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Samenvatti ng 
De aanleiding voor dit onderzoek naar een aanpak voor de beheersing van de inrichting, zijn 
de afstemmingsproblemen van de inrichting op het bouwproces en de moeilijke beheersing 
van de inrichting zelf. Door deze afstemmingsproblemen kan het voorkomen, dat de 
geplande tijdsduur voor de inrichting en daarmee de tijd voor de gehele bouwplanning wordt 
overschreden, de kosten boven het budget rijzen en de optimale kwaliteit niet wordt bereikt. 

Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een aanpak voor het beheersen van de 
inrichting bij nieuwbouw van kantoorpanden. Beheersen in het bouwproces gebeurt door 
projectmatig te werken met de beheersfactoren geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. 
In dit onderzoek is bekeken of deze projectmatige aanpak ook voor de inrichting een 
hulpmiddel kan zijn. Verder is onderzocht wat vanuit de organisatie, het bouwproces en de 
inrichting zelf, de ingredienten voor een instrument moeten zijn, om de inrichting op 
projectmatige wijze te kunnen doorlopen. Met deze ingredienten is het instrument ontworpen. 

Bij projectmatig werken gelden de vier sleutelbegrippen definieren, faseren, beheersen en 
beslissen. Het project moet duidelijk omschreven warden, het wordt opgesplitst in delen, de 
fasen, beheersen gebeurt aan de hand van de beheersfactoren en de beslissingen moeten 
op het juiste moment door de betrokken personen genomen warden. Om deze 
sleutelbegrippen per project in beeld te brengen zal eerst meer bekend moeten zijn over de 
organisatie. Elke organisatie is anders en heeft daarmee andere eisen en wensen. Per 
organisatie moeten de typerende behoeften, eisen en wensen in beeld gebracht warden door 
middel van een organisatieanalyse. De inrichting levert een bijdrage aan de 
bedrijfsprocessen en heeft een effect op het werkproces, wat terug te zien is in de 
arbeidstevredenheid en daaropvolgend de productiviteit. De gewenste inrichtingselementen 
en de eisen en wensen per inrichtingselement zijn hieruit ingredienten voor het instrument. 

Verder wordt voor het instrument gebruik gemaakt van een bouwprocesfasering van 13 
fasen om zo de inrichting duidelijk in een bouwfase te kunnen plaatsen. Activiteiten die in het 
bouwproces plaatsvinden, zoals het opstellen van een vlekkenplan en wandenplan zijn van 
belang voor het moment waarop activiteiten voor de inrichting ter sprake moeten komen. 

Parallel aan het bouwproces moet gestart warden met de inrichting, omdat enerzijds de 
grenzen tussen bouwproces en inrichting niet altijd even duidelijk te leggen zijn en omdat 
veel aspecten van de inrichting, zoals de verbondenheid met het casco, in het bouwproces al 
moeten warden meegenomen. Om de inrichting zelf soepel te laten verlopen is een goede 
beheersing nodig. De fasen van de inrichtingselementen lopen niet gelijktijdig en daarom zal 
ieder inrichtingselement apart als klein project behandeld warden met haar eigen fasering en 
beheersing. Beslissingen over de inrichting moeten op het juiste moment in het bouwproces 
warden genomen, zodat de inrichting een goede aansluiting vindt op de bouw. Hierbij zijn 
een communicatie- en organisatieplan van belang. Voor het beheersen van de 
inrichtingselementen is een beheerschema opgesteld met daarin de activiteiten per fase van 
het inrichtingselement en ook de beheersactiviteiten. Dit beheersschema vormt de basis voor 
een planningsschema en een totaalschema voor de planning van de inrichting in het 
bouwproces. 

Alie activiteiten die in het beheersschema warden genoemd, gelden voor alle 
inrichtingselementen. Naast het beheersschema is een planningsschema gemaakt waarin de 
specifieke activiteiten per inrichtingselement staan, als aanvulling op het beheersschema. 
Met behulp van het beheersschema en het planningsschema is een totaalschema gemaakt 
waarin, met behulp van kleuren en codes, elk inrichtingselement per fase geplaatst wordt in 
de bouwplanning. Het totaalschema is bedoeld als voorbeeld en leidraad voor een 
bouwprocesplanning. leder bouwproces is uniek en er zal een nieuwe planning gemaakt 
moeten warden. In het totaalschema warden de momenten aangegeven waarop uiterlijk een 
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beslissing over een inrichtingselement moet warden genomen, zodat niet te laat wordt 
gestart met het nadenken (orientatie en definitiefase) over een bepaald inrichtingselement. 
Dit moment is in elke bouwplanning gelijk. De drie schema's samen vormen het instrument 
wat dient als hulpmiddel voor de projectleider voor het plannen en beheersen van de 
inrichting. 
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Met behulp van het instrument kan de tijdsplanning van de inrichting in de hand gehouden 
warden, de kwaliteit wordt in het programma van eisen van het inrichtingselement vastgelegd 
en per fase moet warden getoetst aan het totale budget. Ook de aansluiting van de inrichting 
op het bouwproces wordt vereenvoudigd met behulp van het instrument. De inrichting blijft 
het hele bouwproces door meespelen en de inrichtingsfasen kunnen goed gepland warden in 
het bouwproces. Dit vereist wel een goede communicatie en informatievoorziening met het 
bouwteam en het inrichtingsteam. 
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1 lnleiding en onderzoeksopzet 

1.1 lnleiding 
In een inrichtingsproces zijn vaak de volgende - enigszins karikaturaal gestelde - fasen 
herkenbaar: 
1 enthousiasme; een mooi vooruitzicht; 
2 ontnuchtering; aan het proces blijken meer haken en ogen te zitten; 
3 paniek; tijd- en kostenaspecten komen onder grote druk te staan; 
4 het zoeken naar noodoplossingen en naar een schuldige 
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Bij een nadere analyse zal wellicht blijken dat de geplande tijdsduur werd overschreden, de 
kosten boven het budget zijn gerezen en de optimale kwaliteit niet werd bereikt. Deze 
situatie is natuurlijk niet wenselijk en de uitdaging lag dan ook bij het ontwikkelen van een 
aanpak voor de inrichting zodat het proces beheerst kan worden en een goede aansluiting 
wordt gevonden op het bouwproces, zodat kosten, de kwaliteit en de tijdsplanning in de hand 
kunnen worden gehouden. 

In dit onderzoek zal bij het zoeken naar een aanpak voor de inrichting van kantoorpanden de 
inrichting in samenhang met het bouwproces en de organisatie van de gebruiker bekeken 
worden en wordt onderzocht of een projectmatige aanpak, zoals deze bij het bouwproces 
dagelijks gebruikt wordt, in een gewijzigde vorm, ook voor de inrichting toepasbaar is. Er zijn 
dus meer zaken van belang dan het proces van de inrichting alleen. 

Het belang van inrichting voor de organisatie 
Elke organisatie is uniek en de inrichtingsvraag zal per organisatie dus ook uniek zijn. Het 
ontwerpen en plannen van de inrichting is onlosmakelijk verbonden met de werknemers en 
hun behoeften, de primaire en secundaire processen binnen de organisatie en de directe 
werkomgeving. In kantoren wordt productiviteit tot stand gebracht door kantoorarbeid en de 
omgeving moet eraan bijdragen dat activiteiten, zoals administreren, archiveren, 
communiceren en concentreren, optimaal kunnen worden uitgevoerd. Het wordt algemeen 
aangenomen dat er een relatie is tussen de productiviteit van medewerkers en de fysieke 
kantooromgeving. De inrichting levert een bijdrage aan de bedrijfsprocessen en dit is 
meetbaar via de invloed van die inrichting op de kwaliteit. Omdat elke organisatie uniek is, 
met een eigen strategie, structuur en cultuur, zullen de eisen en wensen ten aanzien van de 
inrichting per organisatie verschillen. 

Beheersing van de inrichting 
Als we kijken naar de inrichting, dan blijkt dat er hierbij vaak weinig projectmatig gewerkt 
wordt. In dit onderzoek zal worden bekeken of een eenduidige projectmanagement aanpak, 
waarbij de factoren geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit een rol spelen, voordeel kan 
opleveren bij het ontplooien van nieuwe activiteiten voor de inrichting. 

Aansluiting van het inrichtingsproces op het bouwproces 
Nieuwbouw en inrichting van een kantoorpand liggen als proces in elkaars verlengde. Eerst 
dient immers het gebouw te worden gerealiseerd (ruwbouw) voordat met de daadwerkelijke 
inrichting kan worden begonnen. Een nog steeds algemeen geldende opvatting is dat de 
inrichting volgend is op de nieuwbouw. Qua uitvoering klopt dit voor wat betreft de roerende 
zaken en delen van de afwerking, maar dat gaat niet voor het geheel op. Het bouwproces 
dient dan ook vanuit de 'inrichtingsgedachte' te worden gestart. Het bouwtraject heeft al in 
een heel vroeg stadium gegevens nodig met betrekking tot het gewenste toekomstige 
gebruik. Verschillende eisen en wensen van de gebruiker hebben directe invloed op de 
gebouwgebonden eigenschappen van het vastgoed. Bijvoorbeeld zijn de te realiseren 
relaties tussen afdelingen van invloed op de indeling, heeft het te kiezen kantoorconcept een 
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wezenlijke invloed op de installatietechnische voorzieningen en hebben de gewenste 
voorzieningen invloed op mogelijkheden en beperkingen voor andere voorzieningen. 
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Om tot een goede, beheersbare aansluiting van de inrichting op het bouwproces te komen is 
een planningsinstrument ontwikkeld. Dit instrument moet als leidraad dienen voor de bouw
en inrichtingsplanning van een bouwproject en hiermee kunnen de keuzes voor de inrichting 
op het juiste moment in het bouwproces genomen worden zodat men gedurende de 
uitvoering en na oplevering niet voor onnodige problemen komt te staan door foutieve of te 
late beslissingen. 

1.2 Probleem- en doelstelling 
Het bouwproces is een duidelijk, goed beheersbaar proces, opgebouwd uit fasen met elk 
een eigen beslismoment. Bij het bouwproces wordt gewerkt met een projectmatige aanpak. 
De planning van de inrichting binnen dit bouwproces is minder duidelijk en minder goed 
beheersbaar en hierbij worden vaak beslissingen genomen op tijdstippen wanneer nog niet 
over de gewenste uitkomst is nagedacht. Belangrijk hierbij is dat de gebruiker in een vroeg 
stadium zijn behoeften kenbaar maakt en dat de inrichtingselementen parallel aan het 
bouwproces worden gepland, zodat beslissingen op het juiste moment genomen kunnen 
worden en dit de kwaliteits- tijds en kostenbewaking zal vereenvoudigen. 

Probleemstelling 

Op welke manier kan de inrichting bij nieuwbouw van kantoorpanden beheerst 
worden? 

Volgend uit deze probleemstelling kunnen de volgende deelvragen worden gesteld: 
1. Wat is het belang van inrichting voor de organisatie? 
2. Hoe kan de inrichting beheerst worden? 
3. Op welk moment moeten welke beslissingen genomen worden over de inrichting? 
4. Hoe vindt de aansluiting van de inrichtingselementen op het bouwproces plaats? 

Doelstelling 
Dit onderzoek heeft als doelstelling: 

Het opstellen van een aanpak voor het beheersen van de inrichting bij nieuwbouw 
van kantoorpanden. 

1.3 Afbakening 
De afbakening van het onderzoek is als volgt: 

de ontwikkelde aanpak is specifiek bruikbaar voor nieuwbouwsituaties 
er wordt gekeken naar de inrichtingselementen voor kantoorpanden 
het gebruik van een projectmatige aanpak voor de inrichting is uitgangspunt 

Verder is de ontwikkelde methode voornamelijk bedoeld om het overzicht over het project te 
houden en zal dus vooral voor de projectmanager geschikt zijn. Daarom wordt dus uitgegaan 
van een traditioneel bouwproces met projectmanager. 

Nieuwbouw 
Het eindproduct van dit onderzoek is gemaakt voor nieuwbouw van kantoorpanden. 
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Bij een bestaand pand moet de inrichting aangepast worden aan de randvoorwaarden die 
worden gesteld door het aanwezige gebouw, met eventuele verbouwingen. 
Bij nieuwbouw kunnen de meeste problemen die bij de inrichting naar boven komen, in de 
bouw al worden voorzien. Door uit te gaan van nieuwbouw van een kantoorpand, wordt de 
basis van de aanpak zo breed mogelijk bruikbaar. Een aanpak voor de inrichting van 
bestaande kantoorbouw zal misschien later hierop gebaseerd kunnen worden. 

Kantoororganisatie 
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Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de inrichting van kantoorpanden. Een kantoorpand is 
een gebouw of werkvertrek voor (administratieve) zakelijke bezigheden of voor ambtelijke 
diensten. [woordenboek, Kleine Koenen] 
Een kantoororganisatie is een werkgemeenschap waarin het accent ligt op hoofdarbeid en 
waarin die hoofdarbeid voor een groot deel geconcentreerd is in een of meer gebouwen. 
[Berenschot] 

Projectmatige aanpak 
Het bouwproces kent een projectmatige aanpak. Dit wil zeggen dat hierbij gebruik wordt 
gemaakt van een gefaseerde besluitvorming en een integrale beheersing van de tijds-, geld-, 
kwaliteits-, informatie- en organisatieaspecten van het project. In dit onderzoek wordt 
gekeken of deze aanpak ook bruikbaar is voor de beheersing van de inrichting. 

Traditionee/ bouwproces met projectmanager 
Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een traditioneel bouwproces met projectmanager. 
Architect en adviseurs hebben hierbij een volledige opdracht, de keuze van uitvoerende 
bedrijven vindt plaats op basis van bestek en tekeningen. 

opdrachtgever 
Het bouwproces is in de afgelopen jaren zodanig 
complex geworden dat de taak van leiden van het 
project te zwaar is geworden voor de traditioneel 
ingestelde architect. 

Professionals: De proJ·ectmanager is hierbiJ. voor wat betreft de 
-architect 
-adviseur project/ procesleiding en de budgetbeheersing projectmanager 

installaties ingeschakeld en is de vertrouwenspersoon van de 
opdrachtgever. Hierbij neemt de projectmanager -constructeu r kostendeskundige 

een deel van de taken in het voorbereidingsproces 

uitvoerende bedrijven van de adviseurs over, alsmede de directievoering 
en het toezicht. 
De opdrachtgever sluit, op advies van en voorbereid 

door het projectmanagement, contracten met adviserende en uitvoerende bedrijven. 
De aanpak die zal worden voorgesteld als conclusie van dit onderzoek is een handvat voor 
de projectmanager bij het houden van toezicht over het inrichtingsdeel van het project en de 
beheersing daarvan. Andere organisatievormen van het bouwproces zijn terug te vinden in 
bijlage 8. 

1.4 Plan van aanpak 
Na het opstellen van de probleem- en doelstelling volgt een literatuurstudie naar het 
projectmatig werken, de gebruiker, het bouwproces en de inrichting. Aan de hand van deze 
literatuurstudie zal de opbouw van de aanpak warden omschreven waarna deze aanpak 
wordt uitgewerkt tot een instrument. Hierna volgt een evaluatie van het instrument door 
middel van interviews, met een terugkoppeling. Als laatste komen de conclusies en 
aanbevelingen van het totale onderzoek aan bod. 
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2 Projectmatig werken 

2.1 lnleiding 
Bij het bouwproces is de projectmanagement aanpak een standaard. Met dit onderzoek 
wordt aansluiting gezocht van de inrichting op het bouwproces, daarom zal worden bekeken 
of een eenduidige projectmanagement aanpak ook voordeel kan opleveren voor de 
inrichting. Hiervoor zal eerst in dit hoofdstuk het projectmatig werken in het algemeen 
worden beschreven. 

2.2 Definitie 
In de bouwwereld wordt het hele proces van initiatief tot oplevering een bouwproject 
genoemd. Een projectmatige aanpak van problemen of uitdagingen, zoals het bouwen van 
een gebouw, houdt in dat de direct betrokkenen er bewust voor hebben gekozen om alle 
relevante activiteiten binnen het kader van een project te plaatsen. Omdat in dit onderzoek 
ook voor de inrichting gebruik wordt gemaakt van een projectmatige aanpak is het van 
belang om te beschrijven wat een project dan precies is. De volgende definitie is van 
toepassing: 

Een project is een geheel van onderscheidbare activiteiten, gericht op een of meer 
concrete resultaten waarin een of meer zelfstandige personen (klanten, gebruikers, 
opdrachtgevers) belang stellen. De resultaten dienen binnen een bepaalde tijdsperiode 
en met beperkte middelen bereikt te worden en omvatten voor de betrokken personen 
(opdrachtgever en opdrachtnemer) een of meer geheel nieuwe elementen. 

[Spinner, Koolma en van der Schoot 1982]. 

Bij projectmatig werken wordt eenmalig een maximale prestatie geleverd, met een beperkte 
hoeveelheid middelen, waarbij effectiviteit wordt nagestreefd. Hierbij worden de historisch 
gegroeide taak- en verantwoordelijkheidsverdeling geheel of gedeeltelijk vervangen door een 
tijdelijke structuur. De oorspronkelijke probleemstelling van de gebruiker (klant, afnemer) 
wordt stapsgewijs vertaald in functionele en operationele eisen, zodat de gebruiker 
regelmatig de tussenresultaten van het project kan toetsen aan zijn probleemsituatie en alle 
relevante activiteiten worden zoveel mogelijk verdeeld in fasen, zodat een gelijkmatige inzet 
van middelen vaak onmogelijk is. 

Het projectmatig werken plaatsen we tussen de twee uitersten van improviserend en 
routinematig werken in (fig. 2.1 ). Deze toepassingssituaties staan niet los van elkaar, maar 
vloeien in elkaar over. Projectmatig werken ligt voor de hand indien het gewenste resultaat 
weliswaar niet volstrekt nieuw is, maar wel veel nieuwe elementen of aspecten omvat, 
waarbij mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden dat resultaat moeten bereiken 
en men een eenmalige prestatie moet leveren, met beschikking over beperkte middelen om 
het te bereiken. 

projectmatig 
werken 

fig. 2.1 projectmatig werken, tussen twee uitersten in 
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2.3 Werkwijze 

2.3.1 Het, wij en ik 
J. Bos en E Harting (1998) gaan uit van drie belangrijke facetten bij het projectmatig creeren. 
De 'wij'-kant, de 'ik'-kant en de 'het'-kant. De 'het'-kant gaat uit van de traditionele 
benadering. De 'wij'- en 'ik'-kant zijn meer van belang voor de lange termijn relatie van de 
samenwerkingspartners en de persoonlijke betrokkenheid. 

'Het'-kant 
-definieren 
-faseren 
-beheersen 
-beslissen 

project 

'lk'-kant 
-inspiratie 

Wij'-kant 
-samenwerking 
-teamgeest 
-beheren van relaties 
-cultuur 

-persoonlijke groei 
-kernkwaliteiten 
-leiderschap 

fiq. 2.2 de 'het'-, 'wii'- en 'ik'-kant 

De 'wij'-kant of samenwerkingskant 
Bij projectmanagement is er, naast de 
gedachte voor de systematiek, ook 
steeds meer aandacht gekomen voor de 
'wij'-kant, dat wil zeggen de sociale en 
relationele aspecten die een rol spelen 
in en om projecten. Het gaat hierbij om 
aspecten als samenwerking, teamgeest, 
beheren van relaties en cultuur. 

De 'ik'-kant of leiderschapskant 
De 'ik' -kant wordt vaak sterk onderschat 
in projectmanagement. Deze kant 
verdient volgens J. Bos en E. Harting 
om twee redenen aandacht te krijgen in 
een project. In de eerste plaats gaat het 
om een principiele kwestie. Werk hoort 
waar mogelijk een bijdrage te leveren 
aan de persoonlijke groei en 

ontwikkeling van degenen die dat werk verrichten. Naarmate dat meer het geval is, blijken 
zowel de organisatie als het individu daarvan te profiteren. De tweede reden is meer 
pragmatisch van aard. Motivatie en draagvlak voor een project hebben alles te maken met 
de mate waarin de betrokkenen zich verbonden voelen met het betreffende project en het in 
staat zijn zelf vorm te geven aan het project en hun bijdrage daaraan. Hoe meer ruimte er 
bestaat voor eigen inbreng, des te groter zal de inzet van de betrokkenen zijn 

'Het'-kant of structuurkant 
Deze kant gaat uit van de traditionele benadering van projectmanagement, het definieren, 
faseren, beheersen en beslissen. Het wordt de 'het'-kant genoemd omdat het gaat om de 
meest tastbare aspecten van een project: het systeem, de structuur en de procedures. 
De traditionele benadering van een project rust op twee peilers: 
1 een gefaseerde besluitvorming voor de alternatieven die men voorhanden heeft; 
2 een integrale beheersing van de geld-, risico-, organisatie-, tijd-, informatie-, communicatie
en kwaliteitaspecten van het project. 
Een gefaseerde besluitvorming voor de alternatieve mogelijkheden houdt in dat men 
stapsgewijs en in een bepaalde volgorde die alternatieven vergelijkt en reduceert. 
Eerst (door)denken dan doen, eerst globaal overzien, dan specifiek uitwerken (van grof naar 
fijn), het project beurtelings van voren naar achteren, en van achteren naar voren 
doordenken. Deze regels warden in elke fase weer gehanteerd 
Een integrale beheersing van geld-, organisatie-, tijd-, informatie- en kwaliteitaspecten kan 
men realiseren door voor elk van deze aspecten een en hetzelfde beheersingsconcept te 
hanteren. 
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2.3.2 Sleutelbegrippen 
T. Gevers en T. Zijlstra stellen in 1995 in 'praktisch project management' dat er vier 
sleutelbegrippen bij een projectmatige aanpak zijn: definieren, faseren, beslissen en 
beheersen. Al eerder is door Wijnen, Renes en Storm uitgegaan van qrie sleutelbegrippen. 
Definieren werd door Gevers en Zijlstra gei"ntroduceerd. 

