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Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

Voorwoord 

Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen bij de faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden binnen de 
leerstoelgroep Vastgoedbeheer. Het onderwerp van mijn afstuderen is "Universiteiten en 
strategisch ruimtebeheer''. Het onderzoek heeft zich gericht op het optimaliseren van het 
proces van strategisch ruimtebeheer, in het bijzonder het bepalen van de ruimtebehoefte en 
de afstemming met het ruimteaanbod. Dit rapport is een weergave van het onderzoek dat 
voor het afstuderen is gedaan. 

De opbouw van het onderzoek begint in hoofdstuk 1 met de aanleiding van het onderzoek 
en de probleemstelling. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het onderwerp, strategisch 
ruimtebeheer van universiteiten, verder toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat in op het huidige proces 
van strategisch ruimtebeheer en in hoofdstuk 4 warden de mogelijkheden voor het 
optimaliseren van het proces van strategisch ruimtebeheer besproken. Hoofdstuk 5 gaat 
verder met het uitwerken van het proces met een (reken)model. Om de werking van het 
geoptimaliseerde proces te onderzoeken is een toets gedaan die in hoofdstuk 6 is 
uitgewerkt. De conclusies van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 7 en tenslotte zijn 
er voor vervolgonderzoek in hoofdstuk 8 aanbevelingen gedaan. In het rapport zijn 
begrippen gebruikt die mogelijk om een toelichting vragen, deze toelichting is te vinden in de 
begrippenlijst. Tevens is voor de leesbaarheid van het verslag gekozen om afkortingen te 
gebruiken, de afkortingen warden eenmaal toegelicht en kunnen ook warden nageslagen in 
de lijst van afkortingen. 

De afstudeercommissie heeft het onderzoek begeleid. Vanuit de Technische Universiteit 
Eindhoven ben ik begeleid door Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS als voorzitter, Ir. Ing. 
I.I.Janssen en Ir. L.A. v.d.Ven. Daarnaast heb ik Ir. A.C. den Heijer betrokken bij de 
commissie vanuit de Technische Universiteit Delft. Ook ben ik vanuit DHV, waar ik het 
afstudeeronderzoek heb uitgevoerd, begeleid door Ir. M.M.R. Lammineur. Graag wil ik ieder 
afzonderlijk bedanken voor het commentaar, de adviezen en de steun die zij mij hebben 
gegeven tijdens het afstudeeronderzoek. 

Het onderzoek is in de praktijk getoetst voor de faculteit Industrial Design van de TU/e. 
Daarom wil ik de heer Senders van de dienst huisvesting bij de TU/e bedanken voor alle 
informatie die hij heeft verschaft en de tijd die hij vrij heeft gemaakt voor mijn onderzoek bij 
de TU/e. En ook wil ik mevrouw Van Gent en de heer Van Aarle van de faculteit Industrial 
Design bedanken voor hun medewerking bij het uitvoeren van de toets. 

Tenslotte wil ik iedereen die mijn afstuderen van dichtbij hebben meegemaakt, zowel bij 
DHV als prive, bedanken voor de blijvende interesse en de steun tijdens het afstudeertraject. 

Nadia van Houwelingen 

Eindhoven, 21 mei 2002 
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Samenvatting 

Vanaf 1995 hebben de Nederlandse universiteiten de volledige verantwoordelijkheid 
gekregen voor de grond en de gebouwen. Sindsdien hebben de universiteiten zich verdiept 
in de kansen en bedreigingen die het in eigen bezit hebben met zich mee brengt. In de 
afgelopen jaren is gebleken dat de universiteiten onvoldoende geld hebben voor het beheren 
van de gebouwen. Reden om beter te kijken naar de aanwezige vastgoedvoorraad en de 
relevantie voor het onderwijs en onderzoek van de universiteit door strategisch 
ruimtebeheer. 

Strategisch ruimtebeheer richt zich op het afstemmen van de activiteiten en de bestaande 
ruimten op basis van de functionele eisen die activiteiten aan de ruimten stellen, waardoor 
het ruimtegebruik beheerd en beheerst wordt voor een periode van minimaal 4 jaar. Gezien 
de huidige situatie van de huisvesting kan worden geconcludeerd dat het proces waarop 
momenteel het strategisch ruimtebeheer wordt uitgeoefend kan worden geoptimaliseerd. 
Naar aanleiding van deze conclusie is de volgende doelstelling voor het onderzoek 
gedefinieerd: 

"Het optimaliseren van het proces van strategisch ruimtebeheer, door het verwerken van de 
benodigde gegevens verkregen uit de inzichten in de toekomstige behoefte van 
universiteiten. Zodat de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod zowel kwantitatief als 
kwalitatief op elkaar kunnen worden afgestemd en inzicht geven in de 
huisvestingsalternatieven voor een beslissing over het huisvestingsbeleid". 

De beleidsvorming van het huisvestings
proces, kan worden voorgesteld als een 
regelkring. In het proces zijn grofweg drie 
partijen te onderscheiden [afbeelding a]: 
• De eigenaar, van een universiteit is dat 

het college van bestuur; 
• De stafdienst huisvesting; 
• De gebruiker, voor een universiteit zijn 

dat de faculteiten en instellingen. 
De stafdienst huisvesting is de schakel, op 
het gebied van huisvesting, tussen het 
college van bestuur en de gebruiker. De 
stafdienst verzamelt gegevens binnen de 
organisatie en uit de omgeving en vertaalt 
deze naar informatie voor het college van 
bestuur. Het college van bestuur gebruikt 
de informatie voor het formuleren van het 
huisvestingsbeleid. 

Aanpassing ruimtebehoefte 

Ruimtebehoefte 

Aanpassing ruimteaanbod 

Afbeelding b Conceptueel model ruimtebeheer 

0 
M 
G 
E 
v 
I 
N 
G 

Afbeelding a Beleidsregelkring van het huisvestingsproces 

Het proces van strategisch ruimtebeheer, 
kan worden gebaseerd op het proces van 
ruimtebeheer in het algemeen [afbeelding 
b]. In het proces van ruimtebeheer worden 
de ru imtebehoefte en het ruimte-aanbod op 
elkaar afgestemd, bij het afstemmen blijkt 
of er sprake is van een match of een 
mismatch. lndien er sprake is van een 
mismatch, is het mogelijk om aanpassingen 
te doen aan de ruimtebehoefte en/of het 
ruimteaanbod, zodat bij het opnieuw 
matchen sprake is van een (betere) match. 
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Om het proces van strategisch ruimtebeheer te optimaliseren, is eerst het huidig proces van 
(strategisch) ruimtebeheer geanalyseerd. De punten die uit de analyse naar voren zijn 
gekomen zijn geoptimaliseerd en zijn vervolgens uitgewerkt in het (reken)model, om het 
geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer toe te kunnen passen in de praktijk. 
Om te bepalen of het (reken)model werkt, wordt het getoetst voor de faculteit Industrial 
Design (ID) van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Door het huidig proces van (strategisch) ruimtebeheer te analyseren binnen de 
beleidsregelkring van het huisvestingsproces, kan een aantal punten voor optimalisatie 
worden benoemd. De punten zijn in afbeelding c weergegeven met een kader met dubbele 
belijning. 

lnstellings
doelstellingen 

Toekomst-visie 

Wet- en 
regelgeving 

Activiteiten 

AF : afstemmen 
RA : ruimteaanbod 
RB : ruimtebehoefte 
RBM : ruimtebehoefte-berekeningsmodel 
Kn : kwantitatief 
Kl : kwalitatief 

: grens organisatie, omgeving 

Afbee/ding c Geoptimaliseerd proces van strategisch ruimtebeheer 

• Meer toekomstvisie; in huidig proces van het ruimtebeheer wordt er niet echt naar de 
toekomst gekeken, omdat de huidige situatie wordt doorgetrokken naar de toekomst. Er 
is geen sprake van 'strategisch' ruimtebeheer. Door het gebruik van scenario's kan het 
inzicht in de mogelijke toekomst worden vergroot; 

• Denken in activiteiten; in het huidige proces van het ruimtebeheer worden de faculteiten 
en instellingen gevraagd invulling te geven aan de criteria die bepalend zijn voor de 
ruimtebehoefte. Beter zou zijn om de stafdienst huisvesting de activiteiten, die worden 
verricht door de faculteiten en de instellingen, te laten inventariseren. De stafdienst 
huisvesting is immers de deskundige op het gebied van huisvesting. 

• Ruimtebeheer met kwantiteit en kwaliteit, in het huidige proces van het ruimtebeheer, 
wordt alleen rekening gehouden met de kwantiteit en niet met de kwaliteit. Door ook 
rekening te houden met kwaliteiten als de hoeveelheid daglicht, de hoogte en de 
vloerbelasting, kan het inzicht in het strategisch ruimtebeheer worden verbeterd. 

• Waarderingsmethode voor afstemming; in het huidige proces van strategisch 
ruimtebeheer worden ad hoc beslissingen genomen bij het afstemmen en de keuze 
tussen een match en een mismatch. Door het waarderen van de factoren, die bij het 
afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod van belang zijn, kan een 
matchresultaat worden verkregen dat getoetst kan worden aan een match-eis. De match
eis is de bandbreedte die bepalend is voor de beslissing voor match of een mismatch. 



Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

• lnventariseren van aanwezige en mogelijke ruimteaanbod; in het huidige proces van 
strategisch ruimtebeheer wordt de aanwezige vastgoedvoorraad ge"inventariseerd. Maar 
vooruitkijkend naar het aanpassen van de vastgoedvoorraad is het ook van belang voor 
het proces van strategisch ruimtebeheer, dat de interne aanpassings- of 
uitbreidingsmogelijkheden worden ge"inventariseerd, oftewel het mogelijke ruimte
aanbod. 

Door de punten van optimalisatie mee te nemen in het proces van strategisch ruimtebeheer, 
kan het proces met de volgende stappen worden doorlopen: 

1. Het inventariseren van de activiteiten van de organisatie-onderdelen van de 
universiteit. Met een invulformulier [afbeelding d] kunnen de gegevens van de 
activiteiten van de organistatie-onderdelen worden ge"inventariseerd, het zijn de 
referentiegegevens. 

Activitelt: 
Daadeel Dafl/avondlnacht Relatie Centraal/decentraa/ 
Haafdaebruiker Extra aebruiker 
Graepsgraatte [aantal] Graepsgraatte extra gebruiker [aantal} 
hoafdaebruiker 
Tlldsbestedina faantal uren oer week/ Omaevina Q,...n,nes/oten 
Benodl11dheden 

. . 
Afbeeldmg d lnvulformu/1er voor een act1v1te1t 

2. Het toetsen van de geiirventariseerde gegevens aan de instellingsdoelstel/ingen 
van de universiteit. Door de kenmerken van de instellingsdoelstellingen te vertalen in 
de gevolgen voor de ruimtebehoefte, kunnen de instellingsdoelstellingen worden 
getoetst aan de ge"inventariseerde gegevens van de organisatie-onderdelen, zodat deze 
eventueel worden aangepast. 

3. Het projecteren van de scenario's op de referentiegegevens. Door de kenmerken 
van de referentiegegevens te vertalen in de gevolgen voor de ruimtebehoefte, kunnen 
deze worden geprojecteerd op de getoetste gegevens van de organisatie-onderdelen, 
zodat deze eventueel worden aangepast. 

4. Het af/eiden van de benodigde gegevens voor het bepa/en van de ruimtebehoefte 
met behulp van wet- en regelgeving. Met behulp van wet- en regelgeving kunnen 
gegevens over de "beschikbare tijd", de "rekenwaarde", het "daglicht", de "hoogte" en de 
"vloerbelasting" worden afgeleid. 

5. Het bepalen van de ruimtebehoefte met het ruimtebehoeftemodel. In het 
ruimtebehoeftemodel zijn formules opgenomen waarmee de "totale groepsgrootte", "het 
aantal groepen", de "verhouding tussen tijdsbesteding en beschikbare tijd", het "aantal 
ruimten", de "oppervlakte per ruimte" en de "totale oppervlakte" kunnen worden 
berekend. Met de gegevens uit de voorgaande stappen die worden opgenomen in het 
ruimtebehoeftemodel kunnen de factoren van de ruimtebehoefte, die van belang zijn 
voor het afstemmen worden bepaald. 

6. Het inventariseren van het ruimteaanbod van de universiteit. Door het ruimteaanbod 
van de universiteit te inventariseren op; gebouw, verdieping, ruimtenummer, 
oppervlakte, oppervlaktetype, dagdeel, daglicht, hoogte, vloerbelasting en kenmerk, 
wordt het aanwezige ruimteaanbod geinventariseerd. Het mogelijke ruimteaanbod wordt 
ge"inventariseerd met de indicatieve verhoudingen van de oppervlakte van een gebouw. 

7. Het bepa/en van het ruimteaanbod van de universiteit. Door de factoren, van het 
ruimteaanbod, die van belang zijn bij het afstemmen van het ruimteaanbod, af te leiden 
uit het ge"inventariseerde ruimteaanbod, kan het ruimte-aanbod worden bepaald. 

8. Het afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod met de 
waarderingsmethode. Door de factoren: dagdelen, ruimtetype, oppervlakte, relatie en 
aantallen van de ruimtebehoefte en het ruimte-aanbod op elkaar af te stemmen met 
behulp van waarderingsmethode [afbeelding e), kan de match en de mismatch 
inzichtelijk worden gemaakt. 
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Samenvatting --------------------------------
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Factor Subfactor Rulmtebehoefte Rulmteaanbod Matchresuttaat Match-eis 
1 2 3 1 2 3 -2 I -1 I 0 I +1 I +2 

Daadeel = 
Ruimtetype Daalicht - I I -Hoogte l l l l ;, Qtot +1 

Vloerbelastina - I I -Oooervlakte % 
Relatie I I - = 
Aantallen I % 

Afbeelding e Waarderingsmethode afstemming 

9. Het onderzoeken van de aanpassingsmoge/ijkheden van de ruimtebehoefte en het 
ruimteaanbod om te komen tot een betere match. Onderzocht moet worden of de 
gegevens die bepalend zijn voor de ruimtebehoefte kunnen worden aangepast, 
waardoor ook de factoren van de ruimtebehoefte zullen wijzigen. En ook moet 
onderzocht worden of het mogelijk is om het ruimteaanbod door 
herindeling/herinrichting, uitbreiding of inkrimping aan te passen. Dan kan worden 
onderzocht welke oplossingen leiden tot een gewenste match, zodat deze informatie kan 
worden gebruikt voor een beslissing over het huisvestingsbeleid. 

Het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer is getoetst met de faculteit 
Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven. Industrial Design is een nieuwe 
faculteit die is gestart in september 2001 en naar verwachting zal uitgroeien tot een volledige 
faculteit. Bij het toetsen is uitgegaan van de activiteiten die centraal worden verricht bij de 
faculteit Industrial Design en dat het ruimteaanbod is beperkt tot twee verdiepingen boven de 
huidige locatie van de faculteit. Uit de toets is gebleken dat er meer inzicht is in de 
toekomstige ruimtebehoefte en dat er een kwantitatieve en kwalitatieve afstemming kan 
worden gemaakt die inzicht biedt in de huisvestingsalternatieven voor de scenario's die zijn 
gebruikt. Tijdens het toetsen is gebleken dat de stappen in het geoptimaliseerde proces 
kunnen worden doorlopen. Het resultaat van de toets geeft voor de twee scenario's die zijn 
gebruikt een aanzienlijk verschil in de benodigde hoeveelheid ruimte. Helemaal in 
vergelijking met de benodigde ruimte die in het huidige proces van strategisch ruimtebeheer 
wordt beschouwd. Hetgeen ook grote financiele consequenties heeft voor de huisvesting van 
de faculteit Industrial Design in de toekomst. 

De algemene conclusies worden getrokken voor het geoptimaliseerde proces van 
strategisch ruimtebeheer: 
• Het proces van strategisch ruimtebeheer moet worden uitgevoerd voor een totale 

universiteit. De afzonderlijke organisatie-onderdelen be"invloeden elkaar, niet alleen door 
gezamenlijk gebruik van ruimten (decentrale ruimten), maar ook door de centrale 
ruimten, doordat bij strategisch ruimtebeheer naar de meest optimale afstemming wordt 
gestreefd; 

• De werking van het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer kan zich pas 
bewijzen wanneer het daadwerkelijk wordt toegepast. Dan zal op de lange termijn blijken 
of het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer, waarin het mogelijk is om 
de ruimtebehoefte zowel kwantitatief als kwalitatief op elkaar af te stemmen en rekening 
wordt gehouden met de toekomst, de juiste informatie is gegeven om voorbereid te zijn 
op de toekomstige huisvesting. 

Vanuit de algemene conclusies wordt geadviseerd om het geoptimaliseerde proces van 
strategisch ruimtebeheer te toetsen voor een totale universiteit en niet per afzonderlijk deel, 
zodat knelpunten die bij een volledige toetsing naar voren komen, kunnen worden verbetert. 
En het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer wordt toegepast voor de totale 
universiteit en de vastgoedvoorraad van universiteiten zo optimaal mogelijk wordt benut. 



Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

1 lnleiding 

Huisvesting is een actueel onderwerp bij de Nederlandse universiteiten. De achtergrond van 
deze ontwikkeling en de problematiek die naar voren komt op het gebied van ruimtebeheer 
vormt de basis voor dit onderzoek en zal in dit hoofdstuk worden toege/icht. 

1.1 Aanleiding; universitair vastgoed en strategisch ruimtebeheer 

Tot 1986 had de rijksoverheid de volledige verantwoordelijkheid voor de grond en de 
gebouwen van de Nederlandse universiteiten. Vanaf 1986 is daar verandering in gekomen 
doordat de bekostiging van de universiteiten geleidelijk aan gebaseerd is op een 
lumpsumsystematiek. De lumpsumsystematiek betekent dat de universiteiten een bedrag 
ontvangen waarmee alle kosten moeten worden gedekt. Hierdoor krijgen de universiteiten 
meer bestedingsvrijheid binnen de context van doelmatigheid en flexibiliteit. Voor de 
huisvesting is de lumpsumsystematiek in januari 1989 ingevoerd [Kemp en Muizer, 2001]. 
Op 1 januari 1995 hebben de universiteiten in Nederland met de operatie "lntegrale 
Verantwoordelijkheid voor de Huisvesting" (l.V.H.), de volledige verantwoordelijkheid 
gekregen voor de grond en de gebouwen. De belangrijkste kenmerken van de operatie 
l.V.H. zijn [Van Langen, 1995]: 
• Decentralisatie van huisvestingszaken en -middelen naar universiteiten; 
• Het vervallen van het economisch claimrecht 'om niet' met betrekking tot het vastgoed; 
• De invoering van een normvergoeding voor alle huisvestingslasten binnen het totale 

budget (lumpsum). 
De universiteiten zijn sindsdien zowel juridisch als economisch eigenaar van de grond en 
gebouwen. Dit betekent niet alleen dat de universiteiten zelfstandig beslissingen nemen over 
sloop, nieuwbouw, renovatie, onderhoud, aankoop en afstoten van onroerend goed, maar 
ook zorgen voor de daarvoor benodigde financien. 

Sinds de operatie l.V.H. ontvangen de universiteiten jaarlijks € 90 miljoen voor hun 
huisvesting. De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) heeft 
echter berekend dat er voor het uitvoeren van de plannen in totaal € 148 miljoen extra per 
jaar nodig is. Door de jaren heen is gebleken dat de beschikbare budgetten niet voldoende 
zijn om alle plannen uit te voeren. Dit heeft een aantal oorzaken: 
• De inflatie en economische groei, die hebben geleid tot hogere loonkosten en hogere 

aanbestedingsprijzen; 
• De wettelijke Arbo-eisen en veiligheidsaspecten zijn verscherpt, hierdoor moeten de 

gebouwen worden aangepast.; 
• De gebruikers stellen hogere eisen aan bouwfysische aspecten; 
• De concurrentieslag voor verdere internationalisering, waardoor de infrastructuur van 

universiteiten aan internationale maatstaven moet voldoen. 
De universiteiten hebben zowel individueel [Technische Universiteit Eindhoven, 2002] als via 
de VSNU [ANP, 2002] aan minister Hermans van het ministerie Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen (OC&W) kenbaar gemaakt dat zij onvoldoende geld hebben om de 
gebouwen te beheren. 

Bij de meeste organisaties werd vastgoed gezien als een kostenpost, maar steeds meer 
ondernemingen zijn tot de ontdekking gekomen dat vastgoed een meerwaarde kan leveren. 
Dit geldt ook voor de Nederlandse universiteiten. Naast de basale functie "onderdak 
verschaffen", zijn er zeven manieren waarop vastgoed toegevoegde waarde voor de 
instelling kan creeren [De Jonge, 1997]: (1) productiviteitsverhoging, (2) kostenverlaging, (3) 
risicobeheersing, (4) waardeverhoging vastgoed, (5) flexibiliteitsvergroting, (6) 
cultuurverandering, (7) p.r./marketing . De zeven manieren worden nader toegelicht in bijlage 
A. De visie op huisvesting als kostenpost is verschoven naar die van strategisch middel. 

Na de invoering van de operatie l.V.H. en het besef over vastgoed als strategisch middel, is 
de controle over het proces van de grond en de gebouwen voor de universiteiten van meer 
belang dan daarvoor. De universiteiten wilden zich na de operatie l.V.H. verdiepen in de 
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kansen en bedreigingen van het in eigen bezit hebben van vastgoed. Om deze redenen zijn 
de universitaire organisaties bezig met het professionaliseren van huisvestingsactiviteiten 
met een aparte stafdienst huisvesting. 

Een van de aandachtsgebieden van de stafdienst huisvesting is het strategisch 
ruimtebeheer; het afstemmingsproces tussen de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod van 
het universitair vastgoed. De bedoeling is om inzicht te krijgen in de toekomstige 
ruimtebehoefte om hierop de toekomstige vastgoedplannen te baseren voor het aanpassen 
van het huidige ruimteaanbod. Het uiteindelijke doel van het strategisch ruimtebeheer is het 
formuleren van een vastgoedplan waarin de instellingsdoelstellingen zijn vertaald naar 
vastgoeddoelstellingen, zodat huisvesting zo optimaal mogelijk als strategisch middel kan 
worden benut. 

Bij de meeste universiteiten wordt de ruimtebehoefte bepaald met een ruimtebehoeftemodel 
(RBM) dat is afgeleid van modellen die door het Ministerie van OC&W en de VSNU zijn 
ontwikkeld. Echter, uit een onderzoek [De Jonge e.a., 2000; bijlage B] naar de 
vastgoedplannen van een groot aantal universiteiten in Nederland is gebleken, dat deze 
modellen niet echt de ruimtebehoefte berekenen. De modellen gaan ervan uit dat de 
aantallen studenten en personeel de enige variabelen zijn die de ruimtebehoefte 
be'invloeden. Terwijl ontwikkelingen als 'life long learning', 'probleem gestuurd onderwijs', 
'teleleren' en 'thuiswerken' ook variabelen als groepsgrootte en bedrijfstijd be'invloeden. 
Daardoor worden alleen voorspellingen gedaan over de aantallen studenten. De 
universiteiten zijn van mening dat het ontwikkelen van scenario's voor het bepalen van de 
toekomstige ruimtebehoefte ingewikkeld is, gezien het aantal variabelen en de grote 
onzekerheden. Daarom richten universiteiten zich niet op het ontwikkelen van scenario's. Ze 
sturen liever op het zo flexibel mogelijk maken van de vastgoedportefeuille [bijlage C]. 
Desondanks blijft het toch van belang om meer grip te krijgen op de toekomstige 
ruimtebehoefte, zodat hierop beter kan worden geanticipeerd met de huisvestingsplannen. 

Het ruimteaanbod is in feite een inventarisatie. Elke universiteit doet dit op een wijze die is 
afgestemd op de manier waarop de ruimtebehoefte wordt bepaald. Hierbij is het van belang 
dat bij de afstemming dezelfde definities worden toegepast. In de praktijk is gebleken dat 
niet altijd dezelfde definities worden gebruikt. Zo worden de gebruikers (de faculteiten en 
instellingen) gevraagd om het aantal benodigde vierkante meters aan te geven, zij denken 
hierbij in nuttige oppervlakte, terwijl het aanbod in functionele vierkante meters wordt 
ge'inventariseerd. En voor een goede afstemming moeten de juiste gegevens met dezelfde 
definities worden ge'inventariseerd. 

Met de bestaande modellen voor het berekenen van de ruimtebehoefte en de huidige 
methode van het inventariseren van het aanbod, wordt alleen kwantitatief een afstemming 
gemaakt tussen de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod. Maar het afstemmen van ruimten is 
niet alleen een kwestie van het afstemmen op de vierkante meters van ruimten, ook de 
kwaliteiten van de ruimten zijn van belang. Uitspraken als: "Er is een ruimtebehoefte van 100 
m2 en er is 100 m2 beschikbaar, dus er is geen probleem", volstaan niet omdat er geen 
rekening wordt gehouden met de kwaliteit. 

1.2 Algemene doelstelling 
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Naar aanleiding van de vorige paragraaf is er voldoende reden om de wijze waarop 
momenteel de (toekomstige) ruimtebehoefte wordt bepaald en wordt afgestemd op het 
ruimteaanbod, te herzien. De doelstelling voor dit onderzoek kan als volgt worden 
gedefinieerd: 

"Het optimaliseren van het proces van strategisch ruimtebeheer, door het verwerken van de 
benodigde gegevens verkregen uit de inzichten in de toekomstige behoefte van 
universiteiten. Zodat de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod zowel kwantitatief als 
kwalitatief op elkaar kunnen warden afgestemd en inzicht geven in de huisvestings
alternatieven voor een beslissing over het huisvestingsbe/eid". 



Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

1.3 Resultaat 

Het onderzoek dient ter ondersteuning van de huisvestingstaak "strategisch ruimtebeheer" 
van de stafdienst huisvesting van universiteiten. Het beoogde resultaat van dit onderzoek is 
het ontwikkelen van een (reken)model voor het strategisch ruimtebeheer, waarmee inzicht 
kan worden verkregen in de huisvestingsalternatieven voor het strategisch ruimtebeheer. Bij 
de ontwikkeling van het model wordt uitgegaan van een nieuw te ontwikkelen RBM waarmee 
de ruimtebehoefte zowel kwantitatief als kwalitatief kan worden berekend. Ook wordt in het 
model bij het bepalen van het ruimteaanbod rekening gehouden met de kwaliteit en de 
kwantiteit. Met als uiteindelijk doel dat het college van bestuur van een universiteit met de 
informatie over de huisvestingsalternatieven in staat is een gefundeerde beslissing te nemen 
ten aanzien van de vastgoedplannen. 

1.4 Afbakening 

De afbakening heeft betrekking op het praktijkonderzoek. De intentie van het onderzoek is 
door strategisch ruimtebeheer inzicht te bieden in de huisvestingsalternatieven voor een 
beslissing over de vastgoedplannen voor een totale universitaire organisatie. Dit is te 
omvangrijk en complex voor dit onderzoek. Daarom is het praktijkonderzoek gericht op een 
faculteit van een Nederlandse universiteit. De keuze is gemaakt voor de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e) [afbeelding 1b] en de faculteit Industrial Design (ID) van de 
TU/e. 

Afbeelding 1b Luchtfoto Technische Universiteit Eindhoven 

De TU/e is momenteel de kansen en bedreigingen van het eigen vastgoed inzichtelijk aan 
het maken. Men is aan het onderzoeken hoe beter met de huisvesting kan worden 
omgegaan. Het model, waarmee men de (toekomstige) ruimtebehoefte berekent, wordt 
nader bekeken. Het model dat op de TU/e wordt gebruikt om de ruimtebehoefte te 
berekenen is afgeleid van het Wetenschappelijk Onderwijs Ruimtebehoefte Model (WORM) 
van het ministerie van OC&W en het RBM van de VSNU. Door de behoefte aan snelle 
informatie-voorziening vanuit de stafdienst huisvesting naar het college van bestuur van de 
universiteit, worden ad hoc aanpassingen gedaan aan het bestaande model. Er is behoefte 
aan een ruimtebehoeftemodel waarin de dynamiek van een organisatie kan worden 
opgenomen, zodat een beter inzicht in de ruimtebehoefte in de tijd gezien ontstaat. 

De faculteit Industrial Design (ID) [afbeelding 1c] is in het collegejaar 2001/2002 opgericht. 
De faculteit heeft vanuit de aard van de opleiding en de recente start een vooruitstrevende 
houding in de invulling van haar bedrijfsprocessen. Zo zijn er geen studenten, maar 'junior-
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medewerkers', worden er geen colleges gegeven, maar worden er casussen in groepen 
uitgewerkt en bevinden alle faciliteiten voor de huidige studenten zich in een ruimte, het 
studiolab. ID is een faculteit in ontwikkeling en er zijn nog veel onzekerheden voor de 
toekomst. Dit geldt eveneens voor de huisvesting. Toch is het van belang om naar de 
toekomst te kijken. De specifieke doelstelling voor dit onderzoek is het bepalen van de 
kwantitatieve en kwalitatieve ruimtebehoefte van de faculteit Industrial Design en deze af te 
stemmen met het ruimteaanbod. Tevens het inzicht krijgen in de huisvestingsalternatieven 
voor het bepalen van het huisvestingsbeleid op de huidige locatie op het TU/e-terrein. 
Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het inzicht in de huisvestingsalternatieven 
alleen betrekking heeft op de centrale ruimten van ID en wordt uitgaan van geen 
belemmeringen door andere organisatie-eenheden op de betreffende locatie. 

Afbeelding 1c lmpressies interieur faculteit Industrial Design 

1.5 Onderzoeksopzet 
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De opzet van het onderzoek is onder te verdelen in vier fasen: "theoretisch kader", "analyse 
huidig (strategisch) ruimtebeheer", "optimalisatie strategisch ruimtebeheer'', en de "deeltoets 
in de praktijk". Binnen de verschillende fasen is een aantal deelonderzoeken te 
onderscheiden. De deelonderzoeken in het "theoretisch kader'' hebben betrekking op de 
definitie van het strategisch ruimtebeheer binnen een universitaire organisatie. De 
deelonderzoeken in de "analyse (strategisch) ruimtebeheer" en "optimalisatie strategisch 
ruimtebeheer", zijn gebaseerd op het conceptueel model van ruimtebeheer [afbeelding 1a). 
In het conceptueel model wordt de ruimtebehoefte afgestemd op het ruimteaanbod, hieruit 
ontstaat een match en (meestal) een mismatch. Door het aanpassen van de ruimtebehoefte 
en/of het ruimteaanbod kan de meest optimale match worden gerealiseerd. 

Aanpassing ruimtebehoefte 

Ruimtebehoefte 

Ruimteaanbod 

Aanpassing ruimteaanbod 

Afbeelding 1 a Conceptueel model ruimtebeheer 



Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

Omdat het (reken)madel van het geoptimaliseerde strategisch ruimtebeheer daadwerkelijk 
moet kunnen warden gebruikt, zal het in de praktijk warden getoetst. Het zal warden getoetst 
bij een arganisatie-eenheid van een universiteit, te weten Industrial Design (ID) van de TU/e. 

De valgende deelanderzaeken kunnen per fase warden gefarmuleerd: 

Fase I Theoretisch kader: 
• Analyse universitaire arganisatie; 
• Analyse universiteit en huisvesting; 
• Analyse universiteit en strategisch ruimtebeheer. 

Fase II Analyse huidig (strategisch) ruimtebeheer: 
• Huidig praces van (strategisch) ruimtebeheer; 
• Huidige bepaling ruimtebehaefte; 
• Huidige bepaling ruimteaanbad; 
• Huidige afstemming ruimtebehaefte en ruimteaanbad; 
• Huidige aanpassing ruimtebehaefte; 
• Huidige aanpassing ruimteaanbad. 

Fase Ill Optimalisatie strategisch ruimtebeheer: 
• Optimaliseren praces van strategisch ruimtebeheer; 
• Optimaliseren bepaling ruimtebehaefte; 
• Optimaliseren bepaling ruimteaanbad; 
• Optimaliseren afstemming ruimtebehaefte en ruimteaanbad; 
• Optimaliseren van het aanpassen van de ruimtebehaefte; 
• Optimaliseren van het aanpassen van het ruimteaanbad; 
• Operatianaliseren van aptimalisatiepunten. 

Fase IV Deeltoets in praktijk: 
• Deeltaets geaptimaliseerd praces van strategisch ruimtebeheer. 

15 



------------------------- Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

2 Universiteiten, huisvesting en ruimte 

Voordat het proces van strategisch ruimtebeheer nader wordt bekeken, is het van belang 
inzicht te hebben in de organisatie en haar huisvesting. In dit hoofdstuk wordt de 
universitaire organisatie geanalyseerd, krijgt het begrip huisvesting een plek binnen de 
universitaire organisatie en wordt het begrip strategisch ruimtebeheer nader gedefinieerd. 

2.1 Universitaire organisatie en huisvesting 

2.1.1 Algemene organisatiestructuur 
Universiteiten zijn te typeren als professionele organisaties. Het bestuur en beheer ligt bij 
een kleine groep mensen met ondersteuning door een groot bureau [Pen, 1998]. De 
organisatiestructuur van universiteiten is vergelijkbaar, elke universiteit heeft een; college 
van bestuur, raad van toezicht, universiteitsraad, bestuurlijk overleg, faculteitsbestuur, 
faculteitsraad, faculteiten, instellingen, holding, en facilitaire fienst. De verschillende 
organisatie-onderdelen worden toegelicht met de organisatiestructuur van de Technische 
Universiteit Eindhoven [afbeelding 2a]. 

.............. : Legt verantwoording af ... 

___ ..,.. : Adviseert ... 

____..,.. : Overlegt... 

~ : Voert beleid uit... 

Universiteitsraad 

Bestuurlijk Overleg 

Centraal 

Raad van Toezicht 

College van bestuur 
Facilitaire Dienst 

- ·-·---·-· - ·-·-·------- - - ---·--- ~- -- - - - - - - - ------~ -- - - -- - - - -·- · -·- - ---

Decentraa/ 

~F_a_cu_it_ei_ts_ra_a_d __ _.~ _ Faculteitsbestuur Holding TU/e bv 

Faculteiten lnstellingen 

Afbeelding 2a Universitaire organisatiestructuur 

College van bestuur 
Het college van bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het centrale beleid. Het college 
van bestuur stelt onder andere het bestuurs- en beheersreglement vast ter regeling van het 
bestuur, beheer en de inrichting van de universiteit, alsmede het instellingsplan en de 
begroting. 

