! incl. ondersteuning 

lnventariseren func.tioneh: afwijkingen van de standaard nonn groom~ 

Jaarkostenmethode 

Standaard technisehe 

uplossing 

Jaarkosten 

s tand:mrd opl. 

Gocdkcuring op ba.~is 

\"an slamJaard oplossing 

T cchnische oplossingen 

l:JeoorJding 

Geweuste opl. 

Onverm.ijdclijke lechn. 

optossing 

Jaurkusten 

onvennijdclijke op]. 

Beoordding 

Onvermijdclijke opl. 

Geen goedkeuring 

Stimdaard 

Goedkcuring· 

Afw1Jk111gcni11d 
llfJUmenl~~ 

Aamal i.licnsten zonder 
h:mkmcJewerker (~cldtransncties); 
Aanlal FTE Bedicning; 
Aanta! FTE Ad~·ies. 

Geen goedkeuring 

Standaard 

GocJkcoring: 

Alw!Jkingt111n(). 
arg,.1mrnu11e 

M2-ers per di:stributiekanaal 
- Aantal per distributiekanaal 

Geen goedkcuring 

Jitarkosten goedgekeurdc technische 
oplossing 

Figuur 20 Beslissingsondersteunend model voor een investeringsaanvraag van een lokale bank 
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8.3 Samenvatting 

De vier uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in boofdstuk 3 en uitgewerkt in de boofdstukken 4, 5, 6 en 
7 zijn samengevoegd tot bet beslissingsondersteunend model voor een investeringsaanvraag van een lokale bank. 
Per stap wordt bepaald wat de standaard is en wat de mogelijke afwijkingen kunnen zijn. Voor de uiteindelijke 
"goed" dan wel "afkeuring" van de investeringsaanvraag, worden de afwijkingen inzichtelijk gemaakt, op basis 
van jaarkosten wordt de standaard vergeleken met alternatieven. Als lokale banken afwijken van de standaard 
dan zal dit aannemelijk gemaakt moeten worden. Het model kan bij gebleken gescbiktheid, een altematief als 
standaard opnemen, mits de argumentatie overeenkomt met bet beleid van RNAB. 
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9 Gebruik en toepassing model 

In dit hoofdstuk zal het gebruik en toepassing van het model centraal staan. Dit gebeurt aan de hand van het 
Adviescentrum in Tilburg, gelegen aan de spoorlaan. 

9. 1 lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik en toepassing van het model dat geformuleerd is in hoofdstuk 8. Aan de 
hand van het gerealiseerde Adviescentrum aan de Spoorlaan te Tilburg zal het model gedeeltelijk doorlopen 
worden. Op basis van een gesprek met hoofd bedrijfsvoering van Rabobank Tilburg, de heer Van der Pas zijn, 
voor zover mogelijk, de input gegevens voor het model bepaald. Technische oplossingen voor lokale 
omstandigheden worden niet volgens het model beschreven, we! wordt een uitspraak gedaan over de standaard 
die nog gefonnuleerd moet worden door RNAB . 

9.2 Rabobank Ti/burg Adviescentrum 

De input gegevens voor Rabobank Tilburg Adviescentrum met betrekking tot Bedieningsconcepten: 
• 53.000 particulieren onderverdeeld in: 

► 35.000 selectieve particulieren; 
► 18.000 exclusieve particulieren. 

• 3000 bedrijven onderverdeeld in: 
► 2000 midden en klein zakelijke bedrijven; 
► 1000 groot zakelijke bedrijven. 

De variabelen voor de verschillende onderdelen zijn gelijk aan die van de gebruikte standaard. De standaard is 
volgens de heer Van der Pas redelijk aannemelijk. Met de opmerking dat midden en kleine zakelijke bedrijven 
bediend worden in het Adviescentrum, een aparte vestiging is hier niet voor gerealiseerd. De bedrijven worden 
geholpen in de twee traditionele kantoren maar worden bij voorkeur doorgestuurd naar het Adviescentrum. 
Input voor het berekenen van het aantal vierkante meters voor het Distributiekanaal, Adviescentrum is 186 FTE 
onderverdeeld in 182 FTE standaard werkplekken en 4 directie werkplekken. Daamaast is een bedrijfsrestaurant 
niet aanwezig, wel een kleine keuken. De lunch en dergelijke wordt genuttigd in het naast gelegen Interpolis 
gebouw. In totaal zijn IO spreekkamers voor 4 personen, 2 voor 25 personen en I voor 40 personen. 
Op basis van de variabelen zijn de uitkomsten van het spreadsheet programma, zie tabel 32. 