Definieren 
De probleemstelling, doelstelling en het beoogde resultaat dienen duidelijk gedefinieerd te 
worden. Er moet worden afgebakend wat wel en niet tot het project zal behoren en 
beschreven wat de mogelijke effecten van het project zijn. Het definieren gebeurt in de 
orientatiefase van een project. 

Faseren 
Onder faseren wordt verstaan: het in logische stappen verdelen van alle projectactiviteiten 
die noodzakelijk zijn om het gewenste projectresultaat te bereiken. 
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Een algemene hoofdfasering die veel wordt gebruikt is het faseringsmodel 'systems 
management' volgens Wijnen, Renes en Storm (1990), waarin de volgende hoofdzaken zijn 
te onderscheiden: orientatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en gebruik. 
Deze hoofdfasering kan gebruikt worden bij projecten zowel voor de bouw als voor de 
inrichting. Een uitgebreide omschrijving van de fasen is terug te vinden in bijlage 2. 

Beslissen 
Bij beslissen gaat het erom dat vanaf de start tot aan het eind van het project bepaalde 
gespecificeerde beslissingen ('go'/ 'no go') op het juiste moment in het projecttraject, bij 
voorkeur aan het eind van een fase, worden genomen. Beslissen vormt de brugfunctie ten 
opzichte van het faseren en het beheersen. Belangrijk hierin is dat per fase een 
fasedocument wordt opgesteld, op basis waarvan de opdrachtgever kan beslissen. 

Beheersen 
Het beheersen omvat alle sturende en regelende activiteiten die erop zijn gericht de 
activiteiten in elke fase planmatig te laten verlopen. De beheersfactoren zijn geld, 
organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Het projectmanagement dient deze aspecten continu 
te bewaken door de startconditie, of startrandvoorwaarden, te vergelijken met de stand bij 
het afsluiten van een fase. Hierbij wordt een verklaring gegeven bij geconstateerde 
verschillen. Het fasedocument bevat doorgaans tevens een conclusie en aanbeveling voor 
het vervolg van het project, dan wel de stopzetting van het project. 

geld 

organisatie 

tijd 

informatie 

kwaliteit 

bouwproject 

Project
resultaat met 
bepaalde 
kwaliteit 

Fig. 2.3 productiemiddelen omzetten in een resultaat met bepaalde kwaliteit 

Het projectteam (organisatie) krijgt gedurende een bepaalde periode (tijd) de gelegenheid 
een projectopdracht uit te voeren, gebruikmakend van een budget (geld) en in voortdurende 
wisselwerking met de omgeving (informatie en ook communicatie). In het bouwproces 
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worden de 'productiemiddelen' geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit omgezet in het 
projectresultaat met een bepaalde kwaliteit (fig. 2.3). Deze 'productiemiddelen worden dan 
de beheersaspecten genoemd. Deze aspecten worden uitgewerkt in figuur 2.4. 

Naam Doer Norm 
Geldbeheersing Ervoor zorgen dat het project rendabel is, dat de kosten Budget 

van de projectactiviteiten binnen het budget blijven en dat 
de geplande opbrengsten van het projectresultaat tot 
stand (kunnen) komen 

Organisatiebeheersing Ervoor zorgen dat iedereen weet wat ieders taken, Beleidsplan 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, op welke 
wijze men met elkaar moet samenwerken en hoe het 
uiteindeliike oroiectresultaat overqedraqen kan worden 

Tijdbeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat er op tijd is en dat Planning 
de projectactiviteiten worden uitgevoerd volgens de 
tijdplanning door de toegewezen capaciteiten (mensen en 
middelen) 

lnformatiebeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat eenduidig is I nformatieplan 
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vastgelegd en goedgekeurd, dat van de beslisdocumenten Communicatieplan 
steeds bekend is welke de laatst geldende zijn, wat de 
distributie daarvan is en op welke wijze deze documenten 
gewijzigd mogen worden. Hiernaast ervoor zorgen dat de 
contacten tussen het project en de omgeving worden 
onderhouden (opdrachtgever, gebruiker, lijnmanagers 
etc.) Het opbouwen en in stand houden van de relaties 

Kwaliteitsbeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat goed genoeg is, PVE, Bestek 
d.w.z. dat het voldoet aan de (kwaliteits)eisen binnen de 
marges, dat tussenresultaten worden getoetst aan de 
eisen en dat de daarvoor benodigde middelen 
beschikbaar zijn 

Fig. 2.4 de beheersaspecten 

2.3.3 Risicomanagement 
In de bouw wordt steeds vaker aandacht besteed aan risicomanagement. Bouwen is het 
realiseren van iets nieuws; dus iets ondernemen om daarmee kansen te grijpen. Het 
deelnemen aan een bouwproject gaat altijd gepaard met risico's. In het bouw- en 
inrichtingsproces worden steeds meer risico's gelopen. Oorzaken zijn onder meer: 

de positieveranderingen van de partners bij toepassing van nieuwe bouwprocesmodellen 
en contractvormen 
het kwaliteitsbewustzijn van de consumenten 
de toenemende complexiteit van het bouwproces 
de korter wordende bouwtijden 
de invloed van de omgeving, inclusief de regelgeving (ARBO, milieu) 

Het is dus van belang om de risico's op te sporen en te beheersen. 

Het projectrisico is de mogelijke negatieve invloed van onzekere situaties of onzekere 
toekomstige scenario's of gebeurtenissen op de productiemiddelen (kwaliteit, tijd, geld). 

Dit is ook te vertalen als: het projectrisico is de onzekerheid over het bereiken van de 
projectdoelstellingen. 

Risicomanagement is het beheersen van de risico's en onzekerheden gedurende de 
projectlevensloop, met als doel de kans op een succesvolle realisatie van het project te 
verhogen 

[Risico management in de bouw; een verkenning, SBA, 2000] 
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Risicomanagement kent de volgende stappen: 
1 identificatie: het opsporen, herkennen, inventariseren van projectrisico's of risicobronnen; 
2 inschatting: het bepalen van de grootte van de projectrisico's naar zowel oorzaak (bron) als 
gevolg (projectdoelstelling); 
3 afweging: het afwegen/ toetsen van de ingeschatte risico's en het opstellen van de te 
treffen beheersmaatregelen; 
4 respons: het nemen van een beslissing over de geevalueerde risico's en het opstellen van 
te treffen beheersmaatregelen; 
5 beheersing: het implementeren van maatregelen waar dat nodig is en het periodiek 
monitoren en uitvoeren van een risico-check-up. 

Naast de 'het' -kant van het projectmatig werken spelen de 'wij'- en dus samenwerkingskant 
en de 'ik'- en dus betrokkenheidkant van het projectmatig werken een belangrijke rol bij 
risicomanagement. Organisatie en informatie door communicatie zijn essentieel voor het 
risicomanagementproces. Het belangrijkste doel hiervan is namelijk het op gang brengen en 
stimuleren van de communicatie en samenwerking tussen de leden van het projectteam en 
betrokken specialisten tijdens het identificeren, inschatten en beantwoorden van risico's. 
Alleen al het gezamenlijk nadenken over projectstrategie en knelpunten elimineert reeds een 
aantal risico's en onzekerheden. Risicomanagement is daarmee vooral een 
communicatieinstrument. Beslisdocumenten zijn dan ook van groat belang bij 
risicomanagement. Hieruit wordt namelijk de informatie gehaald op basis waarvan risico's 
onderkend en verdeeld kunnen worden. In deze beslisdocumenten moet dus iets gezegd 
warden over (beheersing van) risico's en onzekerheden, kansen en bedreigingen, zo 
mogelijk als uitkomst van een risicoanalyse. 

2.3.4 Plannen 
Onder plannen wordt verstaan: het uiteenzetten van verschillende onderdelen uit een 
projectplan in de tijd. De zes W's (waarom, wat, welke, welke wijze, wie, waarmee en waar) 
worden uitgezet in de tijd. 
Het opstellen van een goede planning behoort tot het takenpakket van de projectmanager. 
Activiteiten, middelen, mijlpalen en financien moeten in het projectplan warden vastgelegd. 
Tijdens deze vier planningen warden de volgende stappen doorlopen: 

begroot de activiteiten; 
leg de afhankelijkheden en relaties tussen de activiteiten vast; 
ken de middelen toe aan de activiteiten; 
voer de tijdsbeperkingen in die gesteld zijn door de opdrachtgever; 
bepaal de mijlpalen in overleg met de opdrachtgever; 
trek de financiele consequenties uit de toegekende middelen; 
toets de planning aan de geldelijke beperkingen die gesteld zijn door de opdrachtgever. 

Alie normen en aannames die in de vier planningen zijn gesteld, moeten apart onderbouwd 
worden. Hierbij zal ter sprake moeten komen: de gehanteerde methode om de activiteiten te 
begroten, de gehanteerde normen voor ziektes, de gehanteerde tarieven voor 
functionarissen, de prijzen van het materieel en materiaal. 

2.3.5 Aandachtspunten 
J. Reijniers gaat in 'doeltreffend projectmanagement' (1996) uit van vijf hoofdaspecten die 
van belang zijn voor een project en koppelt aan deze aspecten ook valkuilen, 
aandachtspunten, die bewaakt moeten worden voor het goede verloop van een project. 
Deze 'valkuilen' zijn voor elke opzet van een project van belang en komen dus ook bij elk 
project terug. 
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Vaak wordt gedacht dat: 
'De sleutel tot succes voor de projectmanager, is het vermogen om de werkzaamheden en 
de daarvoor benodigde tijd nauwkeurig te voorspellen. Een goede planning waarborgt 
succes'. 

15 

Volgens Reijniers is dit een misvatting. Managementproblemen kunnen niet opgelost worden 
met alleen rekenkunst. Er zijn diverse voorwaarden voor het slagen of falen van een project. 
Goed kunnen voorspellen is daarvan slecht een. Valkuilen kunnen gerangschikt worden 
onder vijf kopjes: 
1 fundamenten; 
2 planning; 
3 organisatie en coordinatie 
4 controle 
5 implementatie 

Fundamenten 
De houding van de directie in samenhang met het voorbereidende werk vormen het 
fundament voor het project. Als er scheuren in deze fundering zitten, lijdt het hele project 
daaronder. Twee zwakke plekken zijn in het bijzonder van belang. Er is onvoldoende steun 
voor het project, of de projectomschrijving deugt niet. Als het project niet van het begin af 
aan precies is omschreven, heeft dat drie consequenties. Ten eerste zijn de doelen van het 
project onnauwkeurig. Ten tweede is de reikwijdte van het project niet exact vastgesteld, 
zodat het project verkeerde problemen oplost en ten derde zijn de streefniveaus voor 
veranderingen rond personen, systemen en de organisatie niet in evenwicht met de nieuwe 
technologie die wordt ge·introduceerd. 

Fouten in de planning 
Bij het maken van de planning kunnen de volgende fouten worden gemaakt: 

het niveau van de planning is uniform; het plan bevat voor sommige gebruikers te veel 
details, voor andere te weinig; 
de planningsinstrumenten zijn onpraktisch; 
de reikwijdte van de planning is onjuist; 
de planningstechniek zet niet aan tot creativiteit en bevordert bureaucratie; 
de tijd- en kostenplanning is te optimistisch; 
de planning van de projectbezetting overschat de competentie en capaciteit van 
personen; 
de projectkalender houdt geen rekening met de tijd die verloren gaat; 
het plan slaat werkzaamheden over. 

Problemen in organisatie en coordinatie 
De volgende zaken kunnen leiden tot problemen bij het organiseren en coordineren: 

alternatieve organisatievormen worden niet overwogen; 
de verdeling van verantwoordelijkheden is niet omschreven; 
de principes van samenwerken zijn onduidelijk; 
sleutelfiguren zijn niet beschikbaar als ze nodig zijn; 
sleutelfiguren zijn niet gemotiveerd; 
de communicatie is slecht; 
de projectmanager is geen goed manager en kan niet voldoende delegeren, coordineren 
en controleren. 

Valkuilen bij controle 
Problemen bij het controleren kunnen de volgende oorzaken hebben: 

de projectmanager en zijn team begrijpen niet het doel van de bewaking; 
het plan en voortgangsrapporten zijn niet gei"ntegreerd; 
er bestaat geen duidelijk omschreven, formele communicatie tussen projectmanager en 
projectleden; 
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de projectmanager heeft de verantwoordelijkheid maar niet de formele bevoegdheid. 

Valkuilen bij implementatie 
Universele valkuilen, die gelden voor elke beroepsgroep, die zich kunnen voordoen bij het 
implementeren van werk zijn: 

men onderschat hoe moeilijk het is medewerkers met verschillende achtergronden te 
leiden; 
het plan of de specificatie wordt onbewaakt veranderd; 
activiteiten worden niet voltooid en gedocumenteerd voordat andere beginnen; 
de doelstellingen op het gebied van tijd, kosten en kwaliteit zijn niet in evenwicht. 

2.4 Resume 
Bij projectmanagement zijn drie facetten van belang: de 'het'-kant, de 'wij'-kant en de 'ik'
kant. Met alledrie de facetten moet rekening worden gehouden gedurende het verloop van 
een project. De 'het'-kant is de traditionele kant van projectmanagement. Hierin komen de 
aspecten definieren, faseren, beheersen en beslissen terug. Een duidelijke projectdefinitie is 
van belang om een goede start te maken, de fasering en beheersing zijn nodig om een goed 
resultaat te leveren met de juiste kwaliteit en de beslissingen moeten op het juiste moment 
worden genomen voor de projectvoortgang. 
De 'ik'- en 'wij'-kant zijn van belang voor het opkomende risicomanagement, wat steeds 
belangrijker wordt, door de positieveranderingen van de partners bij toepassing van nieuwe 
bouwprocesmodellen en contractvormen in het bouwproces, het toenemende 
kwaliteitsbewustzijn van de consumenten en de toenemende complexiteit van het 
bouwproces, de korter wordende bouwtijden en de invloed van de omgeving, inclusief de 
regelgeving (ARBO, milieu). Een goede beheersing van geld, kwaliteit en tijd kan het 
projectrisico verkleinen. Organisatie en informatie, vooral door goede communicatie zijn 
hierbij van groot belang. 
Daamaast is een duidelijke planning van het project van belang waar de aspecten definieren, 
faseren, beheersen en beslissen in terug komen, maar een goed planning alleen is niet 
voldoende. De fundamenten, organisatie en coordinatie, controle en implementatie van het 
project verdienen ook de aandacht. 
Om meer duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de projectmatige aanpak voor de 
inrichting wordt de inrichting in beeld gebracht. 
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3 lnrichting en de organisatie 

3.1 lnleiding 
Om het zowel fysiek als mentaal optimaal functioneren van de werknemers in 
kantoorgebouwen te bevorderen is het belangrijk dat zij zich comfortabel voelen. Een goede 
inrichting van kantoorgebouwen draagt bij aan het optimaal kunnen presteren van de 
werknemers en aan het beperken van het verzuim, en daarmee aan een bedrijfseconomisch 
doel. Maar wat is nu een goede inrichting van een kantoorgebouw? 

'The planning and (re)design of workspace cannot be undertaken in isolation from the needs of the 
people who work there and the work that they perform. You need to consider the whole picture of 
People, Process and Place and how all these aspects of work interact and overlap. Similarly, it is also 
not sensible or logical for an organisation to change and develop its people, or business processes, 
without considering its workplace. Yet so often it happens. " 
(Adryan Bell - Transforming the workplace 1999) 

Zoals Adryan Bell aangeeft met deze stelling warden er in de praktijk vaak veranderingen in 
de werkomgeving doorgevoerd zonder te kijken naar de behoeften van de gebruikers en hun 
werkzaamheden. De aspecten werkomgeving, gebruiker en werkprocessen hangen nauw 
met elkaar samen en als een van deze aspecten wijzigt, de anderen ook zullen wijzigen. Het 
gehele plaatje zal dus moeten warden overzien als er wijzigingen zullen plaatsvinden op een 
niveau. 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat wordt verstaan onder inrichting in dit onderzoek. 
Hierna zal de organisatie, en hierbinnen de inrichting als ondersteuning van de 
bedrijfsprocessen, bekeken warden. Aan bod komen, de kwaliteit van een kantooromgeving 
en twee tamelijk nieuwe ontwikkelingen om aan te geven wat het belang van de organisatie 
en haar werknemers voor de inrichting is. Elke organisatie is uniek, met een eigen strategie, 
werkprocessen, omgeving en cultuur, stijl van leidinggeven en identiteit, en heeft dus zijn 
eigen typerende behoeften en eisen en wensen ten aanzien van het kantoorgebouw en -de 
inrichting. Er zal een analyse van de organisatie plaats moeten vinden voordat de wensen 
ten aanzien van de inrichting bepaald kunnen warden. 

3.2 Definitie 
Voor dit onderzoek zal onder inrichtinQ van een pand het volQende warden verstaan: 

De installaties en voorzieningen voor diensten en middelen in een pand die onderling 
organisatorische, functionele of technische bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke 
nabijheid zijn gelegen. 

Bron: Prof. Ir. W.G. Keeris, Vastgoedbeheer Lexicon 

De installaties en voorzieningen uit de definitie zullen hierna benoemd warden als 
inrichtingselementen. 

Volgens D.D. de Gunst/ T. de Jong, [Planning en ontwerp van kantoorgebouwen, Delft 1989] 
moet de inrichting aan een aantal minimumeisen voldoen (fig. 3.1 ). De elementen moeten 
hygienisch zijn en voldoen aan fysiologische minimum eisen, De oppervlakten ervan mogen 
niet reflecteren en moeten door hun kleurstelling optimale visuele werkomstandigheden 
garanderen; de oppervlakten moeten waar dat van toepassing is, duurzaam en van goede 
structuur zijn, bijvoorbeeld slipvrij, De onderlinge afstemming van de elementen moet 
berusten op moderne normen voor 'organisatiemeubilair': ruime keuze in materialen en 
kleuren en grote verwisselbaarheid van onderdelen, zodat het systeem optimaal flexibel is. 
Ook aan individuele arbeidsbehoeften en de leverbaarheid van (onderdelen van) elementen 
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moet zo veel mogelijk worden 
gegarandeerd voor de duur van een 
lange periode door reputatie en 
omvang van het toeleverende bedrijf. 
Dit zijn organisatie-ongebonden 
eisen, maar omdat elke organisatie 
anders is en dus eigen organisatie
gebonden eisen en wensen heeft is 
het van belang om de organisatie in 
beeld te brengen. 

- hygienisch 
- fysiologische minimum eisen 
- geen reflectie 
- optimale visuele omstandigheden 
- duurzaam 
- goede structuur 
- onderlinge afstemming 
- grote verwisselbaarheid van onderdelen (flexibiliteit) 
- toekomstige leverbaarheidsgarantie 

fig. 3.1 minimum eisen aan kantoorinrichting 

3.3 Kwaliteit binnen de organisatie 
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Zoals in hoofdstuk 2 over projectmatig werken naar voren kwam, wordt er met behulp van de 
beheersaspecten gekomen tot een projectresultaat met een bepaalde gewenste kwaliteit. 
Deze kwaliteit van de kantooromgeving is van belang voor de tevredenheid van de 
medewerkers wat weer belangrijk is voor het gehele werkproces. 

3.3. 1 Performance criteria 
Er is een relatie tussen de 
productiviteit van medewerkers en 
de kwaliteit van de fysieke 
kantooromgeving (fig. 3.2). In 
bijlage 3 worden kwaliteitseisen 
geclusterd tot 4 prestatiegroepen. 
De inrichting levert een bijdrage 
aan de bedrijfsprocessen en dit is 
meetbaar via de invloed van die 
inrichting op de performance
criteria efficiency en effectiviteit. 
Input voor het systeem zijn de 
gebouwprestaties en 
gebouwkwaliteiten, de 
medewerkers en de geboden 
faciliteiten. Door nu naar de 
tevredenheid van de 
medewerkers met de 
verschillende aspecten van de 
kantoorinrichting te vragen, als 
indicatie van de tevredenheid met 
de output, wordt een indruk van 
de effecten op het werkproces 
verkregen (fig.3.3). 

I geluid I autonomie 

I licht I salaris 

fysieke I temperatuur 

~ 
- arbeidssatisfactie omgeving 

supervisie 

I lucht 

I collega's 

I kleur r; I zekerheid 

I meubilair I I werkinhoud 

j privacy I bedrijf 

I statussymbolen I promotiekans 

Fig. 3.2 uit: Kantoorinnovatie van J. Donkers, 1995: 
de relatie tussen arbeidssatisfactie, werkplek en omgeving 

De prestaties van een organisatie worden vaak bepaald door de mate waarin deze 
organisatie voldoet aan bepaalde performance-criteria. Daarbij gaat het niet om de criteria 
afzonderlijk, maar een organisatie moet gelijktijdig voldoen aan de volgende performance
criteria: effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit. 
Om de criteria eenduidig te kunnen gebruiken zullen ze worden omschreven. 