Raad van toezicht 
De raad van toezicht houdt toezicht op de hoofdlijnen en geeft goedkeuring aan het 
bestuurs- en beheersreglement, het instellingsplan en de begroting. 

Universiteitsraad 
De universiteitsraad bewaakt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De universiteitsraad 
heeft instemmingsrecht bij een aantal onderwerpen, waaronder het bestuurs- en 
beheersreglement en het instellingsplan, en heeft adviesrecht bij andere onderwerpen, 
waaronder de begroting. 
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Bestuurlijk over/eg 
Het bestuurlijk overleg geeft advies over onderwijs en wetenschapsbeoefening. Het 
bestuurlijk overleg wordt gevormd door het college van bestuur en de decanen van de 
faculteiten. Er vindt overleg plaats over de hoofdlijnen van het beleid. 

Faculteitsbestuur 
Het faculteitsbestuur heeft de verantwoordelijkheid over het decentrale bestuur en beheer 
van de faculteiten . Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving 
van onderwijs en onderzoek, maar moet wel verantwoording afleggen aan het college van 
bestuur. 

Faculteitsraad 
De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan op facultair niveau. De faculteitsraad 
heeft instemmingsrecht bij een aantal onderwerpen en adviesrecht bij andere onderwerpen, 
beiden op faculteitsniveau. 

Faculteiten 
De faculteiten zijn de uitvoerders van het primaire proces, het onderwijs en onderzoek bij 
een universiteit. 

lnstellingen 
De instellingen zijn voorzieningen voor de derde-geldstroomactiviteiten (overheid en private 
sector). 

Holding 
De instellingen zijn gebundeld in een holding. De besturen van de instellingen moeten 
verantwoording afleggen aan de raad van toezicht. 

Facilitaire dienst 
De facilitaire dienst ondersteunt het universitaire beleid. De facilitaire dienst opereert op 
tactisch en operationeel niveau. Het college van bestuur bepaalt de inrichting en besturing 
van de diensten. 

2.1.2 Organisatie van de huisvesting 
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De omschrijving van huisvesting door de universiteit bestaat uit de volgende onderdelen 
[Pen, 1998]: 
• Voorzien in de huisvestingsbehoefte; 
• lnstandhouden aanwezig en te handhaven onroerend goed, ook wel vervangend 

onderhoud genoemd; 
• Bieden van exploitatievoorzieningen die nodig zijn om het onroerend goed aan te passen 

aan de gebruikseisen en aan de wet- en regelgeving; 
• Het regulier onderhoud van de huisvesting. 

Het college van bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de het strategisch 
huisvestingsbeleid. De raad van toezicht controleert en keurt nieuw op te stellen 
huisvestingsplannen goed. Het college van bestuur heeft de voorbereiding, uitvoering en 
bewaking van het universitaire huisvestingsbeleid in handen gegeven van de stafdienst 
huisvesting, welke behoort tot de facilitaire diensten van een universiteit. Deze dienst is 
verantwoordelijk voor alle huisvestings- en onderhoudstaken, met uitzondering van het 
binnenonderhoud, van de gebouwen die door de faculteiten en instellingen worden gebruikt 
[Pen, 1998]. 

De stafdienst huisvesting is de schakel tussen de eigenaar en de gebruiker. Waarbij de rol 
van de eigenaar door het college van bestuur wordt vervult en de rol van de gebruiker door 
de faculteiten en de instellingen. De stafdienst huisvesting verschaft informatie aan het 
college van bestuur, zodat zij een strategisch huisvestingsbeleid kunnen uitstippelen. 
Hiervoor overlegt de stafdienst huisvesting met het faculteitsbestuur en de besturen van de 
instellingen, Holding TU/e, en probeert draagvlak te creeren door het verzamelen van 
gegevens. Naast de gegevens van de gebruiker zijn eveneens gegevens nodig vanuit de 
eigenaar, het college van bestuur. Tevens zijn er gegevens nodig uit de omgeving, de 
maatschappij . Zo ontstaat er een beleidsregelkring van het huisvestingsproces [afbeelding 
2b]. 
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Afbeelding 2b Beleidsregelkring van het huisvestingsproces 

2.2 Huisvesting en ruimte 

2.2.1 Het managen van huisvesting 

Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

Van Langen (1995) heeft de activiteiten van de stafdienst huisvesting samengevat in de term 
huisvestingsmanagement. Hij heeft huisvestingsmanagement als volgt gedefinieerd: 

"Huisvestingsmanagement is het optimaliseren van het gebruik van vastgoed vanuit een 
vastgoedmarktbenadering (vraag en aanbod) op basis van kostenlbaten analyses, a/smede 
het 'managen van' (plannen en bewaken) en 'het voorzien in de vraag naar' huisvesting, 
welke moet bijdragen aan een effectieve, efficiente, flexibe/e en creatieve verwezenlijking 
van de doe/en van een dynamische organisatie in een veranderende omgeving." 

De prestaties van een organisatie zijn afhankelijk van de mate waarin voldaan wordt aan de 
effectieve, efficiente, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen, de zogenoemde 
performance-criteria. Meer over de performace-criteria wordt toegelicht in bijlage D. De 
doelen vormen de bestaansreden van de onderwijsinstelling. De doelen vormen (steeds 
weer) het uitgangspunt voor het opzetten van structuren, het vaststellen van de inhoud en 
het bepalen van het noodzakelijke gedrag, kortom van de organisatie. Van Langen (1995) 
onderscheid twee categorieen in doelen: 
• Externe doelen: De omgeving (de samenleving) ziet als doel van een organisatie het 

vervullen van bepaalde gewenste functies in die omgeving. Door het vervullen van die 
functies wordt aan bepaalde behoeften voldaan. De organisatie kan over die externe 
functies echter oak eigen ideeen hebben. Zo'n door de organisatie zelf gesteld doel kan 
een disfunctie in de omgeving gaan vormen, zoals bijvoorbeeld milieuverontreiniging, 
lawaai-overlast en dergelijke; 

• lnterne doelen: lnterne doelen zijn bijvoorbeeld het voorzien in de behoeften aan 
bestaanszekerheid, erkenning en ontplooiing van medewerkers of deelnemers binnen 
een organisatie. De interne doelen mogen de externe doelen niet uitsluiten en zijn in 
zekere mate, daaraan ondergeschikt. Wanneer de organisatie zijn functie in de omgeving 
niet meer vervult of aan die functie geen behoefte meer is, wordt het onmogelijk de 
interne behoefte te realiseren. 

De doelen van een organisatie zijn een mengsel van externe en interne doelen. Op welke 
punten van dit mengsel de nadruk komt te liggen, is afhankelijk van de tijd en situatie. 
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2.2.2 Het managen van ruimte 

Binnen huisvesting kan er onderscheid warden gemaakt tussen gebruikerszaken en 
eigenaarszaken [afbeelding 2c]. Het huisvestingsmanagement heeft zodoende betrekking op 
beide. Huisvestingsmanagement van gebruikerszaken omvat het 'managen van' (plannen en 
bewaken) de huisvesting. Via vastgoedmanagement en space-management, en 'het 
voorzien in de vraag naar' huisvesting via projectmanagement. Huisvestingsmanagement 
met betrekking tot eigenaarszaken omvat de financiele afwegingen voor het aankopen, 
verkopen en exploiteren van vastgoedobjecten door asset-management en 
vastgoedmanagement in de vorm van commercieel beheer. In bijlage E warden de 
verschillende managementvormen uitgebreider toegelicht. 

Dit onderzoek heeft betrekking op ruimte; space-management is de huisvestings
managementvorm met betrekking tot ruimte. Bij space-management gaat het om de 
inventarisatie en bezetting van de beschikbare ruimte(n) door ruimteplanning en 
ruimtebeheer. De combinatie van deze space-managementvormen zijn essentieel voor het 
beperken van de huisvestingskosten en de flexibiliteit in de huisvesting. 

Ruimteplanning 
Door ruimteplanning kunnen de beschikbare ruimten zo optimaal mogelijk, zowel effectief als 
economisch, warden toegewezen aan de gebruikers. Ruimteplanning heeft betrekking op de 
korte termijn. Een voorbeeld van ruimteplanning is het maken van een onderwijsrooster 
waarin de klassen warden ingeroosterd in de aanwezige ruimten. 

Ruimtebeheer 
Bij een grote dynamische organisatie als een universiteit, is het eveneens van belang om 
naar de toekomst te kijken. De ruimte die wordt aangeboden moet van een omvang zijn die 
voor een langere termijn kan warden afgestemd op de ruimtebehoefte, dit wordt 
ruimtebeheer genoemd. Een voorbeeld van ruimtebeheer is het over vijf jaar in gebruik 
nemen van een gebouw naast de bestaande bebouwing. 

Afbeelding 2c De managementvonnen van huisvestingsmanagement {Van Langen(1995) en eigen bewerking] 

2.3 Strategisch ruimtebeheer 

2.3.1 De definitie van strategische ruimtebeheer 
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Zoals in de vorige paragraaf vermeld, staat bij ruimtebeheer de afstemming tussen de 
ruimtebehoefte en het aanbod van ruimte op de lange termijn centraal. De vraag naar ruimte 
komt voort uit de functionele eisen die activiteiten aan ruimten stellen [Den Heijer, 1994]. Het 
aanbod van ruimte zijn de bestaande ruimten in de vastgoedvoorraad en de mogelijke 
aanpassingen van de vastgoedvoorraad door nieuwbouw, renovatie en sloop. Met lange 
termijn wordt een periode van 4 jaar of meer bedoeld [Den Heijer, 1994]. Om de nadruk van 
de langere termijn die op de term ruimtebeheer van toepassing is kracht bij te zetten, wordt 
de term strategisch ruimtebeheer gebruikt. 
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De definitie voor strategisch ruimtebeheer luidt als volgt: 

"Het afstemmen van de activiteiten en de bestaande ruimten op basis van de functionele 
eisen die activiteiten aan de ruimten stellen, waardoor het ruimtegebruik beheerd en 
beheerst wordt voor een periode van minimaal 4 jaar." 

Universiteiten zijn dynamische organisaties, met het gevolg dat er veel veranderingen 
plaatsvinden in een periode van minimaal 4 jaar. Dat betekent dat het strategisch 
ruimtebeheer mogelijkheden moet bieden voor deze veranderingen. In de literatuur wordt 
door Daniels (1995), De Roos (1997) en Mintzberg (1989) strategisch ruimtebeheer 
uitgedrukt in een aantal criteria. De criteria zijn als volgt te omschrijven: 
• lnzicht in de kwantiteit van de huidige vastgoedvoorraad. De universiteit is goed op de 

hoogte van de omvang van de gebouwenvoorraad en deze is bij voorkeur uitgesplitst tot 
op activiteitenniveau; 

• lnzicht in de kwaliteit van de huidige vastgoedvoorraad. De universiteit moet goed op de 
hoogte zijn van de gegevens over de locatiekwaliteiten, de functionele kwaliteit, ruimtelijk
visuele kwaliteiten en de bouwtechnische kwaliteiten van de vastgoedvoorraad; 

• Duidelijkheid over ruimteverdeling en gebruikseisen. De universiteit moet bijhouden wie 
welke ruimte heeft en waarvoor die ruimte in gebruik is. Daarnaast moet men periodiek 
bijhouden wat de huisvestingswensen en -eisen van de gebruikers zijn; 

• Op de hoogte zijn van veranderingen in het primaire proces. Het gaat erom dat 
universiteiten inzien wat de gevolgen zijn van veranderingen voor de huisvesting in het 
primaire proces. Alsmede weten hoe hierop kan worden ingespeeld; 

• Rekening houden met de veranderende wet- en regelgeving . Bij het ruimtebeheer moet 
warden bekeken of het huidige gebouwenbestand voldoet aan de huidige wet- en 
regelgeving en wat de gevolgen daarvan zijn. 

lnformatie over de voorgaande criteria moet geconcentreerd zijn binnen een segment van de 
organisatie en daarnaast moet continu dezelfde berekeningssystematiek gehanteerd 
worden. Tenslotte moet de organisatie duidelijk maken waarom deze gegevens van belang 
zijn voor de huisvesting en de organisatie. 

2.3.2 Het afstemmingsproces van strategisch ruimtebeheer 
Essentieel binnen het strategisch ruimtebeheer is het afstemmingsproces [afbeelding 2d] . 
Om de werking van het proces toe te lichten wordt uitgegaan van de ideale situatie dat er op 
tijdstip t=O een afstemming is tussen de vraag naar ruimte en het aanbod van ruimte (Vo = 
Ao). De eerste stap van het ruimtebeheerproces [1] is het bepalen van de vraag naar ruimte 
in de toekomst (Vv). de verwachte ruimtebehoefte. De tweede stap [2] is het matchen van de 
verwachte toekomstige vraag met het bestaande aanbod (Ao). Op basis van het resultaat 
(match/mismatch) wordt een afweging gemaakt in hoeverre het huidige aanbod wordt 
aangepast aan de toekomstige vraag [3] of in hoeverre de vraag wordt aangepast aan het 
aanbod [3]. Zo ontstaat er een situatie waarbij er een gewenste afstemming is in de 
toekomst, op tijdstip t=1, tussen de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod (V1 = A,) [4]. Dit 
proces herhaalt zich in de jaren t=n. 

t· 
II [3] 

Afbeelding 2d Het proces van strategisch ruimtebeheer 
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2.4 Resume 
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Strategisch ruimtebeheer betekent: "Het afstemmen van activiteiten en de bestaande 
ruimten op basis van de functionele eisen die activiteiten aan ruimten stellen, waardoor het 
ruimtegebruik beheerd en beheerst wordt voor een periode van minimaal 4 jaar". 
Strategisch ruimtebeheer is een onderdeel van huisvestingsmanagement. 
Huisvestingsmanagement is het optimaliseren van het gebruik van vastgoed vanuit een 
vastgoedmarktbenadering, waarbij vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar zijn 
afgestemd. Binnen het huisvestingsproces van een universiteit kunnen drie partijen warden 
onderscheiden; het college van bestuur, de stafdienst huisvesting en de faculteiten en 
instellingen. De stafdienst huisvesting is de schakel in het huisvestingsproces binnen de 
universitaire organisatie, doordat zij gegevens verzamelen vanuit de organisatie en de 
omgeving, en deze vertalen naar informatie voor het college van bestuur, zodat een 
huisvestingsbeleid voor de universitaire organisatie kan warden uitgestippeld. 
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3 Het huidig (strategisch) ruimtebeheer 

De manier waarop nu wordt omgegaan met het ruimtebeheer is vergelijkbaar met de periode 
dat de universiteiten niet de volledige verantwoordelijkheid hadden voor de grond en de 
gebouwen. In dit hoofdstuk zal warden toege/icht hoe tot op dit moment wordt omgegaan 
met het ruimtebeheer en waarom het begrip 'strategisch' hier tussen aanhalingstekens is 
gep/aatst. 

3.1 Het huidig proces van (strategisch) ruimtebeheer 

In het proces van (strategisch) ruimtebeheer staat de stafdienst huisvesting centraal. De 
wijze waarop momenteel het proces van het ruimtebeheer wordt uitgevoerd is geTllustreerd 
in afbeelding 3a. Deze afbeelding is een onderdeel uit afbeelding 2b "Beleidsregelkring van 
het huisvestingsproces". 

Zoals in hoofdstuk 2 al werd toegelicht zijn er voor het ruimtebeheer zowel gegevens nodig 
uit de omgeving als vanuit de organisatie. Uit de omgeving warden gegevens verzameld 
over wet- en regelgeving, die zijn geformuleerd door de overheid. Binnen de organisatie 
warden gegevens verzameld over de instellingsdoelstellingen, die geformuleerd zijn door het 
college van bestuur, en de kwantitatieve gegevens over de criteria voor de ruimtebehoefte, 
die geformuleerd warden door de faculteiten en instellingen. De stafdienst huisvesting 
bepaalt de invoer voor het RBM door de ruimtbehoeftecriteria te toetsen aan de 
instellingsdoelstellingen en aan de wet- en regelgeving. Deze gegevens samen vormen de 
input van bestaande RBM's waarmee de kwantitatieve ruimtebehoefte wordt berekend. Het 
ruimteaanbod wordt bepaald door het inventariseren van de aanwezige kwantitatieve 
vastgoedvoorraad. Door vervolgens de kwantitatieve ruimtebehoefte en het kwantitatieve 
aanbod op elkaar af te stemmen ontstaat het inzicht in de (mis)match. Vanuit de mismatch 
wordt er dan gekeken welke mogelijkheden er zijn om de invoer van de ruimtebehoefte aan 
te passen en/of welke mogelijkheden er zijn om het ruimteaanbod beter aan te passen. 
Seiden voor een beter matchresultaat. 

Wet- en 
regelgeving 

lnstellings
doelstellingen 

RB-criteria 

AF : afstemmen 
RA : ruimteaanbod 
RB : ruimtebehoefte 
RBM : ruimtebehoefte-berekeningsmodel 
Kn : kwantitatief 

: grens organisatie, omgeving 

Afbeelding 3a Het huidig proces van ruimtebeheer 
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3.2 De huidige bepaling van de ruimtebehoefte 

De ruimtebehoefte wordt bepaald met de gegevens over de wet- en regelgeving, de 
instellingsdoelstellingen en de ruimtebehoefte-criteria. Deze gegevens vormen de input voor 
het ruimtebehoefte-berekeningsmodel, waarmee de ruimtebehoefte wordt berekend. Welke 
invoer er wordt gehanteerd en op welke manier de ruimtebehoefte wordt bepaald, zal in de 
volgende subparagrafen worden toegelicht met een bestaand ruimtebehoefte
berekeningsmodel. 

3.2.1 Selectie van de ruimtebehoefte-berekeningsmodellen 

In 1984 heeft het ministerie van OC&W een (reken)model ontwikkeld om de ruimtebehoefte 
van instellingen voor wetenschappelijk onderwijs te kunnen berekenen, Wetenschappelijk 
Onderwijs Ruimtebehoefte Model (WORM) genaamd. Tegelijkertijd ontwikkelden de 
instellingen voor Hoger Onderwijs het meer gedetailleerde Model lnstellingen 
Ruimtebehoefte {MIR). En daarnaast werd in 1988 in VSNU-verband het 
RuimteBehoefteModel (RBM) vervaardigd, een model dat (voor de klassieke universiteiten) 
grofweg gebaseerd was op een indeling naar alfa-, beta-, gamma- en medische faculteiten . 

Voor het inzicht in de werking van de bestaande ruimtebehoeftemodellen is een selectie 
gemaakt uit de modellen die op de universiteiten in Nederland worden gebruikt. Orie 
rekenmodellen zijn geselecteerd: 
• MIR-UvA (1998), een rekenmodel gebasseerd op het MIR voor de 

ruimtebehoefteberekening van de Universiteit van Amsterdam. 
• HVM-Leiden (2001 ), een rekenmodel gebaseerd op het RBM voor de ruimtebehoefte

berekening van de Universiteit Leiden. 
• HVM-TU/e (1995), een rekenmodel gebaseerd op de WORM en op het RBM voor de 

ruimtebehoefteberekening van de Technische Universiteit Eindhoven. 

De drie rekenmodellen lijken veel op elkaar [bijlage F], maar het huisvestingsmodel van de 
TU/e is het meest uitgebreide van de geanalyseerde modellen. En omdat dit onderzoek voor 
een deel wordt getoetst in de praktijk met de faculteit Industrial Design van de TU/e, wordt 
het bepalen van de ruimtebehoefte toegelicht met het huisvestingsmodel van de TU/e. 

3.2.2 Het huisvestingsmodel van de TU/e 
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Het model van de TU/e is, evenals de modellen van andere universiteiten, vereenvoudigd 
opgebouwd uit een zevental onderdelen. Ze bestaat uit: invoergegevens, gebruiksnormen, 
rekenstandaarden, organisatie-onderdelen, algemene ruimten, ruimtesoorten en de totale 
oppervlakte van de ruimtebehoefte. De opbouw van het rekenmodel met de daarbij horende 
onderdelen is in afbeelding 3b weergegeven in een vereenvoudigd rekenmodel. 

lnvoergegevens 
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Ruimtesoorten [Formule van 
Ruimtesoorten invoergegevens, 
Ruimtesoorten gebruiksnormen en 
Ruimtesoorten rekenstandaarden) 
Ruimtesoorten 

Totaal m2 

Afbeeldmg 3b Vereenvoudigd ruimtebehoeftemodel 

De verschillende onderdelen van het huisvestingsmodel zullen verder in deze paragraaf 
worden uitwerkt. Het totale huisvestingsmodel van de TU/e is te vinden in bijlage G. 
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Deinvoergegevens 
De invoergegevens zijn de enige gegevens die warden gevarieerd bij het berekenen van de 
ruimtebehoefte. De volgende invoergegevens warden in het model van de TU/e 
onderscheiden: 
• Personeelsaantallen; 

- Wetenschappelijk personeel (WP); 
- Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP); 

• Studentenaantallen; 
- Onderwijsvragende studenten (Sov); 
- Afstudeerders (Sat); 

• Aantallen banden en ingebonden tijdschriften; 
• Aantallen abonnementen; 
• Niet normmatig benaderde ruimten in vierkante meters: Dit betreft ruimten die niet primair 

zijn te relateren aan een van de hiervoor genoemde invoergegevens. 

Gebruiksnormen 
De gebruiksnormen zijn gegevens vanuit de organisatie-eenheden en algemene ruimten die 
in dit model zijn vastgesteld. De volgende gebruiksnormen warden onderscheiden: 
• Curriculumuren, is het aantal uren hoorcollege, werkcollege en practicum dat een 

onderwijsvragende student in de loop van de studie volgt. Het onderwijs aan studenten in 
de tweede fase, stage en afstuderen, is daarin niet opgenomen; 

• Derdenfactor, is de factor van het aantal personen in de zogenaamde factor 'vierde 
geldstroom', dat wil zeggen iedereen werkzaam op de Tu/e maar niet behorende tot de 
eerste, tweede of derde geldstroom. Bijvoorbeeld: stagiair(e)s, practicanten, gasten et 
cetera; 

• Benuttingsuren (gebruikstijd), is de waarde van hoeveel uur per jaar een plaats in een 
onderwijsruimte gemiddeld kan warden gebruikt; 

• Deelfactoren naar activiteiten personeel, is de verdeling die wordt gemaakt per cluster en 
per persoonscategorie (WP, OBP en afstudeerders) naar hoofdactiviteiten; 

• Gelijktijdig restauratief, is een plaatsfactor waarin wordt aangegeven welk deel van het 
totaal aantal personen tegelijk gebruik kan maken van de restauratieve voorzieningen; 

• Vergaderen, is het gemiddelde aantal uren per WP, OBP en afstudeerder voor 
vergaderen; 

• Bibliotheken, is een toeslagfactor voor de randfuncties in de bibliotheek. Naast de 
zitruimten voor het personeel bestaat de ruimtebehoefte van de bibliotheek uit 
leesruimten/studieplaatsen en een aantal randfuncties. Met randfuncties warden 
catalogusruimten, opslagcapaciteit voor banden en tijdschriften, bedoeld. 

Rekenstandaarden 
De rekenstandaard is het benodigde aantal vierkante meters per werkplek per persoon, 
gebaseerd op normen van de Rijksgebouwendienst en eigen berekeningen van de TU/e. De 
rekenstandaarden zijn altijd inclusief de bijbehorende nevenruimten, behalve de vormen van 
opslag (berging en archief) . Zo is de rekenstandaard voor collegezalen inclusief de 
voorbereidingsruimte en vertaalcabine en de rekenstandaard van de laboratoria inclusief 
zuur- en weegkamer. De rekenwaarden warden bepaald per organisatie-onderdeel of 
algemene ruimte en specifiek voor de verschillende ruimtesoorten en het personeel en de 
studenten. 

Organisatie-onderdelen 
De organisatie-onderdelen die op de TU/e warden onderscheiden zijn te verdelen in twee 
groepen, namelijk faculteiten en overige onderdelen. Per organisatie wordt in het 
ruimtebehoeftemodel de ruimtebehoefte berekend. 

Algemene ruimten 
De algemene ruimten zijn ruimten die door alle organisatie-onderdelen van de instelling 
gebruikt kunnen warden. Het betreft hoorcollegezalen en onderwijszalen. 
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Ruimtesoorten 
De ruimtesoorten zijn de verschillende soorten ruimten die worden onderscheiden. De 
ruimten in het model van de TU/e worden verdeeld naar functie in onderwijs, onderzoek, 
zitruimten, werkplaatsen, restauratief, vergaderen, bibliotheek en overige diensten. Binnen 
deze verdeling wordt nog verder onderscheid gemaakt naar aanleiding van de gebruikers. Er 
worden bijvoorbeeld zitruimten onderscheiden voor WP, OBP-laboratorium, OBP-staf, OBP
administratie, OBP-werkplaats en Saf. 

De werking van het huisvestingsmodel 
Om de werking van het huisvestingsmodel toe te lichten wordt een voorbeeld gegeven van 
het berekenen van de ruimtebehoefte van een van de organisatie-onderdelen voor een 
ruimtesoort. De gegevens zijn ingevuld in het model van afbeelding 3c. 

Voorbeeld: De ruimtebehoefteberekening voor hoorcollege-ruimte van de faculteit 
Bouwkunde. 

De formule die wordt gehanteerd in het rekenmodel van de TU/e voor hoorcollege-ruimte is 
de volgende: Hoorcollege Sov x GCh x Roh 

Waarin: Sov 
GCh 
GBh 
Roh 

GBh 

= Onderwijsvragende student eerste fase 
= Hoorcollege per Sov (in uren/jaar) 
= Benutting hoorcollegeplaats (in uren/jaar) 
= Rekenstandaard hoorcollegeplaats (m2

, inclusief 
nevenruimten) 

Voor het berekenen van de ruimtebehoefte zullen de volgende waarden warden 
aangenomen. Sov = 100 studenten; GCh = 340 uren/jaar; GBh = 560 uren/jaar; Roh = 2,5 
m2/persoon. Met behulp van de formule kan warden berekend dat de ruimtebehoefte bij de 
facu/teit Bouwkunde aan collegeruimten dan 152 m2 in totaa/ zal zijn. 

lnvoergegevens 
Onderwijsvragende 
studenten (Sov) 

Gebruiksnormen 
Curriculumuren (GCh) Q) 

Benuttingsuren (GBh) "'O N c: 
::i E 
-"' (ii 

Rekenstandaard :;: 
::i <U 

Hoorcol/eqepfaats(Roh) 0 ~ co 

Hoorcollege-ruimten 100 x 340 x 2,5 152 

560 

Totaal m2 152 152 

Afbeelding 3c Voorbeeld ruimtebehoefteberekening 

3.3 De huidige bepaling van het ruimteaanbod 
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Het ruimteaanbod is bij de TU/e, net als bij de andere universiteiten, een inventarisatie van 
de bestaande vastgoedgoedvoorraad. De inventarisatie heeft betrekking op de ruimten die 
aanwezig zijn binnen het vastgoed. Er wordt door de stafdienst huisvesting ge'inventariseerd 
op: 
• Gebouw, in welk gebouw is de ruimte gesitueerd; 
• Verdieping, op welke verdieping is de ruimte gesitueerd; 
• Nummer, welk nummer heeft de ruimte; 
• Huidige gebruiker organisatie-eenheid, tot welke organisatie-eenheid behoort de huidige 

gebruiker; 
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• Huidige gebruiker functie-groep, tot welke functie-groep behoort de huidige gebuiker; 
• Ruimtesoort, wat voor een soort ruimte is het; 
• Oppervlakte in functionele vierkante meters. 

Om de inventarisatie te verduidelijken wordt een voorbeeld gegeven van de opbouw van de 
database waarin de geinventariseerde ruimten worden genoteerd. In afbeelding 3d is voor 
een ruimte het aanbod genoteerd. In de afbeelding is te lezen dat de ruimte met het nummer 
38 zich bevindt op de derde verdieping van het hoofdgebouw van de TU/e. De ruimte heeft 
een functionele oppervlakte van 32 m2 en is geschikt als kantoorruimte. De ruimte wordt 
gebruikt als kantoor van de faculteit Bouwkunde voor een bestuurslid . 

Gebouw Verdieping Hummer Huidige gebruiker Huidige gebruiker Ruimte- Oppervlakte 
oraanisatie-eenheid functie-aroeo soort in fno 

Hg 3 38 Faculteit Bouwkunde Bestuur Kantoor 32 m• 

Afbeelding 3d Voorbeeld van de opbouw van de database van het ruimteaanbod 

3.4 De afstemming ruimtebehoefte en ruimteaanbod en het resultaat 

De stappen die door de stafdienst huisvesting worden doorlopen om de ruimtebehoefte en 
het ruimteaanbod op elkaar af te stemmen zijn weergegeven in afbeelding 3e. De 
afstemming gaat van grove benadering naar een steeds meer gedetailleerde benadering. Op 
het moment dat er behoefte is om een organisatie-eenheid elders te huisvesten wordt 
gekeken in hoeverre de functionele oppervlakte overeenkomt. Bij overeenkomst, wordt 
verder gekeken of per ruimtesoort de functionele oppervlakte ook overeenkomen. Wanneer 
er nog steeds een overeenstemming is kijkt men verder naar de functionele oppervlakte per 
ruimte per ruimtesoort. Het resultaat van de afstemming geeft informatie over de match en 
de mismatch van het ruimteaanbod in vergelijking met de ruimtebehoefte. Het resultaat van 
de afstemming in afbeelding 3e geeft een overschot van ruimte. 

Ruimtebehoelle 

~r --~w 
Afstemming 

Stap 1: 
Totaal fno's 

Stap 2: 
Totaal fno's per ruimtesoort 

Stap 3: 
Totaal fno's per ruimte per 

ruimtesoort 

Resultaat 

• : Match 
LiJ : Mismatch-overschot 

Afbeelding 3e Stappen binnen het huidige afstemmingsproces 

Ruimteaanbod 

Door het doorlopen van de genoemde stappen kunnen conclusies worden getrokken over 
het resultaat van de afstemming. De mogelijke resultaten staan in afbeelding 3f. Bij iedere 
stap is er sprake van een match of een mismatch, of het ruimteaanbod voldoet wel aan de 
ruimtebehoefte of niet. Een mismatch betekent dat het ruimte-aanbod kleiner of groter is dan 
de ruimtebehoefte, oftewel er is sprake van een mismatch-tekort of een mismatch-overschot. 
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Match Mismatch 
Tekort Overschot 

Qppervlakte 
Oppervlakte per 
ruimtesoort 
Oppervlakte per ruimte 
per ruimtesoort 

Afbeelding 3f Moge/ijke conclusies bij het afstemmen 

3.5 De huidige aanpassing van de ruimtebehoefte 

Op het moment dat er sprake is van een mismatch, dan is het mogelijk om de eisen die bij 
de input van het RBM zijn bepaald bij te stellen. De bijstelling zal alleen worden gedaan op 
het moment dat er sprake is van een mismatch-tekort, omdat bij een mismatch-overschot 
voldoende ruimte is voor de ruimtebehoefte. Daarnaast zal pas naar de mogelijkheden voor 
de aanpassing van de ruimtebehoefte worden gekeken als alle stappen van het 
afstemmingsproces zijn doorlopen. 

De input van het RBM zijn de gegevens die kunnen worden bijgesteld zodat er mogelijk wel 
een goede afstemming is tussen de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod, in afbeelding 3g 
zijn de mogelijkheden van aanpassing op een rij gezet. Theoretisch gezien kunnen alle 
gegevens, die de input zijn van het RBM, nader worden bekeken om bij te stellen. Maar in 
de praktijk wordt alleen gekeken naar de aanpassingmogelijkheden van de invoergegevens 
en de rekenstandaarden. Bij de overweging van het aanpassen van de input wordt gekeken 
naar de gevolgen. De rekenwaarde wordt niet bijgesteld wanneer men voorziet dat er 
negatieve gevolgen zullen zijn voor het primaire proces van de universiteit. 

Mismatch 
Tekort Overschot 
I nvoergegevens n.v.t. 

Personeelsaantallen 
Studentenaantallen 
Boekenaantallen 
Niet normatige oppervlakte 

Ruimtesoorten 
Algemeen 
Specifiek 

Organisatie-eenheden 
Gebruiksnormen 

Curriculumuren 
Derdenfactoren 
Benuttingsuren 
Deelfactoren 
Gelijktijdig restauratief 
Bibliotheken 

Rekenstandaarden 
Oooervlakte per oersoon 

Afbeelding Jg Aanpassingsmogelijkheden voor de ruimtebehoefte 

3.6 De huidige aanpassing van het ruimteaanbod 
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Op het moment dat er sprake is van een mismatch, dan is het naast de aanpassing van de 
ruimtebehoefte ook mogelijk om het ruimteaanbod aan te passen. Het ruimteaanbod kan op 
de volgende manieren worden aangepast: 
• Herinrichting/herindeling, het aanpassen van de bestaande vastgoedvoorraad door 

renovatie of het opnieuw indelen van de ruimten van het vastgoed; 
• Uitbreiden, het vergroten van de vastgoedvoorraad door huur, koop, aanbouw of 

nieuwbouw; 
• lnkrimpen, het verkleinen van de vastgoedvoorraad door verhuur, verkoop of sloop. 
In afbeelding 3h zijn de mogelijkheden van aanpassing ingedeeld bij de verschillende 
vormen van mismatch. 
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Mismatch 
Tekort Overschot 
Uitbreiden lnkrimpenlafstoten 
Herinrichtenlherindelen 

.. 
Afbeeldmg 3h Aanpassmgmogell)kheden voor het ruimteaanbod 

De keuze voor een aanpassing aan het ruimteaanbod wordt gedaan onder invloed van drie 
factoren: 
• De technische mogelijkheden, in hoeverre is het mogelijk om een deel uit te breiden of te 

slopen; 
• De vastgoedmarkt, wat is de waarde van het vastgoed op de vastgoedmarkt; 
• De bouwmarkt, wat zijn de kosten voor de aanpassingsmogelijkheden .. 
Doorslaggevend daarbij is de financiele consequentie van de aanpassing van het 
ruimteaanbod. 