Clienten binnen werkgebied lokale bank 
Aantal selectieve particulieren 35000 
Aantal exclusieve particulieren 18000 
Aantal midden en klein zakelijke bedrijven 2000 
Aan groat zakeliike bedriiven 1000 

Variabelen Zeltbedicning Standaard Lokale bank Afwijking standaard 
Aantal selectieve particulieren 35000 
Aantal exclusieve particulieren 18000 
Aantal midden en klein zakeliike bedriiven 2000 
Aan groat zakelijke bedrijven 1000 
Percentage gebruik zelfbediening particulieren 50% 50% Nee, standaard 
Percentage gebruik zelfbediening bedrijven 50% 50% Nee, standaard 
Cantactmamenten vaar particulieren 1 keer per week 1 keer per week Nee, standaard 
Cantactmomenten vaor bedrijven l keer per week I keer per week Nee, standaard 
Bezettingsgraad 80% 80% Nee, standaard 
Totaal aantal diensten Zelfbedieninf! (?.eldtransacties) 1.820.000 1.820.000 Nee, standaard 
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Variabelen Advies Standaard Lokale bank Afwiikinir standaard 
Aantal exclusieve particulieren 18000 
Aantal midden en klein zakelijke bedrijven 2000 
Aantal groot zakeliike bedriiven 1000 
Percentage van gebruik exclusieve particulieren 75% 75% Nee, standaard 
Percentage van gebruik midden en klein zakeliike bedriiven 0% 70% Ja, argumentatie 
Percentage van gebruik groot zakeliike bedriiven 90% 90% Nee, standaard 
Contactmomenten voor exclusieve particulieren 2 keer per jaar 2 keer per iaar Nee, standaard 
Contactmomenten voor midden en klein zakeliike bedriiven 2 keer per jaar 2 keer per iaar Nee, standaard 
Contactmomenten voor groot zakeliike bedriiven 2 keer oer iaar 2 keer per j aar Nee, standaard 
Duur van de dienst met bankmedewerker exclusieve particulieren 120 minuten 120 minuten Nee, standaard 
Duur van de dienst met bankmedewerker midden en klein zakeliik 120 minuten 120 minuten Nee, standaard 
Duur van de dienst met bankmedewerker groot zakeliike bedriiven 240 minuten 240 minuten Nee, standaard 
Bezettingsgraad bankmedewerkers 60% 60% Nee, standaard 
Totaal aantal FTE Advies (exclusief ondersteuninf!.) 60,71 FTE 66,27 FTE Ja, arnumentatie 

Tabel 32 Input - ouput voor Bedieningsconcepten 

De bepaling van het aantal FTE Bediening is niet relevant omdat Rabobank Tilburg nog geen Winkel heeft die is 
ingedeeld volgens de normen van RNAB. 
Het aantal Distributiekanalen voor Zelfbediening komt volgens de standaard norm neer op 42 Geldautomaten. 
Rabobank Tilburg heeft 23 Geldautomaten geYnstalleerd in haar werkgebied. Dit is een afwijking van 19 
Geldautomaten. Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat, ten eerste het systeem geen rekening houdt met 
combinatie van Geldautomaten. Als drie Geldautomaten bij elkaar geplaatst worden dan zal een geringere 
overcapaciteit aanwezig moeten zijn dan als een Geldautornaat de pieken op moet vangen. Ten tweede wordt 
binnen het systeem niet gekeken hoe concentratie vraag opgevangen moet worden. Het berekent enkel en alleen 
het aantal apparaten inclusief per apparaat de benodigde overcapaciteit. Ten derde is het verband tussen het 
aantal transacties en Geldautomaten lineair aangenomen en dit blijkt bij een toename van het aantal 
Geldautomaten niet meer te gelden. In tabel 33 staan de Geldautomaten verdeeld over het werkgebied Tilburg. 