I 
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Figuur 3.3 J . Donkers, Kantoorinnovatie, algemeen productiviteitsbegrip in kantoren 
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Efficiency: de faciliteiten, voorzieningen en diensten die de medewerker ter beschikking 
heeft, bepalen de efficiency van de omgeving. Deze middelen ondersteunen de medewerker 
om 'de dingen zo goed mogelijk te kunnen doen'. Efficiency heeft betrekking op 
doelmatigheid. De belangrijkste invloedsfactoren van de inrichting op de efficiency zijn: 
-het gebouwontwerp; in het bijzonder de mate waarin de indeling en schakeling van ruimten 
aansluit op de logistieke eisen van de door de organisatie uit te voeren processen; 
-de inrichting van de werkplek; daarbij gaat het met name om meubilair, privacy, verlichting, 
klimaat en geluid; 
-de beschikbare technologie; zoals hulpmiddelen voor data- en telecommunicatie; 
-de aard en beschikbaarheid van de interne services; direct van invloed op de efficiency zijn 
vooral de interne postverwerking, reprofaciliteiten en de mogelijkheden voor werkoverleg en 
dergelijke. 

Effectiviteit: een hoge effectiviteit betekent 'de goede dingen doen'. Effectiviteit zegt iets over 
de mate waarin een bepaald doel wordt bereikt, ongeacht of dat efficient gebeurd. Het heeft 
betrekking op de doeltreffendheid. 
De inrichting kan grate invloed hebben op de mate waarin organisaties klantgericht kunnen 
werken. Hierbij moet gedacht warden aan de bereikbaarheid van de medewerkers, de 
gebouwinfrastructuur en data- en telecommunicatievoorzieningen. 

Flexibiliteit: flexibiliteit heeft betrekking op de aanpasbaarheid aan wijzigende behoeften en 
omstandigheden. Bepalend voor het tempo van de functionele veroudering is de mate waarin 
ruimtes en installaties specifiek zijn voor bepaalde functies, of dat ze voor meer functies 
geschikt zijn. De flexibiliteit wordt sterk be"invloed door de inrichting. De aanpassing van de 
technische installaties mag geen grote problemen opleveren en indelingen en werkplekken 
moeten vrij eenvoudig gemaakt en aangepast kunnen warden. 

Creativiteit: heeft betrekking op het generen van verschillende vernieuwende oplossingen en 
is de effectiviteit van de toekomst. Snelle informatie, technische ontwikkelingen en een 
steeds kritischer wordende klant maken creativiteit steeds belangrijker. De inrichting, 
aankleding en kleurstellingen in een kantoor moeten dan ook steeds vaker een steer 
uitademen die creativiteit stimuleert. 

3.3.2 People, Process, Place 
Twijnstra en Gudde heeft onderzoek gedaan naar het creeren van een werkomgeving, die 
ons in staat stelt effectief te werken en die datgene stimuleert wat we willen bereiken. 
Organisaties moeten de flexibiliteit bieden die nodig is om alle typen medewerkers, met al 
hun uiteenlopende drijfveren, in huis te kunnen halen en houden. Organisaties die daar goed 
op inspelen, met de juiste omgeving, cultuur, stijl van leidinggeven en wijze van 
samenwerken, kunnen medewerkers binden. De medewerker moet het naar de zin hebben. 
De aanpak die wordt gevolgd bij het definieren van acties om de aansluiting tussen de 
organisatie en omgeving te verbeteren, is dat eerst de ontwikkelingen in de omgeving 
warden ge'inventariseerd. Op basis daarvan wordt een strategie bepaald. Vervolgens wordt 
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vanuit deze strategie voor People, Process en Place een beleid ontwikkeld en 
ge"implementeerd. 
Bij People gaat het om zaken als human resources en talent management, om competenties 
van mensen, het ontwikkelen en delen van kennis en om cultuur en managementstijl. Welke 
mensen, met welk werk en welke arbeidsvoorwaarden maken deel uit van de organisatie? 
Bij Process gaat het om de inrichting van de primaire en de ondersteunende processen. Op 
welke wijze ontmoet de organisatie haar relaties, wanneer moet dat echt fysiek, wanneer kan 
dat op afstand via elektronische media? Welke processen voeren we zelf uit, waarvoor gaan 
we samenwerkingsrelaties aan, hoe organiseren we de informatievoorziening en informatie
uitwisseling tussen de processen, binnen en buiten de organisatie? 
Bij Place gaat het om de fysieke en de virtuele omgeving waarbinnen een organisatie werkt. 
Het gaat daarbij om zowel de locaties waar we bepaalde bedrijfsfuncties vestigen, als om de 
werkplekinrichting van die locaties. Welke locaties horen 'hard' bij onze organisatie, welke 
horen daarbij 'als het ons past'. Wat voor uitstraling en imago moeten die locaties hebben. 
Kortom, hoe creeren we een werkomgeving die ons in staat stelt effectief te werken en die 
datgene stimuleert wat we willen bereiken? De vestigingsplaats, het imago en het doel van 
het gebouw en de gewenste eigenschappen van de werkomgeving dienen in samenspel met 
Process en People te worden bepaald. Centraal staat het creeren van een werkomgeving die 
de organisatie in staat stelt haar core-business zo optimaal mogelijk uit te voeren. 

3.3.3 Corporate Infrastructure Resource Management 
CIRM is een nieuw concept voor integrale business support dat rond 1998 in de Verenigde 
Staten is ontstaan en nog volop in ontwikkeling is. Het is het integraal management van alle 
middelen (resources) die een organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te realiseren. 
Beslissingen over ondersteuning worden hierbij genomen in samenhang met de strategie, de 
werkprocessen en de identiteit van de organisatie en hierdoor levert ondersteuning een 
bijdrage aan de effectiviteit van organisaties. De exploitatie van het gebouw, de 
voorzieningen, de techniek en de arbeidsomstandigheden worden in onderlinge samenhang 
georganiseerd. Bij CIRM zit de waarde in het leveren van een werkomgeving die optimaal 
aansluit bij de wensen en eisen van de core-business. 

3.4 Organisatieanalyse 
Voordat een organisatie kan aangeven wat de wensen zijn ten aanzien van de inrichting, zal 

Fig. 3.4 Het 7-S raamwerk 

er een analyse van de organisatie moeten plaatsvinden. 
Hierbij is het belangrijk dat de strategie, structuur en de 
core-business van de organisatie naar voren zullen komen, 
maar ook de werknemers, de taken en de logistieke 
processen. 

De organisatie kan geanalyseerd worden met behulp van 
het 7S-raamwerk van McKinsey, dat bijna een standaard is 
geworden. Systematisch wordt voor elke S nagegaan of die 
voor de gegeven situatie nog voldoet. Bij een 
organisatieanalyse dient aan alle aspecten evenwichtig 
aandacht geschonken te worden. 

De twee basisgedachten achter het 7S-raamwerk zijn: 
-Naast de 'harde' factoren Strategy, Structure en Systems, zijn ook de 'zachte' factoren 
Skills, Staff, Style en Shared values van essentieel belang voor het succes van de 
onderneming; 
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-Als men een S wil wijzigen, moet men ook veel aandacht aan de andere S-en geven; zij 
hangen allen met elkaar samen en vormen een evenwichtige configuratie. 

Strategie (strategy): wat is onze strategie? De manier waarop (en het geheel van middelen 
waarmee) vooraf gestelde doelen bereikt kunnen en zullen gaan worden. Bijvoorbeeld zelf 
doen of uitbesteden van diensten (komt terug in fase werkvoorbereiding). 
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Structuur (structure): hoe ziet de organisatiestructuur eruit? De formele en informele taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling en de coordinatie daarvan. 
Personeel (staff): welke medewerkers werken er in onze organisatie? Het type mensen in de 
verschillende personeelscategorieen met hun karakteristieken en vaardigheden, kwaliteit en 
kwantiteit, sterke en zwakke punten. 
Managementstijl (style): welke managementstijl hanteren we? De gedragspatronen die voor 
het (top-) management karakteristiek zijn. Open, coachend; 
Cultuur (shared values): welke waarden en normen zijn te onderkennen in de organisatie? 
De gemeenschappelijke waarden en normen van (een aantal) mensen binnen de 
organisatie. 
Systemen (systems): welke systemen zijn er? En welke moeten veranderen? De interne 
(informatie )system en en procedures waarmee het dagelijks functioneren van de organisatie 
wordt gestuurd en geregeld. Bijvoorbeeld de informatievoorziening (structuur en 
ontwerpfase ). 
Technologie (skills): alle kennis en vaardigheden die gebruikt worden om het primaire proces 
goed te laten verlopen, zowel de essentiele kerncompetenties als alle andere knowhow. Dit 
betreft niet alleen technische kennis, nodig om de producten te ontwikkelen, te fabriceren en 
distribueren, maar bijvoorbeeld ook marketing kennis, zeals kennis over applicaties, klanten, 
distributiekanalen en concurrenten. 

Na deze analyse weten we meer over de organisatie en haar cultuur, strategie, 
managementstijl, knowhow, systemen en structuur en het personeel water werkt. Een extra 
analyse naar de aard van de werkzaamheden en de logistieke processen is belangrijk om 
een op de organisatie aangepaste inrichting te ontwerpen. 

De te verrichten werkzaamheden bepalen in eerste instantie de benodigde oppervlakte en 
indeling van de werkomgeving. Hierbij dient men ender meer af te wegen welke activiteiten 
op de 'eigen' werkplek worden verricht en welke in andere ruimten. Werk waarbij een hoge 
mate van concentratie benodigd is, vereist rust door afzondering. Bij andere werkzaamheden 
is misschien juist wel contact met andere werknemers vereist en is er dus ook ruimte nodig 
voor het voeren van gesprekken. Ook moet er ruimte zijn voor informele communicatie ender 
de werknemers. 
Bij het opstellen van een functioneel programma van eisen, wat de basis is voor de 
inrichting, wordt uitgegaan van de wijze van functioneren van mensen, afdelingen en het 
gehele bedrijf. De logistieke processen intern en extern zijn van belang voor de inrichting en 
elke productieomgeving is anders. Hiertoe is het nodig de relaties te weten tussen de diverse 
afdelingen en de frequentie en aard van de onderlinge contacten. Bovendien is het nodig dat 
per afdeling het bezoekersaantal bekend is en wat er naar buiten gaat aan bijvoorbeeld post 
of producten. 

3.5 Typering organisatie 
Elke organisatie heeft zijn eigen typerende behoeften en dus eisen en wensen ten aanzien 
van het kantoorgebouw en de inrichting. Bestaande typeringen voor kantoorhoudende 
organisaties zullen aan bod komen, waarbij gekeken wordt of er per type organisatie een 
gezamenlijke behoefte aan inrichtingselementen weer te geven is, gelet op de kwaliteitseisen 
voor productiviteit. 
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Berenschot, DTZ Zadelhoff, DEGW en de Kamer van Koophandel hebben een eigen 
onderverdeling in kantoorpanden aangebracht op grond van verschillende uitgangspunten 
(fig.3.5). Berenschot maakt een indeling op eigenschappen van de organisatie, de 
informatietechnologie en het gebouwbeheer en werkomgeving (bijlage 4). De basistypen van 
DTZ Zadelhoff zijn opgesteld aan de hand van een model ontleend aan Halter en Stecens 
(1993) en is een indeling aan de hand van bedrijfspersoonlijkheden (bijlage 5). De indeling 
van DEGW en Teknibank speelt in op trends en ontwikkelingen en de Kamer van 
Koophandel maakt een indeling aan de hand van primaire processen binnen 
kantoororganisaties. 

Typologien: 
Berenschot: 

DEGW 

Kamer van 
Koophandel 

1 Administratiekantoor 
2 Beleids- en handelsorganisatie 
3 Balieorganisatie 
4 Servicebureau 
5 lnnovatieorganisatie 

1 Maatwerkgebouwen 
2 Marktgebouwen 
3 Topgebouwen 
4 Servicegebouwen 

1 post- en telecommunicatie 

DTZ Zadelhoff: 1 Stationairen 
2 Visualisten 
3 Modalisten 
4 Classicisten 
5 Ambulanten 

2 financiele instellingen (excl. verzekeringswezen en pensioenfondsen) 
3 verzekeringswezen en pensioenfondsen 
4 activiteiten t.b.v. of verwant aan financiele instellingen 
5 verhuur van en handel in onroerend goed 
6 verhuur van transportmiddelen en machines 
7 computerservice- en informatietechnologiebureaus 
8 speur- en ontwikkelingswerk 
9 overige zakelijke dienstverlening 

fig.3.5 lndeling organisatietypen 

Geen enkele organisatie kan precies in een van de organisatietypen van Zadelhoff of 
Berenschot geplaatst warden. Elke organisatie is een mix van typen, maar een globale 
indeling geeft een goede richtlijn, omdat de meeste organisaties eigenschappen hebben die 
voor het merendeel binnen een type passen. 

Er zijn meerdere definities van typologien van kantoororganisaties opgesteld door de jaren 
heen. Meerdere malen is geprobeerd de kantoororganisatie in te kaderen en te benaderen 
als een geheel, onderverdeeld in verschillende groepen met specifieke kenmerken, om 
zodoende een typologie op te stellen. De typologien opgesteld door Berenschot en DTZ 
Zadelhoff warden nog steeds veelvuldig gebruikt, maar telkens blijkt weer dat de 
kantoorhoudende organisatie zich niet zuiver laat inkaderen. Er is dan ook geen bruikbare 
typologie voorhanden, waarmee we typen organisaties direct kunnen koppelen aan 
inrichtingselementkeuzen. Voor elke organisatie apart zal een organisatieanalyse moeten 
plaatsvinden, zodat eisen en wensen behorend bij de organisatiekenmerken duidelijk 
warden. Daarna kan de organisatie zelf een keuze maken uit verschillende vormen van 
toepassing van de inrichtingselementen passend bij de eigen organisatie. 

3.6 Resume 
Om de inrichting aan te sturen zullen er binnen de organisatie stappen moeten warden 
ondernomen omdat er niet alleen een verandering in de inrichting gaat plaatsvinden, maar 
daarmee ook een verandering in de organisatie. De inrichting levert een bijdrage aan de 
bedrijfsprocessen en heeft een effect op het werkproces, wat terug te zien is in de 
arbeidstevredenheid en daaropvolgend de productiviteit. 
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De prestaties van een organisatie warden bepaald door de mate waarin deze organisatie 
voldoet aan de performance-criteria effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit, waaraan 
gelijktijdig moet warden voldaan. 

Elke organisatie is anders en heeft andere eisen en wensen. Er is dan ook geen bruikbare 
typologie voorhanden, waarmee we typen organisaties direct kunnen koppelen aan 
inrichtingselementkeuzen. Om toch de juiste keuzen te kunnen maken voor de inrichting van 
een kantoorpand van een organisatie, moeten per organisatie de typerende behoeften, eisen 
en wensen van deze organisatie in beeld gebracht warden door middel van een organisatie
analyse. Dan kunnen beslissingen genomen warden over de inrichting van het pand. 
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4 Het bouwproces 

4.1 lnleiding 
In het bouwproces warden beslissingen genomen die van invloed zijn op de mogelijkheden 
voor de keuze van de inrichtingselementen. Deze elementen moeten aansluiting vinden op 
het juiste moment in het bouwproces om zo de keuzemogelijkheid zo breed mogelijk te 
houden en niet gestuurd te warden door de beperkingen die door de bouw ontstaan zijn. Het 
bouwproces is een proces met een bestaande, duidelijke fasering en dit proces zal dan ook 
kort aangestipt warden op punten die van belang zijn voor de aansluiting van de inrichting. 

4.2 Het bouwproces in fasen 
lndien de hoofdfasering voor een project, zoals beschreven in hoofdstuk 2, toegepast wordt 
op het bouwproces, dan wordt gekomen tot de volgende stappen: 

Orientatiefase: Als afgeleide van de organisatiestrategie kan men de ideale 
huisvestingssituatie bepalen. Wanneer de huidige huisvesting zodanig afwijkt van de 
ideaalsituatie, dat deze de slagvaardigheid van de organisatie in de toekomst onvoldoende 
kan ondersteunen, moet men ingrijpen. Men kan dan besluiten tot uitbreiden of inkrimpen, 
vervangen of opnieuw functioneel maken (upgraden) van het huidige gebouwenbestand. 
Deze orientatiefase wordt afgerond met een projectopdracht. Hierin warden de doelstelling 
van het project, de globale richting (bouw, koop, huur) en het ambitieniveau vastgelegd. 
Daarnaast warden in deze fase de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de realisatie 
van het project vastgesteld en de projectorganisatie aangegeven. 

Definitiefase: In de definitiefase stelt de opdrachtgever de eisen en wensen op en toetst deze 
aan de vastgestelde projectdoelstelling en randvoorwaarden. Zodoende ontstaat een 
programma van eisen (PvE). Hierin zijn opgenomen de functionele eisen en ruimtelijke 
eisen. Daarnaast stelt hij een globale projectplanning op tot en met de oplevering van het 
projectresultaat. Ook maakt hij in dit stadium een indicatie van de investeringssom. 

Ontwerpfase: Het ontwerp geeft een gedetailleerde weergave van het te behalen 
projectresultaat. Daarnaast stelt men de planning van de realisatie nauwkeurig vast. Op 
basis van het ontwerp stelt men een investeringsbegroting op. Ook moet een voorlopige 
exploitatiebegroting warden opgesteld. Het is aan te bevelen deze als leidraad voor 
beslissingen te nemen. Men gaat uit van een voorlopig ontwerp en werkt zo naar een 
definitief ontwerp. Doel hiervan is de voorgestelde oplossing te kunnen toetsen aan het PvE 
en het budget, en eventueel bij te stellen. Daarna kan men verder gaan met een 
gedetailleerde uitwerking. Een onderdeel van de ontwerpfase is de space-planning. Omdat 
deze van belang is voor de aansluiting van de inrichting zal de space-planning is de 
volgende paragraaf apart besproken warden. 

Werkvoorbereidingsfase: deze fase legt de brug tussen het ontwerp en de realisatie daarvan. 
Het ontwerp wordt vertaald naar bouwbestekken en bouwinstructies. Verder warden de 
contracten met aannemers en onderaannemers opgesteld en wordt bepaald op welke 
manier de realisatie van het resultaat wordt beheerst. 

Realisatiefase: tijdens deze fase van het project wordt al het abstracte voorwerk 
geconcretiseerd. Bij de daadwerkelijke invulling van de bouwplannen zullen altijd nadere 
beslissingen nodig blijven, aanvullende op de bestekken die al zijn opgesteld. Dit moet 
echter beslist gebeuren binnen de kaders die zijn vastgelegd in de voorbereidende fase. 
Zodra de bouw daadwerkelijk is gestart zijn er zeer veel mensen bij betrokken, in complexe 
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onderlinge samenwerkingsverbanden. Het is daarom essentieel dat iedere betrokkene 
nauwkeurig omgaat met bestekken, instructies en budgetten. 
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Gebruik: het gebouw staat er en nu gaat de nazorg- en beheerfase in. Het prestatieniveau 
van het gebouw moet bewaakt warden en (groat) onderhoudswerkzaamheden hierop gericht 
moeten gecoordineerd warden. Oak de coordinatie van kleine verbouwingen bij 
functieveranderingen of bij wijzigingen in het gewenste prestatieniveau is belangrijk. 

Projectvoortgang: de opdrachtgever doet er verstandig aan om de voortgang van het project 
in de zin van tijd, geld en kwaliteit voortdurend zorgvuldig te bewaken. Hij laat zich hierin 
bijstaan door de architect en/ of door een professionele onafhankelijke projectmanager. Het 
definitieve toetsingsmoment is de oplevering. De opdrachtgever controleert hier of het 
gerealiseerde voldoet aan hetgeen dat in de ontwerp- en voorbereidingsfase is 
overeengekomen. Hieruit zal in het algemeen een lijst van nag af te ronden zaken 
voortkomen. Daarin moet warden voorzien alvorens de oplevering als definitief kan warden 
beschouwd. 

In de praktijk warden, naast de hoofdfasering, vele (sub)fasen-indelingen voor het 
bouwproces oehanteerd (fio. 4.1 ). 
Wiinen, Renes, Storm Brink M&A SBR Rgd NEN 2574 
Orientatie Onderzoek initiatief initiatief lnitiatief 

lnitiatief haalbaarheid Haalbaarheidsstudie 

Definitie Definitie projectdefinitie definitie Projectdefinitie 
hoofdopzet begroting 
basis PVE 

On twerp Ontwerp structuurontwerp ontwerp Structuu rontwerp 
voorlopig ontwerp Voorlopig ontwerp 
definitief ontwerp Definitief ontwerp 
begroting prijs- en contractvorming 

Voorbereiding Voorbereiding bestek uitwerking bestek 
directiebegroting werkvoorbereiding 
prijsvorming 
inschrijvingsbegroting 
werkvoorbereiding 

Realisatie Realisatie uitvoering realisatie uitvoering 
oplevering oplevering 

Nazorg nazorg nazorg 
Gebruik Beheer beheer 

.. 
tabel 4. 1 gangbare faseringen in de bouwprakt11k 

Voor dit onderzoek is het van belang dat de inrichting aansluiting zal vinden op het 
bouwproces en daarom wordt gebruik gemaakt van een fasering, waarmee in elk geval de 
belangrijke beslismomenten voor zowel bouw als inrichting in beeld gebracht kunnen 
warden. Deze beslismomenten zijn duidelijk terug te vinden in de uitgebreide fasering van de 
NEN2574 en hierbij wordt een verdere opsplitsing gemaakt in sub-activiteiten. De NEN2574 
fasering zal dan oak gebruikt warden in het planningsschema. 