3. 7 Beperkingen van het huidig proces van (strategisch) ruimtebeheer 

In paragraaf 1.1 is gesteld dat bij het berekenen van de ruimtebehoefte alleen wordt 
gevarieerd met de aantallen personeel en studenten. In het model van de TU/e worden de 
aantallen personeel en studenten de invoergegevens genoemd en blijkt dat alleen met deze 
gegevens de ruimtebehoefte wordt gevarieerd. Het strategische aspect, het kijken naar de 
toekomst voor een periode van 4 jaar wordt nauwelijks meegenomen. Hierdoor is begrip 
'strategisch' in dit hoofdstuk tussen aanhalingstekens is geplaatst. De ruimtebehoefte bij 
strategisch ruimtebeheer wordt door meer aspecten beTnvloed dan alleen de aantallen 
personeel en studenten, wat blijkt uit de gegevens die nodig zijn om de ruimtebehoefte te 
bepalen. 

Als uitgangspunt voor de input van het RBM worden de ruimtebehoefte-criteria gebruikt, die 
worden geformuleerd door de faculteiten en instellingen. De stafdienst huisvesting is echter 
de deskundige op het gebied van het bepalen van de ruimtebehoefte en niet de faculteiten 
en de instellingen. De stafdienst moet eigenlijk de ruimtebehoefte-criteria formuleren met 
gegevens van de faculteiten en instellingen. Daarmee wordt voorkomen dat begrippen 
verschillend kunnen worden ge"interpreteerd, zoals in paragraaf 1.1 werd beschreven. 

De modellen die worden gehanteerd om de ruimtebehoefte te bepalen en het ruimteaanbod 
te bepalen, bevatten enkel kwantitatieve aspecten. De kwalitatieve aspecten zijn zowel bij 
het bepalen van de ruimte-behoefte als bij het bepalen van het ruimteaanbod niet terug te 
vinden, waardoor ook enkel op kwantitatieve aspecten wordt afgestemd. Zoals in paragraaf 
1.1 reeds is beschreven, is bij de afstemming niet alleen het kwantitatieve aspect van 
belang, maar ook het kwalitatieve aspect. Daarom dienen kwalitatieve aspecten te worden 
opgenomen bij het bepalen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod. 

Bij het afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod is er vrijwel altijd sprake van 
een mismatch. Het is waarschijnlijk dat er of sprake is van een overschot of van een tekort. 
Er is natuurlijk een bepaalde bandbreedte voor de conclusies bij de afstemming, alleen is 
hier niet een methode voor en worden beslissingen ad hoc genomen. Terwijl een 
gefundeerde onderbouwing voor de conclusie van een match of mismatch van belang is. 

Uit de analyse van de huidige wijze van inventarisatie van het ruimteaanbod blijkt dat er een 
specifieke ruimtesoort aan een ruimtenummer wordt toegekend. Dit betekent dat een 
betreffende ruimte niet geschikt is voor andere activiteiten, wat waarschijnlijk is. Tevens 
worden de gegevens geTnventariseerd naar het ruimteaanbod dat aanwezig is. Het is echter 
van belang te inventariseren of binnen de aanwezige vastgoedvoorraad nog ruimte-aanbod 
te creeren is. Want het ruimteaanbod door herinrichting/herindeling is van belang voor het 
afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod, dus voor het strategisch 
ruimtebeheer. 
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3.8 Resume 
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Door het huidig proces van (strategisch) ruimtebeheer te analyseren, kunnen een aantal 
beperkingen warden aangetoond. De beperkingen kunnen in een vijftal punten warden 
samengevat: 
1. Er wordt niet echt naar de toekomst gekeken, het begrip "strategisch" in strategisch 

ruimtebeheer wordt onterecht gebruikt; 
2. De criteria die bepalend zijn voor het berekenen van de ruimtebehoefte warden bepaald 

door de gebruikers; 
3. Het ruimtebeheer heeft alleen betrekking op de kwantiteit; 
4. Bij de afstemming van de ruimtebehoefte en het ruimte-aanbod warden op een ad hoc 

wijze beslissingen genomen bij de keuze tussen een match of een mismatch. 
5. Alleen het aanwezige aanbod wordt ge'fnventariseerd. 
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4 Het optimaliseren van strategisch ruimtebeheer 

Het strategisch ruimtebeheer kan warden geoptimaliseerd op een vijftal punten Hoe deze vijf 
punten kunnen warden geoptimaliseerd zal in dit hoofdstuk warden uitgewerkt. Verder wordt 
de basis gelegd voor de gevolgen voor het (reken)model door het geoptimaliseerde proces 
van strategisch ruimtebeheer. 

4.1 Het optimaliseren van het proces van strategisch ruimtebeheer 

Het strategisch ruimtebeheer kan op een vijftal punten warden verbeterd, deze punten zijn in 
de afbeelding 4a terug te vinden in de tekstvakken met dubbele belijning. In de eerste plaats 
wordt de toekomstvisie toegevoegd, zodat niet alleen door flexibiliteit rekening wordt 
gehouden met de toekomst, maar ook door andere ontwikkelingen. De toekomstvisie wordt 
bepaald door ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Ten tweede moeten de 
faculteiten en instellingen niet de criteria voor de ruimtebehoefte bepalen, maar moet de 
stafdienst huisvesting dit doen met gegevens over de activiteiten die warden verricht door de 
faculteiten en de instellingen. Het derde optimalisatiepunt heeft betrekking op het opnemen 
van de kwaliteit naast de kwantiteit in het proces van strategisch ruimtebeheer. Dit betekent 
dat zowel bij het bepalen van de ruimtebehoefte als bij het bepalen van het ruimteaanbod, 
kwantiteit en kwaliteit moeten warden meegenomen. Het vierde punt is het maken van de 
keuze voor een match of een mismatch op basis van een methode van waardering, voordat 
wordt gekeken naar aanpassingen van de ruimtebehoefte en/of het ruimteaanbod. Tenslotte 
is het van belang om naast het aanwezig ruimteaanbod te inventariseren wat het mogelijke 
ruimteaanbod is binnen de bestaande vastgoedvoorraad. 

Wet- en 
regelgeving 

lnstellings
doelstellingen 

AF : afstemmen 
RA : ruimteaanbod 
RB : ruimtebehoefte 
RBM : ruimtebehoefte-berekeningsmodel 
Kn : kwantitatief 
Kl : kwalitatief 

: grens organisatie, omgeving 

Afbeelding 4a Geoptimaliseerd proces van strategisch ruimtebeheer 
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4.2 Toekomstvisie met scenario's 

4.2.1 Omgaan met onzekerheden 
Huisvesting moet niet alleen in de huidige situatie voldoen aan de eisen en wensen van de 
betrokken partijen, maar moet oak in de toekomst aan deze vraag voldoen. Echter kenmerkt 
deze toekomst zich door onzekerheden, waar de stafdienst huisvesting op verschillende 
manieren mee kan omgaan [De Wulf e.a., 1999]. 

In de eerste plaats kan men de 'kop in het zand steken' en, zoals nu door de meeste 
universiteiten wordt gedaan, zeggen dat strategische planning in een omgeving met zoveel 
onzekerheden onmogelijk is. Het nadeel is dat men niet goed voorbereid is op toekomstige 
veranderingen, ad hoc beslissingen neemt en altijd achter de feiten aan blijft !open. 

Een tweede mogelijkheid is proberen te anticiperen op komende veranderingen door het 
creeren van flexibiliteit. Dit kan zoals in bijlage C verder wordt toegelicht op verschillende 
niveaus; ruimtelijk, technisch, financieel en organisatorisch flexibel niveau. Het creeren van 
flexibiliteit heeft momenteel voor veel universiteiten de voorkeur. Maar flexibiliteit werkt 
kostenverhogend, omdat flexibiliteit van gebouwen een gestolde angst van de opdrachtgever 
is, en zal dus voorkomen moeten warden [uitspraak van De Jonge]. 

Een derde optie voor het omgaan met onzekerheden is het met planningsmethodiek 
anticiperen op komende veranderingen. Hiervoor zijn verschillende technieken die kunnen 
warden toegepast: 
• lncrementele planning. Hierbij warden stapsgewijs veranderingen doorgevoerd. Deze 

aanpak is vooral aan te bevelen bij politiek-gevoelige onderwerpen. Dit vereist tevens 
flexibiliteit van de organisatie; 

• Het voeren van discussies en interviews met de verschillende stakeholders, zodat er 
beter inzicht verkregen wordt in mogelijke ontwikkelingen.; 

• Planning met behulp van scenario's. Met deze techniek warden mogelijke/plausibele 
toekomsten geschetst, door van een aantal kritische factoren de mogelijke 
ontwikkelingen weer te geven. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van 'planning met behulp van scenario's' om meer grip te 
krijgen op de toekomst die wordt gekenmerkt door onzekerheden. Er is gekozen voor het 
werken met een planningsmethodiek omdat 'een passieve houding' geen inzicht biedt en 
omdat het creeren van flexibiliteit door de universiteiten wordt toegepast, maar niet de 
oplossing biedt omdat het kostenverhogend werkt. Planning van scenario's gaat niet over 
het voorspellen van de meest waarschijnlijke toekomst, maar is bedoeld om het inzicht in 
mogelijk toekomst te vergroten, zodat de stafdienst huisvesting en het college van bestuur 
zich beter kan voorbereiden op de per definitie onzekere toekomst. 

4.2.2 De scenario's 
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Het ontwikkelen en uitwerken van verantwoorde scenario's vraagt een grondig onderzoek. 
Omdat de scenario's een onderdeel zijn van dit onderzoek, warden twee scenario's gebruikt 
die zijn beschreven in een recent rapport van mevrouw Den Heijer (2002) over universitair 
vastgoedmanagement. De scenario's hebben betrekking op de toekomstvisie van 
universiteiten in het algemeen. In de beschrijvingen van de scenario's zijn de kenmerken 
onderstreept die invloed hebben op de ruimte. 

De universiteit als multinational 
Private financiering van de universiteit is heel gewoon geworden. Studenten beta/en 
hogere col/egegelden en het bedrijfsleven investeert graag in de werknemers van de 
toekomst. Begin 21ste eeuw b/eek de situatie onhoudbaar om enerzijds hoge eisen te 
stellen aan de universiteiten en anderzijds de geldkraan dicht te draaien. Dit ge/dt intern 
ook voor de beschikbaarheid van vastgoedmiddelen. Het bestuur heeft zich 
gerea/iseerd dat bij het streven naar de top in onderwijs en onderzoek ook topfaciliteiten 
horen en maakt daarvoor de benodigde middelen vrij. Ook treedt de universiteit actiever 
naar buiten om zich te presenteren aan de maatschappij. Daarnaast ontvangt de 
vastgoedafdeling inkomsten uit commercie/e verhuur, betaald parkeren en een 
percentage van de omzet van exploitanten op het terrein. 
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Samenwerkingsverbanden tussen universiteiten zijn vanuit het oogpunt van efficiency 
intensiever geworden: een groot aantal kleine opleidingen is samengevoegd tot enke/e 
interuniversitaire op/eidingen. Ook de samenwerking met hogescholen is intensiever om 
studenten een grote hoeveelheid (afgestemde) studiepaden te kunnen aanbieden. De 
voertaa/ in het onderwijs is Engels. 

De student /eert en communiceert voor een groot dee/ onafhanke/ijk van p/aats en komt 
op enkele vaste dagen naar de universiteit voor docent-student en student-student 
contact. De bedrijfstijden zijn zeer flexibel en per groep studenten bepaald. Met het doe/ 
de toegenomen files te vermijden hanteert universiteitspersoneel ook andere werktijden 
- van 11:00 tot 19:00 of van 6:00 tot 15:00 - en wordt thuis (of elders) gewerkt op per 
groep afgestemde dagen. Het personeel is minder faculteitsgebonden door het type 
onderwijs en onderzoek en heeft bij de aanstelling getekend voor flexibe/e huisvesting. 
Door de efficiency-winst kan het ruimtebestand worden terugqebracht en kan dit 
k/einere ruimtebestand - door meer beschikbaar geld per m - een vee/ hoger 
kwaliteitsniveau hebben. Door het hoge co/legegeld dat studenten beta/en zijn de eisen 
die zij aan de onderwijskwaliteit en voorzieningen stellen echter ook hoger. Prestaties 
van afdelingen en individuele personeelsleden worden dan ook nauwgezet gevo/gd en 
bestraft of be/oond. De universiteit besteedt (daarom) ook veel meer geld aan het 
bijscholen van personeel. Er is meer wetenschappelijk personee/ dat ook deeltijd in de 
praktijk werkt en dat op verschillende plaatsen binnen de universiteit een functie heeft. 

De k/assieke universiteit 
Vrees voor de "McDonaldisering" van het hoger onderwijs en het zwaarder laten wegen 
van commerci(j/e belangen, heeft de Onderwijsminister doen besluiten de publieke 
financiering in stand te houden. Financiering is a/leen aan strengere wetenschappe/ijke 
normen gekoppeld en de universiteit heeft zich dan ook geconcentreerd op meer 
fundamentee/ wetenschappelijk onderzoek. Ook het onderwijs is meer gericht op de 
student die een wetenschappelijke carriere ambieert. Met de overgang van het BaMa
systeem is de studenteninstroom flink afgenomen, ten gunste van de bachelor- en 
masteropleidingen aan het HBO. De universiteit versterkt oude waarden en normen en 
ontleent haar 'corporate identity' aan de oude ritue/en en het sterk op de campus 
gerichte studentenleven. 

Aanwezigheid op de campus - van studenten en wetenschappe/ijk personeel - is een 
voorwaarde voor een levendige campus en er is meer behoefte aan functies die het 24-
uursgebruik van de campus bevorderen. Studentenwoningen en hoogwaardige 
sportvoorzieningen op de campus dragen hieraan optimaal bij. Ook wetenschappelijk 
personee/ brengt regelmatig de nacht door in een van de hotelvoorzieningen op 
loopafstand van de campus. 

Door de publieke financiering zijn er weinig middelen voor vastgoed. Met deze middelen 
moet de vastgoedafdeling ervoor zorgen dat de zogenaamde front office het traditionele 
imago van de universiteit onderstreept. Doordat het geld met name besteed wordt aan 
de front office en de dure voorzieningen op de campus, lukt het de vastgoedafde/ing 
nauwelijks om de back office aan de minimale kwaliteitseisen te /aten voldoen. 
Onderzoekers en studenten klagen echter nauwelijks over de sobere huisvesting van 
de back office. 

4.3 Activiteiten in plaats van ruimtebehoefte-criteria 

Op basis van de benodigde input voor het RBM moet de stafdienst huisvesting gegevens 
verzamelen over de activiteiten van de faculteiten en instellingen. Met de gegevens van de 
activiteiten kan de stafdienst deze interpreteren en vertalen naar de benodigde input voor 
het RBM. De stafdienst huisvesting is de deskundige op het gebied van de gevolgen voor de 
ruimte. 
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Activiteiten binnen de organisatie 
Activiteiten kunnen binnen de organisatie warden onderscheiden op verschillende niveaus, 
zoals in afbeelding 4b is weergegeven. De activiteiten die binnen een organisatie warden 
verricht, kunnen warden geclusterd in activiteiten die plaats vinden binnen verschillende 
functie-groepen, zoals bijvoorbeeld het secretariaat. De activiteiten van de verschillende 
functie-groepen kunnen verder warden geclusterd in de activiteiten van een organisatie
eenheid, zoals bijvoorbeeld een faculteit. De activiteiten van de verschillende organisatie
eenheden vormen tezamen de activiteiten in een totale organisatie, zoals de universiteit. Om 
de gegevens van de activiteiten op een hoger schaalniveau te kunnen interpreteren, zijn de 
gegevens nodig over de activiteiten op het meest lage schaalniveau. 

Activiteiten totale organisatie 

- - - -- - - -- - - -
Afbee/ding 4b Clustering van activiteiten binnen een organisatie 

4.4 Niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit 

Voor het afstemmingsproces zijn niet alleen gegevens nodig over de kwantiteit, maar ook 
over de kwaliteit. Factoren als dagdelen, ruimtetype, oppervlakte, relatie en aantallen zijn bij 
het afstemmingsproces van belang. Waarom deze factoren van belang zijn wordt in de 
volgende paragrafen toegelicht. 

4.4.1 Dagdelen 
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Dagdelen zijn van belang voor het afstemmingsproces, omdat er sprake is van een 
mismatch op het moment dat het dagdeel waarop er behoefte is aan een ruimte niet 
overeenkomt met het dagdeel waarop deze ruimte beschikbaar is [afbeelding 4c]. 

0 fT C)~· ~ . . . . 
Um • • . • · 

Ruimtebehoefte; 
beschikbaar in avonduren 

Afbeelding 4c Voorbeeld relevantie mismatch tijd 

ffi~(J? 
\!J Um \J3 

Ruimteaanbod ; 
beschikbaar gedurende daguren 

Dagdelen kunnen vanuit de maatschappelijke situatie warden gecategoriseerd in; daguren, 
avonduren en nachturen, zoals in afbeelding 4d is weergegeven. 

Daadelen Uren Svmbool 
1.Daguren 07.00 Um 18.00 uur Q) ~CD Um ·., ... 

2.Avonduren 18.00 uur Um 23.00 uur CD <( C9 Um ..... 

3.Nachturen 23.00 Um 07.00 uur C9 <( Q) . Um " .. . · 

Afbeelding 4d Categorieen dagdelen 
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4.4.2 Ruimtetypen 

De ruimtetypen zijn van belang voor het afstemmingsproces, omdat er sprake is van een 
mismatch op het moment dat ruimtetypen waar behoefte aan is, verschilt van de ruimtetypen 
die worden aangeboden. De ruimtetypen kunnen worden onderscheiden door een 
combinatie van subfactoren. De keuze voor de subfactoren is gemaakt door het onderscheid 
tussen casco, afbouw en inrichting. "De kwaliteit van het casco is zeer belangrijk, de invulling 
en inrichting moet flexibel kunnen worden aangepast" [Muizer en Kemp, 2001]. Omdat de 
afbouw en inrichting flexibel kunnen worden aangepast, wordt in dit onderzoek de 
afstemming bepaald met de factoren die van belang zijn voor de kwaliteit van het casco. Met 
behulp van NEN 2580 (1997), NEN 1824 (2001) en Arbo-informatie (2000), zijn de volgende 
kwaliteiten geselecteerd: 
• Daglicht; 
• Hoogte; 
• Vloerbelasting. 

Dag/icht 
Het daglicht is van belang voor de afstemming. Er is sprake van een mismatch wanneer er 
behoefte is aan veel daglicht, terwijl deze niet door de ruimte geboden wordt [afbeelding 4e]. 
Vanuit de ARBO-eisen is het verplicht dat er in een ruimte, waar langer dan 2 uur wordt 
doorgebracht, een daglicht-toetredingspercentage is van minimaal 5% ten opzichte van de 
oppervlakte van de ruimte [Arbo-informatie, 2000]. Daglicht van buiten kan toetreden door 
gezamenlijke lichtopeningen, dit kunnen zowel ramen als deuren zijn . 

DD = = 

Ruimtebehoefte; daglicht ~ 5% Ruimteaanbod; < 5% 

Afbeelding 4e Voorbeeld relevantie daglicht 

Voor het bepalen van ruimtetypen door daglicht, kan er een verdeling gemaakt worden in 
voldoende daglicht en onvoldoende daglicht, zoals in afbeelding 4f is weergegeven. De 
verdeling wordt gekwantificeerd vanuit de ARBO-eisen [Arbo-informatie, 2000], de 
aanwezige daglichtopening is meer of minder dan 5 % van het verdiepingoppervlak. 

Daglicht Percentage Symbolen 
1. Onvoldoende daglicht < 5% 

¢-

2. Voldoende daglicht ~5% 

~ 
Afbeelding 4f Categorieen dag/icht 

Hoogte 
De hoogte is van belang voor de afstemming. Er is sprake van een mismatch op het moment 
dat de behoefte aan hoogte niet overeenkomt met de aangeboden hoogte van ruimten 
[afbeelding 4g]. Met de hoogte wordt de netto-hoogte bedoeld, de loodrechte afstand tussen 
de bovenkant van een afgewerkte verdieping of het aansluitende terrein en de onderkant 
van een daarboven aanwezig plafond, verdieping of dak, waarbij incidentele constructie
delen buiten beschouwing worden gelaten [NEN 2580, 1997]. 

Ruimtebehoefte; 
hoogte groter dan 2,4 m 

Afbeelding 4g Voorbee/d relevantie mismatch hoogte 

Ruimteaanbod; 
hoogte tussen 2, 1 en 2,4 m 
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Voor het bepalen van de ruimtetypen op basis van de hoogte, zijn categorieen te 
onderscheiden; specifieke hoogte, algemene hoogte en lage hoogte, zoals in afbeelding 4h 
is weergegeven. De keuze voor de kwalificering van de hoogte is gemaakt op basis van de 
NEN 2580 [1997) en de Arbo-informatie over kantoren [2000). In de NEN 2580 [1997) is 
vastgesteld dat een ruimte een minimale netto-hoogte heeft van 1,5 meter. In de Arbo
informatie over kantoren [2000) wordt de minimale hoogte voor bestaande bebouwing 
vastgesteld op 2, 1 meter en voor nieuwbouw op 2,4 meter vastgesteld. De "specifieke 
hoogte" is een verzameling van verschillende hoogten, grater dan 2,4 meter. 

Hoogte Meters Svmbolen 
1. Lage hoogte 1,5-< 2,1 m 

:r 
2. Algemene hoogte 2,1 - :>: 2,4 m 

f 
3. Specifiek hoogte >2,4 m 

t 
Afbeeldmg 4h Categoneen hoogte 

Vloerbe/asting 
De vloerbelasting is van belang voor de afstemming. Er is sprake van een mismatch op het 
moment dat de behoefte aan een hoeveelheid mogelijke vloerbelasting niet overeenkomt 
met de aangeboden mogelijke vloerbelasting van de ruimte [afbeelding 4i]. Met de 
vloerbelasting wordt hier de veranderlijke belasting bedoeld die door de verdieping kan 
warden opgenomen. 

Afbeelding 4i 

T 
Ruimtebehoefte; 

geschikt voor zware belasting 

Voorbeeld re/evantie mismatch vloerbelasting 

T 

Ruimteaanbod; 
geschikt voor normale belasting 

Op basis van de normen voor de veranderlijke vloerbelasting (Prep) in de NEN 6702 [1991) 
zijn categorieen voor de vloerbelasting te onderscheiden [afbeelding 4j] in zware en normale 
vloerbelasting. 

Vloerbelasting Veranderfijke vloerbelasting a~ Symbolen 
1. Normale vloerbelasting 2,5- 5 kN/m' 

T 
2. Zware vloerbelasting > 5 kN/m'2 

T 
Afbeelding 4j Categorieen vloerbelasting 

Kenmerken van de categorieen van de kwaliteiten van ruimtetypen 
De categorieen van ruimtetypen zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving. Omdat ruimten 
aan de wet- en regelgeving moeten voldoen is het per definitie niet mogelijk dat "een hogere 
categorie" gematched wordt met een "lagere categorie", maar wel andersom. Wanneer er 
behoefte is aan een ruimte met een "zware vloerbelasting", dan mag deze niet warden 
gesitueerd in een ruimte met 'normale vloerbelasting '. Maar andersom is wel mogelijk. 

Op basis van de categorieen kunnen ruimtetypen warden gecombineerd en zijn er 12 
varianten van ruimtetypen te onderscheiden. In afbeelding 4k zijn als voorbeeld twee 
ruimtetypen afgebeeld. In bijlage His een overzicht gegeven van de 12 varianten. 
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Ruimtetype Symbo/encombinatie Daglicht- Hoogte- V/oerbe/asting-
categorie categorie categorie 

1. 
-¢- t T Voldoende Specifiek Zware 

2. 
-¢- t T 

Voldoende Specifiek Normale 

x. 
Afbeelding 4k Voorbeeld ruimtetypen-varianten 

4.4.3 Oppervlakte 
De nuttige-oppervlakte [NEN 2580, 1997; bijlage I] is van belang voor de afstemming. Er is 
sprake van een mismatch op het moment dat de hoeveelheid m2 nuttige
verdiepingoppervlakte volgens ruimtebehoefte niet overeenkomt met de hoeveelheid m2 

nuttige-verdiepingoppervlakte van het ruimteaanbod [afbeelding 41). 

600 m2 

Ruimtebehoefte; 600 m2 Ruimteaanbod ; 400 m2 

Afbeelding 41 Voorbeeld re/evantie mismatch oppervlakte 

4.4.4 Relatie 
De relatie tussen de ruimten is bij de afstemming oak van belang. Er is sprake van een 
mismatch op het moment dater behoefte is aan ruimten in een gebouw, terwijl deze ruimten 
niet in hetzelfde gebouw aanwezig zijn [afbeelding 4m]. 

EE 
Ruimtebehoefte; 

4 ruimten bij elkaar 

Afbeelding 4m Voorbeeld relevantie mismatch ruimterelatie 

EJEJ 
Ruimteaanbod ; 

4 ruimten verdeeld over twee gebouwen 

Er kunnen drie vormen van relaties warden onderscheiden tussen ru imten: 
1. Centraal, de ruimten bevinden zich in hetzelfde gebouw; 
2. Decentraal , de ruimten bevinden zich niet in hetzelfde gebouw, maar wel op het terrein 

van de organisatie; 
3. Extern, de ruimten bevinden zich niet op het terrein van de organisatie. 

4.4.5 Aantallen 

De aantallen zijn van belang voor de afstemming. Er is sprake van een mismatch op het 
moment dat de behoefte aan aantallen ruimten met een gelijke oppervlakte niet 
overeenkomt met de aantallen ruimten met een gelijke oppervlakte die warden aangeboden 
[afbeelding 4n]. 

,........_..DODD 
Ruimtebehoefte; Ruimteaanbod; 

2 ruimten van 100 m2 4 ruimten van 50 m2 

Afbeelding 4n Voorbeeld relevantie mismatch aantallen 
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4.5 Waarderingsmethode bij het afstemmen 

Voor het afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimte-aanbod is het van belang om te 
onderscheiden wat een match en een mismatch is. Het resultaat van de afstemming is 
bepalend voor de match of de mismatch. Bij de beslissing tussen een match of een 
mismatch is een bandbreedte aanwezig die bepalend is voor de keuze. Door de eis voor een 
match of een mismatch binnen een bandbreedte te formuleren, kan de beslissing bij de 
afstemming warden onderbouwd. In de praktijk wordt er bijvoorbeeld niet gekeken op 2 m2 

meer op een oppervlakte van 100 m2 wanneer een ruimte verder aan alle eisen of wensen 
voldoet. Daartegenover vindt men het ook belangrijk dat er geen ruimte inefficient wordt 
benut. Een toiletruimte met een hoogte van 4 meter is wel wettelijk toegestaan, maar niet 
wenselijk. 

Met behulp van een waarderingsmethode die in afbeelding 4o is weergegeven kan de keuze 
voor afstemming inzichtelijk warden gemaakt. Door de numerieke onderverdeling die bij de 
factoren dagdeel en relatie, en de subfactoren daglicht, hoogte en verdiepingoppervlakte is 
gemaakt, kan de onderverdeling warden ingedeeld in 1,2 en 3 bij de ruimtebehoefte en het 
ruimteaanbod. Bij de overige factoren, de oppervlakte en de aantallen kunnen de absolute 
getallen warden ingevuld bij de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod. In de afbeelding zijn 
een aantal vakjes zwart gekleurd, omdat deze resultaten niet bestaan of mogelijk zijn. Het 
matchresultaat volgt uit de vergelijking van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod met de 
volgende formule: 

Ruimteaanbod - ruimtebehoefte = matchresu/taat 

De dagdelen moeten per categorie warden vergeleken of er overeenkomende dagdelen zijn 
of niet. Voor de factoren en subfactoren die zijn in te delen in 1, 2 of 3 is dit een 
matchresultaat tussen de -2 en de +2. Door de oppervlakte en de aantallen in procenten te 
berekenen kan het verschil tussen het ruimteaanbod en de ruimtebehoefte warden 
vergeleken. Door vanuit de wet- en regelgeving en de instellingsdoelstellingen de match
eisen in een bandbreedte te formuleren kan een beslissing warden genomen voor de match 
of mismatch . 

Ter verduidelijking is een voorbeeld in afbeelding 4o weergegeven in de grijze regel. Voor 
bergruimte is men opzoek naar een ruimte met een "lage hoogte" (categorie 1 ). Er is een 
ruimtebeschikbaar met een "specifieke hoogte" (categorie 3). Met behulp van de formule kan 
warden berekend dat het matchresultaat van categorie 3 min categorie 1, +2 geeft categorie 
3 - 2 = +2. De match-eis stelt een bandbreedte van :::: 0 tot +1, dit betekent dater sprake is 
van een mismatch. 

Factor Sub factor 

Da deel 
Ruimtetype 

0 ervlakte % 
Relatie 
Aantallen % 

Afbeelding 4o Waarderingsmethode afstemming 

4.6 Zowel de aanwezige als de mogelijke vastgoedvoorraad inventariseren 
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Het ruimteaanbod wordt tot nu toe ge"fnventariseerd zoals deze aanwezig is in de huidige 
vastgoedvoorraad. Vooruitkijkend naar het aanpassen van de vastgoedvoorraad is het van 
belang om te inventariseren wat het mogelijke ruimteaanbod is binnen de vastgoedvoorraad, 
in dit geval de gebouwen van de universiteit. Zo kunnen in een gebouw halve verdiepingen, 
mogelijk warden doorgetrokken, waardoor er een grater nuttig oppervlak mogelijk is. Maar er 
kunnen ook verdiepingen warden verwijderd, zodat de hoogte kan warden vergroot. 

In de NEN 1824 (2001] warden indicatieve percentages aangegeven van de verhouding 
tussen de verdiepingoppervlakten binnen een kantoorgebouw. Hoewel ieder gebouw zijn 
eigen indicatieve percentages heeft, zal in dit onderzoek gebruik warden gemaakt van de 
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genoemde percentages in NEN 1824 [2001]. In afbeelding 4p zijn de verdiepingoppervlakten 
met de verhoudingen weergegeven. Met behulp van de indicatieve percentages kan vanuit 
de bruto-verdiepingoppervlakte de nuttige verdiepingoppervlakte worden berekend van het 
mogelijke ruimteaanbod in het betreffende vastgoedobject. Wanneer een gebouw een bruto 
verdiepingoppervlak heeft van 1000 m2

, dan is het mogelijk nuttige verdiepingoppervlak 700 
m2

, 70 % van 1000 m2
. 

Bruto 
verdieping
oppervlakte 

Netto 
verdieping
oppervlakte 

Nuttige 
verdieping
oppervlakte 

Afdelingsverdieping
oppervlakte 

Verdiepingoppervlakten, 
inclusief ciruclatieruimte 

50% ") 

! Suplementaire 5% 1 

i afdelinasruimte 
. Speciale ruimten, kantine, archief, vergaderruimte, 15% 1 

l !.!:!P.~---- - -------·-··--····-·-···-····---··""""""""""""""''""' ! Sanitaire ruimten, werkkasten, aardarobe 

[ _l(_~r.!.<,'J.,'J.,r.:~1.:'!!.f!!te {g_IJ.:fJ_fl_~'},t~?..P.P~.!.'!!.UiZ~'!,J!.f!_~!!,_~!!t@~, .. ~.?:!!~'.') .......................... 20% ' 
· Technische-installatieruimten 

Constructieoooervlakte (wanden, kolommen) 10% ' 
De in de rechterkolom gegeven waarden zijn indicatief 

Afbee/ding 4p lndicatieve percentages voor de verdiepingoppervlakte-begrippen van een kantoorgebouw 

4.7 Resume 

Door het aanpakken van de beperkingen van het huidig proces van (strategisch) 
ruimtebeheer, kan het proces worden geoptimaliseerd. De aanpak van de beperkingen kan 
als volgt worden samengevat: 
1. Met behulp van scenario's kan het inzicht in de mogelijke toekomst worden vergroot en 

kan het begrip "strategisch" van strategisch ruimtebeheer oprecht worden gebruikt. 
2. Door het inventariseren van de activiteiten van de faculteiten en instellingen door de 

stafdienst huisvesting kan het bepalen van de ruimtebehoefte worden verbetert. 
3. Met de factoren; dagdelen, ruimtetype (daglicht, hoogte, vloerbelasting}, oppervlakte, 

relatie en aantallen, kan zowel een kwantitatieve als kwalitatieve afstemming worden 
gemaakt in het proces van strategisch ruimtebeheer. 

4. De waarderingsmethode maakt het mogelijk om met categorieen, percentages en 
bandbreedtes van match-eisen de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod met elkaar te 
vergelijken. Zo is het mogelijk om de keuze tussen een match en een mismatch te 
onderbouwen. 

5. Het inventariseren van de bruto-oppervlakte in combinatie met indicatieve percentages 
van de verhouding tussen oppervlakten, maakt het mogelijk om naast het aanwezige 
ook het mogelijke ruimteaanbod te inventariseren. 
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5 Operationaliseren geoptimaliseerd proces van 
strateg is ch ru i mtebeheer 

In het vorige hoofdstuk zijn de optimalisatiepunten uitgewerkt. Maar wat de invloed op het 
uitvoeren van het tota/e proces van het strategisch ruimtebeheer is, wordt in dit hoofdstuk 
verder uitgewerkt. De methode voor het bepa/en van de input voor het RBM wordt 
toegelicht. Het rekenmodel voor het bepa/en van de ruimtebehoefte wordt opgezet. De opzet 
voor de database van het ruimteaanbod wordt toegelicht. En tenslotte worden de 
aanpassingsmoge/ijkheden voor de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod toege/icht. 

5.1 Het bepalen van de ruimtebehoefte 

Bij het afstemmen zijn gegevens nodig over de factoren; dagdeel, ruimtetype, oppervlakte, 
relatie en aantallen. In de volgende subparagrafen wordt toegelicht welke input er nodig is 
om met het RBM de factoren van de ruimtebehoefte te kunnen bepalen. Vervolgens zal het 
RBM warden opgezet en tenslotte wordt toegelicht hoe de gegevens kunnen warden 
vertaald naar de input voor het RBM. 