Vestigingsplaats Aantal 
Amarantstraat 70 I 
Burg. Van de Mortelplein 118a I 
Beethovenlaan 330 2 
Broekhovenseweg 59 2 
S ooorlaan 296 2 
Wilhelminapark 74 2 
Heiihoefpromenade I 3 
Piusplein 3 
Korvelseweg 122 2 
Westermark! 4 3 

Tabel 33 Geldautomaten in Tilburg 

Voor de berekening van het aantal FTE Advies is een variabele gewijzigd ten opzichte van de standaard. 
Aangezien Midden & klein zakelijke bedrijven ook bediend worden in het Adviescentrum zal de extra vraag 
berekend moeten worden. Verder worden de standaard van RNAB gebruikt. In totaal wordt 66,27 FTE berekend. 
Dit is exclusief de ondersteunende diensten. Volgens de heer Van der Pas komt de verhouding assistenten, 
adviseurs neer op ongeveer 2 assistenten per 1 adviseur. Het totaal aantal te huisvesten FTE is dan 198,27 FTE. 
Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat gemiddelde waarden gebruikt worden om het aantal FTE te 
berekenen. Het blijkt dus dat deze naar beneden bijgesteld kunnen worden. Daamaast is de verhouding tussen 
assistenten en adviseurs ruim genomen. 
Voor de berekening van het aantal vierkante meters voor het Adviescentrum wordt uitgegaan van de 186 FTE 
die op dit moment gehuisvest zijn, zie tabel 34. 
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Adviescentrum 
Standaard Lokale Standaard Lokale Totaal Totaal 

RNAB bank RNAB bank lokale bank RNAB 
Standaard werkplekken 182 werkplekken l 82 werkplekken !Om' !Om' 1820 m' 1820m' 

Stafwerkplekken 0 werkplckken 0 werkplekken 20m' 20m' Om' Om' 

Directiewerkplekken 2 werkplekken 4 werkplekken 26 m' 26m' 104m' 52m' 

Totaal aantal werkplekken 184 werkplekken 186 werkplekken 

Ondersteunendc ruimte 186 werkplekken 186 werkplekken 2, 75 m' per werkplek 2,75 m' per werkplek 512 m' 512 m' 

Computerruimte 2 stuks 2 stuks 26m' 26 m' 52m' 52 m' 

Sociaal pakket 0 stuks 0 stuks Om' Om' Om' Om' 

Representatief 0 stuks 0 stuks Om' Om' Om' Om' 

Seminar-ruimte 0 bezoekers 0 bezoekers 2,0 m' per bezoeker 0,0 m' per bezoeker Om' Om' 

lnstructie-ruimte 0 bezoekers 0 bezoekers 2,0 m' per bezoeker 2,0 m' per bezoekcr Om' Om' 

Bedrijfsrestaurant/kantine 186 werkplekken 0 werkplekken 0, 7 m' per bezoeker 0,0 m' per bezoekcr Om' 127,4m' 

Vergaderruimte 0 0 Om' Om' 

Spreekkamers 4 pers IO stuks 10 stuks 12m' 12 m' 120m' 120m' 

Spreekkamers 8 pers 2 stuks 2 stuks 20m' 20m' 40m' 40m' 

Spreekkamer 16 pers. I stuks 0 stuks 40m' 40m' Om' 40m' 

Constructie, installatie & verkeersruimten 50% 50% 1324 m' 1382 m' 

Totaa/ v/oeroppervlak Adviescentrum 3972 m' 4145,4 m' 

Tabel 34 Input - output Distributiekanalen 

In totaal is 3600m2 gerealiseerd. De verschillen zijn te verklaren doordat binnen <lit Adviescentrum gebruik 
wordt gemaakt van flexibele werkplekken. Dit zorgt voor een reductie van het aantal vierkante meters. Dit 
systeem houdt daar geen rekening mee. Daamaast wordt het opslagpercentage van 50 % als veel ervaren. Gezien 
de invloed op het totaal aantal vierkante meters, is nader onderzoek naar dit opslagpercentage noodzakelijk. Een 
oplossing zou kunnen zijn door voor de verschillende onderdelen aparte percentages in het systeem worden 
gebruikt. Daamaast heeft Rabobank Ti Iburg geen stafwerkplekken gerealiseerd. De staf maakt gebruik van de 
normale werkplekken. Dit zorgt ook voor een reductie van het aantal vierkante meters. Het totaal zou hoger 
uitgevallen zijn als geen gebruik gemaakt kon warden van het bedrijfsrestaurant van het Interpolis gebouw. 