4.3 Space-planning 
Space-planning is het proces dat gericht is op het zo efficient en economisch mogelijk 
indelen van kantoorruimten. Door middel van space-planning wordt uiteindelijk de werkplek 
voor elk individu in de organisatie bepaald en de locatie van de voorzieningen. Met de 
space-planning wordt voor een groat deel al de locatie van de vaste inrichting vastgelegd. De 
lay-out van een bedrijf bepaald in productieprocessen voor een belangrijk deel de efficiency 
waarmee de productie tot stand komt. Volgens Lee Hales [computer aided facilities planning] 
zijn er vijf aspecten van belang in de planning ten behoeve van productieprocessen: 
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lay-out: de groepering van activiteiten en ruimten in overeenstemming met relaties die er 
onderling bestaan; 
handling: de manier waarop producten, materialen, mensen en apparatuur zich door de 
ruimten zullen verplaatsen; 
communications: de mogelijkheid om informatie te verplaatsen; 
utilities: de distributie van water, electriciteit, gas, warmte, koeling, lucht en dergelijke en 
de data- en telecommunicatie; 
building: de structuur, vorm, afwerking en materialen van het gebouw en de inrichting. 

Bij space-planning gaat het om het vaststellen van de lay-out, waarbij ook nagedacht moet 
worden over de andere aspecten. Het space-planningsproces voor kantoorhuisvesting kent 
een drietal stappen. Het resultaat van elke stap is een plan en zo ontstaan de volgende 
plannen: 

het vlekkenplan, waarin de verschillende te huisvesten afdelingen en voorzieningen als 
totaalclusters in de plattegronden worden geplaatst. Handling en communications 
moeten hierbij worden meegenomen; 
het wandenplan, waarin op basis van het goedgekeurde vlekkenplan de clusters zijn 
ingedeeld en de afzonderlijke ruimten zichtbaar worden. Op dit moment moet ook 
nagedacht worden over de gebouwinstallaties en de bekabeling. 
Het meubileringplan, waarin op basis van het goedgekeurde wandenplan de ruimten 
worden voorzien van eventuele vaste inrichtingen en meubilair en waarin zo de 
verschillende werkplekinrichtingen zijn aangegeven. Het meubileringplan is een 
belangrijk document voor de bestelling van de inrichting. 

4.4 Beheersing van het bouwproces 
In het bouwproces wordt projectmatig gewerkt waarbij gelet wordt op de volgende 
beheersaspecten: 
Tijd: men maakt een gedetailleerde tijdsplanning .tot op het moment van oplevering. Deze 
planning is vervolgens leidraad voor zowel het besluitvormingsproces als voor de 
bouwactiviteiten; 
Geld: op basis van het ontwerp wordt de investerings- en exploitatiebegroting verder 
uitgewerkt. Dit gebeurt in een vorm dat deze de besluitvorming tijdens het bouwproces 
steeds kan ondersteunen; 
Kwaliteit: ieder deelbesluit, en de uitwerking daarvan, wordt steeds getoetst aan het 
projectresultaat zoals dit in de eerste fasen van het project is vastgelegd; 
lnformatie: de informatiestromen tussen de deelnemers in het project, en tussen het project 
en de moederorganisatie vereisen systematische beheersing. Dit houdt in dat informatie op 
vooraf bepaalde wijze wordt samengesteld, gedistribueerd, geregistreerd en bewaakt. 
Communicatie is hierbij van groot belang. Met een informatieplan is op ieder moment 
eenduidig wat de laatste stand van zaken is rondom de inhoud en de organisatie van het 
project; 
Organisatie: in de voorbereidingsfase legt men vast wie op welk moment in de realisatiefase 
waarvoor verantwoordelijk zal zijn. 

4.5 Beslissen in het bouwproces 
In het bouwproces wordt gewerkt met fasedocumenten. De SBR handleiding 'kader voor 
kwaliteit' onderscheidt de volgende beslismomenten die ook in te passen zijn in de, in dit 
onderzoek gehanteerde, sub-fasering van de NEN 2574: 
I nitiatieffase: 

rapportage huisvestingsbehoefte; 
rapportage haalbaarheid; 
basis programma van eisen; 
initiele, optionele en definitieve hoofdopzetten. 
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Definitiefase: 
PVE voor het structuur ontwerp, voor het voorlopig ontwerp en voor het definitief 
ontwerp; 

Ontwerpfase: 
structuurontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp; 
structuur-, voorlopige-, definitieve ontwerpbegrotingen. 
bestek 
besteksbegroting 

Voorbereidingsfase: 
uitvoeringsplan 
werkbegroting 

Uitvoeringsfase: 
bouwbeschrijving 
proces verbaal na oplevering 
nacalculatie 
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Naast deze belangrijke 'grote' beslissingen die bepalend zijn voor de voortgang van het 
bouwproces moeten er natuurlijk ook vele 'kleinere' beslissingen genomen worden tussen de 
fasen door. 

4.6 Resume 
De fasen van het bouwproces kunnen ingevuld worden volgens het algemene 
faseringsmodel voor projecten 'systems management', maar in de praktijk wordt het proces 
op verschillende manieren in beeld gebracht. Omdat in dit onderzoek gezocht wordt naar 
een aansluiting van de inrichting op het bouwproces, wordt er gebruik gemaakt van de 
uitgebreide fasering van de NEN 2547, met de volgende fasen: initiatief, 
haalbaarheidsstudie, projectdefinitie, structuurontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, 
bestek, prijs- en contractvorming, werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering, nazorg en 
beheer. Aan elke fase zit ook een beslismoment gekoppeld. 
Space-planning is de basis voor de vaste inrichting van het gebouw. Handling en 
communications moeten bij het maken van het vlekkenplan warden meegenomen en op het 
moment dat het wandenplan wordt gemaakt, moet ook nagedacht worden over de 
gebouwinstallaties en de bekabeling. 
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5 De inrichting 

5.1 lnleiding 
Een kantoororganisatie wil een nieuw pand betrekken. De eisen en wensen van de 
organisatie zijn in beeld gebracht en het bouwproces kan beginnen. Parallel aan dit 
bouwproces moet gestart warden met de inrichting omdat enerzijds de grenzen tussen 
bouwproces en inrichting niet altijd even duidelijk te leggen zijn en omdat veel aspecten van 
de inrichting in het bouwproces al moeten warden meegenomen. Door het tijdig starten van 
de space-planning, zoals besproken in hoofdstuk 4, en de totaalplanning voor de inrichting, 
wordt al vroegtijdig in het bouwproces duidelijk waar de knelpunten voor de inrichting kunnen 
zitten. De inrichting blijkt vaak minder eenvoudig en beheersbaar dan aanvankelijk werd 
verwacht. Tijd- en kostenaspecten komen vaak onder druk te staan en hiermee ook de 
kwaliteit. Bij het gehele bouwproces is samenwerking en de inzet van elk bouwteamlid 
afzonderlijk erg belangrijk voor het slagen van het project. De samenwerkingskant en 
leiderschapskant zoals besproken in hoofdstuk 2, komen hier naar voren. Om de inrichting 
zelf soepel te laten verlopen is dus een goede beheersing nodig. Het algemene 
faseringsmodel voor projecten 'systems management' is niet toe te passen op de totale 
inrichting omdat de fasen van de inrichtingselementen niet gelijktijdig lopen. Het model is wel 
toepasbaar op elk inrichtingselement apart. Elk inrichtingselement moet dan gezien warden 
als een apart project. 

In dit hoofdstuk zal eerst besproken warden welke inrichtingselementen onderscheiden 
kunnen warden waarna het belang van de samenwerking- en leiderschapkanten van het 
projectmatig werken warden toegelicht. Hierna warden de fasen voor elk inrichtingselement 
besproken en de beheersing van de inrichting en het beslissen daarbij. Om tijdens het 
doorlopen van het bouwproces de inrichting te beheersen, wordt er naar aanleiding van het 
faseren en beheersen van de inrichting een beheersschema gevormd. In dit schema voor de 
inrichting komen de activiteiten en beheersactiviteiten in de verschillende fasen van het 
inrichtingsproces aan bod. Dit beheersschema is de basis voor het planningsschema voor de 
aansluiting van de inrichting op het bouwproces en onderdeel van het totaalinstrument voor 
de planning van de inrichting in het bouwproces. 

5.2 lndeling inrichtingselementen 
Voor het verdere onderzoek wordt een indeling van inrichtingselementen in hoofd- en sub
voorzieningen gemaakt voor een beter overzicht. In de literatuur en bij bedrijven in de praktijk 
warden vele verschillende indelingen gebruikt met elk een eigen opsomming van 
inrichtingselementen. 

Om te komen tot een bruikbare lijst voor dit onderzoek wordt de onderverdeling van de 
NUSfb-classificatie (bijlage 6) gebruikt als onderlegger omdat dit een bruikbare opsomming 
is van de hoofdvoorzieningen. De NUSfb-classificatie maakt een indeling van de 
inrichtingselementen aan de hand van hoofdvoorzieningen voor de vaste inrichting. 

verkeersvoorzieningen 
gebruikersvoorzieningen 
cateringvoorzieningen 
sanitaire voorzieningen 
onderhoudsvoorzieningen 
opslagvoorzieningen 
algemene voorzieningen 
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De hoofdindeling algemene voorzieningen zal vervangen worden in een hoofdgroep 
'inrichtingen overig' en een groep 'specifieke ruimtes' om de algemene voorzieningen verder 
uit te splitsen en niet te groot te maken. 

Deze onderverdeling wordt later in het beheers- en planningsschema gedetailleerd met 
inrichtingselementen uit (bijlage 7) onder andere de indeling volgens het Facility 
Management Handboek (1995), een checklist gehanteerd door Brink Management & Advies 
(2002), een indeling volgens Regterschot (1989) en een specifieke lijst van vaste en losse 
inrichtingselementen in gebruik bij de bouw van de Philips campus (2002). 

5.3 De 'wij'- en 'ik'-kant 
De 'wij'-kant is de samenwerkingskant binnen het projectmatig werken. In een bouwteam zijn 
verschillende belangengroepen vertegenwoordigd die alleen door goed samenwerken het 
beoogde einddoel kunnen bereiken. Voor de inrichting is er vaak een apart team, met 
bijvoorbeeld een interieurarchitect en een inrichtingsadviseur, dat op zijn beurt weer moet 
samenwerken met het bouwteam. Op het juiste moment moet overleg plaats vinden, zodat 
de inrichting niet beperkt wordt door de randvoorwaarden die er al liggen omdat men in het 
bouwproces al verder is. 
De 'ik'-kant wordt vaak sterk onderschat in projectmanagement. In een bouwteam is 
regelmatig overleg belangrijk, niet alleen voor het bouwproject maar ook voor de individuen 
zelf omdat, door van elkaar te leren, het werk op die manier een bijdrage kan leveren aan de 
persoonlijke groei en ontwikkeling van degenen die dat werk verrichten en naarmate dat 
meer het geval is, blijken zowel de organisatie als het individu daarvan te profiteren. Ook 
moet er ruimte zijn voor eigen inbreng in het bouwproject. Betrokkenen zijn dan vaak 
gemotiveerder en voelen zich meer verbonden en hun inzet zal dan des te groter zijn. 

5.4 De fasering van een inrichtingselement 
Omdat het algemene faseringsmodel voor projecten 'systems management' niet toe te 
passen is op de totale inrichting, doordat bij de inrichtingselementen de fasen niet gelijk 
lopen, zal voor de fasering van de inrichting gekeken worden naar elk inrichtingselement 
apart. De in paragraaf 2.3.2 beschreven fasen van het algemene faseringsmodel zullen 
worden gebruikt, omdat deze fasen een standaard vormen bij het projectmanagement en 
voldoende ruimte bieden om de verschillende activiteiten voor een inrichtingselement in kwijt 
te kunnen. 

Orientatiefase 
In deze fase wordt de huidige stand van zaken ge'inventariseerd en om welk 
inrichtingselement het gaat. Verder moet er nagedacht worden over het type en de functie 

. van het inrichtingselement, waarna een globale aanpak kan worden omschreven. Er moet 
bekeken worden wat de investerings- en exploitatiekosten zijn van het inrichtingselement. 

Defi n itiefase 
De functie- en prestatie-eisen en wensen voor het inrichtingselement worden in deze fase 
geformuleerd. De eisen en wensen vormen een toetsingskader voor ontwerpbeslissingen. 
Functie-eisen: de functies van de inrichtingselementen in het gebouw. 
Prestatie-eisen: dit zijn functie-eisen vertaald in eisen aan het inrichtingselement zelf. Die 
eisen worden geformuleerd zonder de technische oplossing reeds te noemen. 
Verder moeten de beperkende randvoorwaarden worden verzameld. Er zijn interne en 
externe voorwaarden: dit zijn restrictieve eisen die voorwaarden geven waarbinnen de 
oplossingen voor de prestatie-eisen moeten worden gezocht. lnterne voorwaarden zijn 
bijvoorbeeld financiele en planningsaspecten en externe voorwaarden zijn bijvoorbeeld 
ARBO-eisen. 
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Als er een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de 
mogelijkheden van een bedrijfsrestaurant, dan gebeurt dit ook in deze fase. Verder moet er 
een tijdschema worden opgesteld voor het inrichtingselement aan de hand waarvan het 
afgestemd kan worden op de bouwplanning. Ook de locatie van het inrichtingselement wordt 
in deze fase bepaald en tegelijk hiermee wordt de verbondenheid met het casco bepaald 
voor wat betreft de GWE, sparingen en de ruimtebehoefte. 

Ontwerpfase 
In de ontwerpfase wordt het inrichtingselement zo nodig ontworpen door de 
inrichtingsarchitect. Dit is afhankelijk van het betreffende inrichtingselement en van de 
wensen van de opdrachtgever. Een ontwerper wordt gecontracteerd en de vormgeving van 
het inrichtingselement ingevuld. Het is belangrijk dat de projectpartners weten wat de 
verwachtingen ten aanzien van vormgevingsaspecten zijn, bijvoorbeeld de identiteit en 
uitstraling van het inrichtingselement. 
Juist in dit stadium is de afstemming met de gebruikers erg belangrijk, aangezien hier het 
beeld concreet en inzichtelijk wordt. 
Het ontwerp of het standaard product moet getoetst worden aan het programma van eisen 
en de randvoorwaarden. 

Voorbereidingsfase 
In deze fase vindt een leveranciersselectie plaats op basis van kosten, kwaliteit, vertrouwen, 
uitstraling, partner (meedenken i.p.v. alleen uitvoeren), totaal aanbieder, leveringstijden en 
basiscriteria zeals leveringsvoorwaarden, onderdelen en service. Hierna komt de 
contractvorming tot stand waarin het honorarium, de betalingstermijnen, prijsafspraken, 
afstandsverklaringen, clausules, minder- en meerwerk, kortingsbedragen, verzekeringen en 
boetes moeten worden meegenomen. De inkoop van het inrichtingselement vindt plaats en 
eventueel, bij een niet standaard element, de productie. 

Real isatiefase 
De daadwerkelijk plaatsing van het element gebeurt in deze fase. Ook wordt de eventuele 
apparatuur ingeregeld en de nieuwe losse inrichting wordt geplaatst. Er wordt een nazorg
en beheersprogramma opgesteld en een oplevering- en overdrachtsprocedure en er worden 
service-contracten en verzekeringen afgesloten. 

Gebruiksfase 
Na inhuizing zullen zich altijd nog kleine gebreken of ongemakken voordoen, die dienen te 
worden verholpen. De technische installaties worden nader ingeregeld aan de hand van de 
ervaringen in het gebruik ervan. De gebruikers moeten worden voorgelicht over de nieuwe 
situatie en gebruikwijze en een onderhoudsplan wordt opgesteld. 

5.5 Beheersing van het inrichtingsproces 
In de loop van het bouwproces wordt steeds meer definitief vastgelegd en de begroting kan 
steeds gedetailleerder opgesteld worden, daardoor is het risico redelijk in te schatten. Voor 
de inrichting geldt dit ook als gekeken wordt naar de fasering per inrichtingselement, maar 
omdat de totale inrichting begint bij de start van de bouw en eindigt bij oplevering maar 
daartussen fasen heeft die per inrichtingselement verschillen, is het risico voor de inrichting 
moeilijk te bepalen. Door een goede beheersing van tijd, geld en kwaliteit per 
inrichtingselement kan dit risico in de hand gehouden worden. Ook is beheersing van 
organisatie en informatie van groot belang voor de totale inrichting. 

Geld; kostenbeheersing 
lnvesterings en expfoitatiekosten 
De kosten voor bouw en inrichting zijn nauw met elkaar verbonden. De kosten van een totaal 
gebouw zijn te onderscheiden in investerings- en exploitatiekosten. lnvesteringskosten van 



Mei 2002 Beheersen van de inrichting 31 

gebouwen kunnen, conform NEN 2631, worden onderverdeeld in grondkosten, bouwkosten, 
inrichtingskosten en overige kosten en exploitatiekosten zijn te onderscheiden in 
gebouwgebonden kosten, werkplekgerichte kosten, gebruiksgebonden kosten gebouw en 
gebruikskosten organisatie. 

Bouwkostenmanagement 
Bouwkostenmanagement is het plannen en bewaken van de planontwikkeling op het 
beheersaspect geld. Binnen bouwkostenmanagement worden de onderdelen budgettering 
en kostenbeheersing onderscheiden. 
Seide soorten activiteiten zijn noodzakelijk omdat het voor de organisatie inzichtelijk moet 
zijn wat de financiele consequenties van de nieuwe huisvesting zijn en omdat het vooraf 
gestelde budget tijdens het proces goed bewaakt moet worden om onaangename 
verassingen aan het eind van het project te voorkomen. Uitgaven voor de inrichting moeten 
dan ook voortdurend worden getoetst aan het totale budget. 
De aandacht voor de exploitatiekosten is de laatste jaren sterk toegenomen. Steeds vaker 
wordt gezocht naar een optimaal evenwicht tussen investering en exploitatie. 

Budgettering 
We gaan uit van een traditioneel bouwproces met projectmanager, dus we gaan ook uit van 
een budget voor bouw en inrichting. Het budget is dan wel opgesplitst in losse delen, zoals 
een apart budget voor ICT en een apart budget voor meubilering. Budgettering vindt plaats in 
de eerste fasen van het bouwproces. Per fase van het bouwproces wordt een begroting 
gemaakt op basis van de snel groeiende informatie. De werkzaamheden in elke fase voor 
het opstellen van het budget en de kostenramingen vereisen speciale deskundigheid, die 
wordt ingevuld door een kostendeskundige. Daarbij is het gebruik van een beproefd 
budgetbewakingssysteem van groot belang. Door de uitgaven voor de inrichting voortdurend 
te toetsen aan het deelbudget en het totale budget, kunnen deze uitgaven in de hand worden 
gehouden. 

Kostenbeheersing 
De belangrijkste aspecten in de kostenbeheersing zijn die aspecten die uiteindelijk het 
investerings- en exploitatiekostenniveau het sterkst bepalen. Het gaat hierbij om zaken als 
het m2 gebruik per werkplek, het luxeniveau van de inrichting en de gewenste 
voorzieningen. Het luxeniveau wordt bepaald door het afwerkingsniveau, de materiaalkeuze 
en de mate van complexiteit in de detaillering. Dure, statusverhogende materialen zullen dus 
de investeringskosten van gebouwen verhogen. Bij de gewenste voorzieningen, die van 
invloed zijn op de exploitatie, valt te denken aan investeringen voor bewaking en 
toegangscontrole, schoonmaakvoorzieningen, zoals een centrale stofzuiginstallatie en 
onderhoudsarme materialen. 

Tijdsplanning 
Het beheersen van de factor tijd heeft als doel: 
- de gereedheiddata vast te stellen en te bewaken; 
- alle projectactiviteiten onderling in de tijd op elkaar af te stemmen; 
- de inzet van mensen en middelen, gekoppeld aan tijd, vast te stellen en te bewaken; 
- overleg- en beslisdata te bepalen en te bewaken; 
- de tijdgebonden kosten vast te stellen en te bewaken. 
Als centrale leidraad bij het beheersen van de tijd worden er planningen opgesteld waarop 
de activiteiten met hun verwachte doorlooptijd zijn uitgezet. 

Behalve inhoudelijk moet het inrichtingsproces ook in de tijd nauw afgestemd worden met de 
planning van de bouw. Dit vanwege de constante verwevenheid van het toekomstige 
ruimtegebruik met de realisatie van technische voorzieningen, de ruimtebehoefte en de 
aanleg van data- en telecom-bekabeling. Bovendien moet men aansluitend de fysieke 
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inrichting van het gebouw kunnen plannen. lnrichting en meubilering van kantoorgebouwen 
moeten zo vroeg mogelijk gepland warden. 