5.1.1 Welke input is nodig voor het berekenen van de ruimtebehoefte 

De input voor het bepalen van de factoren van de ruimtebehoefte kunnen in eerste instantie 
warden afgeleid uit de activiteiten die warden verricht door de faculteiten en instellingen. Per 
factor zal in deze subparagraaf warden aangegeven welke gegevens er nodig zijn van de 
activiteit om de factor te bepalen. Daarnaast warden de aanvullende gegevens toegelicht, 
die voor het berekenen van de ruimtebehoefte van belang zijn . De gegevens die van belang 
zijn voor de input van het RBM zijn cursief gedrukt. 

Dagdelen 
Het moment op de dag waarop men een activiteit wil uitoefenen is bepalend voor het 
"dagdeel" (dag,avond, nacht) van de ruimtebehoefte. 

Ruimtetype 
Activiteiten stellen zowel kwantitatieve als kwalitatieve eisen aan een ruimte. De kwalitatieve 
eisen kunnen warden vertaald in de subfactoren; daglicht, hoogte en vloerbelasting. 

• Daglicht De tijdsbesteding van een activiteit bepaalt de hoeveelheid daglicht. 

• Hoogte 

• Vloerbelasting 

Relatie 

Bij een tijdsbesteding van 2 uur of !anger is er behoefte aan 
"voldoende daglicht", anders volstaat "onvoldoende daglicht". Met 
uitzondering van activiteiten als foto-ontwikkeling, die een ruimte 
zonder daglicht eisen. 

Het aantal gebruikers en de benodigde hulpmiddelen is bepalend 
voor de hoogte. Een groot aantal gebruikers bijvoorbeeld vraagt bij 
een activiteit als college volgen om "specifieke hoogte" en hoge 
machines vragen om "specifieke hoogte". 

De benodigde hulpmiddelen zijn met name bepalend voor de 
vloerbelasting . Grote hoeveelheden boeken en zware machines 
vragen "zware vloerbelasting". 

De plaats waar men een activiteit wilt uitoefenen bepaalt de "relatie" (centraal, decentraal, 
extern) van de ruimtebehoefte. 

Aantallen 
Het aantal ruimten met een gelijke oppervlakte wordt bepaald door het aantal groepen en de 
verhouding tussen de tijdbesteding en de beschikbare tijd. 
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Aantal groepen 

t: toename 
.!- : afname 
= : onveranderd 

• Verhouding 

t : toename 
.!- : afname 
= : onveranderd 

Het aantal gebruikers en de groepsgrootte waarin de activiteiten 
warden uitgeoefend zijn bepalend voor het aantal groepen. In 
afbeelding Sa is het effect van de veranderingen van de aantallen 
gebruikers of de groepsgrootte op de ruimtebehoefte aangegeven. 

Aantal gebruikers Groepsgrootte Ruimtebehoefte 
t 
t 
= 

.!, 

.!, 
= 

Afbeelding Sa 

t =* 
= t 
t .!, 

-
.!, -· 
= .!, 
.!, t 

Effect op de ruimtebehoefte van aantal gebruikers en 
groepsgrootte (* er vanuit gaande dat de stijging of da/ing 
evenredig is) 

Het aantal groepen kan worden berekend door het aantal gebruikers 
te de/en door de groepsgrootte, afgerond op gehe/e getallen. 

De verhouding tussen de tijdsbesteding en de beschikbare tijd is van 
invloed op de ruimtebehoefte. Met de beschikbare tijd wordt de tijd 
bedoelt dat het ruimteaanbod beschikbaar is. De beschikbare tijd 
kan worden afge/eid door het aantal uren van het beschikbare 
dagdeel te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat een activiteit 
kan worden uitgeoefend (werkweek of totale week) en de 
bezettingsgraad de mate van bezetting, tussen 0 en 1. In afbeelding 
Sb is het effect van de veranderingen op de tijdsbesteding en de 
beschikbare tijd aangegeven. 

Tijdsbesteding Beschikbare tijd Ruimtebehoefte 
t 
t 
= 

.!, 

.!, 
= 

Afbeeldmg Sb 

t =* 

= t 
t .!, 
= = 
.!, =* 
= .!, 
.!, t 

.. .. 
Effect op de ru1mtebehoefte van tl}dsbestedmg en beschikbare tl}d 
(* er vanuit gaande dat de stijging of dating evenredig is) 

De verhouding kan worden berekend door de uren tijdsbesteding te 
de/en door de uren beschikbare tijd. 

Het aantal ruimten met een gelijk oppervlak kan worden berekend door het aantal groepen 
te vermenigvuldigen met de verhouding tussen de tijdsbesteding en de beschikbare tijd . 
Daarbij moet het getal van het aantal groepen naar boven warden afgerond op gehele 
getallen. In afbeelding Sc is een voorbeeld gegeven van het berekenen van het aantal 
ruimten. 

Een avondschoo/ heeft maandag tot en met vrijdag in de avonduren van 18. 00 uur tot 22. 00 uur, twee ruimten 
ter beschikking. Er warden twee cursussen gegeven. De eerste cursus wordt twee keer per week gedurende 
twee uur gegeven aan groepen van 10 personen. Voor deze cursus hebben zich 42 personen ingeschreven. De 
tweede cursus wordt oak twee keer per week gegeven gedurende twee uur aan groepen van S personen. Voor 
deze cursus hebben zich 19 personen ingeschreven. 

Heeft de avondschool qua aantal ruimten voldoende capaciteit om met het aantal inschrijvingen de cursussen 
aan te bieden? 

Het berekenen van het aantal benodigde ruimte (per week) per cursus: 
Cursus I 42 z S 

10 
Cursus II 12-.. z 4 

s 

...±. = 11S 
20 
1. = 11S 

20 

~ s * 11S = 1 

~ 4 * 11S = 41S 

Qua aantallen heeft de avondschool voldoende capaciteit. Er is zelf nag ruimte beschikbaar gedurende 4 uur 
per week (11S dee/ van de bedrijfstijd) 

Afbeelding 5c Voorbee/d van het berekenen van het aantal ruimten 
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Oppervlakte 
De nuttige oppervlakte wordt bepaald door het aantal ruimten met een gelijke oppervlakte, 
de totale groepsgrootte en de rekenwaarde. 

• Groepsgrootte 

• Rekenwaarde 

Het aantal gebruikers dat tegelijk een activiteit in Mn ruimte uitoefent. 

De rekenwaarde is het benodigde aantal vierkante meters per 
persoon voor het uitoefenen van een activiteit.De rekenwaarde wordt 
bepaald door de benodigde middelen voor de activiteiten. 

De oppervlakte kan warden berekend door het aantal ruimten te vermenigvuldigen met de 
groepsgrootte en de rekenwaarde. In afbeelding Sd is een voorbeeld gegeven van het 
berekenen van de oppervlakte. 

Op de avondschoo/ met twee ruimten waar twee cursussen warden gegeven, zijn twee ruimten aanwezig van 
30 m2

. Beide cursussen vragen om een verschil/ende hoeveelheid m2 per persoon. De rekenwaarde voor de 
eerste cursus is 4 m2 per persoon en de rekenwaarde voor de tweede cursus is 6 m2 per persoon. 

Heeft de avondschool qua opperv/akte vo/doende capaciteit om met het aantal inschrijvingen de cursus aan te 
bieden? 

Het berekenen van de oppervlakte van de benodigde ruimten per cursus: 
Cursus I 1 * 1 O * 4 = 40 m2 Cursus II 1 * 5 * 6 = 30 m2 

De capaciteit qua oppervlakte voldoet niet, omdat de ruimtebehoefte voor cursus I grater is dan het 
ruimteaanbod. De ruimtebehoefte van cursus II komt we/ overeen met het ruimteaanbod. 

Afbeelding 5d Voorbeeld van het berekenen van de nuttige oppervlakte 

Specificeren aantal gebruikers en groepsgrootte 
Het aantal gebruikers dat deelneemt aan een activiteit kan warden onderscheiden in hoofd
gebruiker en extra-gebruiker. Kenmerkend is dat het aantal hoofdgebruikers kan varieren en 
het aantal extra gebruikers veelal gelijk blijft. Wanneer bijvoorbeeld begeleiding wordt 
gegeven aan 2 of 6 studenten, blijft het aantal begeleiders gelijk. De studenten zijn in dit 
voorbeeld de hoofdgebruikers en de begeleiders zijn de extra gebruikers. 

Het berekenen van het aantal groepen is afhankelijk van het aantal hoofdgebruikers en de 
groepsgrootte van de hoofdgebruikers. Zo zal het aantal groepen van begeleiding alleen 
toenemen wanneer er meer studenten zijn (bij gelijke groepsgrootte) en niet toenemen door 
meer begeleiders die aanwezig zijn. Dus het aantal groepen kan warden berekend door het 
aantal hoofdgebruikers te de/en door de groepsgrootte van de hoofdgebruikers. 

Het berekenen van de oppervlakte is afhankelijk van het totaal van de groepsgrootte van de 
hoofd-gebruikers en van de groepsgrootte van de extra-gebruikers. Want de benodigde 
oppervlakte wordt bijvoorbeeld niet alleen bepaald door de groepsgrootte van het aantal 
studenten, maar ook door de groepsgrootte van de begeleiders en dus door de tota/e 
groepsgrootte. De oppervlakte kan warden berekent door het aantal ruimten te 
vermenigvuldigen met de totale groepsgrootte en de rekenwaarde. 

Specificeren bepalen van de rekenwaarde 
De benodigde hulpmiddelen die bepalend zijn voor de rekenwaarde kunnen warden 
onderscheiden in de basis-rekenwaarde en de extra-rekenwaarde. Kenmerkend is dat de 
basis-rekenwaarde afhankelijk is van de groepsgrootte en dat extra-rekenwaarde veelal niet 
wordt beinvloed door de groepsgrootte. Wanneer bijvoorbeeld voor het werken in 
teamverband tafels, stoelen en een printer nodig zijn, dan is het aantal tafels en stoelen 
afhankelijk (basis-rekenwaarde) van de groepsgrootte en kan de printer onafhankelijk (extra 
rekenwaarde) zijn van de groepsgrootte, omdat deze gedeeld kan warden. De oppervlakte 
kan warden berekend door het aantal ruimten te vermenigvuldigen met de totale 
groepsgrootte en de basis-rekenwaarde en door bovenop het resultaat de extra
rekenwaarde op te tel/en . 
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Het bepalen van de (basislextra-)rekenwaarde 
De (basis/extra-)rekenwaarde wordt bepaald door de benodigde hulpmiddelen. Met behulp 
van de NEN 1824 [2001) en de arbo-wet in het onderwijs [2000] kan op basis van de 
benodigde hulpmiddelen en de daarbij behorende minimumoppervlakte de (basis/extra-) 
rekenwaarde warden berekend. In afbeelding 5e is de relatie tussen de elementen en de 
minimumoppervlakte weergegeven. 

Element Minimumoooervlakte 
De medewerkers 4 m• voor iedere werkolek die aewoonliik lanaer dan 2 uur oer daa wordt aebruikt 
De kantoorwerktafel 1 m• voor een werkplek met een plat beeldscherm 

2 m2 voor een werkplek met een crt-beeldscherm 
1 m2 voor een lees/schrijfvlak 
2 m2 voor uitleg over tekeningen 

De kasten 1 m•voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast 
De vergadervoorziening 2 m• per persoon 
Gesloten omgeving 1 m• voor toegana tot vertrek 
Overiae elementen Beoalen van ruimtebeslaa en aebruiksruimte 

Afbeelding 5e Relatie tussen elementen en de minimumoppervlakte 

Specificeren van gebruikers 
Zoals in de modellen van de andere universiteiten naar voren komt, zijn de gebruikers in 
verschillende functiegroepen onder te verdelen. In dit onderzoek wordt op basis van de 
verdeling, studenten, personeel en boeken onderscheid gemaakt naar de functie-groepen . 
De volgende verdeling wordt gemaakt: 
• Studenten 

- Studenten onderwijsvragend (S-ov) 
- Studenten niet-onderwijsvragend (S-nov) 

- Studenten niet-onderwijsvragend intern (S-nov-int) 
- Studenten niet-onderwijsvragen extern (S-nov-ext) 

• Personeel 
- Wetenschappelijk personeel (Wp) 

- Wetenschappelijk personeel onderwijs (Wp-ow) 
- Wetenschappelijk personeel onderzoek (Wp-oz) 

- Ondersteunend personeel (Op) 
- Externen (Ex) 

• Boeken (B) 

Boeken zijn weliswaar geen personen, maar zijn in aantallen wel van invloed op de 
ruimtebehoefte. Bij een aantal onderverdeelde groepen kunnen de aantallen warden 
beschouwd als een percentage van de overkoepelende groep. De aantallen 
onderwijsvragende studenten en de aantallen niet-onderwijsvragende studenten vormen het 
totaal aantal studenten ( 100 % ) en daarom is het percentage niet-onderwijsvragende 
studenten (100 % -% S-ov) afhankelijk van het aantal onderwijsvragende studenten en 
andersom. De volgende percentages kunnen warden onderscheiden: 
• % S-ov en % S-nov 
• % S-ov-int en % S-ov-ext 
• % Wp-ow en % Wp-oz 

Specificeren van omgeving 
Voor het bepalen van de ruimtebehoefte is het eveneens van belang om te weten of de 
activiteiten plaatsvinden in een open omgeving met andere activiteiten of in een gesloten 
omgeving afgezonderd van andere activiteiten. Bij het verzamelen van de gegevens voor de 
ruimtebehoefte moet ook de omgeving warden meegenomen waarin de activiteit zich 
bevindt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een open of een gesloten omgeving. 



Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

5.1.2 Het opzetten van het ruimtebehoeftemodel (RBM) 

De globale opzet van het RBM is afgebeeld in afbeelding Sf. In bijlage J is het rekenmodel 
weergegeven met de gegevens die nodig zijn om de factoren van de ruimtebehoefte te 
bepalen, zoals het wordt gehanteerd. Bij het opzetten van het RBM kunnen drie vormen van 
gegevens warden onderscheiden: 
• De inventarisatiegegevens (wit gekleurde vakjes), deze gegevens warden 

ge'inventariseerd bij de faculteiten en instellingen; 
• De af te leiden gegevens (licht grijs gekleurde vakjes), deze gegevens warden afgeleid 

uit de gernventariseerde gegevens; 
• De te berekenen gegevens (donkergrijs gekleurde vakjes); deze gegevens warden 

automatisch berekend met de gernventariseerde gegevens en of de af te leiden 
gegevens. 

Ondanks dat de gegevens van de gebruikers en de rest van de gegevens afhankelijk van 
elkaar zijn, wordt in de opbouw van het RBM onderscheid gemaakt tussen de gegevens van 
de gebruikers en de rest van het model. In bijlage K is een legenda voor het RBM te vinden, 
waarin alle onderdelen uit het RBM warden toegelicht. 

Geinventariseerde 
1. Soort activiteit 
2. Da deel 
3. Relatie 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Globale opzet ruimtebehoeftemodel 

5.1.3 Het bepalen van de input voor het RBM 
De input van het RBM wordt bepaald met de gegevens over de activiteiten, de wet- en 
regelgeving, de instellingsdoelstellingen en de toekomstvisie. De activiteiten van de 
faculteiten en instellingen zijn de referentiegegevens voor het RBM. Vervolgens warden de 
gegevens getoetst aan de instellingsdoelstellingen en zonodig aangepast. Dan zullen de 
gevolgen van beide scenario's op de gegevens warden geprojecteerd en zonodig warden 
aangepast. En tenslotte zullen gegevens warden afgeleid van de referentiegegevens met 
behulp van wet- en regelgeving. In afbeelding 5g zijn de stappen voor het bepalen van de 
input op een rij gezet. 

45 



Operationaliseren geoptimaliseerd proces van strategisch ruimtebeheer -----------------

46 

Stap 1 lnventariseren activiteiten als referentiegegevens voor input RBM 

Stap 2 Toetsen de referentiegegevens met de instellingsdoelstellingen 

Stap 3 Het projecteren van de scenario's op de referentiegegevens 

Stap 4 Afleiden van de benodigde gegevens in het RBM met behulp van wet- en regelgeving 

Afbeelding 5g Stappen voor het bepalen van de input van RBM 

Het inventariseren van de activiteiten als referentiegegevens 
Het inventariseren van de activiteiten van de faculteiten en instellingen is intensief, maar het 
zijn de basisgegevens voor het berekenen van de ruimtebehoefte en daarom van groat 
belang. Door gebruik te maken van een invulformulier met daarin ruimte voor het invullen 
van de benodigde gegevens, kunnen de gegevens op een overzichtelijke manier warden 
ge"inventariseerd. In afbeelding 5h is een voorbeeld gegeven van de opzet voor een 
invulformulier voor een activiteit. Door bij alle gebruikers, studenten, personeel en (boeken) 
de activiteiten te inventariseren wordt een totaal overzicht verkregen door de gegevens in te 
vullen in het RBM. 

Activiteit: vergaderen 
Dagdeel DaQ/avondlnac/'it Relatie Centraalklecentraaf 
Hoofdgebruiker Studenten-ov Extra gebruiker Wp-oz 
Groepsgrootte 6 Groepsgrootte extra 1 
hoofdgebruiker gebruiker 
Tijdsbesteding 4 uur per week Omgeving Oponlqesloten 
Benodigdheden Tafel, stoel, laptop 

Afbeeldmg Sh Voorbeeld invulforrnulier voor een activ1te1t 

Het toetsen met de instellingsdoelstellingen 
Door middel van het beleid wordt geprobeerd de instellingsdoelstellingen te behalen, echter 
dit heeft dit oak consequenties voor de ruimtebehoefte, waardoor de instellingsdoelstellingen 
moeten warden meegenomen in het berekenen van de ruimtebehoefte. De instellings
doelstellingen warden geformuleerd door de universiteiten zelf en zijn daarom voor de 
universiteiten verschillend. Door de kenmerken van de instellingsdoelstellingen te 
inventariseren en daaraan de gevolgen voor de ruimtebehoefte te koppelen, kan de 
stafdienst huisvesting een bandbreedte bepalen voor de gevolgen voor de ruimtebehoefte. 
Door gevolgen voor de ruimtebehoefte te vergelijken met de referentiegegevens, kunnen de 
referentiegegevens warden aangepast als deze niet overeenkomen. 

Het projecteren van de scenario's 
De scenario's beschrijven de mogelijke toekomst van universiteiten en moeten daarom 
warden geprojecteerd op de aangepaste referentiegegevens. Door op een vergelijkbare 
manier als bij de instellingsdoelstellingen de kenmerken van beide scenario's te 
inventariseren en daaraan de consequenties voor de ruimtebehoefte te verbinden, kan de 
stafdienst huisvesting een bandbreedte vaststellen voor de gevolgen van de ruimtebehoefte. 
De gevolgen kunnen warden vergeleken met de referentiegegevens, zodat deze zonodig 
kunnen warden aangepast. In afbeelding 5i en 5j zijn voor beide scenario's de kenmerken en 
de gevolgen voor de ruimtebehoefte geTnventariseerd. Doordat er twee scenario's zijn, 
zullen er twee ruimtebehoefte-varianten naar voren komen. 
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Kenmerken "de universiteit als multinational" Gevolgen voor ruimtebehoefte 
Private financierina Meer kwalitatief hooawaardiae ruimten 
Studenten betalen hogere colleaeaelden Meer kwalitatief hoogwaardige ruimten 
Bedrijfsleven investeert graag in de werknemers van Meer kwalitatief hoogwaardige ruimten 
de toekomst 
Streven naar de top in onderwijs en onderzoek Meer kwalitatief hoogwaardige ruimten 
Presenteren aan de maatschappij Meer kwalitatief hoogwaardige ruimten 
Vastgoedafdeling inkomsten uit ... Huisvesting voor derden 
Samenwerkingsverbanden tussen universiteiten (Afhankeliik van andere universiteit) 
Samenwerkina met hoaescholen Meer studenten instroom in masterfase 
Voertaal in het onderwijs is Engels -
Student leert en communiceert voor een groat deel lndividueel werken van studenten elders 
onafhankeliik van olaats 
Bedriifstiiden ziin zeer flexibel Andere tiiden 
Personeel is minder faculteitsgebonden Decentraal huisvesten van oersoneel 
Prestaties van afdelingen en individuele -
oersoneelsleden .. 
Meer wetenschappelijk personeel dat ook deeltijd in de -
oraktiik werkt 
Verschillende plaatsen binnen de universiteit een Decentraal huisvesten van personeel 
functie heeft 

Afbeeldmg 51 De kenmerken en gevolgen van scenano "de umvers1te1t als multmat1onal" 

Kenmerken "de klassieke universiteit" Gevolgen voor ruimtebehoefte 

Publieke financiering -
Geconcentreerd op meer fundamenteel Studenten voeren meer onderzoek bij universiteit uit 
wetenschappeliik onderzoek 
BaMa-systeem is de studenten-instroom flink Daiend aantai studenten 
afgenomen 
Universiteit versterkt oude waarden en normen Campus dient als verbiifsolaats 
24-uurs gebruik van de campus bevorderen Extra voorzieningen als woningen, sportfaciliteiten, 

hotels 
Front office onderstreept traditionele imago van de Front Office kwalitatief hoogwaardig, back office 
universiteit minimale kwaliteit 

Afbeeldmg 5J De kenmerken en gevolgen van scenano "de klassteke umvers1te1t" 

Gegevens afleiden met van wet- en rege/geving 
De overige gegevens voor de input van het ruimtebehoeftemodel zijn af te leiden uit de 
gegevens die zijn verzameld in de voorgaande stappen; het inventariseren van de 
activiteiten bij de faculteiten en instellingen, het toetsen aan de instellingsdoelstellingen en 
het toetsen aan de scenario's. De wijze waarop de gegevens kunnen worden afgeleid is 
gebaseerd op de wet- en regelgeving en is in het verslag al aan bod gekomen. Maar voor de 
overzichtelijkheid is in de volgende opsomming voor elk af te leiden gegeven kort uitgewerkt 
hoe deze is af te leiden. 
• Beschikbare tijd 

• Basis/extra-rekenwaarde 

• Daglicht 

• Hoogte 

• Vloerbelasting 

Af te leiden door het aantal uren van een dagdeel te 
vermenigvuldigen met het aantal dagen dat een activiteit kan 
worden uitgeoefend (werkweek of totale week) . 
Af te leiden door voor de benodigde hulpmiddelen de 
minimumoppervlakte te berekenen met behulp van de NEN 
1824 [2001] en de Arbo-wet in het onderwijs [2000]. 
Welke vorm daglicht er vereist is, kan worden afgeleid uit de 
tijdsbesteding. Bij een tijdsbesteding van !anger dan 2 uur is 
er behoefte aan "voldoende daglicht" en anders aan 
"onvoldoende daglicht". 
De hoogte is af te leiden uit de benodigde hulpmiddelen en 
de groepsgrootte. Hulpmiddelen die vragen om hoogte van 
meer dan 2,4 meter kunnen worden ingedeeld bij "specifieke 
hoogte" en groepen die groter zijn dan 50 personen vragen 
ook om "specifieke hoogte". 
De vloerbelasting is eveneens af te leiden uit de benodigde 
hulpmiddelen. Hulpmiddelen als boeken (in opslag) en zware 
machines vragen om een "zware vloerbelasting". 
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5.2 Het bepalen van het ruimteaanbod 

Bij het inventariseren van het ruimteaanbod is het net als bij de ruimtebehoefte van belang 
dat de factoren die nodig zijn voor het afstemmingsproces kunnen worden ontleend aan de 
geTnventariseerde gegevens. Hiervoor wordt het ruimteaanbod geTnventariseerd op de 
volgende onderdelen: 
• Gebouw; 
• Verdieping; 
• Ruimtenummer; 
• Oppervlakte, hoeveelheid vierkante meters; 
• Oppervlaktetype, tot welk type oppervlak behoort de ruimte [bruto,netto,nuttig]; 
• Dagdeel; 
• Daglicht; 
• Hoogte; 
• Vloerbelasting; 
• Kenmerk, is de ruimte leeg of bevat de ruimte vast meubilair; 
Door de gegevens te verwerken in een database zoals weergegeven is in afbeelding Sk, 
kunnen de benodigde gegevens worden geselecteerd. 

Rulmte- Oppervlakte-
Gebouw Verdleoing nummer Oooervlakte tvae Dagdeel Dagl/cht Hoogte Vloerbelastlna Kenmerk 

Afbee/ding Sk Voorbeeld opzet database ruimteaanbod 

Door de bruto-oppervlakte van een verdieping van een gebouw te inventariseren, kan met 
behulp van de indicatieve percentages van de "NEN 1824" [2001] het mogelijke 
ruimteaanbod worden bepaald. Dit mogelijke ruimteaanbod kan worden gebruikt bij het 
aanpassen van het ruimteaanbod. 

5.3 Het afstemmen 
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Het bepalen van de ruimtebehoefte wordt gedaan vanuit de activiteiten en het bepalen van 
het ruimteaanbod wordt gedaan vanuit de ruimten. Zowel het bepalen van de ruimtebehoefte 
als het ruimteaanbod wordt gedaan vanuit het meest gedetailleerde niveau, zodat de 
gegevens op minder gedetailleerd niveau kunnen worden afgeleid. Het proces van 
afstemmen is tegenovergesteld in de zin dat eerst op minder gedetailleerd niveau wordt 
afgestemd en vervolgens op gedetailleerd niveau. In afbeelding 51 worden de processen 
afgebeeld. Bij het afstemmen kan er onderscheid worden gemaakt tussen een "grove 
afstemming" en een "fijne afstemming". Door een "grove afstemming" kan snel worden 
gekeken of een organisatie-eenheid gesitueerd kan worden in een gebouw of verdiepingen 
daarvan. Vervolgens kan dan met een "fijne afstemming" worden bepaald in hoeverre er 
sprake is van een (mis)match. Wanneer een organisatie-onderdeel moet worden gehuisvest, 
zal eerst met een "grove afstemming" de ruimtebehoefte worden afgestemd met het 
ruimteaanbod van een gebouw of een (aantal) verdieping(en). Vervolgens wordt met een 
"fijne afstemming" bepaald in hoeverre de activiteiten van de organisatie-eenheid matchen 
met de ruimten van het gebouw of de (aantallen) verdieping(en). 

Q) 
"C 
c 
Q) 

Iii a. 
Q) 

co 

Afbeelding 51 

Ruimtebehoefte Ruimteaanbod 

De tegenste/ling tussen het bepalen van ruimtebehoefte en ruimteaanbod en het afstemmen 
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5.3.1 "Grove afstemming" 

Een "grove afstemming" moet snel een indruk geven van het resultaat van de afstemming. 
Bij een "grove afstemming" wordt alleen een afstemming gemaakt voor de factoren ; dagdeel, 
ruimtetype en oppervlakte. De relatie wordt indirect al meegenomen bij de afstemming, 
doordat van een organisatie-eenheid alleen de centrale ruimten worden afgestemd op een 
gebouw, die ruimten bevat die zich centraal bij het gebouw bevinden. Het totaal van 
decentrale ruimtebehoefte kan eveneens als een eenheid worden beschouwd bij het 
afstemmen. Het aantal ruimten is voor de "grove afstemming" niet nuttig, aangezien dat te 
gedetailleerde informatie is voor een "grove afstemming". Voor een "grove afstemming" zijn 
van alle factoren de overall-gegevens nodig. De overall-gegevens dekken alle gegevens die 
voor komen binnen de factoren . Het verkrijgen van de overall-gegevens wordt per factor 
toegelicht. 
• Dagdeel Door de dagdelen die voorkomen samen te voegen, kan het overall 

dagdeel worden verkregen. 
• Ruimtetype Door van elke subfactor van het ruimtetype de hoogste categorie te 

nemen, kan het overall van het ruimtetype worden verkregen. 
• Oppervlakte Het overall van de oppervlakte kan worden verkregen door de nuttige 

oppervlakte bij elkaar op te tellen. 
Om het te verduidelijken wordt een voorbeeld gegeven voor het afleiden van de overall
gegevens van de factoren in afbeelding 5m. 

Factoren Ruimtebehoefte Ruimteaanbod 
Dagdeel Dag Dag 

Avond 

Overall daadeel Daa Daa + avond 
Ruimtetype Daglicht Hoogte Vloerbelasting Daglicht Hoogte Vloerbelastina 

1 2 1 1 3 2 
2 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 

Overall ruimtetvoe 2 2 2 2 3 2 
Oppervlakte 100 m' 150 m' 

50 m2 100 m2 

50 m2 50 m2 

Overall oooervlakte 200 m' 300 m' 

Afbeelding Sm Voorbeeld afleiden van overa/1-gegevens van factoren 

De factoren worden stap voor stap met elkaar vergeleken. In afbeeld ing 5n worden de 
factoren van de ru imtebehoefte en het ruimteaanbod uit het voorbeeld van afbeelding 5m 
met symbolen stap voor stap met elkaar vergeleken. Met de waarderingsmethode wordt 
vervolgens bekeken in hoeverre de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod matchen. In 
afbeelding 5o is een voorbeeld gegeven met de gegevens uit afbeelding 5m. Bij een "grove 
afstemming" is het met name van belang dat de match-eis geen negatief matchresultaat 
tolereert. Het resultaat voor de afstemming van het voorbeeld is een match. 

Ruimtebehoefte Ruimteaanbod 
Afstemming 

Stap 1 : Dagdeel 

Stap 2 : Ruimtetype 

Stap 3 : Oppervlakte 

Resultaat 

• : Match 

Afbeelding Sn Voorbee/d afstemming met symbolen 
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Factor Subfactor Matchresu/taat Match-eis 
-1 0 +1 

Da dee! ,/ 1=1;+"2" =/+ 
Ruimtetype Daglicht ,/ ,/ 20 

Hoogte ,/ ,/ 20 
Vloerbelasting ,/ ,/ 20 

Oppervlakte 200m +50% 20% 
Afbeelding 5o Voorbeeld waardering "grove afstemming" 

5.3.2 "Fijne afstemming" 
Een "fijne afstemming" wordt gemaakt om precies te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake 
is van een afstemming. Bij een "fijne afstemming" wordt een afstemming gemaakt in 
vergelijking met een "grove afstemming", maar voor de factoren; dagdeel, ruimtetype, 
oppervlakte en aantallen. De relatie wordt net als bij de "grove afstemming" indirect 
meegenomen bij de afstemming. Een "fijne afstemming" betekent afstemmen op het meest 
gedetailleerde niveau, om te kijken of de ruimten waar behoefte naar is vanuit de activiteiten 
daadwerkelijk kunnen warden gesitueerd in de ruimten van het ruimteaanbod. Oat betekent 
dat voor alle activeiten afzonderlijk een afstemming wordt gemaakt. Het matchresultaat kan 
warden berekend door het ruimteaanbod te vergelijken met de ruimtebehoefte. Door 
vervolgens de match-eis te formuleren vanuit de kennis van de stafdienst huisvesting, kan 
warden bepaald waar sprake is van een mismatch. Een mismatch-tekort geeft informatie 
over de ruimten en de daarbij horende factoren waar nog behoefte naar is en het mismatch
overschot geeft informatie over de ruimten en de daarbij horende factoren die nog 
beschikbaar zijn en voor andere doeleinden benut kunnen warden. 

5.4 Aanpassing ruimtebehoefte en ruimteaanbod 

De wijze de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod in het huidig proces van (strategisch) 
ruimtebeheer wordt aangepast is in principe een methode die functioneert. Alleen zullen de 
aanpassingen die zijn gedaan om het proces te optimaliseren ook gevolgen hebben voor het 
aanpassen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod. 

5.4.1 Aanpassen van de ruimtebehoefte 
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De ruimtebehoefte wordt bepaald voor de verschillende scenario's, zodat ook voor de 
verschillende scenario's wordt bekeken of er een match of een mismatch is. Dit betekent dat 
voor elk scenario de ruimtebehoefte kan warden aangepast. Evenals in de huidige situatie 
van het aanpassen van de ruimtebehoefte wordt de ruimtebehoefte alleen aangepast 
wanneer er sprake is van een mismatch-tekort. Bij een overschot zal eerder warden gedacht 
aan het aanpassen van het ruimteaanbod door inkrimpen. De gegevens die kunnen warden 
aangepast zijn, in dit onderzoek, de gegevens die de factoren bepalen en die van belang 
zijn voor het afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod. In afbeelding Sp zijn 
de gegevens die kunnen warden aangepast vermeld. Zo kan bijvoorbeeld de "beschikbare 
tijd" warden aangepast. Door de beschikbare tijd te vergroten is het mogelijk om de totale 
ruimtebehoefte te verlagen, wanneer door organisatorisch op wordt ingepeeld. 

ScenarioX 
Mismatch 
Tekort Overschot 

Daadelen Daadeel-eis n.v.t 
Ruimtetype Daglicht-eis n.v.t. 

Hoogte Hoogte-eis 
Daglicht Vloerbelasting-eis 
Vloerbelasting 

Oppervlakte Rekenwaarde n.v.t. 
Benodigde tijd 
Beschikbare tijd 
Aantal aebruikers 

Relatie Ruimterelatie-eis n.v.t. 
Aantallen Aantal gebruikers n.v.t. 

Groepsgrootte 
Benodigde tijd 
Beschikbare tijd 

Afbeelding Sp Aanpasbare gegevens ruimtebehoefte 
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De genoemde aan te passen gegevens zijn in theorie aanpasbaar. Bij de overweging van de 
aanpassing van de gegevens, moeten ook de gevolgen van de aanpassing bij de afgeleide 
gegevens warden meegenomen. 

5.4.2 Aanpassen van het ruimteaanbod 
Doordat het ruimteaanbod wordt afgestemd met de ruimtebehoefte, die is bepaald door 
verschillende scenario's, kan het ruimteaanbod warden aangepast voor de verschillende 
scenario's. Evenals in de huidige situatie van het aanpassen van het ruimteaanbod, wordt er 
alleen een aanpassing gedaan aan het ruimteaanbod indien er sprake is van een mismatch. 
Er kan zowel sprake zijn van een tekort als van een overschot. Zowel wanneer er sprake is 
van een tekort als van een overschot, kunnen aanpassingen warden gedaan aan het 
aanbod. Hierbij kan onderscheid warden gemaakt tussen verschillende vormen van 
aanpassing van het ruimteaanbod, namelijk; uitbreiden, inkrimpen en herinrichting/ 
herindeling (reeds toegelicht in paragraaf 3.6). De keuze voor de vorm van aanpassing zal 
warden gedaan op basis van de technische mogelijkheden, de bouwmarkt, de 
vastgoedmarkt en de daaraan verbonden financiele consequenties. In afbeelding 5q is 
weergegeven welke vormen van het aanpassen van het ruimteaanbod van toepassing zijn 
op de factoren die van belang zijn bij de afstemming van de ruimtebehoefte en het 
ruimteaanbod. Wanneer er bijvoorbeeld een tekort is van het aantal ruimten, dan kan er 
warden uitgebreid of kunnen de bestaande gebouwen opnieuw warden ingedeeld. 