Omdat binnen RNAB nog geen standaard geformuleerd is voor een Adviescentrum voor de technische 
oplossingen kunnen hierover nog geen uitspraken gedaan warden. Volgens de heer Van der Pas zou het 
Adviescentrum in Tilburg een goed voorbeeld project zijn. Mede door de standaard materialen die voor elke 
verdieping gebruikt zijn en het interieur overeenkomt met andere filialen in Tilburg. De heer Van der Pas heeft 
gestreefd om de Rabobank in Tilburg wat betreft sfeer en uitstraling te standaardiseren. Verschillende technische 
oplossingen zijn dan ook door hem toegepast binnen verschillende kantoren. Het verschil <lat aangegeven is voor 
Lokale omstandigheden ( onvermijdelijke, gewenste en standaard technische oplossingen) wordt dan ook door de 
heer Van der Pas ondersteund. 
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9.3 Conclusie 

Het model kan pas volledig doorlopen worden als door RNAB de standaarden voor de verschillende technische 
oplossingen geformuleerd zijn. Per werkgebied zullen de verschillende invoer variabelen bepaald moeten 
worden. Voomamelijk de onderverdeling van particulieren en bedrijven moet duidelijk zijn. Dit heeft namelijk 
grote invloed op het eindresultaat van de berekening. 

Voor Zeltbediening zal bekeken moeten worden wat de invloed is van meerdere Geldautomaten op een locatie. 
Het blijkt namelijk dat het lineaire verband dat verondersteld werd niet op gaat bij meer dan vijf Geldautomaten 
verdeeld over het werkgebied. Naarmate het aantal transacties groter wordt zal het aantal Geldautomaten niet 
evenredig toenemen. Een afname is zelfs te constateren. Dit wordt verklaard doordat de overcapaciteit per 
nieuwe Geldautomaat niet meegerekend wordt. Zo wordt ervan uitgegaan dat per automaat de overcapaciteit 
noodzakelijk is . Doorgaans worden twee a drie Geldautomaten naast elkaar geplaatst. Een overcapaciteit per 
Geldautomaat is dan niet noodzakelijk. Het rekenmodel zal aangepast moeten worden om clustering van 
Geldautomaten te ondervangen. 

Voor het bepalen van het aantal vierkante meters in het Adviescentrum is het systeem eenvoudig te gebruiken. 
De verdeling van het aantal FTE over de verschillende werkplekken is afhankelijk van de lokale bank. Zo blijkt 
Rabobank Tilburg geen stafwerkplekken te hebben. Stafmedewerkers maken gebruik van de normale 
werkplekken. Rabobank Tilburg maakt gebrnik van flexibele werkplekken waardoor minder vierkante meters 
noodzakelijk zijn. Dit systeem gaat uit van het traditionele kantoorconcept waarbij per FTE een werkplek 
gerealiseerd wordt. Voor de berekening van het aantal werkplekken na invoering van flexibele werkplekken kan 
een reductiefactor warden gebruikt. Het opslagpercentage van 50% voor constrnctie, installatie & 
verkeersruimten is aan de ruime kant. Nader onderzoek is gewenst. Een opdeling naar de verschillende 
onderdelen is aan te bevelen. Zo krijgt men namelijk meer inzicht in de invloed van de individuele onderdelen op 
het totaal. RNAB heeft nag geen standaard geformuleerd voor de verschillende technische oplossingen in een 
Adviescentrum. Het Adviescentrum in Tilburg zou op basis van de verschillende technische oplossingen als 
standaard voor RNAB gaan fungeren . Op basis van het standaard kantoor in Tilburg kunnen nieuwe 
Adviescentra met elkaar vergeleken worden. Zolang de standaard nog niet geformuleerd is, kunnen gebouwen 
niet met elkaar vergeleken warden. 
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10 Conclusie & aanbevelingen 

Op grand van het onderzoek worden de volgende conclusies gedaan: 
• Uit onderzoek komt naar voren dater binnen Rabobank Nederland Aangesloten Banken wel een model is 

voor het huisvestingtraject, "De Groenlichtprocedure". De criteria op basis waarvan de uiteindelijke 
beslissing genomen wordt, zijn binnen deze procedure niet helder. 