Kwaliteit 
Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van 
belang is voor het voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften [NEN.ISO 
9000]. Kwaliteitsbeheersing is verschoven van gerichtheid op productkwaliteit naar meer 
aandacht voor proceskwaliteit en daarmee procedures bewaken en kwaliteitsbewustzijn 
ontwikkelen. De kwaliteit van een project is de optelsom van product- en proceskwaliteit. De 
productkwaliteit wordt vooral beschreven in het PVE waarin staat aan welke functionele, 
technische eisen de inrichting moet voldoen. Dit basiskwaliteitdocument blijft gedurende het 
gehele proces de algemene kwaliteitsmeter. De inrichting dient na oplevering volgens deze 
eisen en wensen te presteren. In de ontwerp- en voorbereidingsfase (bestek) wordt de 
beschreven kwaliteit van de onderdelen vormgegeven en nader gedetailleerd. Of de 
productkwaliteit daadwerkelijk gehaald wordt hangt in de ontwerpfase sterk af van de 
proceskwaliteit. De partijen moeten elkaar goed aanvullen om zo elkaar te stimuleren te 
zoeken naar een optimale integrale kwaliteit. Een goede keuze van partijen en een goede 
inrichting van de projectorganisatie en planningssystemen zijn voorwaarden om het project 
soepel te laten verlopen. Bij keuze van aannemers en leveranciers kan meespelen wat de 
bedrijven aan kwaliteitszorg doen. Certificering wordt steeds belangrijker. 

Organisatie 
Het organisatieplan is van belang voor de beheersing van het totale bouwproject en 
beschrijft de structuur van het project, waaronder de werkwijze van het projectteam bij het 
inrichtingsproces en de wijze waarop relaties met de omgeving warden vormgegeven. De 
belangrijkste organisatievraagstukken die in het organisatieplan aan de orde komen zijn: 

de samenhang tussen het inrichtingsproject, de opdrachtgever en externen; 
de interne projectorganisatie 
het samenspel van het project met de belanghebbenden en de klankbordgroep. 

Voor dit onderzoek is uitgegaan van een traditioneel bouwproces met projectmanager. 

De besluitvormingsprocedures zijn een belangrijk onderwerp van het organisatieplan. Bij 
besluitvorming dient te warden vastgesteld: 

wie er besluiten moet en mag nemen; 
waarvoor die besluiten nodig zijn; 
wat er besloten dient te warden; 
hoe de besluitvorming plaats vindt; 
wanneer de besluitvorming plaatsvindt; 
welke procedures er warden gebuikt voor wijziging van besluiten en informatie. 

Het organisatieplan beschrijft het functioneren van de projectorganisatie. Het is belangrijk 
vast te leggen hoe de relatie is tussen het kernteam, het hele projectteam en mogelijke 
werkgroepen. Ook wordt hier, indien nodig, de relatie met externe opdrachtgevers 
beschreven. Belangrijk is dat duidelijk staat aangegeven wie zorg heeft voor het uitvoeren 
van iedere projectactiviteit. Het projectplan moet duidelijk maken wie waarop kan warden 
aangesproken. 

lnformatie 
Bij het managen van het bouwproces spelen informatiebeheer en communicatie een 
belangrijke rol. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de inrichting die afhankelijk zijn van 
elkaars werk. De motivatie om de informatievoorziening en communicatie te beheersen, 
moet voortkomen uit de behoefte: 

misverstanden te voorkomen die leiden tot onnodige geld- en tijdverspilling; 
beslissingen (politiek) te kunnen verantwoorden; 
gegevens te verzamelen die later in de gebruiksfase van pas komen. 
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De beheersing van informatie is erop gericht voor iedereen duidelijk te maken welke 
informatie geldig is en ervoor te zorgen dat iedereen op basis van deze geldige informatie 
werkzaam is. Als aanzet tot het beheersen van de informatievoorziening is het nuttig om een 
informatieplan te maken, na te denken en te communiceren over hoe er omgegaan moet 
worden met informatie in een project. Zo'n informatieplan bestaat uit een afbakening van de 
te beheersen informatie, de besluitvormings- en wijzigingsprocedures en de identificatie-, 
registratie- en distributieregels. 
De projectomvang is van invloed op de mate waarin informatiebeheer moet worden opgezet. 
Minimaal moet beheersing betrekking hebben op de definitie van de vraagkant (het PVE), de 
beschrijving van de aanbodkant (het bestek) en de beslisdocumenten. 
De besluitvormings- en wijzigingsprocedures komen terug in het organisatieplan. 
Het tijdstip waarop een informatieplan wordt gemaakt, is essentieel. De effecten nemen sterk 
at met de voortgang van het project. In elk geval v66r de ontwerpfase, maar liever nog v66r 
de definitiefase moet een informatieplan worden opgesteld. Het informatieplan kan 
vervolgens als gespreks-/ contractstuk dienen in het vervolg van het project. 

In een bouwproject spelen veel zaken die vragen om een goede, zorgvuldige communicatie, 
zowel naar interne partijen (medewerkers en bestuurders) als naar externe partijen 
(vergunningverlenende instanties, leveranciers). De wijze van communiceren wordt over het 
algemeen grotendeels bepaald door de cultuur en de managementstijl van de organisatie. 
Sommige organisaties hebben de communicatie in formele overlegstructuren gevangen, 
andere kenmerken zich door informele communicatielijnen. Het zijn immers vooral de 
verhoudingen tussen mensen, de gezamenlijke waarden en normen en de werksfeer die 
bepalen of de communicatie ook wordt ervaren zoals deze is bedoeld. Veel mensen ervaren 
hun werkplek en werkomgeving als een tweede huis en willen dus betrokken worden bij 
keuzen op dat gebied, of op z'n minst goed ge"informeerd zijn. Op welke wijze de 
medewerkers betrokken zullen worden bij de besluitvorming rond een inrichtingsproject, 
dient vooraf te worden bepaald en gecommuniceerd. 

Communicatiedoelen- en middelen 
Om tot een besluit te komen over de vormgeving van de communicatie rond het totale 
bouwproces te komen, moet een organisatie zich allereerst afvragen hoe de communicatie 
doorgaans binnen de organisatie verloopt en weJke doelstellingen met deze specifieke 
communicatie rond het bouwproject worden beoogd. Deze doelstellingen kunnen zijn: 
- de organisatie op de hoogte houden; 

Doelen 

informeren 

initieren 

adviseren 

instemmen 

Middelen 

speeches 
infobulletin 
muurkrant 
maquettes 
bouwplaatsbezoek 
voordrachten ontwerpar 

infobus 
ideeenprijsvraag 
brainstormbijeenkomst 
enquetes 

klankbordgroep 
adviesgroepen 
OR 

OR 
stemming houden 

- draagvlak voor beslissingen creeren 
- goede ideeen vanuit de organisatie meenemen; 
- samen met de gehele (of gedeelten van de) 
organisatie tot een deelresultaat komen. 
Op basis van de doelstellingen warden de 
volgende principevormen van communicatie 
onderscheiden: informeren, initieren adviseren en 
instemmen. Waarbij de laatste drie vormen van 
'inspraak' zijn. Voor de uitvoering van deze 
communicatievormen, waarvan de vraag om 
instemming de meest verregaande vorm is, staan 
er verschillende middelen ter beschikking (figuur 
5.1 ). Ten aanzien van de interne communicatie 
dient de vraag te worden beantwoord op welke 
wijze de personeelsvertegenwoordiging wordt 
samengesteld. 

fig. 5.1 doelstellingen en middelen bij communicatie rond inrichtingsprojecten 
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Natuurlijk kan dat per onderwerp verschillen, maar in veel situaties is het voor de continu"iteit 
verstandig om een vertegenwoordiging te kiezen. Daarnaast is het goed om iedereen te 
informeren over de voortgang en inhoud van het project, bijvoorbeeld via een periodieke 
nieuwsbrief. 

In een communicatieplan wordt aangegeven hoe de communicatie in en rond het 
bouwproject vorm gaat krijgen. lnspraakgevoelige elementen zijn de architect en het 
ontwerp, het kantoorindelingsconcept en de inrichting van de werkplek. De keuze van de 
inrichtingsarchitect kan met inspraak worden gerealiseerd. Medewerkers en 
personeelsvertegenwoordigers zullen zich sterk richten op de architectuur, de uitstraling en 
met name de aandacht voor de gebruiker en de werkplek in het plan. Het 
kantoorindelingsconcept is voor werknemers met name op de volgende punten van belang: 
de oppervlakte van de eigen werkplek, de beschikking over een eigen kamer, een gedeelde 
kamer of een werkplek in open gebied, de manier waarop ze kunnen samenwerken met 
anderen, de directe afstanden tot andere afdelingen waarmee een frequente relatie bestaat, 
de afstand tot facilitaire voorzieningen, het uitzicht en de daglichttoetreding. In het stadium 
dat het PVE wordt gemaakt, is het heel goed mogelijk de eisen en wensen te inventariseren, 
een beleid te formuleren en dit te bespreken met de directbetrokkenen. In een later stadium 
kunnen ook bijzondere ruimten zeals restaurants, caferuimte en de postkamer worden 
besproken. Zo wordt niet alleen de betrokkenheid vergroot, maar kan ook de praktische 
gebruikerservaring ge"integreerd worden. De keuze van het meubilair op de werkplek is voor 
veel medewerkers een belangrijke stap. Dit hangt nauw samen met het dagelijks 
functioneren en met de esthetische kwaliteit van hun werkplek. Door middel van 
proefopstellingen kan verschillend meubilair worden getest. De inbreng van het personeel 
kan ender andere ook aan de orde komen bij aspecten zeals kleurstellingen, groeninrichting 
en indelingsplannen. Of de werknemers hier een stem in krijgen, hangt sterk af van de 
organisatiecultuur en het belang van het project. 

5.6 Beslissen in het inrichtingsproces 
Bij het doorlopen van het inrichtingsproces moeten beslissingen genomen worden. 
Beslissingen over elk inrichtingselement afzonderlijk en over de elementen ten opzichte van 
elkaar, maar zeker ook moeten deze beslissingen over de inrichting op het juiste moment in 
het bouwproces genomen worden. Over vaste inrichtingselementen, aansluitingen, 
bekabeling en installaties moet al vroeg in het totale bouwproces worden nagedacht, zodat 
actie voor een inrichtingselement op het juiste moment ingepland kan worden. 
Hiervoor zijn het eerder beschreven communicatie-, en organisatieplan van belang. De 
actoren in het proces moeten bekend zijn en in het organisatieplan staat beschreven wie 
waar verantwoordelijk voor wordt gehouden. Door een goede interne communicatie kan een 
projectleider de beslissingen nemen wanneer dat nodig is. Dit is zeer belangrijk voor de 
projectvoortgang. 

5.7 Beheersschema voor faseren en beheersen van de inrichting 
In elke fase van een inrichtingselement vinden activiteiten plaats die in die fase aan bod 
moeten komen. Ook is een beheersing per fase van dit proces van belang. Door het 
beheersschema te doorlopen voor elk inrichtingselement, worden geen aspecten vergeten 
en daarom is, met het IPKP voor het bouwproces van SBA als voorbeeld, een compact 
schema opgesteld voor de inrichting. Het lntegraal ProjectKwaliteitsPlan voor het gehele 
bouwproces bevat een takeninventarisatie voor de projectpartners die is afgeleid van de 
beslisdocumenten in het bouwproces. Deze documenten zijn de tussentijdse resultaten per 
fase van het fasegewijs doorlopen van dit bouwproces. De taken zijn dus gekoppeld aan de 
beslismomenten. In het schema (tabel 5.1) voor de inrichting komen de activiteiten voor de 
inrichting aan bod in verschillende fasen, die per inrichtingselement kunnen verschillen. 
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Hiernaast wordt in het schema, per fase, de activiteiten voor beheersing van het project 
gegeven. Er wordt, per inrichtingselement, niet gewerkt met losse fasedocumenten. Dit zou 
niet efficient zijn en levert teveel papierwerk op. Beslissingen kunnen worden genomen aan 
de hand van beslisdocumenten die tussentijdse resultaten weergeven in de fase, zoals het 
programma van eisen voor een inrichtingselement, het haalbaarheidsonderzoek, 
realisatiestukken, prijsvormingsstukken en vooral de voortgangsreportages geschreven naar 
aanleiding van de bouwvergaderingen en periodedocumenten waarin per periode de stand 
van zaken wordt bijgehouden. Deze periodedocumenten kunnen worden ondersteund door 
het later in dit onderzoek weergegeven planningsschema waarin de stand van zaken kan 
worden beschreven en vergeleken worden met de geplande stand van zaken. 

In het beheersschema is in de orientatiefase opgenomen dat bij aanvang van het opstellen 
van een inrichtingsplanning de huidige stand van zaken moet worden vastgesteld. Er zijn 
dan een aantal algemene inrichtingsuitgangspunten van belang om te weten: 

de huidige stand van zaken in het bouwproces; 
interne en externe voorschriften; 
-bouwvoorschriften (bouwbesluit); 
-milieueisen; 
-werkcondities (veiligheidseisen en ARBO); 
de aard van de arbeidsprocessen; 
de bouwkundige structuur; 
gebruikstijden; 
bezettingsgraad; 
projecteisen en -wensen; 
-personeel: aantal werkplekken en groeiverwachtingen 
-ruimtebehoefte totaal 
-techniek: transport, bijzondere installaties, akoestiek en bouwfysica 
-kwaliteit: flexibiliteitgraad, functionaliteit, comfort en kwaliteitsniveau 
nodige vergunningen; 
-N utsbedrijven 
-Welstand 
-brandweer 
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B h e eerssc h ema voor d . hf emnc mg 
Algemeen Beheersactiviteiten 

- opstellen projectorganisatie 
·bevoegdheden 
-verantwoordelijkheden 
·besluitvormingsprocedures 
-relatie naar projectomgeving 

- opstellen informatieplan 
- bewaken toetsen organisatie- en informatieplan en 

eventueel taken en verantwoordelijkheden wijzigen komt 
in elke fase terug 

- beslismomenten vaststellen 
Orientatiefase 
lnhoudelijke activiteiten Beheersactiviteiten 
- vaststellen huidige stand van zaken - investeringskosten en exploitatiekosten toetsen aan 
- globaal definieren type element budget en begroting 
- alobaal omschriiven aanoak 
Definitlefase 
lnhoudeliike activiteiten Beheersactiviteiten 
- programma van eisen voor het inrichtingselement - tijdschema opstellen, rekening houdend met: 

(functioneel, ruimtelijk, bouwkundig, bouwfysisch, -opleveringsdatum 
electrotechnisch, werktuigkundig, milieu) -vergunningver1eningen 

- specificaties (wijze- en hoogte van bevestigen) -levertijden materialen 
- verzamelen beperkende randvoorwaarden -aantal werkbare dagen 
- toetsen aan begroting -bouwplanning en planning andere inrichtingselementen 
- haalbaarheidsonderzoek - economische haalbaarheid: terugverdienperiode/ 
- locatie inrichtingselement in gebouw (vlekkenplan) afschrijving, op basis van kengetallen 
- relatie met casco, GWE/sparingen/ruimtebeh. - bouwtijd/ oplev.datum: objectplanning 
- Relatie met andere inrichtingselementen - voortgang controleren 
- Selecteren ontwerper 
Ontwerpfase 
lnhoudefijke activiteiten Beheersactiviteiten 
- contracteren ontwerper en opdrachtverstrekking . toetsen van het ontwerp aan pve 
- begeleiden ontwerpproces . toetsen van het projectontwerp aan randvoorwaarden 
- opstellen van het ontwerp (voldoet aan pve en bepaalde - eventueel aanpassen tijdschema 

vormgeving en visuele beleving) - toetsen kostenplan en eventueel bijsturen: financiele 
consequenties van bepaalde keuzes en ontwikkelingen 

- goedkeuren ontwerp 
- voortgang controleren 

Voorbereidingsfase 
lnhoudelijke activiteiten Beheersactiviteiten 
- selectie aannemers en leveranciers - beoordelen prijsvormings- en realisatiestukken 
- offertevergelijking - toetsen en evt. bijsturen kostenplan; kostenbeheersing 
- productinformatie, certificering leveranciers en . opstellen opdrachtverstrekking en betalingsprocedures 

aannemers realisatiefase 
- vaststellen aannemers en leveranciers - opstellen kwaliteitscontrole realisatiefase 
- opstellen opdrachtverstrekkingen en betalingsprocedures . voortgang controleren 
- contractvorming 
- inventariseren losse inrichting 
- eventuele inkoop van (delen van) het inrichtingselement 
- productie inrichtinaselement 
Realisatiefase 
lnhoudeliike activiteiten Beheersactiviteiten 
- ontwerp uitvoeren en plaatsen - coordineren nog noodzakelijke besluitvorming 
. coordineren realisatie - eventueel aanpassen tijdschema 
. plaatsing losse inrichting - toetsen en evt. bijsturen kostenplan 
- opstellen nazorgprogramma - kwaliteitscontrole 
. afsluiten verzekeringen - voortgang controleren 
- afsluiten/ aanpassen servicecontracten 
- administratieverplichtingen en betalingen 
. zoraen voor eindafrekeninaen 
Gebruiksfase 
lnhoudefijke activiteiten Beheersactiviteiten 
. afhandelen gebrekenlijst opgeleverd resultaat - opstellen eindregistratie kostenplan 
. voorlichten gebruikers - informatieverstrekking naar gebruikers 
. opstellen onderhoudsplan en beheerplan - ontbinden projectorganisatie 

Tabel 5.1: Checklist voor de inrichting 
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5.8 Resume 
Het inrichtingsproces kan gezien worden als het geheel van allemaal losse projecten voor elk 
inrichtingselement en de fasen van de losse inrichtingselementen lopen dan ook niet gelijk 
(fig. 5.2). 

Om het gehele proces te beheersen kan dan ook het beste naar een beheersing per 
inrichtingselement gekeken worden. Zo wordt gekomen tot een resultaat met de gewenste 
kwaliteit. Beslissingen over de inrichting moeten op het juiste moment in het bouwproces 
worden genomen, zodat de inrichting een goede aansluiting vindt op de bouw. Hierbij zijn 
een goed communicatie- en organisatieplan van belang. 
Het beheersschema, gegeven in paragraaf 5.7, vormt de basis voor een planningsschema 
en een totaalschema voor de planning van de inrichting in het bouwproces. 



Mei 2002 Beheersen van de inrichting 38 

6 Instrument voor de planning van de inrichtingselementen in het 
bouwproces 

6.1 lnleiding 
In hoofdstuk 5, de inrichting, is een schema opgesteld voor de beheersing van de inrichting 
per fase. Dit schema dient als basis voor een uitgebreid planningsschema per fase en een 
totaalschema voor de planning van de inrichtingselementen in het bouwproces (fig.6.1 ). 
Deze drie schema's vormen samen het totaal instrument voor de planning van de 
inrichtingselementen in het bouwproces. Uit het literatuuronderzoek naar projectmatig . 
werken, de inrichting algemeen, de inrichting met betrekking tot de organisatie, het 
inrichtingsproces en het bouwproces is naar voren gekomen aan welke aspecten aandacht 
geschonken meet warden voor het totaalschema om de inrichting inzichtelijker te maken en 
te koppelen aan het bouwproces. 

een fasering per element 
een hoofd- en sub-indeling van de inrichtingselementen 
de losse inrichtingselementen 
verschillende typen inrichtingselementen 
de verbondenheid met het casco 
uiterste 'link' momenten met het bouwproces 
beheersing van tijd, geld en kwaliteit 
beheersing van de organisatie en informatie 

Het instrument is bedoeld als hulpmiddel voor de projectleider, om het proces te kunnen 
sturen. 

Faseren 
Beheersen 
Beslissen 

Faseren 
Beheersen 
Beslissen 

instrument 

Faseren 
Beheersen 
Beslissen 

Fig. 6.1 beheersschema en planningschema vormen de basis voor het totaalschema 

6.2 Planningsmethode 
Het beheersschema voor de inrichting, gegeven in paragraaf 5.7, wordt als basis gebruikt 
voor het planningsschema en deze twee schema's vormen samen met het faseren, beheren 
en beslissen van het bouwproces en de inrichting, de basis voor het totaalschema. De drie 
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schema's samen vormen het instrument voor de planning van de inrichtingselementen in het 
bouwproces. 

Alie activiteiten die in het beheersschema warden genoemd, gelden voor alle 
inrichtingselementen. Naast het beheersschema is een planningsschema gemaakt waarin 
per inrichtingselement en per fase activiteiten staan, als aanvulling op het beheersschema. 
Hierin staan de extra activiteiten die per fase voor dat inrichtingselement moeten warden 
uitgevoerd naast de activiteiten al genoemd in het beheersschema. 
Met behulp van het beheersschema en het planningsschema is een totaalschema gemaakt 
waarin, met behulp van kleuren en codes, elk inrichtingselement per fase geplaatst wordt in 
de bouwplanning. 

Het totaalschema is bedoeld als voorbeeld en leidraad voor een bouwplanning. 
Elk bouwproces is anders en er zal opnieuw een planning gemaakt moeten warden, maar in 
het totaalschema warden de momenten aangegeven waarop uiterlijk een beslissing over een 
inrichtingselement moet warden genomen, zodat niet te laat kan warden gestart met het 
nadenken (orientatie en definitiefase) over een bepaald inrichtingselement en dit moment is 
in iedere bouwplanning gelijk. 
Om een achterstand voor de inrichting snel te signaleren, kan in een reeel geplande situatie 
de werkelijke situatie tegen de geplande situatie uitgezet warden. Wei moet men dan de 
gegevens van de huidige situatie op dat moment direct uitzetten in het schema en dit dus 
oak bijwerken bij vorderingen. 

Met het beheerschema als basis is een planningsschema met een fasering per 
inrichtingselement opgesteld met de activiteiten waarmee in ieder geval rekening mee moet 
warden gehouden voor de aansluiting van het inrichtingselement op het bouwproces. 