ScenarioX 
Mismatch 
Tekort Overschot 

Daadelen n.v.t. n.v.t. 
Ruimtetype Uitbreiden lnkrimpen/ 

Hoogte Herinrichten/ Afstoten 
Daglicht herindelen 
Vloerbelasting 

Oppervlakte Uitbreiden lnkrimpen/ 
afstoten 

Ruimterelatie Uitbreiden n.v.t. 
Aantallen Uitbreiden lnkrimpen/ 

Herinrichten/ Afstoten 
herindelen Herinrichten/ 

herindelen 

Afbeelding 5q Aanpasbare gegevens ruimteaanbod 

5.4.3 Gevolgen voor beleid na aanpassingskeuze van ruimtebehoefte en ruimteaanbod 
De keuze voor de vorm van aanpassing van ruimtebehoefte of ruimteaanbod heeft 
betrekking op beide scenario's. Door het inzicht dat verkregen is met de scenario's kan een 
"keuze" warden gemaakt voor een scenario. Bijvoorbeeld een keuze die gebaseerd kan zijn 
op het doen van zo min mogelijk financiele uitgaven. Dit betekent wel dat er, door middel van 
het beleid dat op een universiteit wordt gevoerd op moet warden aangestuurd, dat de 
verwachte toekomst ook daadwerkelijk plaatsvindt. Wanneer bijvoorbeeld in een scenario 
wordt verwacht dat een opleiding meer studenten zal trekken door het werken in 
teamverband, zal in het onderwijs en onderzoek het werken in teamverband daadwerkelijk 
moeten warden toegepast. 

5.5 Resume 

In hoofdstuk 4 is het proces van strategisch ruimtebeheer geoptimaliseerd vanuit de 
verbeterpunten. In dit hoofdstuk is besproken welke gegevens er nodig zijn om het proces te 
operationaliseren. De volgorde van de stappen die in chronologische volgorde doorlopen 
warden in het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer zijn : 

1. Het inventariseren van de activiteiten van de organisatie-onderdelen van de universiteit. 
2. Het toetsen van de instellingsdoelstellingen van de universiteit aan de gegevens van de 

organisatie-onderdelen. 
3. Het projecteren van de toekomst visie met scenario's op de gegevens van de 

organisatie-onderdelen. 
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4. Het afleiden van de nog benodigde gegevens voor het RBM door wet- en regelgeving. 
5. Het bepalen van de ruimtebehoefte met behulp van het RBM. 
6. Het inventariseren van het aanwezige en mogelijke ruimteaanbod van de universiteit. 
7. Het bepalen van het ruimteaanbod van de universiteit. 
8. Het afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod met de 

waarderingsmethode. 
9. Het onderzoeken van de aanpassingsmogelijkheden bij de ruimtebehoefte en het 

ruimteaanbod. 

Het is van belang om alle stappen van het model te doorlopen. Primair is het inventariseren 
van de activiteiten van de organisatie-onderdelen van de universiteit, deze gegevens zijn de 
referentiegegevens, zonder deze gegevens vervalt de waarde van het model. Daarnaast 
zullen bij het toetsen van de instellingsdoelstellingen en het projecteren van de 
toekomstvisie met scenario's wellicht aannames gedaan moeten warden, deze aannames 
zijn alleen toegestaan, wanneer deze kunnen warden onderbouwd. Door rekening te houden 
met de randvoorwaarden voor het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer 
kan het (reken)model warden gehanteerd en kunnen conclusies warden verbonden voor het 
huisvestingsbeleid van de universiteit. 
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6 Deeltoets Industrial Design 

De werking van het (reken)model wordt in dit hoofdstuk getoetst bij de faculteit Industrial 
Design van de Technische Universiteit Eindhoven. De punten die worden aangedragen in 
het onderzoek voor het optimaliseren van het proces van strategisch ruimtebeheer worden 
met een praktijkvoorbeeld toegelicht. 

6.1 Doel van deeltoets 

Het toetsen van het (reken)model is een deeltoets, aangezien de faculteit ID een onderdeel 
van de totale universitaire organisatie. Het is daarom van belang om vooraf een aantal 
kanttekeningen te plaatsen bij het resultaat van deze toets. 
• Het is niet mogelijk om te onderzoeken waar de faculteit ID het beste kan warden 

gehuisvest. De meest optimale situering wordt ook be"invloed door andere onderdelen 
binnen de universiteit. 

• Het is alleen mogelijk om een uitspraak te doen over de centrale ruimten en niet over de 
decentrale ruimten voor de faculteit ID. Aangezien de decentrale ruimten van ID door de 
decentrale ruimten van andere organisatie-onderdelen binnen de universiteit warden 
be"invloed. 

Door de beperkingen van de deeltoets is gekozen om een vraagstuk te behandelen dat 
momenteel bij de dienst huisvesting ligt. De faculteit ID bestaat inmiddels 1 jaar en is 
gehuisvest op het TU/e-terrein aan de noordzijde van het hoofdgebouw op verdieping 0 en 
1. De faculteit ID heeft dit jaar bewezen een volwaardige opleiding te zijn en zal doorgroeien 
naar een faculteit met 5 studiejaren. Komend jaar warden er 100 nieuwe studenten verwacht 
en voor de jaren daarna wordt er uitgegaan van 100 nieuwe studenten (beperkt door een 
numerus fixus). Kortom de huidige huisvesting zal naar verwachting te klein zijn en er wordt 
gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden. De faculteit ID wilt graag in het hoofdgebouw 
blijven en uitbreiden naar verdieping 2 en 3. Het vraagstuk dat bij de dienst huisvesting ligt is 
de volgende: "Hoeveel ruimte heeft de faculteit ID centraal nodig voor een volgroeide 
faculteit en hoeveel ruimten van verdieping 2 en 3 moet daarvoor worden toegewezen aan 
de faculteit ID, opdat er zo min mogelijk aanpassing hoeven worden gedaan aan de 
bestaande situatie ?" 

Het doel van deze deeltoets is om het vraagstuk wat momenteel bij de dienst huisvesting ligt 
over de faculteit ID te beantwoorden met het (reken)model dat is opgesteld in dit onderzoek. 

6.2 Het toetsen 

Het toetsen zal warden gedaan door de volgende stappen: 
1. Het inventariseren van de activiteiten van ID. 
2. Het toetsen van de instellingsdoelstellingen aan de gegevens van ID. 
3. Het projecteren van de toekomst visie met scenario's op de gegevens van ID. 
4. Het afleiden van de nog benodigde gegevens voor het RSM door wet- en regelgeving . 
5. Het bepalen van de ruimtebehoefte met behulp van het RSM. 
6. Het inventariseren van het ruimteaanbod voor ID . 
7. Het bepalen van het ruimteaanbod voor ID. 
8. Het afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod met de 

waarderingsmethode. 
9. Het onderzoeken van de aanpassingsmogelijkheden bij de ruimtebehoefte en het 

ruimteaanbod. 

De stappen zullen in de komende subparagrafen warden behandeld. 
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Activiteiten 
Met behulp van de inrichtingsplattegrond van de huidige ruimten van ID, de academische 
kalender en het assignment-overzicht, is het invulformulier ingevuld voor de verschillende 
activiteiten die warden verricht bij ID. Deze lijst is vervolgens voorgelegd aan mevrouw Van 
Gent (manager uitvoering ID) en meneer Van Aarle {decaan ID), zodat de ingevulde 
gegevens zijn gecontroleerd en de ontbrekende gegevens zijn aangevuld. De 
ge·inventariseerde gegevens van de activiteiten zijn verwerkt in de opzet van het RSM. Een 
overzicht van de ge·inventariseerde gegevens is te vinden in bijlage L. 

Aantal/en gebruikers van activiteiten 
Naast de gegevens van de activiteiten is ook informatie over de aantallen gebruikers van 
belang. Aangezien ID een groeiende faculteit is weet men alleen hoeveel mensen nu 
werkzaam zijn en hoeveel personeel men voor volgend jaar wilt aantrekken [afbeelding 6a]. 

Gebruikers Huidige aantallen 2001 (in fte's) Gewenste aantallen 2002 (fte's) 
Studenten 70.0 170.0 (1" + 2"-jaars) 
Wetenschappeliik personeel 3.3 13.3 
Ondersteunend personeel 9.9 13.9 
Exteme 1.0 1.0 

Afbeeldmg 6a lnventansat1e aantallen gebrwkers 2001-2002 

De voorspelling voor het aantal studenten kan warden gemaakt met behulp van het 
jaarverslag van de universiteit [2001]. Bij deze voorspelling van het studenten aantal tot 
2010 is uitgegaan van het volgende: 
• Numerus fixus van 100 studenten, ingesteld voor het aantal inschrijvingen; 
• Het afvallen van 15% van de inschrijving van het eerste naar het tweede studiejaar; 
• De uitval na het tweede jaar verwaarloosbaar is; 
• Het behalen van het diploma binnen 5 jaar door 25% van de studenten, binnen 6 jaar 

door 50% van de studenten, binnen 7 jaar door 75% van de studenten en binnen 8 jaar 
door 100% van de studenten, die in het tweede jaar nog zijn ingeschreven. 

Naar verwachting zullen in 2009 de studenten aantal stabiliseren en zullen zo'n 568 
studenten [afbeelding 6b] studeren aan de faculteit Industrial Design . Tevens kan op basis 
van de indeling van de bachelor-master structuur, waarin zo'n 3,5 jaar van de studie 
onderwijsvolgend is en 1,5 jaar niet onderwijsvolgend, warden gesteld dat " % ov-studenten" 
"0,7" is. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Aantallen 70 60 60 60 60 45 30 15 - -

100 85 85 85 85 64 43 21 -
100 85 85 85 85 64 43 21 

100 85 85 85 85 64 43 
100 85 85 85 85 64 

100 85 85 85 85 
100 85 85 85 

100 85 85 
100 85 

100 
Totaal 70 160 245 330 415 485 534 562 568 568 

Afbeelding 6b Voorspelling van het aantal studenten tot 2010 

Hoewel het aantal studenten naar verwachting vervijfvoudigt, is niet te verwachten dat de 
hoeveelheid personeel ook vervijfvoudigt. Op dit moment zijn alle studenten 
onderwijsvragende studenten die veel personeel vragen, terwijl in 2009 maar slechts 70% 
van de studenten onderwijsvragend zal zijn. Dit betekent dat er in 2002 160 
onderwijsvragende studenten zijn en in 2009 zo'n 400 studenten. Dit is bijna twee en half 
keer zoveel studenten en met daarbij de niet-onderwijsvragende studenten, wordt 
aangenomen dat de personeelsaantallen zullen verdriedubbelen ten opzichte van 2002. 
Verder is bij de inventarisatie van de activiteiten geconstateerd dat het wetenschappelijk 
personeel gemiddeld 40% van haar tijd aan onderzoek besteedt en 40% aan onderwijs en 
de rest aan vergaderen. 
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Aantallen boeken 
Het aantal boeken is lastig in te schatten. Hoewel veel materiaal digitaal verkrijgbaar zal zijn, 
wil ID zelf nag een kleine bibliotheek aanleggen. Momenteel zijn er ongeveer 200 boeken en 
er wordt aangenomen dat het aantal boeken jaarlijks met 200 boeken zal groeien. Dit 
betekent dat het aantal boeken in 2009, op het moment dat ID is uitgegroeid tot een 
volledige faculteit, ongeveer 1300 zal zijn. 

6.2.2 Het toetsen van de instellingsdoelstellingen aan de gegevens van ID 

De instellingsdoelstellingen warden omschreven in het "lnstellingsplan 2001-2006". De 
doelstellingen worden in 10 punten geformuleerd. Alleen de doelstellingen die van 
toepassing zijn voor het ruimtebeheer zullen warden genoemd [Chen nit, 2001]: 
• De TU/e gaat een sterke onderlinge verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek 

nastreven; 
• De TU/e kiest vooral die expertisegebieden als haar werkdomein, waarop zij een 

internationaal vooraanstaande positie inneemt c.q. kan verwerven; 
• De TU/e positioneert zich in de wereld als een Europese universiteit; 
• De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van de TU/e dient te voldoen aan 

internationale standaarden; 
• De TU/e is organisatorisch meer dan de som van der delen. De afzonderlijke onderdelen 

werken samen aan een gemeenschappelijk beleidskader. 

De gevolgen voor het ruimtebeheer zijn de volgende: 
• Het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept (OGO); 
• Het oprichten van de faculteit BioMedischeTechnologie en Industrial Design; 
• Het leggen van contact met de Universiteit in Leuven en de Universiteit van Singapore; 
• Het uitbreiden en voorbereiden van top-onderzoeken; 
• Het uitbreiden van dienstverlening door TU/e-post-graduate school, Eutechpark 

(exploitatie voor een bedrijvencentrum voor startende ondernemingen), realisatie van het 
gebouw Kennispoort waarin ender meer de Kamer van Koophandel zich zal vestigen. 

Doordat de faculteit ID pas in 2001 is opgericht, kan warden gesteld dat bij het opzetten van 
de faculteit rekening is gehouden met de instellingsdoelstellingen van de TU/e. Zo wordt 
OGO reeds als onderwijsconcept gehanteerd, is de bachelor-masterstructuur ingevoerd, 
wordt er samengewerkt met andere faculteiten, wordt er gewerkt met experts uit de praktijk, 
speelt de informatie en communicatie technologie een belangrijke rol, et cetera. De 
gegevens die zijn verkregen van ID zullen dus niet hoeven warden aangepast. 

6.2.3 Het projecteren van de toekomst visie op de gegevens van ID 

Aan de hand van de kenmerken van de scenario's "de universiteit als multinational" en "de 
klassieke universiteit" zijn de gevolgen voor de ruimtebehoefte voor ID afgeleid. 

De universiteit als multinational 
In afbeelding 6c zijn de gevolgen van de kenmerken van "de universiteit als multinational" 
ge"inventariseerd. Dit betekent voor Industrial Design dat de behoefte naar kwalitatief 
hoogwaardige ruimten zal toenemen. Dit is in het model aan te passen door met het daglicht 
overal voldoende daglicht te cre~ren, met de hoogte een categorie "hoger" te vragen en bij 
de rekenwaarde 10% meer ruimte te bieden. Verder zal de 'huisvesting voor derden" geen 
invloed hebben, omdat het decentrale ruimten betreft. De instroom bij de masterfase zal ook 
geen invloed hebben op de instroom van ID, aangezien er geen sprake is van een terugloop 
van studenteninstroom en de numerus fixus daadwerkelijk wordt ingesteld op 100 studenten, 
omdat wordt nagestreefd geen massa-studie te warden. Het individuele werken van 
studenten heeft wel degelijk invloed op de ruimtebehoefte, omdat deze activiteiten niet meer 
op de universiteit zullen plaatsvinden. Tenslotte heeft het decentraal huisvesten van het 
personeel grate invloed op de ruimtebehoefte en wordt dit aangepast in het model. In bijlage 
M zijn de aanpassingen terug te vinden in het RBM. 
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Kenmerken "De universiteit als multinational" Gevolgen voor ruimtebehoefte 
Private financiering Meer kwalitatief hooawaardiae ruimten 
Studenten betalen hooere colleaeoelden Meer kwalitatief hooawaardiae ruimten 
Bedrijfsleven investeert graag in de werknemers van Meer kwalitatief hoogwaardige ruimten 
de toekomst 
Streven naar de top in onderwiis en onderzoek Meer kwalitatief hooawaardiae ruimten 
Presenteren aan de maatschaooii Meer kwalitatief hoogwaardige ruimten 
Vastaoedafdelina inkomsten uit ... Huisvesting voor derden 
Samenwerkingsverbanden tussen universiteiten (Afhankeliik van andere universiteit) 
Samenwerking met hogescholen Meer studenten instroom in masterfase 
Voertaal in het onderwiis is Enaels -
Student leert en communiceert voor een groat deel lndividueel werken van studenten elders 
onafhankelijk van plaats 
Bedrijfstijden zijn zeer flexibel Andere tiiden 07.00-15.00 en 11 .00-19.00 
Personeel is minder faculteitsaebonden Decentraal huisvesten van personeel 
Prestaties van afdelingen en individuele -
personeelsleden .. 
Meer wetenschappelijk personeel dat ook deeltijd in -
de praktiik werkt 
Verschillende plaatsen binnen de universiteit een Decentraal huisvesten van personeel 
functie heeft 

Afbeeldmg 6c Kenmerken en gevolgen van "de univers1teit als multinational" 

De klassieke universiteit 
In afbeelding 6d zijn de gevolgen van de kenmerken van "de klassieke universiteit" 
ge'lnventariseerd. Dit betekent voor de faculteit Industrial Design dat meer studenten 
onderzoek zullen gaan uitvoeren bij de universiteit zelf, dus wordt aangenomen dat "% 
studenten-nov-int" zal gaat naar zo'n 10 %. Daarnaast zal een dalend aantal studenten in 
principe geen invloed hebben door de numerus fixus en omdat de instroom in de master
fase toeneemt in het scenario. Maar doordat ID een groeiende faculteit is, die vanaf volgend 
jaar pas een master-fase aanbiedt, zal het totaal aan studenten in 2009 zo'n 20 studenten 
lager zijn. Oat de campus als verblijfsplaats dient, kan betekenen dat ook wonen en sporten 
als activiteiten warden toegevoegd. Omdat uiteindelijk de centrale ruimten van ID worden 
berekend, zullen deze niet worden meegenomen in de toets. De front office vraagt om 
kwalitatief hoogwaardige ruimten en zullen in vergelijking met de vorige paragraaf met de 
aanpassing naar kwalitatief hoogwaardige ruimten bij het scenario "de universiteit als 
mulntinational", worden aangepast. De back office ruimten blijven gelijk. In bijlage N zijn de 
aanpassingen terug te vinden in het RBM. 

Kenmerken "De klassieke universiteit" Gevolgen voor ruimtebehoefte 
Geconcentreerd op meer fundamenteel Studenten voeren meer onderzoek bij universiteit uit 
wetenschaooeliik onderzoek 
BaMa-systeem is de studenten-instroom flink Dalend aantal studenten 
afaenomen 
Universiteit versterkt oude waarden en normen Campus dient als verbiifsplaats 
24-uurs gebruik van de campus bevorderen Extra voorzieningen als woningen, sportfaciliteiten, 

hotels 
Front office onderstreept traditionele imago van de Front Office kwalitatief hoogwaardig, back office 
universiteit minimale kwaliteit 

Afbeeldmg 6d Kenmerken gevolgen van "de klassieke universiteit" 

6.2.4 Het afleiden van de nog benodigde gegevens voor het RBM door wet- en regelgeving 

De nog nodige gegevens kunnen worden afgeleid van de gegevens zoals deze zijn 
toegelicht in paragraaf 5.1.3 en in bijlage K. In bijlage M en N zijn de afgeleide gegevens 
opgenomen. 

6.2.5 Het bepalen van de ruimtebehoefte met behulp van het RBM 
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Met behulp van de formules die zijn terug te vinden in bijlage K kan de kwantitatieve 
ruimtebehoefte warden bepaald. De kwaliteiten zijn reeds bij de afgeleide gegevens 
bepaald. In bijlage 0 is de ruimtebehoefte van de centrale ruimte van ID voor "de universiteit 
als multinational" weergeven en in bijlage P is de ruimtebehoefte van de centrale ruimte van 
ID voor "de klassieke universiteit" weergegeven. 
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6.2.6 Het inventariseren van het ruimteaanbod 
Het ruimteaanbod dat voor ID is ge'inventariseerd heeft betrekking op de huidige ruimten op 
verdieping 0 en 1 van het hoofdgebouw en verdieping 2 en 3 van het hoofdgebouw. 
Verdieping 2 en 3 warden als uitbreidingsruimten beschouwd. In totaal een nuttige 
oppervlakte van 5301 m2

. In bijlage Q, is het totaaloverzicht van de database weergegeven 
van het ruimteaanbod, waar ge'inventariseerd is op; gebouw, verdieping, ruimtenummer, 
oppervlakte, oppervlakte type, dagdeel, daglicht, hoogte, vloerbelasting en kenmerk. Naast 
de aanwezige oppervlakte is ook de mogelijke oppervlakte berekend met de 
ge'inventariseerde bruto-oppervlakte per verdieping. Door te rekenen met de indicatieve 
verhoudingen tussen oppervlakten en daarbij rekening te houden met de hoogte per 
verdieping, is de mogelijke nuttige oppervlakte berekend. Bij een algemene hoogte is een 
nuttige oppervlakte van 5826 m2 mogelijk en bij een specifieke hoogte is een nuttige 
oppervlakte van 2913 m2 mogelijk. Een gedetailleerde uitwerking van het mogelijke 
ruimteaanbod is te vinden in bijlage R. 

6.2.7 Het bepalen van het ruimteaanbod 
Voor het bepalen van het ruimteaanbod wordt uitgegaan van het aanwezige ruimteaanbod. 
Naar verwachting zal het totale ruimteaanbod van de huidige ruimten op verdieping 0 en 1 
en de ruimten op verdieping 2 en 3 van het hoofdgebouw ruim voldoende zijn. Met behulp 
van de plattegrond waarop de locatie van de ruimten zijn te achterhalen en de database met 
het ruimteaanbod, kan het ruimteaanbod eventueel warden beperkt. 

6.2.8 Het afstemmen van de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod met de waarderings
methode 
Voor beide scenario's kan een afstemming warden gemaakt tussen de ruimtebehoefte en 
het ruimteaanbod. In deze subparagraaf zal de afstemming voor elk scenario apart warden 
toegelicht. 

Afstemming "de universiteit als multinational" 
Voor het afstemmen van de ruimtebehoefte van "de universiteit als multinational" en het 
ruimteaanbod, zal eerste een grove afstemming warden gemaakt en vervolgens een fijne 
afstemming. Bij de fijne afstemming zullen de ruimten voor het toiletteren buiten 
beschouwing warden gelaten, omdat in de bestaande situatie voldoende toiletruimte 
aanwezig is, maar deze zich deels net buiten de bestaande ruimten bevinden. 

Grove afstemming "de universiteit a/s multinational" 
Bij de grove afstemming zijn de factoren; dagdelen, ruimtetype en oppervlakte, met elkaar 
vergeleken. In eerste instantie is een afstemming gemaakt tussen de ruimtebehoefte en het 
ruimteaanbod van de bestaande ruimten en het volledige ruimteaanbod van verdieping 2 en 
3 van het hoofdgebouw [afbeelding 6e]. 

Factor Subfactor Ruimtebehoefte Ruimteaanbod Matchresultaat Match-eis 
1 2 I 3 1 2 I 3 -2 I -1 0 +1 I +2 

Dagdeel ./ ./ I ./ ./ I 1=1 ;2=2 =/> 
Ruimtetype Daglicht ./ - ./ ./ -I > O 

Hoogte I ./ I ./ I ./ I ~ o 

Vloerbelasting ./ - ./ ./ - > O 
Oppervlakte 2437 m' 5301 m' + 117 % 25%-50% 

Afbeelding 6e Grove afstemmmg met bestaande rwmten en verd1epmg 2 en 3 

Omdat uit de afstemming met het volledige aanbod van verdieping 2 en 3 blijkt dat er een 
groat overschot van 117% is aan oppervlakte, zal een afstemming warden gemaakt met de 
helft (van het noordelijke deel) van verdieping 2 en 3 van het hoofdgebouw [afbeelding 6f]. 
ID heeft namelijk de voorkeur voor twee verdiepingen boven elkaar, door de nauwe relatie 
tussen de verdiepingen, door de trappen, en daardoor ook de korte loopafstanden. 
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Factor Sub factor Matchresultaat Match-eis 
-2 -1 0 +1 

Da deel ,( ,( ,( ,( 1=1 ;2=2 =/> 
Ruimtetype Daglicht ,( ,( ,( ;:::: 0 

Hoogte ,( ,( ;:::: 0 
Vloerbelasting ,( ;:::: 0 

Oppervlakte +30% 25%-50% 
Afbeelding 6f Grove afstemming met bestaande ruimten en 112 verdieping 2 en 3 

Het overschot van de oppervlakte is bij de bovenstaande afstemming beperkt tot 30%. De 
afstemming van de ruimtebehoefte van "de universiteit als multinational" en het 
ruimteaanbod van de bestaande ruimten en de helft van verdieping 2 en 3, voldoet aan de 
match-eis die is gesteld. Daarom zal de bestaande ruimte op verdieping 0 en 1 en de helft 
van verdieping 2 en 3 als ruimte-aanbod worden beschouwd bij het verdere afstemmen. 

Fijne afstemming "de universiteit als multinational" 
Met behulp van de waarderingsmethode is de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod op elkaar 
afgestemd. Bij de afstemming is per activiteit bekeken welke ruimte beschikbaar. De details 
van de afstemming zijn te vinden in bijlage S, maar in het algemeen zijn een aantal 
conclusies te trekken voor de afstemming: 
• Er wordt niet voldaan aan de match-eis wat betreft de hoogte. Er wordt gevraagd om 

"specifiek hoogte" en vaak is er alleen "algemene hoogte" beschikbaar; 
• Er wordt niet voldaan aan de oppervlakte-eis dat de inpassingsverliezen niet groter 

mogen zijn dan 10%; 
• Het is niet mogelijk om alle activiteiten in aparte ruimten te huisvesten terwijl daar wel 

behoefte aan is; 
• Het is niet mogelijk om alle activiteiten (10 ruimten van 57 m2

} in de huidige ruimte te 
plaatsen omdat de ruimten vaak veel kleiner zijn dan de behoefte aan ruimten; 

• Daartegenover staat dater in totaal nog 1048 m2 beschikbaar is. 

Scenario "de klassieke universiteit" 
Voor het afstemmen van de ruimtebehoefte van "de klassieke universiteit" en het 
ruimteaanbod, zal eerste een grove afstemming worden gemaakt en vervolgens een fijne 
afstemming. 

Grove afstemming 
Ook bij het scenario "de klassieke universiteit" wordt in eerste instantie is een afstemming 
gemaakt tussen de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod van de bestaande ruimten en het 
volledige ruimteaanbod van verdieping 2 en 3 van het hoofdgebouw [afbeelding 6g] . 

Factor Subfactor Ruimteaanbod Matchresultaat Match-eis 
1 2 3 -2 -1 0 +1 

Da deel ,( ,( ,( 1=1 ;+ '2' =/> 
Ruimtetype Daglicht ,( ,( ,( ;:::: 0 

Hoogte ,( ,( ;::: O 
Vloerbelasting ,( ;::: O 

Op ervlakte +63% 25%-50% 
Afbeelding 6g Grove afstemming met bestaande ruimten en verdieping 2 en 3 

Omdat uit de afstemming met het volledige aanbod van verdieping 2 en 3 blijkt dat er een 
groat overschot van 63% is aan oppervlakte, zal een afstemming worden gemaakt met 
verdieping 2 en de helft (van het noordelijke deel} van verdieping 3 van het hoofdgebouw 
[afbeelding 6h] . 

Factor Subfactor Ruimtebehoefte Ruimteaanbod Matchresultaat Match-eis 
1 2 I 3 1 2 I 3 -2 I -1 0 +1 I +2 

Daqdeel ,( I ,( ,( I 1=1;+ '2' =!> 
Ruimtetype Daglicht ,( - ,( ,( -I > O 

Hoogte I ,( I ,( I ,( I ;::: O 
Vloerbelasting ,( - ,( ,( - > O 

Oppervlakte 3256 m' 4408 m' +36% 25%-50% 
Afbeeldmg 6h Grove afstemming met bestaande ruimten, verd1epmg 2 en de112 verd1epmg 3 
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De afstemming van de ruimtebehoefte van "de klassieke universiteit" en het ruimteaanbod 
van de bestaande ruimten , verdieping 2 en de helft van verdieping 3, voldoet aan de match
eis die is gesteld en zullen warden beschouwd als het ruimte-aanbod bij verdere 
afstemming. 

Fijne afstemming 
Met behulp van de waarderingsmethode is de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod op elkaar 
afgestemd. Bij de afstemming is per activiteit bekeken welke ruimte beschikbaar is. De 
details van de afstemming zijn te vinden in bijlage T. In vergelijking met de fijne afstemming 
van "de universiteit als multinational" wordt ook bij "de klassieke universiteit" niet voldaan 
aan; de hoogte-eis, de oppervlakte-eis en is het niet mogelijk om alle activiteiten in aparte 
ruimten te huisvesten. Daarnaast is het niet mogelijk om alle activiteiten (2 ruimten van 57 
m2

, 1 ruimte van 54 m2
, 6 ruimten van 57 m2

, 1 ruimte van 61 m2
) in de huidige ruimte te 

plaatsen omdat de ruimten vaak veel kleiner zijn dan de ruimtebehoefte en daartegenover is 
er nog 491 m2 beschikbaar is. 

6.2.9 Het onderzoeken van de aanpassingsmogelijkheden bij de ruimtebehoefte en het 
ruimteaanbod 
Omdat de resultaten van de fijne afstemming van beide scenario's vergelijkbare knelpunten 
hebben, kunnen vergelijkbare aanpassingmogelijkheden warden aangedragen om een 
betere match te realiseren . De mogelijke aanpassingen aan de ruimtebehoefte en het 
ruimteaanbod warden afzonderlijk omschreven. 

Aanpassing aan de ruimtebehoefte 
• Het verruimen van de hoogte-eis. Wanneer de ruimtebehoefte de hoogte-eis wordt 

bijgesteld naar de algemene hoogte, dan is er sneller sprake van een match. Omdat er 
geen machines aanwezig zijn die hoogte vereisen, maar de keuze uit kwaliteitsverhoging 
is gemaakt, is het wel mogelijk om de eis aan te passen. 

• Het verruimen van de oppervlakte-eis. Wanneer bij de ruimtebehoefte de eis wordt 
verruimd 10% naar 25%, dan is er sneller sprake van een match. Als het van groat 
belang is om een organisatie-onderdeel op de huidige locatie te huisvesten, dan is dit 
een belangrijke keuze voor de afweging. 

Aanpassingen aan het ruimteaanbod 
• Het samenvoegen van ruimten kan resulteren in een betere match. 
• Het splitsen van ruimten kan resulteren in een betere match. 
• Door compleet herinrichten kan een betere match worden verkregen. 

Aanpassingsmogelijkheden "de universiteit als multinational" 
In bijlage U is met verschillende aanpassingen aangegeven dat tot een beter match kan 
worden gekomen. Om een betere match te realiseren moeten, in de ruimten op verdieping 0 
en 1 en de helft van het noordelijke deel van verdieping 2 en 3, zestien samenvoegingen 
van ruimten warden gemaakt en tweeentwintig splitsingen en moeten de genoemde eisen 
van de ruimtebehoefte worden aangepast. Er blijft nog 519 m2 nuttig oppervlakte over en 
verder zijn alle ruimten 's nachts beschikbaar. 

Aanpassingsmogelijkheden "de klassieke universiteit" 
In bijlage V is met verschillende aanpassingen aangegeven dat tot een beter match kan 
worden gekomen. Om een betere match te realiseren moeten, in de ruimten op verdieping 0 
en 1, verdieping 2 en de helft van het noordelijke deel van 3, tien samenvoegingen van 
ruimten warden gemaakt en zeventig splitsingen en moeten de genoemde eisen van de 
ruimtebehoefte warden aangepast. Er is nog 186 m2 aan nuttige oppervlak over voor 
overdag. Verder zijn alle ruimten 's avonds en 's nachts beschikbaar. 
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De aanpassingen die bij beide scenario's moeten worden gedaan om naar een betere 
afstemming tussen de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod toe te werken zijn vergelijkbaar. 
Zo kunnen de scenario's in eerste instantie niet voldoen aan de hoogte-eis, hetzelfde geldt 
voor de oppervlakte-eis die beperkingen legt op de inpassingsverliezen. Daarnaast moeten 
er voor beide modellen toch nog aanpassingen worden gedaan om de ruimten zo in te 
delen, dat het beter op elkaar wordt afgestemd. Bij het scenario "de klassieke universiteit" 
moeten meer aanpassingen worden gedaan dan bij "de universiteit als multinational", 
waardoor de kosten voor aanpassing bij het scenario "de klassieke universiteit" hoger zullen 
zijn dan bij de "de universiteit als multinational". 

Echter de financiele consequenties voor de hoeveelheid ruimte die de scenario's vragen zijn 
groter ten opzichte van de aanpassingen die moeten worden gedaan voor een betere match. 
Bij het scenario "de universiteit als multinational" kan worden volstaan met een uitbreiding 
van de helft van verdieping 2 en 3 van het hoofdgebouw en voor het scenario "de klassieke 
universiteit" kan worden volstaan met een uitbreiding van verdieping 2 en de helft van 
verdieping 3 van het hoofdgebouw. Het scenario "de universiteit als multinational" vraagt 
minder centrale ruimte. Met de gemiddelde marktprijs van€ 140 per vierkante meter per jaar 
voor het hoofdgebouw op het TU/e-terrein [Van Rooij, 2002] kunnen de opbrengsten bij 
verhuur aan derden worden berekend. Het scenario "de universiteit als multinational" kan 
ongeveer € 220.000 per jaar extra kan opbrengen ten opzichte van het scenario "de 
klassieke universiteit", wanneer de resterende hoeveelheid nuttige oppervlakte wordt 
beschouwd als verhuurbaar oppervlak. Nu zijn beide scenario's niet precies met elkaar te 
vergelijken omdat de toets alleen betrekking heeft op de centrale ruimten en niet de 
decentrale ruimten en daarnaast ook andere kosten in een vergelijking moeten worden 
meegenomen, maar desondanks is er een aannemelijk verschil in de financiele 
consequenties. Daarbij komt dat de stafdienst huisvesting van de TU/e het eigen 
huisvestingsmodel niet gebruikt, omdat de werkwijze van ID verschilt van de andere 
organisatie-onderdelen en daarom lastig kunnen worden ingevuld in het huisvestingsmodel. 
Met het gevolg dat er grove inschattingen worden gemaakt voor de ruimtebehoefte door de 
huidige situatie door te trekken naar de toekomst en de wetenschap dat verdieping 2 en 3 
van het hoofdgebouw beschikbaar is voor ID. Gezien de huidige situatie waarbij verdieping 
2 en 3 volledig worden beschouwd als uitbreiding voor ID en met het resultaat van de 
deeltoets kan worden gesteld dat de benodigde ruimte voor een volgroeide faculteit 
Industrial Design vanuit het (reken)model voor de scenario's minder is dan het uitbreiden 
naar verdieping 2 en de helft van verdieping 3. De resterende ruimte kan € 150.000 tot 
€ 300.000 euro per jaar opbrengen in de markt in. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de 
faculteit niet afhankelijk is van andere organisatie-onderdelen en ook de decentrale ruimten 
geen invloed hebben. Oat neemt niet weg dat er een aannemelijk verschil is tussen de 
benodigde ruimte in de huidige situatie en de benodigde ruimte van de getoetste situatie, 
waardoor er ook grote financiele consequenties zijn verbonden aan de beslissing voor het 
huisvestingsbeleid, die inzichtelijk kunnen worden gemaakt met het geoptimaliseerde proces 
van strategisch ruimtebeheer. 



Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

7 Conclusies 

Huisvesting is een strategisch middel voor universiteiten. Het is van groot belang dat bewust 
wordt omgegaan met de afstemming tussen de ruimten die nodig zijn en de ruimten die 
beschikbaar zijn, kortom het proces van strategisch ruimtebeheer. 

In het huidige proces van strategisch ruimtebeheer kunnen een vijftal punten worden 
genoemd die kunnen worden geoptimaliseerd: 
1. Er wordt niet echt naar de toekomst gekeken, het begrip "strategisch" in de huidige 

situatie van strategisch ruimtebeheer bij universiteiten wordt onterecht gebruikt; 
2. De criteria die bepalend zijn voor het berekenen van de ruimtebehoefte worden bepaald 

door de gebruikers; 
3. Het ruimtebeheer heeft alleen betrekking op de kwantiteit; 
4. Bij de afstemming van de ruimtebehoefte en het ruimte-aanbod worden op een ad hoc 

wijze beslissingen genomen bij de keuze tussen een match of een mismatch. 
5. Alleen het aanwezige aanbod wordt ge"inventariseerd. 

Deze vijf verbeterpunten liggen ten grondslag aan de doelstelling om op strategisch niveau 
de afstemming tussen de ruimtebehoefte en het ruimteaanbod van de faculteiten en 
instellingen van universiteiten zowel kwalitatief als kwantitatief beter te bepalen, rekening 
houdend met verschillende invloeden op de toekomstige ruimtebehoefte van 
bedrijfsprocessen. 

In het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer zijn de vijf punten verbeterd 
door: 
1. Het gebruik van scenario's waarmee het inzicht in de toekomst kan worden vergroot; 
2. Het inventariseren van de activiteiten van de organisatie-onderdelen door de stafdienst 

huisvesting; 
3. Het meenemen van kwaliteiten als daglicht, hoogte en vloerbelasting; 
4. Een waarderingssysteem waarmee het mogelijk is om gestructureerd de ruimtebehoefte 

en het ruimteaanbod te vergelijken; 
5. Ook het mogelijk aanbod te inventariseren met behulp van indicatieve percentages voor 

de vloeroppervlakte-begrippen. 

Het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer is getoetst voor de faculteit 
Industrial Design. De conclusies die door de het toetsen van het geoptimaliseerde 
ruimtebeheerproces kunnen worden getrokken zijn: 
• De scenario's die zijn gebruikt zijn bepalend voor de informatie die wordt verkregen uit 

het (reken)model. De scenario's moeten niet worden beschouwd als een gegarandeerde 
toekomst, maar als een middel om het inzicht in de toekomst te vergroten. De scenario's 
"de universiteit als multinational" en "de klassieke universiteit" zijn twee extremen, maar 
door terugkoppelend aanpassingen te doen in het (reken)model, kan de gewenst 
informatie worden verkregen; 

• Tijdens het toetsen is gebleken dat het inventariseren van de activiteiten in vergelijking 
met het doorlopen van het verdere model een arbeidsintensieve bezigheid is. Maar 
omdat de ge"inventariseerde activiteiten relevant zijn voor het (reken)model en het 
mogelijk is om relatief eenvoudig verdere aanpassingen in het (reken)model te doen voor 
nieuwe informatie is de inventarisatie van groot belang. Tevens zijn de gegevens van het 
(reken)model niet alleen nuttig voor het ruimtebeheer, maar kunnen de gegevens gezien 
de gedetailleerdheid ook worden gebruikt voor ruimteplanning; 

• Het meenemen van kwaliteiten als daglicht, hoogte en vloerbelasting maakt het mogelijk 
om naast kwantitatieve ook kwalitatieve gegevens af te stemmen. Door kwaliteiten mee 
te nemen in het afstemmingsproces is het mogelijk om de kwaliteiten mee te nemen in 
het proces van strategisch ruimtebeheer zodat huisvesting beter kan worden ingezet als 
strategisch middel. 
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• Er is verschil voor Industrial Design tussen de benodigde ruimte in het huidige proces en 
de benodigde ruimte bepaald met het geoptimaliseerde proces van strategisch 
ruimtebeheer. Wanneer de marktprijs wordt gekoppeld aan de ruimte en de verschillen 
van de benodigde ruimte in de processen ook op gaat voor de andere organisatie
onderdelen van de universiteit, dan zouden de extra opbrengsten met de marktprijs 
kunnen oplopen tot miljoenen euro's per jaar. Gezien de financiele situatie voor het 
beheren van de gebouwen reden om het huidig proces van strategisch ruimtebeheer te 
optimaliseren. 

De algemene conclusies die kunnen worden getrokken: 
• Het proces van strategisch ruimtebeheer moet worden uitgevoerd voor een totale 

universiteit. De afzonderlijke organisatie-onderdelen bernvloeden elkaar, niet alleen door 
gezamenlijk gebruik van ruimten (decentrale ruimten), maar ook door de centrale 
ruimten, doordat bij strategisch ruimtebeheer naar de meest optimale afstemming wordt 
gestreefd. 

• De werking van het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer kan zich pas 
bewijzen wanneer het daadwerkelijk wordt toegepast. Dan zal op de lange termijn blijken 
of het geoptimaliseerde proces van strategisch ruimtebeheer, waarin het mogelijk is om 
de ruimtebehoefte zowel kwantitatief als kwalitatief op elkaar af te stemmen en rekening 
wordt gehouden met de toekomst, de juiste informatie heeft gegeven om voorbereid te 
zijn om de toekomstige benodigde huisvesting. 
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8 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het voorliggend onderzoek en de resultaten van het (reken)model wordt 
een aantal aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

In het algemeen wordt geadviseerd: 

• Het volledige proces van strategisch ruimtebeheer te doorlopen met een totale 
universitaire organisatie en niet per afzonderlijk onderdeel. Waarschijnlijk komen er dan 
nag andere knelpunten naar voren die verbeterd kunnen warden in het proces van 
strategisch ruimtebeheer, zodat de verkregen informatie oak daadwerkelijk kan warden 
gebruikt in het ontwikkelen van het huisvestingsbeleid voor de gehele universiteit. 

Specifiek voor het (reken)model wordt geadviseerd: 

• Het (reken)model verder te automatiseren, zodat niet alleen de ruimtebehoefte 
automatisch wordt doorberekend, maar dat oak de afstemming tussen de ruimtebehoefte 
en het ruimteaanbod wordt geautomatiseerd. Op deze manier kunnen de knelpunten en 
de mogelijke oplossingen automatisch warden gekoppeld en kan er sneller informatie 
warden verkregen; 

• De onderzochte kwaliteiten uit te breiden, door naast kwaliteiten van het casco oak 
kwaliteiten voor de inrichting mee te nemen in het proces van strategisch ruimtebeheer. 
Kwaliteiten als "vormgeving" en "klimaat" kunnen oak een toegevoegde waarde zijn voor 
de huisvesting van universiteiten (en andere gebouwen); 

• De invloed te onderzoeken van verschillende werkconcepten op de verhouding tussen de 
oppervlakte-begrippen (brutto-, netto-, nuttige oppervlakte etc.). Zo is het waarschijnlijk 
dat de indicatieve percentages bij kantoorconcepten met een open kantoortuin en een 
cellenkantoor van elkaar verschillen. Hetzelfde zal gelden voor onderwijs- en 
onderzoeksconcepten en daarom is het relevant voor het (reken)model; 

• De mogelijkheden te onderzoeken om het ruimtebeslag en de gebruikersruimte van de 
hulpmiddelen, die warden gebruikt in onderzoeksruimte, te standaardiseren. Dan zou het 
oak mogelijk zijn om voor deze ruimten de rekenwaarde eenvoudiger te berekenen met 
de "minimumoppervlakte", zoals deze wordt genoemd in NEN 1824 (2001]; 

• Het inzicht in de inpassingverliezen te vergroten, door oak de maatvoering mee te nemen 
in het model. In de meeste gebouwen is de maatvoering van belang voor de 
verschillende groottes van ruimten die kunnen warden gecreeerd. In het model wordt bij 
de "fijne afstemming" geen rekening gehouden met de maatvoering; 

• Het inzicht in de kostenconsequenties van de resultaten van het (reken)model te 
vergroten. Het gebruik van de huurprijs voor kantoren is in het onderzoek gebruikt om 
een indicatie te geven tussen de kostenverschillen , maar de kosten warden oak door 
andere kostenvormen bepaald zoals de personeelskosten en zouden daarom moeten 
warden gespecificeerd. 
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Begrippenlijst 

Facility management Facility management is het integraal managen (plannen en 
bewaken) en realiseren van de huisvesting, de services en de 
middelen die bij moeten dragen aan een effectieve, efficiente, 
flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen van een 
organisatie in een veranderende omgeving (Regterschot, 
1988). 

Faculteiten Organisatie-onderdeel van bij elkaar passende studie
richtingen (Zwetsloot, 1994) 

Gebouwenbeheer Het optimaliseren van het beheer van het betreffende 
vastgoedobject met betrekking tot de instandhouding van het 
beoogde prestatieniveau, de objectgerelateerde 
voorzieningen en de functionaliteit van het betreffende 
vastgoedobejct, vanuit een visie op de 
vastgoedmarktontwikkeling, met vraag en aanbod 
karakteristieken per doelgroepprofilering, op basis van 
kosten-batenanalyses (Keeris, 1997) 

Huisvesting De functie van een (of meer) vastgoed(objecten), met de 
installaties, vaste inrichting en voorzieningen, gericht op het 
verschaffen van en gelegenheid bieden tot verblijf en 
uitvoeren van activiteiten in de geconditioneerde ruimte(n), 
zowel binnen het kader van een ondernemingsdoelstelling als 
ten aanzien van een huishouden (Keeris, 1997). 

Huisvestingsmanagement Het optimaliseren van het gebruik van vastgoed vanuit een 
vastgoedmarktbenadering (vraag en aanbod) op basis van 
kosten/baten analyses alsmede het "managen van" (plannen 
en bewaken) en "het voorzien in de vraag naar'' huisvesting, 
welke moet bijdragen aan een effectieve, efficiente, flexibele 
en creatieve verwezenlijking van de doelen van een 
dynamische organisatie in een veranderende omgeving 
(Langen, 1995). 

Onderwijs (Geregeld) onderricht in een wetenschap of kunst (Wolters, 
1987) 

Onderzoek Oplossen van wetenschappelijke vraagstukken (Wolters, 
1987) 

Organisatie- beleid Het geheel van uitgangspunten, randvoorwaarden en 
richtlijnen dat ten grondslag ligt aan het inrichten en 
veranderen van de organisatie (Aarts e.a., 1989) 

Ruimteaanbod De vastgoedvoorraad van een organisatie 

Ruimtebeheer Het optimaal afstemmen van activiteiten en ruimten op basis 
van functionele eisen die activiteiten aan ruimten stellen; bij 
deze afstemming van vraag en aanbod spelen teven de 
financieel-economische en technische staat van ruimten een 
grote rol (Den Heijer, 1994) 

Ruimtebehoefte De vraag naar vastgoed 

Scenario Weergave van de veronderstelde toekomstige ontwikkelingen 
voor het betreffende aspect binnen een complexe totale 
context (Keeris, 1997). 
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Strategie betekent interactie, wisselwerking tussen een 
onderneming en zijn omgeving. Op grond van de visie van de 
onderneming moet strategie vervolgens duidelijk maken 
langs welke weg men het doel denkt te gaan bereiken. Bij de 
bepaling van de weg moet een keuze worden gedaan. Is de 
weg eenmaal ingeslagen, dan is er geen terugkeer meer 
mogelijk, alleen wijziging. Een eenmaal gekozen strategie 
werkt op lange termijn (Hasper, 1992). 

De grond en het daarop voor de lange(re) termijn gebouwde, 
inclusief de aard- en nagelvaste zaken en al die zaken, welke 
volgens algemene opvattingen bestemd zijn om het 
betreffende object duurzaam te dienen en niet verwijderd 
kunnen worden, zonder het karakter en/of de functionaliteit 
van dat object daarmee wordt aangetast, alsmede de daarop 
rustende beperkt zakelijke rechten . Ook genoemd onroerend 
goed en onroerende zaken (Keeris, 1997). 
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A Toegevoegde waarde van vastgoed 

De zeven manieren waarop vastgoed toegevoegde waarde voor de instelling kan creeren 
[De Jonge, 1997, p. 12]: 

(1) productiviteitsverhoging 
Een goede werkplekomgeving blijkt een rol te kunnen spelen in het leveren van betere 
producten (beter onderwijs en beter onderzoek); door werkplekinnovaties kan productiviteit 
verbeterd warden. Een goed gefaciliteerde werkomgeving gaat in de toekomst een 
belangrijkere rol spelen bij het vasthouden van professionals (talentvolle onderzoekers en 
docenten). Daarnaast blijkt dat ziekteverzuim gereduceerd kan warden door een betere 
werkplekomgeving. Kortom, vastgoed kan een belangrijke bijdrage leveren aan het primaire 
proces (de onderwijs- en onderzoeksprocessen). 

(2) kostenverlaging 
Werkplekkosten zijn vaak niet bekend en bovendien vaak niet onder controle. 
Kostenbesparingen op werkplekkosten van 15 a 20 % zijn in veel gevallen mogelijk 
gebleken, zonder daarbij essentiele kwaliteiten te hoeven inleveren. 

(3) risicobeheersing 
Risico's kunnen warden beheerst door inflexibiliteit in de vastgoedvoorraad te voorkomen. 
lnflexibiliteit uit zich in een slecht aanpasbaar gebouw of een slecht aanpasbare 
vastgoedvoorraad. Zorgvuldig een locatie kiezen kan bijdragen aan flexibiliteit, omdat dit de 
marktwaarde van vastgoed kan verhogen en de waardeontwikkeling kan be'invloeden. In dit 
kader wordt ook het beheersen van ARBO-risico's genoemd: het creeren van goede 
arbeidsomstandigheden is (gedeeltelijk) verplicht en kan bovendien bijdragen aan 
productiviteitsverbetering. 

(4) waardeverhoging vastgoed 
Met het verhuren en het afstoten van vastgoed -grond en gebouwen- kan geld verdiend 
warden. Het ruimteoverschot kan warden herontwikkeld (en warden verhuurd of verkocht) 
en op eigen terrein kan warden ontwikkeld met hetzelfde doel. Vastgoedkennis -algemeen 
en van de locale markt- is hierbij onmisbaar. 

(5) flexibiliteitsvergroting 
Vaak wordt alleen naar de flexibiliteitaspecten van gebouwen gekeken. In de spanning 
tussen gebouw en organisatie kunnen organisatorische maatregelen en financiele 
maatregelen warden genomen. 

(6) cultuurverandering 
Voor managers is het veranderen van cultuur in een organisatie een van de moeilijkste 
opgaven. Werkplekinnovaties en verhuizingen kunnen als instrument warden ingezet. 
Clustering van afdelingen binnen een instelling wordt vaak ook bevorderd door fysieke 
relaties tussen deze afdelingen, huisvesting in de directe nabijheid of zelfs in een gebouw. 

(7) p.r.lmarketing 
Gebouwen kunnen de p.r. en marketing van een instelling ondersteunen, waarbij de keuze 
van verkooppunten, imago, huisstijl en verkoopstrategie een belangrijke rol spelen. 
Locatiekeuze kan heel bepalend zijn voor de zichtbaarheid en bereikbaarheid van een 
instelling voor haar doelgroep(en). 
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B Samenvatting rapport HOI 

In deze bijlage volgt een samenvatting van het rapport "Analyse universitaire 
vastgoedplannen over vastgoedstrategieen, scenariodenken, f/exibiliteit, haalbaarheid en 
kostenbewustzijn" [De Jonge e.a., 2000]. 

Aanleiding onderzoek 
Het Huisvestingsoverleg lnstellingen (HOI) en de VSNU hebben in februari 2000 aan de TU 
Delft gevraagd de universitaire vastgoedplannen te analyseren, in het bijzonder de plannen 
van Twente (UT), Nijmegen (KUN), Amsterdam (UVA}, Eindhoven (TUE) en Wageningen 
(WU). In februari 2001 is de definitieve versie van het rapport "Analyse universitaire 
vastgoedplannen over vastgoedstrategieen, scenario-denken, flexibiliteit, haalbaarheid en 
kostenbewustzijn" afgerond. 

Doelstelling onderzoek 
De analyse van de universiteitsplannen had als doel overeenkomsten en verschillen in 
aanpak van vastgoedgerelateerde vraagstukken te vinden. De onderzoeksvragen en 
deelvragen : 
• (hoe) warden de doelstellingen van de instelling vertaald in vastgoeddoelstellingen? 
• (hoe) werkt de universiteit met (ruimtebehoefte) scenario's? 
• (hoe) creeert de universiteit flexibiliteit in de vastgoedvoorraad? 
• (hoe) beinvloedt de vastgoedportefeuille de instellingsfinancien (waardering en 

cashflow)? 
• (hoe) maakt de universiteit haar faculteiten kostenbewust? 
De samenhang tussen de vijf onderzoeksvragen zijn gepositioneerd binnen het 
huisvestingsproces in afbeelding b1 . 

~ ~ 
Vraag Vo 

~ V1 .... . . . ... Vn ~ 
........ 

j .. .a. j~ ~ 
~ , ~ . 

0 ~ IJ' 

Aanbod Ao ~ A1 ... ... An .... ........................... .. .... ... ................ 

~ I 
Geld 

I ~ I 
Organisatie 

I I 
Tijd 

I I 
lnformatie 

I I 
Kwaliteit 

I 
Afbeeldmg b1 De plaats(en) van de onderzoeksvragen m het hwsvestmgsproces. (het hwsvestmgsproces, het 

voortdurend afstemmen van ruimtevraag en ruimteaanbod, beinvloed door geld, organisatie, tijd, 
informatie en kwaliteit). 

Conclusies en aanbevelingen 
Vraag 1; (hoe) warden de doelstellinqen van de instelling vertaald in vastgoeddoelstellinqen? 

Algemene conclusies over vertaling van instellingsdoelstellingen 
• Een vastgoedplan moet enerzijds concrete vastgoedproblemen oplossen en anderzijds 

aan instellingsdoelstellingen bijdragen; de meeste universiteitsplannen voldoen hieraan. 
• Om vastgoedplannen te onderbouwen en draagvlak binnen de organisatie te creeren is 

het noodzakelijk instellingsdoelstellingen expliciet te noemen en te vertalen in 
huisvestingsdoelstellingen en -acties. Veel universiteiten noemen de 
instellingsdoelstellingen wel tussen de regels, maar slechts enkele universiteiten noemen 
ze expliciet. 

• Bij een aantal universiteiten warden - naast instellingsdoelstellingen- oak 
faculteitsdoelstellingen genoemd en vertaald in vastgoedacties. Het teveel toesnijden van 
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• huisvestingsplannen op facultaire wensen, vooral als deze specifieke gebouwen 
opleveren, kan leiden tot een inflexibele vastgoedvoorraad met grate risico's voor de 
toekomst. 

• lnstellingsbeleid be"invloedt vastgoedplannen, maar vastgoed bernvloedt ook 
instellingsplannen. "First we shape buildings, then they shape us". 

Conclusies over doelstellingen onderwijs en onderzoek 
• In algemene zin wordt -vrijwel zonder uitzondering- gestreefd naar een internationaal en 

nationaal toonaangevende universiteit met navenant onderwijs en onderzoek. 
Aangegeven wordt dat vastgoed deze doelstelling moet onderstrepen. 

• Vaak wordt genoemd dat bij een innovatieve universiteit, innovatieve faciliteiten en 
innovatieve huisvesting horen. Hier wordt bijvoorbeeld gedoeld op gebruik van ICT in 
onderwijs en onderzoek. De vastgoedplannen tonen de gewenste resultaten. 

• Voor de versterking van de onderwijsfunctie wordt vaak plaats geboden aan een 
HBO_instelling op of in de nabijheid van het universiteitsterrein. 

• Voor de versterking van de onderzoeksfunctie wordt vaak plaats geboden aan gelieerde 
onderzoeksinstituten op of in de nabijheid van het universiteitsterrein; in sommige 
gevallen wordt plaats geboden aan een academisch ziekenhuis. Een en ander moet tot 
symbiose leiden en dit moet met de huisvesting van deze functies warden versterkt. 

Conc/usies over doe/stellingen P & 0 
• Clustering van faciliteiten en diensten wordt als een van de meeste invloedrijke 

instellingsdoelstellingen op het vastgoedplan gezien. Het heeft doorgaans veel 
(nieuw)bouwactiviteiten, verhuisoperaties en sloop tot gevolg. 

• Te weinig universiteiten noemen de doelstelling om de werknemer een prettige 
werkomgeving te geven; temeer omdat deze werknemer doorgaans voor het 
'toonaangevende' onderwijs en onderzoek moet zorgen 

Conc/usies over doelstellingen universiteitsgerelateerde functies 
• Door nieuwe onderwijsvormen ('life long learning') en meer bedrijvigheid op het terrein is 

er ook meer behoefte aan voorzieningen als congres- en hotelruimte voor bijvoorbeeld 
gasten van bedrijven en deelnemers aan post-ervaringsonderwijs. 

• Veel universiteiten willen voorzieningen op eigen terrein vestigen, terwijl een deel van 
deze voorzieningen reeds in nabije stadswijken aanwezig is of kan zijn. Dit geldt voor 
studentenhuisvesting, restauratieve voorzieningen en congres- en hotel voorzieningen. 
Hoewel dit de integratie met de stad niet stimuleert, bevordert het wel de levendigheid op 
het universiteitsterrein. 

Conclusies over doelstellingen relaties met externen en imago 
• Als invloed op de studenteninstroom en op de hoeveelheid contractonderzoek wordt ook 

de toenemende concurrentie - tussen universiteiten onderling, tussen universiteiten en 
hogescholen en tussen universiteiten en andere onderzoeksinstituten- genoemd. De 
locatie en uitstraling van vastgoed kunnen wervend zijn en de 'corporate identity' van de 
universiteiten versterken. 

• Het samen met de gemeente en bedrijven ontwikkelen van een 'technologie park' of 
'science park' komt voor, maar heeft als belangrijk nadeel dat de universiteitsnaam 
verdwijnt, hetgeen de 'corporate identity' weer kan aantasten. 

• Universiteiten hebben vaak een gersoleerde positie in de stad; vele universiteiten pleiten 
voor betere verbindingen met de stad waarin ze vaak een aanzienlijke grondpositie 
hebben. De strengere milieuwetgeving voor laboratoria bevordert dit echter niet. In 
tegendeel, dit pleit alleen maar voor afzondering ten opzichte van andere stedelijke 
functies . 

• Sommige universiteiten willen de stadsbewoner toelaten op hun terrein; de KUN en TU/e 
doen dit door het creeren van een stedelijke parkzone. 

• Universiteiten -als grootgrondbezitters- kennen hun machtspositie binnen de stad en 
sommige zijn keiharde onderhandelingspartners in de stedelijke ontwikkeling. 
Universiteiten en gemeenten zouden doorgaans meer kunnen halen uit samenwerking. 

Aanbevelingen voor verta/ing doelstellingen 
• Aanbevolen wordt instellingsdoelstellingen in vastgoedplannen explicieter te noemen en 

concreter te vertalen naar huisvestingsdoelstellingen; dit is vanzelfsprekend geen doel op 
zich, maar een middel om binnen de instelling huisvestingsacties te verantwoorden. 
"Huisvesting draagt bij aan het instellingsbeleid", moet de hoofdboodschap zijn . 
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• Prioriteiten in het huisvestingsplan moeten volgen uit een zorgvuldige afweging van 
instellingsdoelstellingen en concrete vastgoedproblemen. 

• Bij sommige instellingsdoelstellingen is een ingreep in het vastgoed niet de meest 
doelmatige manier om de doelstelling te bereiken. Afgewogen moet bijvoorbeeld worden 
waarvan aankomende studenten meer onder de indruk zijn; van een eigen laptop van 
een betere onderwijsomgeving of van nieuwe studentenhuisvesting op de campus. 

• Corporate identity betekent zeker niet dat alle gebouwen een bepaald kwaliteitsniveau 
moeten hebben, maar dat een aantal representatieve gebouwen wervend kunnen werken 
en de beoogde uitstraling van de universiteit kunnen hebben; 'frontoffice' oftewel de 
representatieve openbare ruimte versus 'backoffice'. 

Vraag 2: (hoe) werkt de universiteit met (ruimtebehoefte)scenario's? 

Algemene conclusies over werken met scenario's 
• Werken met scenario's - uitspraken doen over invloeden op de ruimtebehoefte die slecht 

te voorspellen zijn- gebeurt bij weinig universiteiten; vaak wordt met een ruimtebehoefte
scenario gewerkt waarvan onduidelijk is hoe het tot stand is gekomen. 

• Enkele universiteiten geven aan dat het maken van scenario's zo ingewikkeld is - gezien 
het aantal variabelen en de grote onzekerheden- dat ze zich liever focussen op het zo 
flexibel mogelijk maken van de vastgoedportefeuille. 

Conclusies over berekenen ruimtebehoefte 
• De studenteninstroom is een belangrijke variabele, maar niet de enige als het gaat om de 

invloed op de ruimtebehoefte; bij het rekenen aan ruimtebehoefte in de 
universiteitsplannen lijkt dit wel zo. 

• Ontwikkelingen en invloeden op de ruimtebehoefte als 'life long learning', 
'probleemgestuurd onderwijs', 'thuiswerken' en 'teleleren' warden wel genoemd, maar 
doorgaans niet vertaald naar hun invloed op de ruimtebehoefte. Enkele universiteiten 
doen ditwel. 

• ICT ontwikkelingen zullen een 'tegenvallend' effect op de ruimtebehoefte hebben, stellen 
enkele universiteiten, omdat student-docent-contact belangrijk zal blijven of misschien 
wel belangrijker zal warden. Docenten en andere werknemers zullen aanspreekbaar 
moeten blijven voor studenten en collega's en daarmee zal de mogelijkheid tot 
'thuiswerken' weinig (mogen) worden benut. 

• De ruimtebehoefte is niet sec een kwantitatief uitgangspunt voor vastgoedplannen; 
ruimtebehoefte heeft ook kwalitatieve aspecten, zoals ruimtesoort, 'korrelgrootte' 
(gemiddelde grootte ruimten), en locatie-eisen. Uitspraken van het type "er is een 
ruimtebehoefte van 100.000 fnm2 en er is 100.000 fnm2 beschikbaar, dus er is geen 
probleem" zijn dus veel te ongenuanceerd, maar komen voor in de universiteitsplannen. 

• De ontwikkeling van 'life long learning' wordt verondersteld veel in avonden en weekends 
te worden ingevuld met cursussen en post-ervaringsonderwijs. De extra ruimtebehoefte 
hiervoor zou kunnen worden opgenomen in het huidige gebouwenbestand, omdat dat 's 
avonds doorgaans niet benut is. 

• De ontwikkelingen in het onderzoek- meer (contract) onderzoek en meer samengebruik 
van laboratoria en andere onderzoeksfaciliteiten- lijken elkaar op te heffen wat betreft de 
invloed op de ruimtebehoefte, maar hier geldt weer de stelling dat de ene soort 
ruimtebehoefte de andere niet is. 

Conc/usies over 'flexibiliteit' vastgoedplannen voor veranderende ruimtebehoefte 
• Enkele universiteiten geven aan dat het maken van scenario's zo ingewikkeld is -gezien 

het aantal variabelen en de grote onzekerheden- dat ze zich liever focussen op het zo 
flexibel mogelijk maken van de vastgoedportefeuille. 

Aanbevelingen over werken met scenario's 
• Risico's bij het voorspellen van de ruimtebehoefte kunnen warden verkleind door ze zo 

veel mogelijk door te verschuiven naar de partijen die ze kunnen be"invloeden, 
bijvoorbeeld naar de faculteiten. 

• Naast de suggestie om voldoende flexibiliteit in de vastgoedportefeuille 'in te bouwen' om 
zo voorbereid te zijn op onvoorspelbare ruimtebehoefte-ontwikkelingen, wordt toch ten 
zeerste aangeraden meer scenariostudies te doen om meer grip te krijgen op 'mogelijke 
toekomsten" en daarop beter te kunnen anticiperen met de vastgoedplannen. 
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Vraag 3; (hoe) creeert de universiteit flexibiliteit in de vastgoedvoorraad? 

Algemene conc/usies over flexibiliteit 
• De belangrijkste conclusie over flexibiliteit wordt verwoord in de plannen van de UvA: "De 

toekomst van een universiteit is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop zij 
erin zal slagen haar huisvesting efficienter en flexibeler in te richten". 

• In de universiteitsplannen zijn veel meldingen van ruimtelijke flexibiliteit -flexibiliteit op 
gebiedsniveau- en minder meldingen van oplossingen voor technische, financiele en 
organisatorische flexibiliteit. 

• Enkele universiteiten geven aan dat flexibiliteit een theoretisch begrip is. In de praktijk 
blijken de bestaande, specifieke gebouwen een hindernis. 

• Een extra vorm van flexibiliteit wordt ge"introduceerd door de UvA, in de planning van alle 
(ver)bouwactiviteiten: "tijdelijke wissel-huisvestingsruimte", bedoeld om tijdens de bouw 
het primaire proces niet in gevaar te brengen. 

Conclusies over ruimte/ijke flexibi/iteit 
• Ruimtelijke flexibiliteit wordt bij veel universiteiten ingebouwd door een ruime opzet van 

de plannen - het grootgrondbezit geeft die vrijheid- en het definieren van zones voor 
bepaalde functies, waarbinnen uitbreiding en samengebruik van huisvesting en 
voorzieningen mogelijk is. Gevaren van functiescheiding warden gesignaleerd door de 
UT: de mono-functionele zones in de wijk. De UT pleit dan oak voor concentratie van 
kernactiviteiten en een multifunctionele invulling van haar kerngebied. 

Conc/usies over technische flexibiliteit 
• De meeste universiteiten pleiten voor vrij-indeelbare en uitbreidbare gebouwen en 

flexibele ICT-netwerken. Er wordt rekening gehouden met de kansen van draadloze 
computers en telefoons. 

• Veel universiteiten geven aan in nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk technisch flexibel 
te bouwen om de in de tijd veranderende programma's van eisen te kunnen huisvesten: 
flexibele gebouwstructuren die ruimtes met verschillende afmetingen en functies toelaten 
en een zo groat mogelijke indelingsvrijheid hebben. 

• Met technische flexibiliteit kan oak financiele flexibiliteit warden gecreeerd door de 
(nieuwe) gebouwen geschikt te maken voor meer dan een autonoom functionerende 
organisatie. 

Conclusies over financiele flexibiliteit 
• Universiteiten huren en leasen niet veel panden voor het huisvesten van hun primaire 

proces. De universiteiten verhuren zelf wel panden, meestal aan gelieerde derden. 
• Er is een groeiend beset dat couranter gebouwd en verbouwd moet warden om panden 

uiteindelijk te kunnen afstoten of verhuren aan derden. Courant vastgoed heeft een 
hogere marktwaarde dan specifiek vastgoed. Dit beset is vanzelfsprekend oak gegroeid, 
omdat de universiteiten hebben geconstateerd dat het bestaande vastgoed veelal te 
specifiek is om voldoende flexibiliteit te geven voor de onzekere toekomst. 

Conc/usies over organisatorische f/exibiliteit 
• Vele universiteiten uiten de doelstelling om onderwijs- en onderzoeksruimte met meer 

faculteiten of met andere instellingen te delen om de benutting 
• Oak zijn er steeds meer initiatieven om (facilitaire) voorzieningen te delen met interne of 

externe partijen. Bibliotheken, collegezalencomplexen, computerfaciliteiten, restaurants 
en sportfaciliteiten warden centraal gehuisvest om de bereikbaarheid voor alle partijen te 
waarborgen. 

• Kantoorinnovatie wordt door enkelen genoemd als flexibele werkomgeving. Maar daarbij 
wordt direct de kanttekening geplaatst dat dergelijke projecten niet als doel moeten 
hebben de ruimtebehoefte terug te dringen, maar de werkprocessen beter te 
ondersteunen. (Kantoorinnovatie valt overigens oak onder organisatorische flexibiliteit) 

• In het algemeen warden veel universiteitsgebouwen niet optimaal benut. Efficienter 
roosteren kan een oplossing zijn, maar dit valt of staat met de medewerking van de 
samenstellers van onderwijsprogramma's. 

• Bedrijfstijdverlenging - avondopenstelling en weekendopenstelling- wordt nog te weinig 
genoemd en benut om schommelingen in de ruimtebehoefte op te vangen of 
ruimtebehoefte op termijn te verlagen. Vaak is bedrijfstijdverlenging een oplossing die 
pas wordt gezocht, als het ruimteprobleem 'knellend' wordt voor de gebruikers. 
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• Bij bedrijfstijdverlenging moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het slagen of 
falen ervan afhankelijk is van de sociale veiligeheid van de wijk, de avond- en 
weekendvoorzieningen voor openbaar vervoer en de horeca-voorzieningen. 