• De beslissing beperkt zich alleen tot de investeringsuitgaven en niet welke gevolgen de investering heeft 
voor de exploitatieperiode van het gebouw. Beoordeling van investeringen betekent dat keuzes gemaakt 
worden uit gewenste technische oplossingen. De investeringsbeslissing kan het beste genomen worden op 
basis van jaarkosten, omdat elk gebruikspraces met jaarlijkse inkomsten en uitgaven rekent. 

• De Rabobank werkt met een te lange levensduur voor de afschrijving van haar gebouwen. Uit analyse van 
het bankproces van de Rabobank blijkt dat bet gebouw te splitsen is in delen die een sterke of geringe relatie 
met het gebruiksproces hebben. Het gebruikspraces bepaalt zowel de opdeling van het gebouw in groepen 
elementen als de daaraan te koppelen levensduur. Binnen de Rabobank zijn vier levensduurcategorieen te 
herkennen vanuit het gebruiksproces, 40, 25, 10 en 5 jaar. Dit uiteraard in relatie tot het conditieverloop van 
de verschillende elementen. Bovendien kunnen vanuit het gebruiksproces relaties gelegd worden met 
onderhoud, verbeteringen en vemieuwingen. 

• Standaardiseren betekent dat RNAB de goedkoopste keuze heeft gemaakt uit de technische oplossingen. Als 
op de markt een nieuwe techniscbe oplossing wordt gebracbt, die voldoet aan de eisen, wensen en kwaliteit 
van RNAB, dan zal het altematief tot standaard verheven moeten worden. De voorwaarde hiervoor is dat de 
oplossing in jaarkosten goedkoper is dan de huidige standaard 

• Door te standaardiseren kunnen afwijkingen op de standaard eenvoudig achterhaald en verklaard worden. 
Als een lokale bank wil afwijken van de door RNAB geformuleerde standaard dan zal aannemelijk gemaakt 
moeten worden dat de extra investering noodzakelijk is voor het primaire bankproces. 

• Het beslissingsondersteunend model werkt, maar de veronderstellingen die gedaan zijn binnen het model 
zullen nader onderzocht moeten worden. 

• Uit de case Tilburg blijkt er geen lineair verband te zitten tussen het aantal geldtransacties en het aantal 
geldautomaten <lat biervoor berekend wordt. 

Op grond van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
• Voor bet formuleren van de standaard, gewenste en onvermijdelijke tecbniscbe oplossingen voor de 

verscbillende Distributiekanalen zal nader onderzoek noodzakelijk zijn. 
• De standaard opslagpercentages die voor constructie-, verkeers- en installatieruimte gebruikt worden vragen 

om extra aandacbt door de grate invloed op bet totaal aantal vierkante meters. 
• Voor bet bepalen van bijvoorbeeld het aantal Geldautomaten in het rekenmodel zal een andere methode 

toegepast moeten worden. Het veronderstelde lineaire verband tussen aantal transacties en bet aantal 
Geldautomaten gaat namelijk niet op. 

• Om bet gebruiksgemak van het programma te vergraten zullen invoerschermen gemaakt moeten worden die 
het invullen van de verschillende gegevens vereenvoudigen. 

• Dit onderzoek geeft aan welke gegevens noodzakelijk zijn voor de beoordeling van een 
investeringsbeslissing voor de Regio Directie. Om de gegevens te arcbiveren en te onderhouden zal een 
database ontwikkeld moeten worden. Zo kunnen de gegevens over investerings-, onderhouds- en 
sloopuitgaven gecentraliseerd worden, zodat de informatie voor de gehele organisatie toegankelijk is. Het 
opslaan van de inforrnatie per element verdient de voorkeur. 

• Lokale banken zullen, door de voorgestelde standaardisering, een dee! van de autonome status kwijtraken. 
Het heeft dan ook de voorkeur lokale banken te laten inzien dat de voorgestelde maatregelen noodzakelijk 
zijn op basis van argumentatie. Deze argumentatie zal vooral vanuit de visie van kostenoverweging moeten 
plaatsvinden. Voorbeelden zullen gegeven moeten worden, die concreet geld opleveren anders zal de 
bereidbeid om mee te werken alleen maar afnemen. 
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