6.3 Planningsschema 
Om de activiteiten per inrichtingselement per fase in beeld te brengen, is er een 
planningsschema opgesteld. Het planningsschema is terug te vinden bijlage 1, waar het 
totale instrument gegeven wordt. Het schema bestaat uit een hoofdindeling voor de 
inrichtingselementen met een tientallencodering waaronder de elementen verder warden 
uitgewerkt met een codering passend bij de codering voor de hoofdindeling (figuur 6.2). 
Deze codering is aan de elementen gekoppeld zodat met een blik op het totaalschema, 
waarop de codering terugkomt, het inrichtingselement en de activiteit die per fase moet 
gebeuren eenvoudig te herkennen is. 

20 Gebruikersvoorzieningen 

~ 19,ri 
... 'j p Oiliefl!lll! .. .~B%11fu4 ¥ ·.::,,~"' ~l!sf ':!!b"I 

21 Scheidingswanden Type definieren pve: isolatiewaarde, Vormgeving, visuele Hoeveelheden Plaatsing Afhandelen gebreken schuifwanden, 
brandveiligheid, beleving: kleur, wanden deuren, 
akoestiek, afmetingen, materlaal binnenwanden 
gebruiksveiligheid, 
flexibiliteit 
indeelbaarheid, 
duurzaamheid, hygil!ne, 
gewicht, bevestiging 

locatie en functie per Imago, selectie leverancier en evt. aansluiten 
locatie representativiteit inkoop leidingen 

extra regeltechniek, Visuele privacy 
verwerken in wanden 

22 Vloerbedekking mogelijke typen pve: geluiddemping, Vormgeving, visuele m2 plaatsing Afhandelen gebreken linoleum, 
stoffering per brandveiligheid, beleving: kleur, tapi~, kurk, 
type locatie gebruiksveiligheid, afmetingen, materiaal natuursteen 
delinieren duurzaamheid, hygil!ne etc. 

Locatie Imago, repres. lnkoop 

Fig. 6.2 een fragment van het planningsschema 
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De activiteiten die in het schema zijn weergegeven, zijn een specifieke aanvulling voor dat 
inrichtingselement, op de algemene activiteiten uit het beheersschema die ook per fase 
uitgevoerd moeten worden. In de fasen worden die activiteiten weergegeven die van belang 
zijn voor de planning van het inrichtingselement in het totale bouwproces. Elke fase met zijn 
eigen activiteiten wordt los gepland in het bouwproces, zodat de activiteit op tijd ter sprake 
kan komen in de bouwvergaderingen en niet achteraf blijkt dat stappen vergeten zijn en er 
vertragingen op kunnen treden. 

In de orientatiefase van het inrichtingselement moet het type element globaal omschreven 
worden. De definitiefase is een erg belangrijke fase. Hierin zijn vooral het programma van 
eisen, de specificaties, de relatie met het casco en de relatie met andere 
inrichtingselementen van belang. In de ontwerpfase worden de ontwerpuitgangspunten 
opgesteld en, zo nodig, door een interieurarchitect een ontwerp gemaakt. In de 
voorbereidingsfase worden aannemers en leveranciers gecontracteerd en vindt de productie 
en inkoop plaats. Ook wordt een inventarisatie gemaakt van de benodigde losse inrichting. 
Een aantal van deze losse inrichtingselementen zal een wat langere levertijd hebben en de 
keuze en bestelling moeten dus op tijd gepland worden in het bouwproces. 
In de realisatiefase wordt het inrichtingselement geplaatst en de gebreken worden 
afgehandeld in de gebruiksfase. 
Het planningsschema is samen met het beheerschema de basis voor het totaalschema. 

6.4 Totaalschema 
Het totaalschema voor de planning van inrichtingselementen in het bouwproces is het 
hoofddocument wat door de projectleider gebruikt kan worden. 

Bouw T3 T4 TS T6 T7 TS T9 T10 T11 T12 

nazor 
beheer 

lnrichting 
20 Gebruikersvoorz. 
21 scheidin swanden 
22 vloerbedekkin 
23 wandbekledin 
24 s eciale verlicht. tl -f'.c .~ 

25 ICT en GBS bek. Ii 
26 ICT en GBSa I 
30 Caterin voorz. 
31 kantine kt '&P 

Fig. 6.3 een fragment van het totaalmodel voor de planning van inrichtingselementen in het bouwproces 

T13 

Het complete totaalschema is terug te vinden in bijlage 1, waar het gehele instrument wordt 
uitgewerkt. 

In het totaalschema wordt gewerkt met een tientallencodering, zoals in de vorige paragraaf 
vermeld, die verwijst naar de inrichtingselementen in het planningsschema, zodat de 
koppeling snel gelegd kan worden en per fase duidelijk is wat de activiteiten zijn die op dat 
moment uitgevoerd moeten worden voor het betreffende inrichtingselement. 

Het bouwproces is opgedeeld in 13 fasen (T1-T13), zoals omschreven in hoofdstuk 4 en de 
inrichtingselementen zijn onderverdeeld in de hoofdindeling zoals genoemd in paragraaf 5.2. 
De fasen voor elk inrichtingselement zijn: 

Orientatiefase (I) 
Definitiefase (D) 
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Ontwerpfase 0) 
Voorbereidingsfase (V) 
Uitvoeringsfase (U) 
Gebruiksfase (G) 
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Elke fase van een inrichtingselement is los bekeken en gekoppeld aan een fase in het 
bouwproces. In die fase van het bouwproces moeten de activiteiten van de fase van het 
inrichtingselement plaatsvinden. Dit geldt alleen voor de inrichtingselementen die van 
toepassing zijn op het betreffende bouwproject. Het schema geeft bijvoorbeeld aan dat er op 
een bepaald moment een pve moet worden opgesteld voor een kantine, maar dit hoeft 
natuurlijk niet als er geen kantine in het bouwproject zal komen. 

Het totaalschema is een overzichtsdocument van de inrichtingsplanning, wat aansluit bij de 
bouwplanning. Dit schema is het uitgangspunt voor verdere acties op de momenten die in de 
planning van het schema worden weergeven. Als er een activiteit staat te gebeuren volgens 
de planning, moeten het planningsschema en beheersschema geraadpleegd worden voor de 
specificatie van de uit te voeren activiteiten. 

6.5 Bruikbaarheidstoets instrument 
De lijst met inrichtingselementen is geen uitputtend overzicht van de mogelijke 
inrichtingselementen voor kantoorbouw. De belangrijkste en meest voorkomende elementen 
zijn meegenomen. Mochten er bij een bouwproject andere inrichtingselementen toegepast 
worden, kunnen deze op eenvoudige wijze aan het totaalmodel worden toegevoegd. 

Een praktijktoets voor het instrument was tijdens mijn afstudeeronderzoek niet haalbaar, 
omdat een bouwproject vaak langer loopt dan het afstudeerjaar, daarom is gekozen om een 
indicatie voor de bruikbaarheid van het instrument te krijgen door gesprekken met de 
toekomstige gebruikers ervan. Voor deze toets van het instrument op compleetheid, juistheid 
en bruikbaarheid is gesproken met een assistant projectleider bij de afdeling 
Huisvestingsadvisering en twee projectleiders bij de afdeling Bouwmanagement en Advies 
van Brink Management & Advies. 
Uit de interviews kwam naar voren dat na het doorlopen van de lijst met 
inrichtingselementen, de specifieke ruimtes laad- en losruimte en containerruimte toch 
regelmatig voorkomen en dus ook meegenomen moeten worden. Deze zijn toegevoegd aan 
de schema's. Verder hadden de elementen onderhoudsinstallaties en elektra een eigen 
inrichtingsplanning gekregen, maar deze aspecten worden in het bouwproces al 
meegenomen. In de interviews met de projectleiders van Bouwmanagement en Advies 
kwam naar voren dat het model in de praktijk pas goed bruikbaar zal zijn als het 
geautomatiseerd wordt. In het bouwproces worden de bouwplanningen met behulp van 
bepaalde software gemaakt en deze planning voor de inrichting zou daarop moeten 
aansluiten. Oaarnaast zou in een geautomatiseerde versie gewerkt kunnen worden met 
verwijzingen naar een volgende activiteit, na een afgesloten inrichtingsfase. Nu wordt per 
inrichtingselement aangegeven op welk uiterste moment in het bouwproces er aan welk 
aspect van het element gedacht moet worden, maar in een goed geautomatiseerde versie 
kunnen verwijzingen worden aangebracht als men een bepaald besluit op dat uiterste 
moment neemt, wat er dan in de vervolgfase van de planning van het inrichtingselement in 
het bouwproces moet gebeuren. Zo worden aspecten waarover nog besloten moet worden 
het hele bouwproces automatisch meegenomen en komen weer naar voren op het moment 
dat daar weer aan gedacht moet worden. 
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6.6 Resume 
Het instrument voor de planning van de inrichting in het bouwproces bestaat uit drie delen: 

het beheersschema 
het planningsschema 
het totaalschema 

42 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de werking en inhoud is van deze schema's. Ter afronding 
van dit afstudeeronderzoek zullen in het volgende hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen 
gegeven warden. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Om de aansluiting van de inrichting op het bouwproces inzichtelijker te maken is gekeken 
naar een oplossing met een projectmatige aanpak. Het bouwproces heeft een duidelijke 
fasering met bepaalde beslismomenten en ook de beheersing is eenvoudiger dan die van 
de inrichting. Deze projectmatige aanpak met de fasering per inrichtingselement is een 
goede aanpak voor het beheersen van de inrichting. Het inrichtingselement wordt 
duidelijk gedefinieerd en per inrichtingsfase moeten beslissingen genomen warden over 
het element; 

De opdrachtgever, tevens gebruiker in dit onderzoek, moet vroeg betrokken warden en 
zijn, bij het bouwproces. De mening van de gebruikers moet in een vroeg stadium van de 
bouw bekend zijn omdat vaak op dat moment al een programma van eisen voor een 
inrichtingselement wordt opgesteld. Het is van belang dat de mening van de gebruiker 
wordt meegenomen in het programma van eisen omdat hier de kwaliteit wordt vastgelegd 
welke in de gebruiksperiode van invloed kan zijn op het 'zich op zijn gemak voelen' en de 
productiviteit van de gebruiker. Doordat de eisen en wensen op tijd bekend zijn, kan een 
strakke tijdsplanning aangehouden warden en staan alle mogelijkheden voor de inrichting 
nog open, zodat deze inrichting zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de 
opdrachtgever. Brainstorm bijeenkomsten, klankbordgroepen en adviesgroepen moeten 
in een vroeg stadium opgestart warden en de informatie en communicatie tussen deze 
groepen en het bouwteam zal soepel en constant moeten verlopen; 

Het beheersen van de inrichting gaat om de kwaliteit, de kosten en de tijdsplanning van 
het inrichtingselement zelf en om de organisatie- en informatiebeheersing van het gehele 
bouwproces. Met behulp van het instrument kan de tijdsplanning van de inrichting in de 
hand gehouden warden, de kwaliteit wordt in het programma van eisen van het 
inrichtingselement vastgelegd en door het beheersschema te volgen wordt getoetst aan 
het totale budget; 

De aansluiting van de inrichting op het bouwproces wordt vereenvoudigd met behulp van 
het instrument. Op bepaalde momenten in het bouwproces is informatie over de inrichting 
nodig. Er is niet altijd een duidelijke scheiding tussen bouw en inrichting. Bepaalde eisen 
aan de inrichting behoren al bekend te zijn in het bouwproces, omdat delen van het 
inrichtingselement verbonden kunnen zijn met het casco. De momenten waarop 
bepaalde inrichtingsaspecten duidelijk moeten warden, zijn aangegeven in het 
totaalmodel van het instrument. De inrichting blijft het hele bouwproces door meespelen 
en de inrichtingsfasen kunnen goed gepland warden in het bouwproces. 

Aanbevelingen 
Het instrument kan voor een goed gebruik, zonder veel papierwerk, geautomatiseerd 
warden. Dit zou dan moeten gebeuren met dezelfde software als waarin de 
bouwplanningen warden gemaakt, zodat de aansluiting eenvoudig is. Activiteiten die op 
de planning staan kunnen dan op het juiste moment 'oplichten' en als besloten wordt op 
dat moment geen keuze te maken, dan kunnen de bijbehorende activiteiten 
meegenomen warden, zodat op een later moment nog steeds duidelijk is waarover nog 
besloten moet warden; 

Het instrument is specifiek bruikbaar voor kantoororganisaties. Een uitbreiding en 
aanpassing van de inrichtingselementen kan voldoende zijn om het instrument ook voor 
andere typen organisaties bruikbaar te maken; 
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Het instrument zou in de praktijk getoetst moeten worden, door het bij een startend 
bouw- en inrichtingsproject te gebruiken. Na deze praktijktoets kunnen eventuele 
aanpassingen aan het instrument eenvoudig doorgevoerd worden. 

Aandachtspunten bij implementatie 
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Bij implementatie van het instrument zal een goede informatie-uitwisseling binnen het 
bouwteam plaats moeten vinden. De projectleider moet op elk moment op de hoogte zijn 
van de ontwikkelingen op elk gebied. De verschillende adviseurs zullen dus duidelijk 
moeten zijn in hun informatie-overdracht; 

Binnen Brink Management & Advies ligt de projectleiding van een bouwproject bij de 
afdeling Huisvestingsadvisering (HA) of Bouwmanagement en Advies (BMA). De partij 
die niet de gehele projectleiding in handen heeft, wordt waar nodig los bij het project 
betrokken. HA zorgt voor de orientatiefase en definitiefase van het bouwproces. En BMA 
verzorgt de bouwfasen daarna, met uitzondering van de inrichting, die weer door HA 
wordt verzorgt. Met het instrument blijft gedurende het gehele bouwproces de inrichting 
van belang en zal de samenwerking tussen HA en BMA ook goed moeten verlopen. 
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Bijlage 1 : Het instrument 
Toelichting voor het gebruik 

Beheersen van de inrichting 49 

Het instrument voor de planning van inrichtingselementen in het bouwproces is bedoeld voor 
een goede beheersing van de inrichting door de factoren geld, organisatie, tijd, informatie en 
kwaliteit in de hand te houden. Tijd wordt beheerst door zich te houden aan de gestelde 
planning voor de inrichting. Kwaliteit wordt beheerst doordat de kwaliteit per 
inrichtingselement wordt vastgelegd en geld wordt beheerst door de inrichting regelmatig te 
toetsen aan het budget. lnformatie en organisatiebeheersing geldt voor het gehele 
bouwproject. 

Elk inrichtingselement doorloopt zes fasen met per fase bepaalde activiteiten die 
kenmerkend zijn voor die fase. Voor deze fasering is gebruik gemaakt van het algemene 
model voor 'systems management' waarin de volgende fasen voorkomen: 

Orientatiefase (I) 
Definitiefase (D) 
Ontwerpfase 0) 
Voorbereidingsfase (V) 
Uitvoeringsfase (U) 
Gebruiksfase (G) 

Voor de inrichting is een hoofdindeling van zeven aspecten gemaakt, waarover de 
inrichtingselement zijn verdeeld. Deze zeven hoofdaspecten zijn: 

verkeersvoorzieningen 
gebruikersvoorzieningen 
cateringvoorzieningen 
sanitaire voorzieningen 
opslagvoorzieningen 
inrichtingen overig 
specifieke ruimtes 

Het instrument bestaat uit drie schema's: 
totaalschema 
planningsschema 
beheersschema 

Het totaalschema 
Het totaalschema is bedoeld als voorbeeld en leidraad voor een bouwprocesplanning en is 
het hoofddocument wat door de projectleider gebruikt dient te warden. 
In dit totaalschema wordt gewerkt met een codering per inrichtingselement, die verwijst naar 
de inrichtingselementen in het planningsschema. Met deze codering kunnen de activiteiten 
die in het totaalschema op de planning staan eenvoudig teruggevonden warden in het 
planningsschema zodat per fase duidelijk is wat de activiteiten zijn die op dat moment 
uitgevoerd moeten warden voor het betreffende inrichtingselement. Elke fase van een 
inrichtingselement is los bekeken en gekoppeld aan een fase in het bouwproces. In die fase 
van het bouwproces moeten de activiteiten van de fase van het inrichtingselement 
plaatsvinden. Het bouwproces is opgedeeld in 13 fasen (T1-T13) en de inrichtingselementen 
zijn onderverdeeld in de hoofdindeling zoals hierboven vermeld. 

Elke bouwproces is anders en er zal opnieuw een planning gemaakt moeten warden, maar 
in het totaalschema warden de momenten aangegeven waarop uiterlijk een beslissing over 
een inrichtingselement moet warden genomen, zodat niet te laat kan warden gestart met het 
nadenken (orientatie en definitiefase) over een bepaald inrichtingselement. 
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Om een achterstand voor de inrichting snel te signaleren, kan in een reeel geplande situatie 
de werkelijke situatie tegen de geplande situatie uitgezet warden. Wei moet men dan de 
gegevens van de huidige situatie op dat moment direct uitzetten in het schema en dit dus 
ook bijwerken bij vorderingen. Zo kan de tijd voor het inrichtingsproject beheerst warden. 

Momenten uit het totaalschema die afwijken van de 'normale' gang van zaken zullen 
toegelicht warden. 

De orientatie- en definitiefase van een aantal inrichtingselementen liggen in de T3-fase 
(projectdefinitie) van het bouwproces. Dit is omdat bepaalde eisen, die in het pve van de 
inrichting liggen, in de projectdefinitiefase van het bouwproces bekend moeten zijn, 
voordat gestart kan warden met het ontwerp {T4-T6). Deze zijn eisen aan het casco, 
zoals sparingen voor leidingen, afvoeren en installaties, de ruimtebehoefte van bepaalde 
voorzieningen, de keuze voor het type catering (drankendistributie en eetmogelijkheden) 
en de benodigde vloerbelasting voor bepaalde ruimtes. 
De ontwerpfase van inrichtingselementen ligt in de ontwerpfase {T 4-T6) van het 
bouwproces als bepaalde aspecten van de inrichting al in het ontwerp voor het totale 
gebouw meegenomen moeten warden. Is dit niet het geval dan ligt de ontwerpfase van 
het inrichtingselement in de werkvoorbereidingsfase (T9) van het bouwproces. 
De voorbereidingsfase van een inrichtingselement loopt gelijk met de voorbereidingsfase 
(T9) van het bouwproces als bepaalde onderdelen van het inrichtingselement al vroeg in 
het bouwproces aan bod komen. 
Bepaalde inrichtingselementen starten vroeger met de uitvoeringsfase als deze eerder 
met de bouw moeten warden meegenomen. Losse inrichting vindt plaats aan het einde 
van de uitvoeringsfase (T10) van het bouwproces. 

Het planningsschema 
Het planningschema is bedoeld om de activiteiten per inrichtingselement, die per fase 
uitgevoerd moeten warden, in beeld te brenge·n. Dit schema bestaat uit de hoofdindeling 
voor de inrichtingselementen met een tientallencodering waaronder de elementen verder 
warden uitgewerkt. Deze codering is aan de elementen gekoppeld zodat met een blik op het · 
totaalschema, waarop de codering terugkomt, het inrichtingselement en de activiteit die per 
fase moet gebeuren eenvoudig te herkennen zijn. 
De activiteiten die in het schema zijn weergegeven, zijn een specifieke aanvulling voor dat 
inrichtingselement, op de algemene activiteiten uit het beheersschema die ook per fase 
uitgevoerd moeten warden. In de fasen warden die activiteiten weergegeven die van belang 
zijn voor de planning van het inrichtingselement in het totale bouwproces. 

In de orientatiefase van het inrichtingselement wordt het type element globaal omschreven. 
De definitiefase is een erg belangrijke fase. Hierin zijn vooral het programma van eisen, de 
specificaties, de relatie met het casco en de relatie met andere inrichtingselementen van 
belang. In de ontwerpfase zijn de ontwerpuitgangspunten opgesteld. In de 
voorbereidingsfase moeten aannemers en leveranciers gecontracteerd warden en vindt de 
productie en inkoop plaats. Ook wordt een inventarisatie gemaakt van de benodigde losse 
inrichting. In de realisatiefase moet het inrichtingselement geplaatst warden en de gebreken 
warden afgehandeld in de gebruiksfase. 

Het beheersschema 
Het beheerschema geeft de· algemene activiteiten per fase weer die voor elk 
inrichtingselement gelden en de beheersaspecten waarin per fase aan moet warden 
voldaan. Voor elk inrichtingselement moet het beheersschema opnieuw warden doorlopen 
zodat er geen beheersaspecten over het hoofd gezien warden en alle activiteiten per 
inrichtingselement aan bod komen. 
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Voor het gebruik van het instrument zijn een aantal stappen te volgen: 
De bouwplanning wordt op de gebruikelijke wijze gemaakt; 
De soorten inrichtingselementen die de betreffende organisatie in de nieuwbouw wil 
plaatsen, worden in het totaalschema onder elkaar gegroepeerd per hoofdindeling; 
Aan de hand van het planningsschema worden de fasen van elk inrichtingselement 
gepland in de bouwplanning; 
De algemene inrichtingsuitgangspunten moeten bekend zijn in de definitiefase van het 
bouwproces; 
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Als in de bouwplanning een fase van het inrichtingselement aan bod komt, kunnen de 
activiteiten die op dat moment uitgevoerd moeten worden, teruggevonden worden in het 
algemene beheersschema en het planningsschema. 

Met behulp van dit instrument is een goede beheersing van de inrichting en een 
overzichtelijke aansluiting op het bouwproces mogelijk, op het juiste moment, zodat 
vertragingen door onduidelijke en onhaalbare planningen zullen afnemen. 