• Voor avond- en weekendgebruik moeten extra energie- en beheerskosten worden 
gemaakt. Daarom zijn bij enkele universiteiten slechts enkele gebouwen 's avonds open. 
Avond- en weekengebruik zal een periode van gewenning nodig hebben - een 
cultuurverandering- en kan niet met een pilotproject van 3 maanden worden getest. 
Daarnaast zal het moeten worden gestimuleerd binnen faculteiten, eventueel financieel. 

Aanbevelingen over f/exibiliteit 
• Een oplossing voor de eerdere genoemde hindernis voor flexibiliteit in de 

vastgoedportefeuille - het te specifieke gebouwenbestand- kan gevonden worden bij 
instellingen die een vergelijkbaar specifieke ruimtebehoefte hebben. Met deze 
instellingen kunnen specifieke ruimten of faciliteiten worden gedeeld. 

• De schijnbare tegenstelling bij het inpassen van 'ruimtelijke flexibiliteit' -enerzijds de 
neiging tot een ruime opzet van de wijk om ruimte vrij te houden voor mogelijke 
toekomstige uitbreiding en anderzijds de neiging tot concentratie om de drempel voor 
samengebruik te verlagen- is op te lossen door concentratiezones te creeren en 
daartussen uitbreidingsruimte vrij te laten. 

• Voor het bevorderen van de organisatorische flexibiliteit is het zinnig om de 
ruimtebehoefte uit te drukken in m2 vermenigvuldigd met aantal benodigde uren (m2 * h) 
-een eenheid zoals kilowattuur (kWh)- die moet worden vergeleken met het 
ruimtebestand uitgedrukt in dezelfde eenheid. 

• Voor elke vorm van flexibiliteit geld dat vooraf moet worden afgewogen wat het kost en 
wat het kan opbrengen. 

• Vooral voor organisatorische flexibiliteit geldt momenteel dat de oplossingen pas worden 
gezocht als het ruimteprobleem 'knellend' wordt. Kostenbesef bij gebruikers -van 
verschillende soorten ruimtegebruik- zou ervoor moeten zorgen dat de bestaande 
gebouwen veel efficienter en flexibeler worden gebruikt. 

Vraaq 4; (hoe) beihvloedt de vastqoedportefeuille de instellinqsfinancien (waarderinq en 
cashflow)? 

Algemene conc/usies over vastgoed en instellingsfinancien 
• Er wordt in documenten waarin plannen financieel verantwoord worden te veel en te vaak 

gesproken in termen van kosten en niet in opbrengsten, direct of indirect, door bij te 
dragen aan instellingsdoelstellingen. 

• Vastgoed wordt in veel gevallen gezien en gepresenteerd als noodzakelijk kwaad dat 
geld kost, terwijl vastgoed de instellingsdoelstellingen kan ondersteunen en zelfs geld 
kan genereren. Vastgoed heeft- afhankelijk van markt, locatie en gebouw- een waarde 
voor de universiteit en een waarde voor de markt. 

Conclusies over cashflow en beschouwingperiode 
• Er worden door alle universiteiten aanzienlijke investeringen gepland voor de komende 

jaren. Er kan geen waardeoordeel worden geuit over de hoogte van de investeringen. 
Wat wel opvalt is dat de afschrijvingsperiode van deze investeringen in sommige gevallen 
gelijk lijkt te worden gesteld met de planperiode. 

Conc/usies over financieringsbronnen 
• Naast de middelen van OC&W worden diverse financieringsbronnen genoemd om de 

investeringslast te dekken: eigen vermogen (opgebouwde reserves), vreemd vermogen, 
inkomsten uit verkoop van vastgoed, huur- en erfpachtinkomsten en -verrassend
faculteitsfondsen (voor het verbeteren van hun eigen huisvesting). 

• In welke verhouding de financieringsbronnen worden aangewend, wordt in de 
beschikbare huisvestingsplannen weinig toegelicht. 

• Door meer af te schrijven dan nodig is gezien de waardeontwikkeling van vastgoed 
creeren enkele universiteiten een spaarvoorziening voor toekomstige 
vastgoedinvesteringen, als ze deze (te hoge) afschrijving doorbelasten aan interne en 
externe huurders. 
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Conclusies over mogelijke opbrengsten van vastgoedinvesteringen 
• Tegenover vastgoedinvesteringen staan ook - vaak onderbelichte- vastgoedinkomsten. 

Genoemd worden inkomsten uit verkoop van gebouwen (grond verkopen is bij het 
merendeel niet aan de orde) en huurinkomsten en erpachtinkomsten. 

• Vastgoedplannen hebben vaak tot doel het ontstane ruimteoverschot te reduceren. Met 
de reductie van het oppervlak worden de totale exploitatielasten lager; er is een daling 
van kosten van energie, schoonmaak, inrichting, beveiliging en gebouwbeheer. 

Conc/usies over stel/en rendementseis 
• Alleen UT noemt expliciet dat het aanwenden van eigen vermogen ook geld kost, en dat 

een rendementseis van 4,5% wordt gesteld bij elke investering met dit eigen geld. Dit 
geld kan namelijk - op een andere manier belegd- minstens dit rendement opleveren. 

Conclusies over waardering vastgoed 
• Er wordt in enkele gevallen gesproken over de waarde van vastgoed of 

waarderingsmethoden, terwijl dit zowel uit bedrijfseconomische overwegingen - voor de 
bedrijfswaarde op balans- als uit marktoverwegingen- voor de opbrengst bij afstoten of 
verhuren vastgoed- van groot belang is. 

Aanbevelingen over vastgoed en instellingsfinancien 
• Universiteiten zouden meer integrale stukken moeten produceren, waarin in enige 

verhouding doelstellingen, plannen, toegevoegde waarde, kosten en financiering worden 
behandeld. 

Vraag 5: hoe) maakt de universiteit haar faculteiten kostenbewust? 

Algemene conclusies over kostenbewustzijn gebruikers 
• Kostenbewustzijn van gebruikers begint met het betrekken van gebruikers bij 

vastgoedplannen. Dit betekent in de minst vergaande vorm dat de gebruikers worden 
voorgelicht over de plannen, de doelstellingen die daarmee worden beoogd (ofwel de 
waarden die daarmee worden gecreeerd voor onderwijs, onderzoek en de werknemer 
zelf) en de noodzakelijke investeringen die daarvoor gemaakt moeten worden. Een 
constatering is dat de universiteitsplannen vaak minimaal met doelstellingen (waarden) 
en kostenverantwoording worden gepresenteerd, hetgeen bij de gebruikers een 
onvolledig beeld schept. 

Conclusies over p/aats vastgoed en organisatie 
• Door enkele universiteiten wordt aangegeven dat de aandacht voor vastgoed binnen de 

instelling afhankelijk is van de plaats van de vastgoedafdeling in de organisatie en van 
het belang dat sleutelpersonen in de verschillende bestuurslagen aan vastgoed hechten. 
Er is interesse in onderzoek naar de meest doelmatige plaats van de vastgoedafdeling in 
de organisatie. 

Conc/usies over kostendoorberekening 
• Bij veel universiteiten worden kosten doorberekend aan de gebruikers (faciliteiten en 

diensten), maar daarbij dient de kanttekening te worden gemaakt, dat hierbij vaak nog 
sprake is van een 'vestzak/broekzak'-systeem of een pilotmodel met 'monopolygeld'. 
Daarnaast staan doorberekeningsmodellen vaak bol van de uitzonderingen en daardoor 
wordt de prikkel tot efficient ruimtegebruik vaak weer weggenomen. Een reden voor de 
TU/e om er alweer mee te stoppen. 

• De kapitaallastencomponent bestaat ofwel uit een reservering voor de toekomstige 
investeringen ofwel uit afschrijving van investeringen uit het verleden (plus een 
rentecomponent). 

Aanbevelingen over kostenbewustzijn gebruikers 
• Universiteiten zouden meer integrale stukken moeten produceren, waarin in enige 

verhouding doelstellingen, plannen, toegevoegde waarde, kosten en financiering worden 
behandeld (aanbeveling voor onderzoeksvragen in hoofdstuk 1,4 en 5) 

• Als kosten doorberekend worden aan de gebruikers is het raadzaam niet door te schieten 
in verfijning of hoge huren die ervoor kunnen zorgen dat het reduceren van ruimtegebruik 
een doel op zich wordt, ook voor de faculteiten en diensten, en het primaire proces 
hierdoor letterlijk in de knel komt. 

• De boodschap kan worden samengevat als: maak iedereen binnen de instelling 
deelgenoot van het probleem en van de oplossing. 
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C Flexibiliteit in de vastgoedportefeuille 

Flexibiliteit in de vastgoedportefeuille maakt het mogelijk om op veranderingen in de 
ruimtebehoefte in te spelen. Er warden in de literatuur [De Jonge e.a., 2000, p.16-18] vier 
vormen van flexibiliteit onderscheiden: ruimtelijke flexibiliteit, technische flexibiliteit, financiele 
flexibiliteit en organisatorische flexibiliteit. 

Ruimelijke flexibiliteit 
De ruimtelijke flexibiliteit heeft betrekking op de mogelijkheden, om op het terrein of rand het 
gebouw nag aanpassingen door te voeren. Wanneer een terrein aan de rand van de stad is 
gelegen, zullen zich meer mogelijkheden tot verandering (uitbreiding) voordoen dan 
wanneer een terrein midden in een stad is gelegen. Daarnaast zijn de gebouwen ruimtelijk 
flexibel als het mogelijk is -bij een toenemende ruimtebehoefte- uit te breiden, zie afbeelding 
c1. 

• • •• 
Afbeelding c1 Ruimte/ijke flexibiliteit, de mogelijkheid om uit te breiden 

Technische flexibiliteit 
Technische flexibiliteit is de mate waarin een gebouw aanpasbaar is of de mate waarin in het 
gebouwontwerp rekening gehouden is met functiewijziging . Technische flexibiliteit maakt het 
mogelijk om veranderingen binnen een gebouw op te vangen of een functiewijziging door te 
voeren door de ruimte-indeling of de gebouwstructuur te wijzigen, zie afbeelding c2. 
Technische flexibiliteit heeft niet alleen een bouwkundige component, maar ook een 
installatietechnische, ICT- en interieurcomponent. De installaties van een gebouw moeten 
zich aan functiewijziging of ander ruimtegebruik kunnen aanpassen. Dit geldt oak in 
toenemende mate voor ICT-netwerken. Ook kantoorinnovatie is een manier van flexibeler 
omgaan met ruimte; flexibele werkplekken hebben echter ook te maken met 
organisatorische flexibiliteit die later wordt toegelicht. 

..._____:> 

Afbeelding c2 Technische flexibiliteit, de mogelijkheid om een gebouw aan te passen aan veranderende 
functione/e eisen. 

Financiele flexibiliteit 
Financiele flexibiliteit geeft de mogelijkheid om (snel) kosten te kunnen reduceren of 
opbrengsten te kunnen verhogen bij een (plotselinge) reductie van de ruimtebehoefte, zie 
afbeelding c3. De mate waarin een pand financieel flexibel is, hangt samen met de 
eigendomsvormen (eigendom, huur of lease) binnen de vastgoedportefeuille en de 
marktconformiteit van de panden. Wanneer voor een huurpand een kortlopend huurcontract 
afgesloten kan warden, kan dit pand bij een ruimteoverschot gemakkelijk afgestoten warden. 
Door eigendomspanden marktconform te maken, zal het pand gemakkelijk aan derden 
verhuurd of verkocht kunnen warden. Een grate hoeveelheid specifieke gebouwen in een 
vastgoedportefeuille staat het creeren van financiele flexibiliteit echter in de weg. 
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Afbeelding c3 Financii3/e flexibiliteit, de moge/ijkheid om gebouwen (sne/) te kunnen verhuren of te kunnen 
afstoten aan derden. 

Organisatorische flexibiliteit 
Organisatorische flexibiliteit richt zich -in tegenstelling tot de vorige drie soorten flexibiliteit
niet op de vastgoedportefeuille, maar op de instelling zelf. Organisatorische flexibiliteit vraagt 
om een flexibele organisatie, een organisatie die een stijging in de ruimtebehoefte kan 
opvangen door beter plannen of efficienter roosteren. Dit moet dan leiden tot een betere 
bezetting en benutting van de vastgoedportefeuille in de beschikbare tijd . Bezetting heeft te 
maken met het al of niet gebruiken van de ruimte. Benutting heeft te maken met het 
maximaal gebruiken van de capaciteit van de ruimte. Kantoorinnovatie is een voorbeeld van 
doelmatiger omgaan met ruimte. 
Organisatorische ingrepen zeals centrale roostering (het delen van ruimten met anderen) of 
bedrijfstijdverlenging (meer avond- en weekendgebruik) kunnen pieken in de ruimtebehoefte 
opvangen, zie afbeelding c4. De op deze manier 'leeggeroosterde' ru imte kan dan eventueel 
afgesloten worden of kan een alternatieve bestemming krijgen. 

Afbeelding c4 

Gebruiker 1 Gebruiker 2 Gebruiker 3 

Organisatorische flexibiliteit, de mate waarin de organisatie in staat is ruimten beter te bezetten 
en benutten. 
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D Performance-criteria 

Kohnstam en Regterschot [1994] hebben vier performance-criteria onderscheiden; 
effectiviteit en huisvesting, efficientie en huisvesting, flexibiliteit en huisvesting, creativiteit en 
huisvesting. Met deze criteria is het moge/ijke iets te zeggen over de kwa/iteit van de 
huisvesting. 

Effectiviteit en huisvesting 
Effectiviteit is de mate waarin de doelen van een organisatie worden gerealiseerd. Tussen 
effectiviteit en efficientie bestaat een groat verschil. Effectiviteit heeft te maken met 'de 
goede dingen doen' en efficientie met 'de dingen goed doen' . Dit betekent dat 
efficientieverbetering niet altijd hoeft te leiden tot effectiviteitverbetering. Effectiviteit is vooral 
extern (of omgevings-) gericht. De invloed van de huisvesting op de effectiviteit van een 
onderneming maakt daardoor onderdeel uit van het strategisch beleid. Dit geldt met name 
voor het gebruik van nieuwe technologieen. Vanuit effectiviteitsoogpunt is het bijvoorbeeld 
alleen zinvol om nieuwe technologie in huisvesting te gebruiken als daarmee ook de vraag 
positief wordt beinvloed. 

Efficientie en huisvesting 
Efficientie betreft de relatie tussen de output van een bedrijf en de benodigde input aan 
arbeid, middelen en energie. Om een hoge graad van efficientie te bereiken, moet met zo 
weinig mogelijk 'input' zo veel mogelijk 'output' geproduceerd worden, zonder hierbij de 
kwaliteit van het product of dienst geweld aan te doen. Twee elementen spelen daarbij een 
belangrijke rol, namelijk snelheid en volume. Door aanschaf van bijvoorbeeld een nieuw 
hulpmiddel kan in een bepaalde tijd (snelheid) meer producten of diensten (volume) 
afgeleverd worden. Bij efficientie gaat het altijd om productiviteitsverbetering en heeft dan 
ook een interne gerichtheid. De belangrijkste huisvestingsfactoren die invloed hebben op de 
efficientie van een organisatie zijn: 
• Het gebouwontwerp; daarbij gaat het vooral om de mate waarin de indeling en schakel ing 

van ruimten aansluit bij de logistieke eisen van het primaire proces. 
• De inrichtinq van de werkplek; hierbij dient de aarde van de werkzaamheden en de 

functionele eisen van de individuele gebruiker centraal te staan. In deze context kan 
gedacht warden aan meubilair, verlichting, klimaat, geluid en privacy. 

• De beschikbare technoloqie; denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen voor data- en 
telecommunicatie. 

• De aard en beschikbaarheid van interne services; direct van invloed op de efficientie zijn 
vooral de interne postverwerking, reprofaciliteiten, de mogelijkheden voor werkoverleg en 
dergelijke. 

Flexibiliteit en huisvesting 
Van de vier performance-criteria wordt de flexibiliteit het sterkst be"invloed door de facilities 
[Regterschot, 1988]. Bij het huisvesten van een dynamische organisatie in een 
veranderende omgeving speelt de flexibiliteit van de huisvesting een cruciale rol. Hierbij is 
flexibiliteit de mate waarin een organisatie in staat is te reageren op veranderingen in haar 
omgeving . Flexibiliteit staat daarmee in feite op gespannen voet met efficientie. Efficientie is 
namelijk het best te realiseren bij routinematige processen, terwijl flexibiliteit meer een soort 
graadmeter is voor het improvisatievermogen. Wanneer veranderingen in de omgeving van 
een organisatie elkaar steeds sneller opvolgen, zal hiermee ook de behoefte aan flexibiliteit 
stijgen. De sterke relatie tussen flexibiliteit en huisvesting vloeit grotendeels hieruit voort. De 
wijze waarop de huisvesting kan bijdragen aan de flexibiliteit van de organisatie is 
afhankelijk van het niveau waarop naar de organisatie of onderdelen daarvan wordt 
gekeken. Hierbij zijn de volgende organisatie-niveaus te onderscheiden: 
• Flexibiliteit van de totale organisatie. 
• Flexibiliteit van de individuele vestiging. 
• Flexibiliteit van de afdeling. 
• Flexibiliteit van dt:; individuele werkplek. 
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Zoals in het verslag staat moet volgens Nico1a·i en Dekker (1990] de ruimtetoevoeging of -
inkrimping daar plaats vinden waar de uit te breiden of af te stoten functie zich bevindt. De 
ruimtelijke organisatie-niveaus zijn : 
• Ruimte 
• Ruimtegroep 
• Cluster 
• Afdeling 
• Sector 
• Locatie 

1. Aan deze organisatieniveaus kunnen vier soorten aanpassingen worden gekoppeld: 
- wijzigingen van technische installaties (zonder ruimtelijke indeling te wijzigen); 
- herinrichting/ verbouwen, oftewel de (her)indeling van het gebouw binnen het 
beschikbaar (verdieping) oppervlak; 

2. aanbouw, met andere woorden het vergroten van het beschikbaar 
(verdieping)oppervlak; 

3. inkrimpen/ afstoten, waarmee het verkleinen van het beschikbaar (verdieping) oppervlak 
wordt bedoeld. 

Omdat de vier onderscheiden soorten aanpassingen in principe aan de orde kunnen komen 
op elk van de zes ruimtelijk organisatieniveaus, leidt dit tezamen tot een matrix met 
maximaal vierentwintig ruimtelijke aanpassingsniveaus. Met deze matrix kunnen dan ook 
uiteenlopende vormen van flexibiliteit voor een bestaand gebouw worden geboden. 

Creativiteit en huisvesting 
In een tijdperk van technologische ontwikkelingen, snelle informatie en een steeds kritischer 
wordende maatschappij is creativiteit voor organisaties in feite de effectieve factor van de 
toekomst. Organisatie-onderdelen waarvan creatieve prestaties worden verlangd, mogen 
niet worden geremd door hun facil itaire omgeving of door starre standaardprocedures. 
Huisvesting kan de creativiteit van een organisatie stimuleren door middel van de wijze van 
inrichting, de aankleding en kleurstelling(en). Het voeren van een actief kunstbeleid, dat wel 
een draagvlak moet vinden binnen een organisatie, kan hierin ook een belangrijke rol 
spelen. De sfeercreatie wordt overigens niet alleen bepaald door de inrichting van een 
gebouw, maar ook door het imago en het voorzieningenniveau van de omgeving. Bovendien 
kunnen er binnen organisaties cultuurverschillen zijn, welke in en/of met de huisvesting 
benadrukt kunnen worden. 
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E Managementvormen 

Binnen huisvestingsmanagement zijn volgens Van Langen (1995) vijf management-vormen 
te onderscheiden die betrekking hebben op gebruikerszaken en eigenaarszaken. De 
verde/ing is als volgt: 

Gebruikerszaken 
a) Vastgoedmanagement 
b) Space-management 
c) Projectmanagement 

Eigenaarszaken 
d) Asset management 
e) Commercieel beheer 

AJ Vastgoedmanagement 
Bij vastgoedmanagement ligt de nadruk voornamelijk op het leidinggeven met betrekking tot 
het administratief/financieel beheer en technisch beheer van reeds gerealiseerd vastgoed. 
Onder administratief/financieel beheer behoren in hoofdzaak alle werkzaamheden die te 
maken hebben met het berekenen, verrekenen, incasseren en administreren van kosten en 
bate die door d exploitatie van het beheerde vastgoed voorkomen. Technisch beheer omvat 
alle werkzaamheden die te maken hebben met schoonhouden, onderhouden en aanpassen 
van vastgoed aan de eisen en wensen van de gebruikers. Bij beide beheervormen kan 
onderscheid warden gemaakt in een verhuurders- en huurdersdeel. 

BJ Space-management 
Bij space-management gaat het om de inventarisatie en bezetting van de beschikbare 
ruimte(n). De beschikbare ruimte dient telkens op een zo optimaal mogelijke wijze in de tijd 
aan de diverse gebruikers toegewezen te warden. Bij een steeds veranderende 
(dynamische) organisatie dient echter niet alleen de ruimteplanning, maar oak het 
ruimtebeheer veel aandacht te krijgen. Deze aspecten zijn van essentieel belang bij het 
beperken van de huisvestingskosten, en voor de inbreng van flexibiliteit in de huisvesting. 

CJ Projectmanagement 
Met projectmanagement wordt een projectmatige aanpak (faseren, beheersen en beslissen) 
van nieuwbouw-, renovatie- en andere grate (ver)bouwactiviteiten bedoelt, vanaf het 
moment van 'initiatief tot en met de gebruiksklare oplevering. Het optimaliseren van de 
prijs/kwaliteit verhouding (prestaties) en het erop toezien dat de (functionele) eisen/wensen 
van de gebruikers daadwerkelijk warden gerealiseerd. 

DJ Asset management 
Om het onderscheid met aandelen asset management duidelijker aan te geven, wordt in de 
Angelsaksische literatuur meestal de aanduiding property asset management gebruikt. In 
"The Glossary of Property Terms" (Jones Lang Wootton, 1990], wordt property management 
omschreven als: 

"Comprehensive form of management, similar to properly porlfolio management except that 
the managers have a wider degree of discretion to realise properly, if thought fit, and retain 
the cash proceeds or transfer them to other types of investment pending an expected 
opporlunity to reinvest in properly on more favourable terms. The primary objective is to 
maximize overall financial performance". 

Essentie van deze omschrijving is derhalve, dat naar winstmaximalisatie van de totale 
vastgoedbeleggingen wordt gekeken onafhankelijk van de detailleringen van een enkel 
project. Asset management vindt meestal door derden plaats, die voor eigenaren door 
middel van het optimaliseren van het vastgoed streven naar rendementsmaximalisatie en 
derhalve oak aan- en verkoopbeslissingen nemen [Van der Jagt-Buitink, 1993]. Essentieel 
voor de begripsvorming is, dat bij asset management het onderscheidende element gelegen 
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is in het als eigenaar beschikken en gebruiken van onroerend goed, terwijl portfolio 
management meer het beleggersniveau benadrukt. 

E) Commercieel beheer 
Commercieel beheer benadert een pand als een asset (vermogen) en getracht wordt dit 
vermogen optimaal te houden, ook als de markt- en/of omgevingsfactoren, alsmede de 
gebruikerseisen veranderen. Er zal dus met andere woorden gestreefd warden naar 
maximalisatie van de exploitatie-opbrengsten van het onroerend goed. In deze context 
bestaat commercieel beheer voornamelijk uit alle werkzaamheden, die gericht zijn op het 
verhuren of verkopen van het vastgoed. 
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F Analyse RBM's 

Vergelijking van de gegevens die in de ruimtebehoefte-berekenmodellen warden gebruikt 
van de Universiteit van Amsterdam, Leiden en Eindhoven. 

MIR-UvA HVM-Leiden HVM-TU/e 
lnvoeraeaevens 
• Aantal eerstejaarstudenten • Aantal personen • Aantallen peroneelsleden 

- Onderwijsvragende studenten - Onderwijsvragende studenten - Wetenschappelijk personeel 
- Studenten in afstudeerfase - Wetenschappelijk personeel - Ondersteunenend en 

• Personeelsomvang - Ondersteunend I beherend beheerspersoneel 
- Wetenschappelijk personeel personeel • Aantallen studenten 
- Niet-wetenschappelijk • Aantal boeken en ingebonden - Onderwijsvragende studenten 

person eel tijdschriften - Afstudeerders 
• Aantallen boeken- en tijdschriften • Aantal abonnementen op • Sanden en abonnementen 
• Oppervlakte niet-normeerbare tijdschriften - Boeken en ingebonden 

ruimte • Oppervlakte niet-normeerbare tijdschriften 
ruimten - Abonnementen op tijdschriften 

• Oppervlakte niet- normeerbare 
ruimten 

• Soecifieke ruimtebehoeften 
Parameters . Deeltijdfactor • Persoonsfactoren . Curriculumuren . WP-, NWP- en afstudeerfactoren - % studenten in afstudeerfase • Benuttingsuren . Curriculumuren - % wetenschappelijk personeel - Benuttingsgraad . Benuttingsuren van 1• voor 4° geldstroom - Bezettingsgraad . Vergaderen - % toeslag voor - Beschikbaarheid . Gelijktijdig restauratief deeltijdaanstellingen • Derdenfactoren . Lees- en studieplekken - (Klinische factor voor personeel • Deelfactoren . Bibliotheken bij Geneeskunde) • Gelijktijdig restauratief 

• Ruimtestandaarden • Persoonsverdeling • Vergaderen 
- Theoretisch • Bibliotheken 
- Experimenteel • Rekenstandaarden 
- Staf • Toeslag magazijn/berging 
- Administratief • Algemene toeslag 
- Werkplaats - % inpassingsverliezen 
• Gebruiksnormen - % flexibiliteitsleegstand 
• Ruimterekenstandaarden - Correctie centrale ruimten 
• Toeslagen 
- % magazijnen, archieven 

overige bergruimten 

- % inpassingsverliezen en 
ontweroverliezen 

Beheerseenheden . Alfafaculteiten . Alfafaculteiten . Technische faculteiten . Betafaculteiten . Betafaculteiten - Technische zwaar . Gammafaculteiten . Gammafaculteiten - Technisch licht . Medische faculteiten . Medische faculteiten . Gamma faculteiten 
• Bestuur, beheer, • Bestuur, beheer, • Overig TU/e 

ondersteunende diensten en ondersteunende diensten en 
bibliotheek bibliotheek 

Ruimtesoorten . Onderwijsruimten . Onderwijsruimten . Onderwijsruimten . Practicumruimten - Hoorcollege - Hoorcollege . Laboratoriumruimten - Werkcollege - Werkcollege . Werkplaatsen - Practicumzalen - Practicum . Zitkamers . Zitwerkruimten . Onderzoeksruimten . Vergaderen . Experimenteerruimten - Laboratoria . Restauratieve voorzieningen • Werkplaatsen - Werkplaats . Serging en opslag • Restauratieve voorzieningen . Kantoorruimten . Lees-/ studieplekken . Vergaderruimten - Kantoren . Bibliotheken . Bibliotheekvoorzieningen - Vergaderruimte 
• Niet-normeerbare ruimten - Lees- en raadpleegplaatsen . Bibliotheek 

- Ruimte voor boekopstelling . Kantine . Nevenprogramma's . Magazijn/berging . Serging . Niet normeerbare ruimten 

• Niet-normeerbare ruimten . Specifieke ruimten 

• Overiae ruimten 
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HVM-TU/e 

Voorbeeld van het HVM-TU!e 
Hieronder is het digitale spreadscheet van het HVM van de TU/e voor de faculteit 
Bouwkunde weergegeven. De werking van het model kan worden verduidelijkt met een 
voorbeeld. Zo wordt de behoefte aan hoorcollege ruimte (regel 4.1.1 . in het dubbel omlijnde 
grijze vakje) berekend met de formule Sov * GCh/ CBh * Roh (de grijze vakjes op regel 3.1, 
5.1.1, 5.1.4, 6.1.1 ). 

Technlsche Universiteit Eindhoven 

Bouwtechnische Dienst, Bureau Facility Management 

1,1 Faculteit: 

1,2 Categorie: 

1,3 Geldstroom: 

1,4 

,1 

,2 

Prognose: 

Eerstejaars 

0-uitstroom 

,3 AI0-2 

,4 Promovendi 1e gektstr. 

,1 

,2 

,3 

nvoergegevens t.b.v. HVM 

Sov 

Saf 

WP 

,4 OBP 

,5 Banden 

,1 ,1 Onderwijsrutmten 

,1,2 Onderwijsruimten 

,1,3 Onderwijsruimten 

,1 Onderwijsruimten 

,2,1 Laboratoria 

,2,2 Laboratoria 

,2,3 Laboratoria 

,2 Laboratoria 

,3 ,1 Zitruimten 

,3,2 Zitruimten 

,3,3 Zitruimten 

,3,4 Zitruimten 

,3,5 Zitruimten 

,3,6 Zitruimten 

,3,7 Zitruimten 

,3 Zitruimten 

,4 Werttplaatsen 

,5,1 Rest Voorzieningen 

,5,2 Rest Voorzieningen 

,5,3 Rest Voorzieningen 

,5 Rest Voorzienin en 

B 

techniek-licht+ 

1995 

Hoorcollege 

Werl<college 

Practicum 

Afstuderen 

OnderzoekWP 

Onderzoek OBP 

Afstuderen 

OnderzoekWP 

OnderzoekWP 

Onderzoek OBP 

OBPStaf 

OBP Administratie 

OBP Werkplaatsen 

Studenten 

WP 

OBP 

101 

10 

2542 

91% 

92% 

Opmerking: 

De invoergegevens t.b.v. HVM worden door het model zelf 
vertaald vanuit de invoergegevens van IAM, behalve de 
hoeveelheden banden en abonnementen in de bibliotheek, 
die moeten rechtstreeks worden ingevoerd. 

Facutteitsruimten Ruimtecategorie 

134 

3731 

3731 545 

1399 

2576 

744 

4719 

59 

Theorie 150 

Experiment 1348 

199 

49 

261 

21 

2087 

388 

209 

40 

26 

274 

91 



Bijlage G 

,6,1 Vergaderen Studenten 36 

,6,2 Vergaderen WP 33 

,6,3 Vergaderen OBP 22 

,6 Vergaderen 91 

,7, 1 Bibllotheek Leesruimte studenten 181 

,7,2 Bibliotheek Leesruimte WP 17 

,7,3 Bibliotheek Sanden Open Opslag 196 

,7,4 Blbliotheek Abonnementen 22 

,7 Bibliotheek 415 

,8,1 Overige ruimten Rekenfadliteit etc. 261 

,8,2 Overige ruimten AHVWelZijn 82 

,8 Overige ruimten 343 

,9 Magazijr\lberging 1138 102 
Studif!Vereniglng/Wetenschapswt 

,10,1 Specifiek nkel 60 

,10,2 Specifiek AVC 

,10,3 Specifiek Talenpracticum 

,10 Specifiek 60 

,11 Bes1and Spor1/Collecties etc. 

Symbool 

,1,1 Curriculum-uren /jaar Hoorcollege GCh 

,1,2 Curriculum-uren /jaar Werk college GCw 

,1,3 Curriculum-uren /jaar Practkun GCp 

,2,1 Benutting in uren/jaar Hoorcollege GBh 

,2,2 Benutting in uren/jaar W"'1<ccliege GBw 

,2,3 Benutting in uren/jaar Practlct.m GBp 336 33 

,3,1 Vergaderuren/Week Vergaderen GVw 

,3,2 Benutting in uren/Week Vergaderen GVg 24 

,4 Gelijktijdigheid res1auratief Restauratieve voorzieningen GGr 0,25 0,2 

,5,1 Afstudeen1ers Zitruimte GAz 10% 

,5,2 Afstudeerders Laboratorium GAi 90% 

100% 

,6, 1 WP Zitruimte GWz 10% 

,6,2 WP Laboratorium GWI 90% 

100% 

,7,1 OBP Laboratorium GOI 40% 

,7,2 OBP Zitruimte staf GOzs 5% 

,7,3 OBP Zitruimte administratle GOza 40% 

,7,4 OBP Zitruimte werkplaats GOzw 15% 

100% 

,8 OBP WE!fkplaatsen GOw 0,20 

,9 Derden Factor GDf 1,05 1,0 

,10,1 Leesruimte Stud. Bibliotheek GLs 0,10 0,1 

,10,2 Leesruimte WP Bibliotheek Glw 0,05 0,0 

,10,3 Sanden Open Bibliotheek GBoo 1,00 1, 

,10,4 Factor randfundie Bibliotheek GR 1,10 1,1 

,11 Bergings Factor GB 0,10 0,1 

,12 

Gebrulk Rulmte Symbool m2 

,1,1 Onderwijs Hoorcollege ROh 

,1,2 Onderwijs Werkcollege ROw 2,00 

,1 ,3 Onderwijs Practicum ROp 7.70 

,2, 1 Afstuderen Zitruimten RAz 5,00 5,0 

,2,2 Afstuderen Laboratoria RAI 14,40 14,4 

,3,1 WP Zltruimten RWz 13,70 13,7 
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,3,2 WP Laboratofia 

,4,1 OBP Zitruimten 

,4,2 OBP Laboratoria 

,4,3 OBP Zitruimten staf 

,4,4 OBP Zitruimten administratie 

,4,5 OBP Zitruimten werkplaats 

,4,6 OBP Werkplaatsen 

,5 Restauratieve voorzlening Restauratieve voorziening 

,6 Vergaderen Vergaderen 

,7,1 Bibliotheek Bibi . Leesruimten 

,7,2 Bibliotheek Open Opslag 

,7,3 Bibliotheek Abonnementen 

,8 Ovetige ruimten Rekenfac. etc. 

Formules 

RIM 

ROZ 

ROI 

ROzs 

ROza 

ROzw 

ROwp 

Rr 

Rv 

RBI 

RBo 

RB a 

RDiv 

Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

28,80 

7,00 

28,80 

13,70 

9,20 

2,00 

30,00 

1,60 

2,00 

3,15 

130,00 

0,06 

0,50 

categorie techniek-licht+ 

service-ow 

service-ow 

28,8 

7,0 

28,8 

13,7 

0,5 

0,91 

0,9 

De onderstaande formules worden in het model van de TU/e gebruikt voor het berekenen 
van de ruimtebehoefte. De formules zijn geformuleerd per ruimtecategorie. 