Totaalschema voor de planning van inrichtin :iselementen 
Bouw T1 T2 T3 T' T6 T8 T7 T8 T9 T10 Tff m T13 
lnltlatleffase ·- . -
haalbaarheldsstudie ,.. -

I orotectdeflnltle · - O • :a. -

structuurontwero 
, ,. . 

voorloola ontwero 
deflnltlef ontwero . 
bestek ~-

I orUs- en contractvormlna 
werkvoorbereldlna ' - -~ -
ultvoerlno '· 
oolevertna ,. 
nazora -
beheer 

. 
Inrichtina 
alaemeen 
ultaanasounten lnrtchtlna t u 
vlekkenolan I u 
wandenolan I u 

10 verkeenvoarzieninaen 
11 beweawlizerlna blnnen aebouw I I I I l.U '· G d e 

20 -bruikeravoarzienin .... n 
21 scheldlnaswanden I 0 0 v I U 'Q 

22 vloerbedekklno I I 0 0 v 1·u ' 4 . 
23 wandbekledlna II D 0 v I U " ~ . 'Ii . 
24 soeclale verllchtlna t t 0 I 0 v I u .. .. 
25 !CT en GBS bekabellno t 1 0 0 v I · u J-~ &· 
26 ICT en GBS aooaratuur t I 0 I 0 v I u «" a 
30 c:11terinnvoarzieninaen 
31 kantlne 1 0 I 0 v r u 'G' .. .. 
32 keuken voor serveerronden l 0 0 v I u , ..... ~ -, s :_ .. , ... • 
33 oantrv I 0 0 v I U .' .. 11 -
34 kiosk l 0 0 v L I.I tf ~ ~ 

.· 

40 .. nitllire voarzieninaen 
41 douches/ wascablnes I I 0 0 I v I u .. a G 
42 tolletten/ urlnolrs I l 0 0 I v I u • g t!I 

so aa.laavoarzieninaen 
51 maaazl1nen I 0 I 0 v I U a .'Iii ' 
52 archlef I I 0 I 0 v I IJ ,,, .•& e '. 

60 inrichtlnnan overia 
61 werkolek t I 0 0 v I lJ .. 
62 reorovoorzlenlna I I 0 0 v ltl 

63 vaste tlmmerwerken T 0 0 v U I 
64 receotle/ entr....,,ebled I 0 0 v u 
65 helderheldswertna l 0 0 v IU 
66 brandvoorzlenlnoen I I 0 0 v I. u . ,~. 

·--~ 

67 braakvoorzleninaen I I O 0 v I u .,. j 

70 a....,.ifleke ruimt• 
71 veraaderrulmte I I o 0 v I u 
72 recreatlerulmte I . 0 0 v u ... 
73 laad- en losrulmte I 0 0 v u 
74 contalnerrulmte I 0 0 v u 
75 werkkasten 1 0 0 v u ~, , ' -
76 blbllotheek T D 0 v u -, 

77 oostkamer I D 0 v u ' "._-- ,.,; 

78 !CT rulmte 1 I 0 0 v I u - ....... 
79 reororulmte I I 0 0 v I u «1 ,. 

" 
Inrichtlng legenda 
t orli!ntatlefase D deflnltlefase O ontwernfase V voorbereldinnsfase ·· U l uttvoerinnsfase I ~ I aebrulksfase 



B h e eerssc h ema voor d .. h e mnc ting 
Alaemeen Beheersactiviteiten 

- opstellen projectorganisatie 
-bevoegdheden 
-verantwoordelijkheden 
-besluitvormingsprocedures 
-felalie naar projectomgeving 

- oostellen informatieolan 
- bewaken toetsen organisalie- en informatieplan en 

eventueel taken en verantwoordelijkheden wijzigen komt 
in elke fase terug 

- beslismomenten vaststellen 
O~tatiefase 

lnhoudeliike activiteiten Beheersactiviteiten 

- vaststellen huidige stand van zaken - investeringskosten en exploitatiekosten toetsen aan 
- globaal definieren type element budget en begroting 
- alobaal omschriiven aanoak 
Definitiefase 
lnhoudeliike activiteiten Beheersactiviteiten 

- programma van eisen voor het inrichtingselement . lijdschema opstellen, rekening houdend met: 
(functioneel, ruimtelijk, bouwkundig, bouwfysisch, -opleveringsdatum 
electrotechnisch, wer1duigkuncfig, milieu) -vergunningverleningen 

- specificaties (wijze- en hoogte van bevestigen) -leverlijden materialen 

- verzamelen beperkende randvoorwaarden -aantal werkbare dagen 
- toetsen aan begroting -bouwplanning en planning andere inrichlingselementen 
- haalbaarheidsonderzoek - economische haalbaarheid: terugverdienperiodef 
- locatie inrichtingselement in gebouw (vlekkenplan) afschrijving, op basis van kengetallen 
- relatie met casco, GWE/sparirigen/ruimtebeh. - bouwtijd/ oplev.datum: objectplanning 
- Relatie met andere inrichlingselementen - voortgang controleren 
- Selecteren ontweroer 
Ontwerpfase 
lnhoudeliike activiteiten Beheersactiviteiten 
- contracteren ontwerper en opdrachtverstrekking - toetsen van het ontwerp aan pve 
- begelelden ontwerpproces - toetsen van het projectontwerp aan randvoorwaarden 
- opstellen van het ontwerp (voldoet aan pve en bepaalde - eventueel aanpassen tijdschema 

vormgeving en visuele beleving) - toetsen kostenplan en eventueel bijsturen: financiele 
consequenties van bepaalde keuzes en ontwikkelingen 

- goedkeuren ontwerp 
- voortaana controleren 

Voorbereidingsfase 
lnhoudeliike activiteiten Beheersactiviteiten 
- selectie aannemers en leveranciers - beoordelen prijsvormings- en realisatiestukker: 
- offertevergelijking - toetsen en evt. bijsturen kostenplan; kostenbeheersirig 
- productinformatie, certificering leveranciers en - opstellen opdrachtverstrekking en betalingsprocedures 

aannemers realisatiefase 
- vaststellen aannemers en leveranciers - opstellen kwaliteitscontrole realisatiefase 
- opstellen opdrachtverstrekkingen en betalingsprocedures - voortgang controleren 
- contractvorming 
- inventariseren losse inrichting 
- eventuele inkoop van (delen van) het inrichtingselement 
- productie inrichtingselement 
Realisatiefase 
lnhoude/ijke activiteiten Beheersactiviteiten 

- ontwerp uitvoeren en plaatsen - coordineren nog noodzakelijke besluitvorming 
- coOrdineren realisalie - eventueel aanpassen tijdschema 
- plaatsing losse inrichting - toetsen en evt. bijsturen kostenplan 
- opstellen nazorgprogramma - kwaliteitscontrole 
- al'sluiten verzekeringen - voortgang controleren 
- al'sluiten/ aanpassen servicecontracten 
- administratieverplichtingen en betalingen 
- zoraen voor eindafrekeninaen 
Gebruiksfase 
lnhoude/ijke activiteiten Beheersactiviteiten 
- afhandelen gebrekenlijst opgeleverd resultaat - opstellen eindregistratie kostenplan 
- voorlichten gebruikers - informatieverstrekking naar gebruikers 
- opstellen onderhoudsplan en beheerplan - ontbinden proiectoroanisatie 



10 Verkee..Svoorzieningen 

11 bewegwijzering binnen en buiten type defini6ren 
gebouw 

pve: gewicht, vormgeving; kleur, leveranclersselectie en 
bevestiging (wljze en afmetingen, materiaal contractering 
h te 
locatie 

tekst per 
bewegwijzering per 
locatie 

inkoop en productie 

plattegrond, symbool, 
tekst, gevelreclame 



20 Gebruikersvoorzieningen 

21 scheidingswsnden 

·' ' 

22 vloerbedekking mogelijke typen 
stoffering per type locatie 
definieren 

23 wsndbekleding type definieren per 
locatie 

24 specisle verlichting type definieren per 
locatie 

25 /CT en GBS beksbeling type ICT definieren 

26 JCT en GBS sppsrstuur type ICT definieren 

pve: isolatiewaarde, 
brandveiligheid, akoestiek, 
gebruiksveiligheid, 
flexibiliteit/indeelbaarheid, 
duurzaamheid, hygiene, 

. ht 

vormgeving, visuele beleving: heeveelheden 
kleur, afmetingen, materiaal 

·stasel<:~; Realisatiefase/;'' Gebruiksfase·· .· · Toelichtin 
plaatsing wanden afhandelen gebreken schuifwanden, 

deuren, 
binnenwanden 

imago, representativiteit selectie leverancier en inkoop eventueel aansluiten 
leidin n 

extra regeltechniek, verwerken visuele privacy 
inwanden 

pve: geluiddemping, vormgeving, visuele beleving: 
brandveiligheid, kleur, afmetingen, materiaal 
gebruiksveiligheid, 
duurzaamheid hvaiene 
locatie imaao reoresentativiteit 

pve: brandveiligheid, vormgeving, visuele beleving: 
duurzaamheid, hygiene, kleur, glans, oppervlakte 
waterdichtheid akoestiek structuur 

imaao reoresentativiteit 

pve verlichting: vormgeving, visuele beleving: 
(brand)veiligheid, kleur, afmetingen, materiaal, 
reflectievermogen, steer 
geluidsproductie, electriciteit, 
individuate regaling, 
h<>njo~n.,a.-hcjd 

subsidies aanvragen imaQo representativiteit 
locatie en soarinoen 

pve ICT: type bedrading, lay~ ICT bekabeling 
veiligheid, flexibiliteit, 
benodigde keeling 

locatie aansluitpunten, 
soarinQen en kabelQoten 

pve: veiligheid, flexibiliteit, ontwerp specifieke 
keeling, bereikbaarheid, apparatuur 
functionaliteit, mobiliteit, 
autorisatie en beveiliainn 
locatie aooaratuur 

m2 plaatsing afhandelen gebreken linoleum, tapijt, kurk, 
natuursteen etc. 

inkooo 

m2 plaatsing afhandelen gebreken tegels, gipsplaat, 
marmer 

inkooo 

hoeveelheden, aansluitvoorwaarden afhandelen gebreken specifieke 
armatuurspecificatie verlichting, 

terreinverlichting, 
calamiteiten- of 
reclameverlichting 

inkoop montaoe onderhoud 

hoeveelheden plaatsing afhandelen gebreken in verhoogde vleer, 
verlaagd plafond of 
wanden 

inkoop 

(productie) en inkoop plaatsing inregelen apparatuur telefoon, data, 
signalen, electra 
aansluitingen 

afhandelen oebreken 



,, 

o I 30 Cateringvoorzienfogen 

, olltrriasJuemenB (1J.nln~t1i1«is:e~ QifiiiltlBfiisd.i~~ l'!>nl:Winifaii.~~f~;~ voomereidinasfase · . Realisatiefase· . - Gebrulksfase Toelichtim:a 
31 kantina mat kaukan (32), beshssen over type pve· installaties, ontwerp vaste inrichting· selectie leveranc1er plaatsing vaste 1nnchting, inregelen installaties 

specials varlichting (24) an catering krachtstroom, v11ste vormgeving, visuele beleving: inclusief witgoed 
uitgiftebslie (62) inrichting: flexibiliteit, sfeer, kleur, materialen 

geluidsproduktie, afmetingen, 
caoaciteit 
haalbaarheidsonderzoek imago, representativiteit productie plaatsing losse inrichting afhandelen gebreken 

locatie restaurant en locatie inkoop onderhoud 

leidingen GWE, 
aansluitpunten GWE, 
installaties en berekening 
vloerbelastina 
Wandenolan 

32 keuken (serveerronden) beslissen over type pve: ins1allaties, vaste vormgeving, visuele beleving: selectie leverancier plaatsing vaste inrichting, inregelen installaties 
catering inrichting: flexibiliteit, kleur, materialen inclusief witgoed 

geluidsproduktie, 

krachtstroom, afmetingen, 
caoaciteit 
locatie leidingen GWE, inkoop plaatsing losse inrichting afhandelen gebreken 
aansluitpunten GWE, 
installaties en berekening 

vloerbelastina 
locatie keuken onderhoud 

33 pantry met speciale verlichting beslissen over type pve: installaties, vaste vormgeving, visuele beleving: selectie leverancier plaatsing vaste inrichting, inregelen installaties extra ver1ichting 
(24) catering inrichting: flexibHiteit, kleur, materialen inclusief witgoed 

geluidsproduktie, afmetingen, 
capaciteit, ver1ichting 

locatie leidingen GWE, inkoop plaatsing losse inrichting afhandelen gebreken 
aansluitpunten GWE, 
installaties 
locatie oantrv onderhoud 

34 kiosk (warme en koude drenken beslissen over type pve: installaties, vaste ontwerp vaste inrichting: selectie leverancier plaatsing vaste inrichting inregelen installaties 
en versnaperingen) catering inrichting: flexibiliteit, vormgeving, visuele beleving: 

geluidsproduktie, afmetingen, kleur, materialen, steer 
ca ca cite it 
locatie leidingen GWE, productie plaatsing losse inrichting afhandelen gebreken 
aansluitpunten GWE, 

installaties 
locatie kiosk inkooo onderhoud 



' ' 
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40 Sanitaire voorzieningen 

42 

douches, wascabines mat 
speciale varfichting (24) 

toilettenl urinoirs met speciale 
verfichting (24) 

typen en normen 

pve: watsrverbruik, 
brandbaarheid, vochtafvoer, 
geluidsproduktie, capaciteit, 
productstsrkts, montage, 
hygiene, ruimtsbehoefte 

'se;;\~if~'·;, Vooibereidin' sfase ~, Reausatlefase , .. Gebruiksfase 
ontwerp vasts inrichting: selecteren leverancier 
vormgeving, visuele beleving: 
oppervlaktestructuur, kleur, 
glans, afmetingen, aantallen 

plaatsing vaste inrichting 
incl. leidingen, wand- en 
v1oerbekleding 

afhandelen gebreken 

locatie sanitair en leidingen, imago, representativiteit inkoop plaatsing losse inrichting onderhoud 
aansluitpunten W , installaties 

pve: waterverbruik, ontwerp vaste inrichting: selecteren leverancier plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken 
brandbaarheid, vochtafvoer, vormgeving, visuele beleving: incl. leidingen, -wand- en 
geluidsproduktie, capacitsit, oppervlaktestructuur, kleur, vloerbekleding 
productsterkte, montage, glans, afmetingen, aantallen 
hygiene, ruimtebehoefte 

locatie sanitair en leidingen, imago, representativiteit inkoop plaatsing losse inrichting onderhoud 
aansluitpunten W, installaties 

Toelichtin 
type wand- en 
v1oerbekleding: 
kunststof. tegels. 
pleisterwerk 

type wand- en 
v1oerbekleding: 
kunststof, tegels, 
pleisterwerk 



50 Opslagvoorzieningen 

l!BBM!lll··g: · , ·· -' lf·' ~'"'".'. '''" iili~!1~t~~; V'®d>er81(11n· ·stase1t\ Realisatietase- ,,. Gebruiksfase_ Toelichtin 
51 magszijnan mat slellingen pve: vloerbelasting, vormgeving: afmetingen, selectie leverancier plaatsing losse inrichting afhandelen gebreken stellingkasten: 

belastbaarheld, afmetingen, kleur, oppervlaktllbehandeling kN/m2 
ventilatie, rulmtebehoefte 

locatie inkoop 

52 archief met archiafkasten type archief pve: vtoerbelasting, vormgeving: afmetingen, selectie leverancier plaatsing losse inrichting afhandelen gebreken archiefkasten: 
belastbaarheid, afmetingen, kleur, oppervlaktesttuctuur kN/m2 
brandwering, ventilatie 
(archiefwet), 
blusvoorzieningen, 
rui "u 

locatie type archiefkast inkoop 

.. 
,I I 

I· 
! 
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60 lnrichtingen overig 

62 reprovoorziening type repro: decentraal 

63 vesle limmerwerken type vast timmerwerk 
(uitgiftebalia, receptiebalia) 

64 racaptiel entreegebied mat type vaste inrichting 
specifieke verfichting (24) (balie, infozuil) 

65 haldarheidsweringl inkijkwering typewering 

J. 

pve: aansluitpunten electra e selecteren leveranciers 
ICT, ruimtebehoefte, 
verlichting en binnenmilieu 

type meubilair per werkplek vormgeving, visuele beleving: inkoop 
kleur, materiaal 

locatie privacy 

pve: bediening, ventilatie, vormgeving selecteren leverancier 
flexibiliteit, krachtstroom, 
vloerbelastina 

inkoop 

pve: duurzaamheid, ontwerp vaste selecteren leverancier 
sparingen, afmetingen inrichting:vormgeving, visuele 

beleving: kleur, s~. 

materiaal 
locatie productie 

inkoop 

pve: aansluitpunten electra en vormgeving, visuele beleving: selecteren leverancier 
ICT, ruimtebehoefte kleur, afmetingen, materiaal 

locatie productie 
imago, representativiteit 

inkoop 

pve: duurzaamheid, kwaliteit, vormgeving, visuele beleving: selecteren leverancier 
bediening&- mogelijkheid, kleur, materiaal 
energiebesparingen, 
toepassings-mogelijkheden 

locatie imago/ representativiteit inkoop 

R:ealisatiefase ·. · Gebruiksfase. Toelichtin 
plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken 

plaatsing Iossa inrichting inregelen ICT 
(computers, telefoons) 

plaatsing inregelen apparatuur 

afhandelen gebreken 

onderhoud 

plaatsing afhandelen gebreken 

plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken geen balie, dan extra 
beveiliging? 

plaatsing losse inrichting inregelen ICT 

plaatsing afhandelen gebreken binnen- of buiten 
helderheidswering helderheidswering, 

verduistering, 
inkijkwering 



66 brandvoonieningen type brandvoorziening pve: bediening, vormgeving, visuele beleving: selecteren leverancier plaatsing brandvoorziening afhandelen gebreken sprinkler, early 
toepasbaarheid, thennische kleur, materiaal warning system 
eigenschappen, uiterlijk, (gassen), brandblus-
detectiesysteem en apparatuur, brand-
doormelding ventilatiesysteem 

geluidsinstallaties tbv 
ontruiming 

locatie inkoop 

67 braakvoonieningen "type braakvoorziening *pve: bediening, "vormgeving, visuele beleving selecteren leverancier *plaatsing *afhandelen gebreken *carnera1s, 
toepasbaarheid braakvoorziening videoregistratie, 

(afhankelij k van type) portiersloge, 
inbraakwerend glas 

*locatie *imago/ repr"9f11ativiteit inkoop 

,• . 
I , 



.. 
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70 Specifieke ruimtes 

71 vergsderruimte 

72 recrestieruimte 

73 /aad- en losruimte 

74 containerruimte 

75 werkkssten 

type vergader
voorzieningen 

type recreatie-
voorzieningen en 
toegankelijkheid 

type laad- en Josruimte 

type containerruimte 

type werkkast 

Toelichtin 
pve: aansluitpunten electra en vormgeving, visuele beleving: selecteren leverancier plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken 
ICT, ver1ichting en steer, kleur, materiaal 
binnenmilieu, extra koeling, 
ruimtebehoefte 
locatie imago/ representativiteit productie plaatsing losse inrichting inregelen ICT 

type meubilair inkoop 

pve: ver1ichting en vormgeving, visuele belevlng: selecteren leverancier plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken 
binnenmilieu, ruimtebehoefte, kleur. materiaal 
aansluitpunten electra 

locatie imago, representativiteit productie plaatsing losse inrichting 

inkoop 

pve: ver1ichting, binnenmilieu, vormgeving, visuele beleving selecteren leverancier plaatsing afhandelen gebreken 
beveiliging, loadingdock, 
ruimtebehoefte 

productie 

inkoop 

pve: ver1ichting, binnenmilieu, vormgeving, visuele beleving selecteren leverancier plaatsing afhandelen gebreken 
extra ventilatie, beveiliging, 
ruimtebehoefte 

productie 

inkoop 

pve: ver1ichting en binnen- vormgeving selecteren leverancier plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken 
milieu, aansluitpunten electra 
en water, ruimtebehoefte 

locatie inkoop plaatsing Iossa inrichting 



'I 

I· 

I 

.. 
76 

77 

78 

79 

bibliotheek type bibliotheek 

postksmer type postverwerking/ 
ruimte 

ICTruimte type ICT installaties 

rsproruimte type reproverzorging 

(centraaV decentraal) 

pve: vertichting en 
binnenmilieu, geluids- isolatie, 
aansluitpunten electra en 
ICT, ruimtebehoefte 

locatle 

type meubilair 

pve: vertichting en 

binnenmllieu, aansluitpunten 
electra, ruimtsbehoefte 

locatie 

pve: aansluitpunten electra en 
ICT, blusvoorzieningen, 
vertichting en binnen- milieu, 

keeling en ventilatie, 

ruimtebehoefts 

locatie 

type meubilair 

pve: vertichting en 

binnenmilieu, ventilatie 
aansluitpunten electra, 
vloerbelasting, geluid&-
productie, krachtstroom, 

lrui 
locatie 

vormgeving, visuele beleving: selecteren leverancier plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken 
kleur, materiaal 

imago, representativiteit productie plaatsing losse inrichting 

inkoop 

vormgeving, visuele beleving: selecteren leverancier plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken postdistributie-

kleur, materiaal systeem 

inkoop plaatsing losse inrichting 

vormgeving, visuele beleving: selecteren leverancier plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken 
kleur, materiaal 

inkoop plaatsing losse inrichting inregelen ICT 

vormgeving, visuele beleving: selecteren leverancier plaatsing vaste inrichting afhandelen gebreken eigen beheer of 

kleur, materiaal uitbesteden 

inkoop plaatsing losse inrichting inregelen apparatuur 
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Bijlage 2: Faseren; de inhoud van de fasen 

Faseren 

I dee 

orientatie 
fase 

Wat 

definitie 
fase 

Figuur 82.1: projectfasering 

Hoe 

ontwerp 
fase 

Hoete 
maken 

voorberei
dingsfase 

Do en 

realisatie 
fase 

In stand 
houden 

nazorg 
fase 
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Fase O: onderzoeksfase: gedurende deze fase worden eventuele knelpunten met betrekking 
tot bijvoorbeeld de huisvesting van een organisatie onderzocht, hetgeen aanleiding kan zijn 
tot het starten van de initiatieffase voor een project 
Fase 1: orientatiefase: De centrale doelstelling van deze fase is tweeledig. Enerzijds moet er 
in deze fase worden nagegaan of alle betrokkenen globaal gezien hetzelfde projectresultaat 
nastreven. Anderzijds wordt nagegaan of alle betrokkenen de hiervoor benodigde activiteiten 
projectmatig willen aanpakken. De belangrijkste elementen zijn de aard en de omvang van 
alle relevante factoren te verkennen om te beslissen of er sprake is van een project en zo ja, 
of en projectmatige aanpak zinvol en mogelijk is. 
Fase 2: definitiefase: Het belangrijkste element uit de definitiefase is het zo concreet en 
eenduidig mogelijk formuleren van het beoogde projectresultaat. In de definitiefase zijn de bij 
het project betrokken partijen veelal de opdrachtgever en het projectmanagement. Het 
resultaat van de definitiefase is een door de opdrachtgever goedgekeurd programma van 
eisen, waarin de randvoorwaarden van het project zijn verwoord. 
Fase 3: ontwerpfase: De doelstelling van de ontwerpfase is te komen tot en vertaling van het 
programma van eisen naar een ontwerp. Het eindpunt van de ontwerpfase is een 
goedgekeurd definitief ontwerp. 
Fase 4: voorbereidingsfase: Het belangrijkste punt in de voorbereidingsfase is het vertalen 
van het uitgewerkte ontwerp naar een verzameling van documenten aan de hand waarvan 
de uitvoering van het project ter had kan worden genomen. Het eindpunt van de 
voorbereidingsfase is de prijsovereenstemming met de uitvoerende partijen op basis van de 
door de opdrachtgever goedgekeurde contracten. 
Fase 5: realisatiefase: in de realisatiefase staat de uitvoering van het project op basis van de 
contracten centraal. Het eindpunt van de realisatiefase is het procesverbaal van oplevering 
van het gerealiseerde project. 
Fase 6: nazorgfase: In de nazorgfase ligt de nadruk op het op een correcte wijze afwikkelen 
van eventuele gebreken die bij de oplevering geconstateerd zijn. 
Fase 7: beheerfase: het project is afgerond en valt verder onder de verantwoordelijkheid van 
de desbetreffende beheerder binnen een organisatie. 
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Bijlage 3: Kwaliteit 
Het beheersaspect kwaliteit 
De kwaliteit van de inrichting voor de organisatie is een belangrijk aspect voor de aanpak 
van het inrichtingsproces. 
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De methode van SBR waarmee de functionele kwaliteit wordt gemeten van een kantoorpand 
maakt gebruik de prestatiegroepen vormgeving, functionaliteit, veiligheid en comfort en is 
gebaseerd op een interne studie van SBR: 'Prestatiebeheersing van gebouwen'. Het doel 
van deze studie is om de gebruiker snel inzicht te geven in de prestaties die een gebouw op 
het moment van meten levert. Op grand daarvan kan hij beoordelen of deze voldoen aan zijn 
gebruikseisen. De prestatie-eisen vertonen verwantschap met de hoofdindeling van het 
bouwbesluit: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. De SBR studie 
geeft een globale kijk op het gebouw in het algemeen binnen de randvoorwaarden locatie, 
type gebouw en het rendement. 

Uit verschillende onderzoeken naar kwaliteit, in de derde kolom weergegeven, zijn aspecten 
gehaald die geclusterd kunnen warden en ingedeeld zijn naar de hoofdindeling in de vier 

. I . f B1 prestat1egroepen, zoa sin 1guur weergegeven. 
Vormgeving Visuele omstandigheden STM 

Visuele privacy BUI 
Imago ORBIT 
Uitstraling CK 
Verschijningsvorm REN 
ldentiteit REN 
Representativiteit STM 

Bouwtechnische functionaliteit Flexibil iteit REN 
I ndeelbaarheid CK 
Duurzaamheid CK 
Vloerbelasting REN 
Lay-out STM 
Maatvoering CK 
Beschikbare ruimte BUI 

Veiligheid Gebruiksveiligheid SBR 
Brandveiligheid STM 
lnbraak en brandpreventie CK 
Beveiliging REN 

Comfort Werkomgeving BOA 
Hygiene CK 
Lichtkwaliteit BIU 
Luchtkwaliteit BIU 
Temperatuur, vochtigheid CK 
Kwaliteit licht, geluid, lucht ORBIT 
Binnenmilieu REN 
I nfrastructu u r STM 
Automatisering ORBIT 
lnformele interactie ORBIT 
Communicatie REN 

Figuur 83.1 indeling aspecten methoden kwaliteitsmeting in vier prestatiegroepen 

Afkortingen: 
STM 
BIU 
ORBIT 

CK 
REN 

Serviceability Tools and Methods 
Building In Use Methode 
project and rating process on ORganisations, Buildings and Information 
Technologie 
Certificatiesysteem van Kantoorgebouwen 
Real Estate Norm 
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BQA Building Quality Assessment Method 
SBR Stichting Bouw Research 

Veel van de aspecten uit figuur x.x overlappen elkaar. Na clusteren van de overlappingen 
wor dt k t t d I d b" d I" d t f egroepen: ge omen o e vo1gen e su in e 1ng voor e pres a 1 
Vormgeving Visuele beleving 

Representativiteit 
Verschijningsvorm 

Bouwtechnische functionaliteit Flexibiliteit 
Duurzaamheid 
Maatvoering 
Vloerbelasting 

Veiligheid Gebruiksveiligheid 
Brandveiliaheid 

Comfort Binnenmilieu 
Daglicht en uitzicht 
Hygiene 
Facilitaire ondersteuning 
lnteractie moaeliikheid 

Figuur 83.2 subindeling prestatiegroepen 
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Bijlage 4: Soorten kantoororganisaties van Berenschot 
Administratiekantoor: 

-inrichting is kantoortuin of open kantoor 
-weinig aandacht voor arbeidsomstandigheden 
-beperkte oppervlakte per werknemer en weinig privacy 
-centrale regeling binnenklimaat 
-geen extra faciliteiten voor bijvoorbeeld sporten of kinderopvang 
-geen representativiteitseisen aan interieur en exterieur 
-onderhoud en restauratieve diensten zijn vaak uitbesteed 
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-om het welzijn en de productiviteit van het personeel te verhogen is de verwachting 
dat in de toekomst wel aandacht zal warden besteed aan arbeidsomstandigheden en 
imago voor het personeel 

Beleids- en handelsorganisatie: 
-kamerkantoor voor geconcentreerd werk en groepsruimten voor formele en 
informele sociale contacten 
-door kleinere ruimten is individuele klimaatregeling mogelijk 
-Sport- en kinderopvangfaciliteiten zijn soms aanwezig 
-representativiteit van het exterieur is belangrijker dan die van het interieur voor de 
personeelsleden 
-onderhoud en catering wordt vaak uitbesteed 
-teamwerk en en deel- en thuiswerk zullen in de toekomst toenemen en hiermee ook 
de kantoorinrichtingsconcepten 

balie-organisatie: 
-kantoortuinen of open kantoren 
-klanten warden aan balie of op de werkplek van individuele medewerkers geholpen 
-privacy van de medewerkers is afhankelijk van de benodigde privacy voor de klant 
-geen individuele controle over het klimaat 
-geen speciale voorzieningen zoals sportfaciliteiten of kinderopvang 
-imago en representativiteit van interieur en exterieur zijn belangrijk 
-kleinschalig facilitair beheer 
-in de toekomst zal de aandacht voor personeel op gebied van 
arbeidsomstandigheden toenemen 

service-organisatie: 
-eem of twee persoonskamers 
-klimaat regelbaar per vertrek 
-geen speciale ruimten voor personeel 
-representativiteit naar de klant toe is belangrijk 
-omvang kantoren kan in de toekomst afnemen omdat er gebruik gemaakt kan gaan 
warden van wisselwerkplekken en werknemers zijn vaak bij klanten 

innovatie-organisatie: 
-weinig aandacht aan arbeidsomstandigheden voor het personeel 
-groepkantoren met enkele een of twee persoons ruimten en enkele grotere ruimten 
voor vier tot acht medewerkers 
-flexibiliteit zal in de toekomst steeds belangrijker warden. 
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Bijlage 5: Bedrijfspersoonlijkheden volgens DTZ Zadelhoff 
Ambulanten: 

-bedrijven in de zakelijke dienstverlening en het bank- en verzekeringswezen 
-minder dan 20 werknemrs 

56 

-voornamelijk diensten buiten kantoor, kantoor is dus uitvalsbasis en niet noodzakelijk 
representatief 

classicisten: 
-organisaties die hoogwaardige advisering en vertegenwoordiging aan hun klanten 
aanbieden, zoals juristen, accountants, makelaars en overheidsvertegenwoordigingen 
-uitstraling van pand en inrichting is belangrijk 
-corporate identity die men uit wil stralen is degelijkheid 

modalisten: 
-ondernemingen waarvan de kernactiviteit niet kantoorhoudend is zoals organisaties 
werkzaam in de industrie, handel en transport 
-geen specifieke eisen aan de huisvesting zolang het huurniveau laag is en een 
normaal voorzieningenniveau aanbiedt 
-representativiteit is niet belangrijk 

stationairen: 
-vooral non-profitorganisaties en overheidsinstellingen 
-representativiteit is niet belangrijk 
-gebouweigenschappen voor de gebruikers zoals flexibiliteit en een goede 
werkomgeving is een vereiste 

visualisten: 
-vooral commerciele organisaties in de zakelijke dienstverlening en het bank- en 
verzekeringswezen 
-het pand en de inrichting moet representatief zijn en degelijkheid uitstralen en een 
goede vormgeving hebben 
-huurniveau mag wat hoger zijn 
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Bijlage 6: De NUSfB-classificatie 
De inrichtingselementen plannen in de bouwplanning aan de hand van bouwdelen. 

Elk bouwwerk binnen deze sector is opgebouwd uit bouwdelen. Voor dit onderzoek houden 
we een indeling aan in drie bouwdelen: 

bouwkundige werken 
installaties 
vaste inrichtingen 

De NUSfB-classificatie deelt deze delen van het object verder in naar elementen en 
elementenverzamelingen. In tabel x is deze indeling van het object in bouwdelen 
weerqeqeven. 

Bouwkundi ~e werken I lnstallaties Vaste inrichtinqen 
(1-) (2-) (3-) (4-) (5-) (6-) (7-) 
onderbouw bovenbouw afbouw afwerkingen installatie- installatie- vaste inrichtingen 

voorzieningen voorzieningen 
(werktuiakundiq) (elektrotechnisch) 

(11) (21) buitenwanden (31) (41) (51) (61) (71) 
bod em- buitenwand- buitenwand- warrnte- centrale vaste ve rkeers-
voorzieningen openingen afwerkingen opwekking elektrotechnische voorzieningen 

voorzieninaen 
(22) (32) (42) (52) (62) (72) 
binnenwanden binnenwand- binnenwand- afvoeren krachtstroom vaste gebruikers-

openinqen afwerkinqen voorzieninqen 
(13) (23) (33) (43) (53) (63) (73) 
vloeren op vloeren vloeropeningen vloer- water ver1ichting vaste keuken-
qrondslaq afwerkinqen voorzieninqen 

(24) (34) (44) (54) (64) (74) 
trapconstructies balustrades en trap- en helling- gassen communicatie vaste sanitaire 

leuninaen afwerkinaen voorzieningen 
(45) (55) {65) (75) 
plafond- koude-opwekking beveiliging vaste onderhouds-
afwerkinaen en distributie voorzieninaen 

(16) (56) (66) 
funderings- warrntedistributie transport 
constructies 
(17) (27) (37) (47) (57) 
paalfunderingen daken dakopeningen dakafwerkingen luchtbehandeling 

(28) (38) (48) (58) 
hoofddraag- inbouwpakketten afwerkings- regaling klimaat 
constructies pakketten en sanitair . . 

F1guur 86.1 : Elementenverzamehng bouwdelen volgens NUSfB-class1f1cat1e 

De inrichtingselementen worden gekoppeld aan bouwdelen zodat op het juiste moment de 
juiste beslissingen genomen kunnen worden over benodigde extra faciliteiten voor het 
inrichtingselement zoals extra zware funderingen, aansluitpunten voor elektra, gas en water, 
ruimte voor installaties etc. 



Mei 2002 Beheersen van de inrichting 

Bijlage 7: lnrichtingselementen 
Regterschot (1989) huisvesting, services, middelen 
(organisaties en hun behoefte aan huisvesting - J, van Osch) 
Huisvesting 
-Gebouw 

werkplek 
toiletten 
fitnessruimte etc. 

-lnstallaties 
-Groenvoorziening 

Services 
-energie 
-onderhoud 
-schoonmaak 
-receptie 
-beveiliging 
-interne post 
-catering 

Midde/en 
-inrichting 
-IT voorzieningen 
-(overige) apparatuur 
-( overige) kantoorbenodigdheden 

-repro en offset 
-vuilafvoer 

C. Ouwehand - facilitaire producten en diensten (FM handboek) 
Gebouw-gerelateerde producten organisatie-gerelateerde producten 

1 gebruik (onderhoud en beheer) 11 voedsel en drank 
2 energievoorziening 12 ontvangst 
3 vestiging elders 13 bewaking 
4 terrein en parkeerbepalingen 14 coordinatie gebeurtenissen 
5 telecommunicatie bepalingen 15 telefonist( e) 
6 IT helpdesk 16 Transport en logistieke services 
7 voorraden en meubilair 17 post services 
8 veiligheids- en arbeidsomstandigheden 18 kopieer services 
9 volksgezondheid en milieuzaken 19 groenvoorziening 

1 O taxaties 20 archiveren 

Totaa/lijst voor de inrichting 
verkeersvoorzieningen 
bewegwijzering 
gebruikersvoorzieningen 
scheidingswanden 
vloerbedekking 
wandbekleding 
speciale verlichting 
ICT en GBS bekabeling 
ICT en GBS apparatuur 
cateringvoorzieningen 
kantine 
keuken voor serveerronden 
pantry 
kiosk (warme- en koude dranken, 
versnaperingen) 
sanitaire voorzieningen 
douches, wascabines 
toiletten, urinoirs 
vaste opslagvoorzieningen 
magazijnen 

21 personeelszaken 
22 kantoorvoorraden 
23 financiele services 
24 promotionele services 

archief 
inrichtingen overig 
werkplek 
reprovoorziening 
vaste timmerwerken 
receptie, entreegebied 
helderheidswering 
brandvoorzieningen 
braakvoorzieningen 
specifieke ruimtes 
vergaderruimte 
recreatieruimte 
laad- en losruimte 
containerruimte 
werkkasten 
bibliotheek 
postkamer 
ICT ruimte 
reproruimte 

58 
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Bijlage 8: Mogelijke projectorganisaties 

Het traditionele model 
Dit is de wijze zoals veelal gebruikelijk was in de jaren '80. Architect en adviseurs hebben 
een volledige opdracht, de keuze van uitvoerende bedrijven vindt plaats op basis van bestek 
en tekeningen. De opdrachtgever heeft zijn vertrouwenspersoon, die namens hem optreedt, 
in de architect. De voor- en nadelen zijn genoegzaam bekend. 
De opdrachtgever sluit contracten met zowel adviserende als uitvoerende partijen. 
Het bouwproces is in de afgelopen jaren zodanig complex geworden dat de taak van leiden 
van het project te zwaar en complex is geworden voor de traditioneel ingestelde architect. 

Het traditionele model met projectmanager 
Een model als hiervoor uiteengezet. Hierbij is echter de projectmanager voor wat betreft de 
projecV procesleiding en de budgetbeheersing ingeschakeld en is de vertrouwenspersoon 
van de opdrachtgever. Hierbij neemt de projectmanager een deel van de taken in het 
voorbereidingsproces van de adviseurs over, alsmede de directievoering en het toezicht. 
De opdrachtgever sluit, op advies van en voorbereid door het projectmanagement, 
contracten met adviserende en uitvoerende bedrijven. 
Het verschijnsel projectmanagement kon ontstaan door het complexer warden van het 
proces van haalbaarheidsonderzoek tot nazorg. Projectmanagement herstelt de 
driemachtenleer, ook ten aanzien van de werkzaamheden van de adviseurs/architect. 
Het sterkste argument dat pleit voor deze rolverdeling is het feit dat een onafhankelijk 
projectmanagement bureau slechts alleen het belang van de opdrachtgever heeft. Echter de 
architect kent zijn geestelijke creatie (dwingende vorm, materiaalkeuze, roem, relaties zoals 
goede contacten onderhouden met overheden, welstand etcetera). De architect en adviseur 
installaties wensen gehonoreerd te warden tegen een percentage van de aanneemsom. De 
aannemer c.q. de projectontwikkelaar kan door vaste prijsafspraken meer dan gewone winst 
realiseren ten koste van ~e opdrachtgever door aan kwaliteit in te leveren. 

Het projectontwikkelaarmodel 
Vanuit de marktvraag naar beleggen in onroerend goed deed de projectontwikkelaar zijn 
intrede. Voor een anonieme gebruiker wordt op basis van door de markt algemeen 
geaccepteerde uitgangspunten een project risicodragend ontwikkeld. De functie van 
opdrachtgever I projectmanager wordt daarbij veelal door de ontwikkelaar gecombineerd, 
soms ondersteund door een extern kostenmanager of directievoerder. Veelal wordt op 
voorraad gebouwd. 
In de prijsstelling van de projectontwikkelaar moeten naast de kosten voor vaste partners 
zoals architect, adviseur installaties, constructeur, projectmanagement, kostenmanagement 
en de uitvoerende bedrijven, de risico's van de projectontwikkelaar warden opgenomen (ook 
van zijn minder succesvolle projecten). 
Wanneer het project gereed is wordt een koop- of huurovereenkomst opgesteld tussen 
opdrachtgever en projectontwikkelaar. 

Het turnkeymodel 
Op basis van het projectontwikkelaarmodel en veelal in combinatie met het traditionele 
model wordt in deze constructie met een bekende gebruiker bepaald waaraan een project 
moet voldoen. Vaak is op voorhand de uiteindelijke 
eigenaar I belegger van het onroerend goed nog niet bekend. 
Deze constructie leidt makkelijk tot misverstanden en (financiele) problemen en kan alleen 
goed werken als het proces om het project tot een goed einde te brengen zorgvuldig wordt 
beheerst. 
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Deze misverstanden vinden hun oorsprong veelal in het gegeven dat bij de start van het 
project "doelprestaties" warden gedefinieerd die tijdens het project vertaald moeten warden 
via een aantal tussenfasen naar "middelenprestaties" (materialen, systemen en hun 
exploitatiekosten). 
Met andere woorden, door afspraken te maken op hoog abstractieniveau is het mogelijk dat 
er een discussie ontstaat over de uiteindelijk te leveren prijs, kwaliteit verhouding. 
De opdrachtgever sluit een contract met de projectontwikkelaar en "eventueel" met een 
adviesbureau, wat hun ondersteunt in de controlerende rol. 

Ontwikkelingen: prestatiecontractmodel 
Naast de hiervoor omschreven modellen en processen wordt er steeds gezocht naar nieuwe 
invullingen van de wijze van vraagstelling tot het realiseren van onroerend goed. 
In principe is het turnkeymodel voor veel typen opdrachtgevers aantrekkelijk, de nadelen 
dienen derhalve te warden geelimineerd. Het werken met prestatie-contracten is een van de 
laatste ontwikkelingen op dit gebied. lnmiddels is hiermee ervaring opgedaan die leidt tot het 
inzicht dat deze methode voor opdrachtgevers tegemoet komt aan de wens niet meer zelf 
vele partijen te moeten contracteren en daarbij risicodragend te zijn voor het traject ontwerp/ 
uitvoering. 
Het werken vanuit het prestatiebeginsel stelt zeer hoge eisen aan de communicatie tussen 
opdrachtgevende en opdrachtnemende partij. Het aangeven van de wijze van communiceren 
en toetsen berust bij de opdrachtgever om controle over het project te houden. 
De praktijk heeft aangewezen dat dit traject niet eenvoudig is. Meestal is de opdrachtgever 
niet voldoende in staat om in een pril stadium exact aan te geven aan welke eisen moet 
warden voldaan en resulteert het prestatiebeginsel in veel discussie omtrent het 
eindresultaat. Terwijl juist gekozen is voor een model met weinig risico en zorgen, vraagt het 
dan veel aandacht voor overleg, onderhandeling en controle. 
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Bijlage 9: Dienst WZI Overall planning en nieuwbouw en planning inrichting 
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