Onderwijs 
Hoorcollege Sov 
Werkcollege Sov 
Practicum Sov 

Onderzoek 
Laboratoria Wp 
Laboratoria OSP 
Laboratoria Saf 

Zitruimte 
Zitruimte WP theoretisch 
Zitruimten WP experimenteel 
Zitruimte OSP laboratorium 
Zitruimte OSP staf 
Zitruimte OSP administratief 
Zitruimte OSP werkplaats 
Zitruimte Saf 

Werkplaatsen 
Werkplaats OSP 

Restauratief 
Restauratief Sov 
Restauratief WP 
Restauratief OSP 

Vergaderen 
Vergaderen WP 
Vergaderen OSP 
Vergaderen Saf 

Bibliotheek 
Leesruimten Sov 
Leesruimten WP 
Opslag banden magazijn 
Sanden gesloten opslag 
Sanden open opslag 
Opslag abonnementen 

Overige diensten 
Rekenfaciliteiten etc. 
AVH/welzijn 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

Sov x GCh/GSh x Roh 
Sov x GCw/GSw x Row 
Sov x GCp/GSp x Rop 

Wtot x Gdf x Gwl x Rwl 
Otot x Gdf x Gol x Roi 
Saf x Gal x Ral 

Wtot x Gdf x Gwzt x Rwz 
Wtot x Gdf x Gwze x Roi 
Otot x Gdf x Gol x Roi 
Otot x Gdf x Gozs x Rozs 
Otot x Gdf x Goza x Roza 
Otot x Gdf x Gozw x Rozw 
Saf x Gaz x Raz 

Otot x Gdf x Gow x Rowp 

Sov x GGr x Rr 
Wtot x Gdf x GGr x Rr 
Otot x Gdf x Ggr x Rr 

Wtot x Gdf x Gvw/Gvg x Rv 
Otot x Gdf x Gvw/Gvg x Rv 
Saf x Gvw/Gvg x Rv 

Sov x Gls x Rbl x Gr 
Wtot x Gdf x Glw x Rbl x Gr 
Tots x Gbm/Rbm 
Tots x Gbg/Rbg 
Tots x Gbo/Rbo 
ToWRba 

Sov x Rdiv 
(Wtot + Otot) x Gdf x Rdiv 
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Afkortingen 
Gal 
Gaz 
Gbg 
GBh 
Gbm 
Gbo 
GBp 
GBw 
GCh 
GCp 
GCw 
Gdf 
GGr 
Gls 
Glw 
Gal 
Gal 
Gow 
Goza 
Gozs 
Gozw 
GR 
Gvg 
Gvw 
Gwl 
Gwz 
Otot 
Ral 
Raz 
Rba 
Rbg 
Rbl 
Rbm 
Rbo 
Rd iv 
Roh 
Roi 
Rap 
Row 
Rowp 
Roza 
Rozs 
Rozw 
Rr 
Rv 
Rwl 
Rwze 
Rwzt 
Saf 
Sov 
TotA 
TotB 
Wtot 

Gebruikstijd laboratoria afstudeerders 
Gebruikstijd zitruimte afstudeerders 
Gebruikstijd gesloten opslag 
Benuttingsuren hoorcollege 
Gebruikstijd banden magazijn 
Gebruikstijd open opslag 
Benuttingsuren practicum 
Benuttingsuren werkcollege 
Curriculumuren hoorcollege 
Curriculumuren practium 
Curriculumuren werkcollege 
Gebruiksdeelfactor 
Gebruikstijd restauratief 
Gebruikstijd leesruimte studenten 
Gebruikstijd leesruimte wetenschappelijk personeel 
Gebruikstijd laboratoria ondersteunend en beheerspersoneel 
Gebruikstijd zitruimte laboratoria ondersteunend en beheerspersoneel 
Gebruikstijd werkplaats ondersteunend en beheerspersoneel 
Gebruikstijd zitruimte administratie ondersteunend en beheerspersoneel 
Gebruikstijd administratief ondersteunend en beheerspersoneel 
Gebruikstijd werkplaats ondersteunend en beheerspersoneel 
Gebruikstijd restaurant 
Gebruikstijd vergaderen 
Benuttingstijd vergaderen 
Gebruikstijd laboratoria wetenschappelijk personeel 
Gebruikstijd zitruimte wetenschappelijk personeel 
Ondersteunend en beheerspersoneel 
Rekenwaarde laboratoria afstudeerders 
Rekenwaarde zitruimte afstudeerders 
Rekenwaarde abonnementen 
Rekenwaarde banden gesloten opslag 
Rekenwaarde bibliotheek leesruimte 
Rekenwaarde banden magazijn 
Rekenwaarde banden open opslag 
Rekenwaarde divers 
Rekenwaarde onderwijs-hoorcollege 
Rekenwaarde laboratoria ondersteunend en beheerspersoneel 
Rekenwaarde onderwijs-practicum 
Rekenwaarde onderwijs-werkcollege 
Rekenwaarde werkplaats ondersteunend en beheerspersoneel 
Rekenwaarde zitruimte administratief ondersteunend en beheerspersoneel 
Rekenwaarde zitruimte stat ondersteunend en beheerspersoneel 
Rekenwaarde zitplaats werkplaats ondersteunend en beheerspersoneel 
Rekenwaarde restauratief 
Rekenwaarde vergaderen 
Rekenwaarde laboratoria wetenschappelijk personeel 
Rekenwaarde experimenteel wetenschappelijk personeel 
Rekenwaarde theoretisch wetenschappelijk personeel 
Afstuderende studenten 
Onderwijsvragende studenten 
Totaal abonnementen 
Totaal aantal banden 
Totaal aan wetenschappelijk personeel 
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H Ruimtetype-varianten 

Op basis van de categorieen die zijn te onderscheiden bij de kwa/iteiten die bepalend zijn 
voor het ruimtetypen zijn 12 varianten te onderscheiden. 

Ruimtetype- Symbolencombinatie Daglicht- Hoogte- V/oerbelasting-
variant categorie categorie categorie 

1. 
-¢- t T Voldoende Specifiek Zware 

2. 
-¢- t T 

Voldoende Specifiek Norma le 

3. 
-¢- T Voldoende Algemeen Zware 

f 
4. 

-¢- f T 
Voldoende Algemeen Norma le 

5. 
-¢- T Voldoende Laag Zware 

:I 

6. 
-¢- T 

Voldoende Laag Norma le 
:I 

7. t T Onvoldoende Specifiek Zware 
-¢-

8. t T 
Onvoldoende Specifiek Norma le 

-¢-

9. T Onvoldoende Algemeen Zware 
-¢- f 

10. 
f T 

Onvoldoende Algemeen Normale 
-¢-

11 . 
-¢- T :I 

Onvoldoende Laag Zware 

12. -¢- :I T 
Onvoldoende Laag Norma le 
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I "NEN 2580" 

Normtekst NEN 2580+ Bijlage B NEN 2580 

I NORMTEKST NEN 2580 + BIJLAGE B NEN 2580 

Vides en schalmgaten 

Brutovloeroppervlakte van 
gebouwgebonde buitenruimte 

Brulovloeroppervlakte van een 
gebouw 

Vides en schalmgaten 

Netto-vloeroppervlakte van 
gebouwgebonden buitenruimten 

Netto-vloeroppervtakte van een 
gebouw 

Tana-oppervlakte 

Netto-vloeroppervlakte 

Beginsel 

Vides en scll1mgaten 

Nettovberoppervlakte van 
gebouwgebonden buitenruimten 

Nettovloeroppervlakte van een 
gebouw 

Nie\.statische bouwdelen zoals: 

Separatiewanden 

Scheidingsconstructies tussen 
gebouwfuncties 

Nie\.toegankelijke 
leidirgschac:hten 

Statische bouwdelen 

Ruimten lager dan 1,5 m 

Vides en schalmgaten 

Gebouwgebonden buitenruimten 

Gebruiksoppervlakte van een 
geboUY 

Scheidingsconstructies tussen 
gebouwfuncties 

Niel toegankelijke 
leidingschachten 

Statische bouwdelen 

II Ruimten lager dan 1,5 m 

Vides en sdlalmgaten 

Nettovloeroppervlakte van 
gebouwgebonden buitenruimten 

Ruimten voor gebouwinstallaties 

Rulmten voor verticaal veriteer 

Scheidingsconstructies tussen 
gebouwfuncties 

Niel toegankelijke 
leldingschachten 

I Statische bouwdelen 

I Glaslijncorrectie 

II Ruimten lager dan 1,5 m 

De netto-vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, 
gemeten op verdiepingniveau, tussen de begrensde opgaande scheidingsconstructies van 
de afzonderlijke ruimten. 

De netto-vloeroppervlakte van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of 
slechts gedeeltelijk is omsloten en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft, is gelijk aan 
de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de verdiepingconstructie of 
de wijze van verharding. 

Bij bepaling van de netto-vloeroppervlakte wordt niet meegerekend : 
• Een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan grater is dan 4 m2 

• De oppervlakte van delen van verdiepingen, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 
1,5 m. 

• Een vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf, indien het grondoppervlak 
daarvan grater is dan 0,5 m2

. 

• De oppervlakte van een vrijstaande niet-toegankelijke leidingschacht, indien het 
grondvlak daarvan grater is dan 0,5 m2

. 
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Bijlage I 
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Bij de bepaling van de grenslijn, moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel 
uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 
m2. 

De oppervlakte van een verdieping moet worden bepaald als de oppervlakte van de verticale 
projectie op het horizontale vlak. Verdiepingoppervlakten moeten in m2 worden uitgedrukt. 

Netto-vloeroppervlakte van een gebouw 
De netto-vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de volgens hierboven beschreven 
bepaalde netto-vloeroppervlakten van alle tot het gebouw behorende binnenruimten. 

De oppervlakte van een trapgat, een liftschacht en een toegankelijke leidingschacht moet op 
elke bouwlaag tot de netto-vloeroppervlakte van een gebouw worden gerekend. 

Netto-vloeropperv/akte van overdekte gebouwgebonden buitenruimten van een gebouw 
De netto-vloeroppervlakte van de overdekte gebouwgebonden buitenruimten van een 
gebouw is de som van de volgens de hierboven beschreven bepaalde netto
vloeroppervlakten van alle tot het gebouw behorende overdekte gebouwgebonden 
buitenruimten. 

Open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw moeten bij de bepaling van 
de netto-vloeroppervlakten van gebouwgebonden buitenruimten niet worden meegerekend. 

Netto-vloeroppervlakte van niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten van een gebouw 
De netto-vloeroppervlakte van de niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten van een 
gebouw is de som van de hierboven beschreven bepaalde netto-vloeroppervlakten van alle 
tot het gebouw behoerende niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten. 

Open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw moeten bij de bepaling van 
de netto-vloeroppervlakten van gebouwgebonden buitenruimten niet warden meegerekend. 

Nuttige oppervlakte 
De nuttige oppervlakte is dat deel van de netto-vloeroppervlakte dat direct gericht is op de 
doelstelling en het gebruik van het gebouw een deel daarvan. Dit is de som van de netto
vloeroppervlakten van alle binnenruimten van het gebouw, met uitzondering van de ruimten 
waarvan installatie-oppervlakte en verkeersoppervlakte warden bepaald. 



J Basis-RBBM 

lie gebruikers 

lie studenten 

tudenten-ov 

tudenten-nov 

tudenten-nov-int 

tudenten-nov ext 

Personeel 
etenschappelijk 

personeel 

p-onderwijs 

p-onderzoek 

Ondersteunend personeel1------io 

Extemen 0 

Boeken 0 

2 3 4 

Soort 

deel Relatie Om evin 

5 

Hoofd-

ebruiker 

% student-ov 

Yo student-nov 

Yo student-nov-in 

%student-nov-e 

Yowp-ow 

Yowp-oz 

6 

Groepsgrootte 

H 

7 8 

Extra- Groepsgrootte 

ebruiker E 

Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

9 10 11 12 ''13 14 15 ' 16 17 18 19 20 21 22 

Tijds- Benodigde 'Beschikbare Basis -.• Extra . VtOer- 0c . ' ~ ... ,. ~ '· ,.). Aantal Aantal Oppervlakte Totale 

bested in hul middelen ti'd rekenwaarde · ·rekenwaarde Da licht Totale gg groepen Verhouding ru1mten per ru1mte oppervlakte 
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K Legenda RBM 

Deze /egenda is een toelichting voor lezen van het RBM 

3. Relatie 

4. Omgeving 

5. Hoofd-gebruiker 

6. 
7. 

ersoneel 

Formule: Alie studenten * % studenten-ov 
Formule: Alie studenten * % studenten-nov 

Formule: Alie studenten * % studenten-nov-int 
Formule: Alie studenten * % studenten-nov-ext 
Formule: W + ondersteunend ersoneel + externen 

Formule: Wetenscha ersoneel * % w -onderwi"s 
Formule: Wetenscha ersoneel * % w -onderzoek 

Formule: 1 - % studenten-ov 

Formule: 1 - % studenten-nov-int 

Formule: 1 - % w -onderwi"s 
variabel 

Da 
Avond 
Nacht 
Relatie 
Centraal 
Decentraal 

Toelichtin 
07.00 tot 18.00 uur 
18.00 tot 23.00 uur 
23.00 tot 07.00 uur 
Toelichtin 
Zelfde ebouw 

i Ander gebouw op 
' terrein 

Elders 

Onderverdelin 

2 
3 
Onderverdelin 

2 

3 
i Activiteit met meerdere activiteiten in een ruimte 

Een activiteit in een ruimte 
i Alie ebruikers 
! Alie studenten 
; Studenten onderwi"svra 

5-nov 
S-nov-int end intern 
5-nov-ext end extern 

Ext Externen 
B ! Boeken 

i Alie ebruikers 
Alie studenten 

5-ov Studenten onderwi"svra 
5-nov end 
5-nov-lnt end intern 
5-nov-ext end extern 
p Personeel 

Ext 
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Bijlage K 

8. 
9. 
10. 

B Boeken 
variabel 
variabel 
[variabel] 
gebruikte afkortingen: a;auto b;brommer ba;bank bk;boekenkast bl;bali 
bu;buffet c;computer ca;camera ea;electronische bewerkingsapparatuur 
f;fiets go;gezamelijke opberruimte gp;gezamelijke printer ka;kassa 
kc;krachtige computer l;laptop ma;materiaal bewerkingsapparatuur 
o;opbergruimte p;printer s;stoel sp;speciale apparatuur st;stortbak 
t;tafel toi;toilet tv;televisie wasb;wasbak 
Af te leiden door: aantal uur van dagdeel te vermenigvuldigen met het 
aantal da en en de bezettin s raad 
Af te leiden op basis van "NEN 1824" (2001) en de "arbowet in het 
onderwi"s" 1999 

De mede-werkers 
Minimumo ervlakte 
4 m voor iedere werkplek die gewoonlijk langer 
dan 2 uur per dag wordt gebruikt (inclusief stoel 
en circulatieruimte rond werk lek 
1 m voor een werkplek met een plat beeldscherm 
2 m2 voor een werkplek met een crt-beeldscherm 
1 m2 voor een lees/schrijfvlak 
2 m2 voor uitle over tekenin en 

2 m per persoon 

1 m voor toegang tot vertrek 

ebruiksruimte 
1824" (2001) en de "arbowet in het 

Minimumo ervlakte 
4 m voor iedere werkplek die gewoonlijk langer 
dan 2 uur per dag wordt gebruikt (inclusief stoel 
en circulatieruimte rond werk lek 
1 m voor een werkplek met een plat beeldscherm 
2 m2 voor een werkplek met een crt-beeldscherm 
1 m2 voor een lees/schrijfvlak 
2 m2 voor uitle over tekenin en 
1 m voor elke vri"staande of verri"dbare lade kast 
2 m per persoon 

1 m voor toegang tot vertrek 

ebruiksruimte 

Onderverdelin 

2 
roe s rootte en de hul middelen 

Hui middelen Hoo te Onderverdelin 
Tot2,1 m La e 

i ~ussen 2, 1-2,7 Algemene 2 

i Hoger dan 2,7 m Specifieke 3 
basis van hul middelen 

Vloerbelastin Onderverdelin 
! Normale 
! Zware 2 

Formule: Groepsgrootte hoofd-gebruiker + groepsgrootte extra
ebruiker 

Formule: Aantal hoofd-gebruikers/ groepsgrootte hoofdgebruikers 
afronden naar boven o ehele etallen 
Formule: Tijdbesteding/beschikbare tijd 

/beschikbare ti"d 
Formule: (Totale groepsgrootte * rekenwaarde) +extra rekenwaarde 
afronden naar boven o ehele etallen 
Formule: Aantal ruimten * oppervlakte per ruimte [afronden naar boven 
o ehele etallen 
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L lnventarisatie activiteiten faculteit ID 

lie gebruikers 
lie studenten 
tudenten-ov % student-ov 
tudenten-nov % student-nov 
tudenten-nov-int % student-nov-int 
tudenten-nov ext %student-nov-ext 

Personeel 
etenschappelijk personeel 
p-onderwijs %wp-ow 0,4 
p-onderzoek %wp-oz 0,4 
ndersteunend personeel 41 ,7 

Externen 3 
Boeken 1300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
archiveren d c 0 b 1300 40 t,s,bk,c 44 
telierwerk 1 d c s-ov 1 3,5 t,s,ma, o 44 

d c s-ov 1 2,5 t,s,ea, o 
d d s-ov-int 1 2,5 t,s,sa, 
d d wp-oz 1 1 t,s,sa, 
d c s-ov 1 2 t,s,I 
d c s-ov 1 w -ow/ext. 2 t,s,I 
d c 1 wp-ow/ext. 0,25 t,s,I 
d+a d 2 40 t,s,c,ca,tv, 
d d 6 2 t,s,bu,ka 
d c 6 7 t,s,kc, p 
d c 6 2,5 t,s,kc, p 
d c 6 1 t,s,kc, 

individueel werken 1 d c 4 9 t,s,I, p 
individueel werken 2 d c 4 2,5 t,s,I, p 
individueel werken 3 d c 2 20 t,s,I, 
individueel werken 4 d c 1 8 t,s,I, 44 7 
individueel werken 5 d c 1 8 t,s,I, 44 7 
individueel werken 6 d c 24 t,s,I, 44 7 
individueel werken 7 d c 2 t,s,I, 44 .6 
instructies 1 d d 16 w -ow/ext. 2 t,s,I 44 3 1 v 

d c 1 24 t,s,p,c,o 44 9 Ov 
d d 1 40 a,b,f 44 x Ov 

pauzeren d c 6 3 t,s,ba 44 3 Ov 
presenteren 1 d c 0,5 t,s,I 44 3 1 0 
presenteren 2 d d 1 t,s,I 44 3 .1 0 

d d 0,5 t,s,km ,bl 44 6 1 0 

d c 6 t,s,I, 44 6 2v a 
d c 7,5 t,s,I, 44 6 ,2 v · a 
d c 2 /externe 2 t,s,I, 44 6 2v a 
d c 2 /externe 2 t,s,I, p 44 6 2v a 
d c 1 1 toi ,st,was 44 4 1 0 a 
d c 6 2 t,s ,I 44 3 
d c 16 1 t,s,I 44 3 
d c 16 3 t,s,I 44 3 
d c 16 0,5 t,s,I 44 3 
d c 6 40 t,s,I, o 44 3 
d c 9 wp/ext/op 9 1 t,s ,I /·44 3 1 6 
d c 5 wp-oz/ext 7,5 t,s,I 44 3 1. V·•· 

d c 10 2 t,s,I 44 3 1 v 
d c 6 3 t,s,I 44 3 1 v 
d c 4 7 t,s,I 44 3 1 
d c 4 5tsl 44 3 1 v a: 
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M Aanpassingen "de universiteit als multinational" 

Alie gebruikers 
Alie studenten 
Studenten-ov 
Studenten-nov 
Studenten-nov-int 
Studenten-nov ext 
Personeel 
Wetenschappelijk personeel 
Wp-onderwijs 
Wp-onderzoek 
Ondersteunend personeel 
Extern en 
Boeken 

1 
archiveren 
atelierwerk 1 
atelierwerk 2 

teli r 3 
t lie er 

begeleidin 
begeleiding 2 
begeleidin 3 
beveiliging 
catering 
computerwerk 1 
computerwerk 2 
computerwerk 3 
individueel werken 4 
individueel werken 5 
individueel werken 6 
individueel werken 7 
instructies 1 
ontvangen 1 
parkeren 
pauzeren 
presenteren 1 
presenteren 2 
re pro 
teamwerken 1 
teamwerken 2 
teamwerken 3 
teamwerken 4 
toiletteren 
e a r n 1 

vergaderen 5 
vergaderen 6 
vergaderen 7 
vergaderen 8 
ver aderen 9 

4 5 
b 
s-ov 
s-ov 

41,7 
3 

1300 

S-0 -·nt 
wp-oz 
s-ov 
s-ov 

-0 

-0 

-0 

p 
op 
s-ov 
s 
s 
s-nov-int 
wp-ow 
wp-oz 
wp 

% student-ov 
% student-nov 
% student-nov-int 
%student-nov-ext 

%wp-ow 
%wp-oz 

6 7 8 9 
1300 

6 op 
6 op 
1 0 

1 op 
6 wp-ow/ext. 
1 wp-ow/ext. 
1 wp-ow/ext. 
2 
6 
6 
6 
6 

1 
1 

16 wp-ow/ext. 
1 
1 
6 

16 wp-ow/ext. 
16 w -ow/ext. 
4 
6 
1 wp-oz/ext. 
2 /externe 
2 /externe 

6 
16 
16 
16 
6 
9 wp/ext/op 9 
5 wp-oz/ext. 

10 
6 
4 
4 

10 

0,7 

0,4 
0,4 

40 t,s,bk,c 

1 t,s ,sa,go 
2 t,s ,I 
2 t,s,I 

0,25 t,s,I 
40 t,s,c,ca,t 

2 t,s ,bu ,ka 

2 t,s ,l,gp 
2 t ,s ,I 

24 t,s ,p,c,o 
40 a,b,f 

3 t,s ,ba 
0,5 t,s ,I 

1 t,s,I 
0 ,5 t ,s ,km ,bl 

7 ,5 t,s,l,gp 
2 t,s ,l,gp 
2 t,s ,l,gp 
1 toi ,st,was 
2 t,s ,I 
1 t,s ,I 
3 t,s ,I 

0 ,5 t,s,I 

1 t ,s ,I 
7 ,5 t ,s,I 

2 t,s,1 
3 t,s,I 

,I 
, ,I 

Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 
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N Aanpassingen "de klassieke universiteit" 

Alie gebruikers 
Alie studenten 
Studenten-ov % student-ov 
Studenten-nov % student-nov 
Studenten-nov-int % student-nov-int 
Studenten-nov ext o/ostudent-nov-ext 
Personeel 
Wetenschappelijk personeel 
Wp-onderwijs %wp-ow 0,4 
Wp-onderzoek o/ow -oz 0,4 
Ondersteunend personeel 41,7 
Extern en 3 
Boeken 1300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
archiveren d c 0 b 1300 40 t,s,bk,c 
atelierwerk 1 d c 3,5 t,s,ma, o 
atelierwerk 2 d c 2,5 t,s,ea, o 
atelierwerk 3 d d 2,5 t,s,sa, o 
atelierwerk 4 d d 1 t,s.sa, o 

1 d c ow/ext. 2 t,s,I 
2 d c 2 t,s,I 
3 d c 1 w -ow/ext. 0,25 t,s,I 

d+a d 2 40 t,s,c,ca.tv, 
d d 6 2 t,s,bu,ka 
d c 6 7 t,s,kc, 
d c 6 2,5 t,s,kc, 
d c 6 1 t,s ,kc, 

individueel werken 1 d c 4 9 t,s,I, 
individueel werken 2 d c 4 2,5 t,s,I, 
individueel werken 3 d c 2 20 t,s,I, 
individueel werken 4 d c 8 t,s,I, 
individueel werken 5 d c 8 t,s,I, 
individueel werken 6 d c 24 t,s,I, 
individueel werken 7 d c 2 t,s,I, 

d d 16 w ow/ext. 2 t,s,I 
d c 1 24 t,s, .c.o 
d d 1 40 a,b,f 
d c 6 3 t,s,ba 
d c ow/ext. 0,5 t,s,I 
d d ow/ext. 1 t,s,I 
d d 0,5 t,s,km,bl 
d c 6 t,s,1, 

teamwerken 2 d c 1 w -oz/ext. 7,5 t,s,I, 
teamwerken 3 d c 2 /externe 2 t,s,I, 
teamwerken 4 d c 2 /externe 2 t,s,I, 

d c 1 1 toi,st,was 
ver aderen 1 d c 6 2 t,s,I 
ver aderen 10 d c 16 1 t,s, I 
ver aderen 11 d c 16 3 t,s,I 
ver aderen 2 d c 16 0,5 t,s,I 
ver aderen 3 d c 6 40 t,s,I , o 
ver aderen 4 d c 9 w /ext/o 9 1 t,s,I 
ver aderen 5 d c 5 wp-oz/ext. 7,5 t,s,I 
ver aderen 6 d c 10 2 t,s,I 
ver aderen 7 d c 6 3 t,s,I 
ver aderen 8 d c 4 7 t,s,I 
ver aderen 9 d c 4 5 t,s,I 
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----------------------------------------------------------------- Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

0 Ruimtebehoefte "de universiteit als multinational" 

Alie gebruikers 
Alie studenten 
Studenten-ov % student-av 
Studenten-nov % student-nov 
Studenten-nov-int % student-nov-int 
Studenten-nov ext %student-nov-ext :M~lli~P~,:~ :~'1 
Personeel 
Wetenschappelijk personeel 
Wp-onderwijs %wp-ow 0,4 
Wp-onderzoek %wp-oz 0,4 
Ondersteunend personeel 41 ,7 
Extern en 3 
Boeken 1300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
archiveren d+a c 0 b 1300 40 t,s,bk,c 44 0,01 7,7 v s z 
atelierwerk 1 d+a c g s-ov 6 op 1 3,5 t,s,ma,go 44 7,7 . 2,42 v s "' atelierwerk 2 d+a c g s-ov 6 op 1 2,5 t,s,ea,go 44 7,7 2,42 v s n 
begeleiding 1 d+a c 0 s-ov 6 wp-ow/ext. 1 2 t,s,I 44 3,3 Ov s n . 
begeleiding 2 d+a c g s-ov 1 wp-ow/ext. 1 2 t,s,I 44 3,3 1,11 v s n 
begeleiding 3 d+a c g s-nov 1 wp-ow/ext. 1 0,25 t,s,I 44 3,3 1,1 v s . n 
computerwerk 1 d+a c 0 s-ov 6 7 t,s,kc,gp 44 7,7 1;1 v s n 
computerwerk 2 d+a c 0 s-nov-int 6 2,5 t,s,kc,gp 44 7,7 1,1 v s n 
pauzeren d+a c 0 ag 6 3 t ,s,ba 44 3,3 Ov s n 
presenteren 1 d+a c g s-ov 16 wp-ow/ext. 1 0,5 t,s,I 44 3,3 1',1 v s n 
teamwerken 1 d+a c 0 s-ov 6 6 t,s,l ,gp,go 44 6,6 2,42 v s n 
teamwerken 2 d+a c g s-nov-int 1 wp-oz/ext. 1 7,5 t,s,l,gp 44 6,6 ' 2,42 v s n 
toiletteren d+a c g ag 1 1 toi,st,was 44 4,4 1,1 v s n 
vergaderen 1 d+a c g s-ov 6 2 t,s, I 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 2 d+a c g s-ov 16 0,5 t,s,I 44 3,3 1;1 v s n 
vergaderen 3 d+a c g s 6 40 t,s,l,go 44 3,3 2,42 v s n 
vergaderen 4 d+a c g s 9 wp/ext/op 9 1 t,s,I 44 3,3 · 1, 1 v s n 
vergaderen 5 d+a c g s-nov-int 5 wp-oz/ext. 1 7,5 t,s,I 44 3,3 1,1 v s n 
Overall d+a v s n 
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----------------------------------------------------------------------- Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

P Ruimtebehoefte "de klassieke universiteit" 

Alie gebruikers 
Alie studenten 
Studenten-ov % student-ov 
Studenten-nov % student-nov 
Studenten-nov-int % student-nov-int 
Studenten-nov ext %student-nov-ext 
Personeel 
Wetenschappelijk personeel 
Wp-onderwijs %wp-ow 0,4 
Wp-onderzoek %wp-oz 0,4 
Ondersteunend personeel 41,7 
Extern en 3 
Boeken 1300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
archiveren d c 0 b 1300 40 t,s,bk,c 44 0,01 7,7 v s z 
ate I ierwerk 1 d c g s-ov 6 op 1 3,5 t,s,ma,go 44 7,7 2,42 v s n 
ate I ierwerk 2 d c g s-ov 6 op 2,5 t,s,ea,go 44 7,7 2,42 v s n 
begeleiding 1 d c 0 s-ov 6 wp-ow/ext. 1 2 t,s,I 44 3,3 Ov s 
begeleiding 2 d c g s-ov 1 wp-ow/ext. 1 2 t,s,I 44 3;3 1,11 v s 
begeleiding 3 d c g s-nov 1 wp-ow/ext. 1 0,25 t,s,I 44 3,3 1,1 v s 
computerwerk 1 d c 0 s-ov 6 7 t,s,kc,gp 44 7,7 1,1 v s n 
computerwerk 2 d c 0 s-nov-int 6 2,5 t,s,kc,gp 44 7,7 1,1 v s n · 
computerwerk 3 d c 0 wp-oz 6 1 t,s ,kc,gp 44 7,7 t,1 v s n 
individueel werken 1 d c g s-ov 4 9 t,s,l ,gp 44 6,6 2,42 v s n 
individueel werken 2 d c 0 s-ov 4 2,5 t,s,l,gp 44 6,6 1,1 v s n 
individueel werken 3 d c g s-nov-int 2 20 t,s,l,gp,o 44 7,7 2,42 v s n 
individueel werken 4 d c g wp-ow 8 t,s,l ,gp,o 44 7,7 2,42 v s 
individueel werken 5 d c g wp-oz 8 t,s,l ,gp,o 44 7,7 .2,42 v s 
individueel werken 6 d c g op 1 24 t,s,l,gp,o 44 7,7 2,42 v s 
individueel werken 7 d c g ext 1 2 t,s,l ,gp 44 6,6 1,1 v s 
ontvangen 1 d c 0 op 1 24 t,s,p,c,o 44 9,9 Ov s 
pauzeren d c 0 ag 6 3 t,s,ba 44 3,3 Ov s 
presenteren 1 d c s-ov 16 wp-ow/ext. 0,5 t,s,I 44 3,3 1,1 v s 
teamwerken 1 d c 0 s-ov 6 6 t,s,l,gp,go 44 6;6 2,42 v s 
teamwerken 2 d c g s-nov-int 1 wp-oz/ext. 1 7,5 t,s,l,gp 44 6,6 2,42 v s n 
teamwerken 3 d c g wp-ow 2 /externe 2 t,s,l,gp 44 6,6 2,42 v s n 
teamwerken 4 d c g wp-oz 2 /externe 2 t,s,l,gp 44 6,6 2,42 v s n 
toiletteren d c g ag 1 1 toi ,st,was 44 4,4 1,1 v s n 
vergaderen 1 d c g s-ov 6 2 t,s,I 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 10 d c g p 16 1 t,s,1 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 11 d c g op 16 3 t,s,I 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 2 d c g s-ov 16 0,5 t,s,1 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 3 d c g s 6 40 t,s,l,go 44 3;3 2,42 v s n 
vergaderen 4 d c g s 9 wp/ext/op 9 1 t,s,I 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 5 d c g s-nov-int 5 wp-oz/ext. 7,5 t,s,I 44 3,3 1,1 V · s n 
vergaderen 6 d c g wp-ow 10 2 t,s,I 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 7 d c g wp-oz 6 3 t,s,I 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 8 d c g wp 4 7 t,s,I 44 3,3 1,1 v s n 
vergaderen 9 d c g op 4 5 t,s,1 44 3,3 1,1 v s n 
Overall d v s z 
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Q Database ruimte-aanbod ID 

Gebouw Verdieping Ruimtenummer Oppervlakte Oppervlakte type Dagdeel Daglicht Hoogte V/oerbe/asting Kenmerk ll:1eoouw 1vero1epmg 1 t<u1mrenummer I uppervtaKte UppervlaKte type IDagdeel iDagucm !Noogte 1 v1oeroe1asrmg '"enmerK 
Hoofdgebouw 0 835 bruto dag+avond Hoofdgebouw 2 7 4 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 0 31 27 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg Hoofdgebouw 2 9 46 netto dag+avond onvoldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 0 32 8 nuttig dag+avond voldoende specifiek normaal leeg Hoofdgebouw 2 13 4 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar toilet 
Hoofdgebouw 0 33 8 nuttig dag+avond voldoende specifiek normaal leeg Hoofdgebouw 2 14 4 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar toilet 
Hoofdgebouw 0 34 8 nuttig dag+avond voldoende specifiek normaal leeg Hoofdgebouw 2 15 9 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar toilet 
Hoofdgebouw 0 35 8 nuttig dag+avond voldoende specifiek normaal leeg Hoofdgebouw 2 17 2 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar toilet 
Hoofdgebouw 0 36 8 nuttig dag+avond voldoende specifiek normaal leeg Hoofdgebouw 2 19 23 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 0 37 8 nuttig dag+avond voldoende specifiek normaal leeg Hoofdgebouw 2 20 4 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 0 38 8 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg Hoofdgebouw 2 22 15 netto dag+avond onvoldoende algemeen normaal verk.v 
Hoofdgebouw 0 39 8 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg Hoofdgebouw 2 23 64 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.h 
Hoofdgebouw 0 40 8 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg Hoofdgebouw 2 24 9 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.v 
Hoofdgebouw 0 41 10 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg Hoofdgebouw 2 26 71 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.h 
Hoofdgebouw 0 42 10 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 0 43 10 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 0 44 542 nuttig dag+avond voldoende alg. +spec. normaal leeg 
Hoofdgebouw 1 835 bruto dag+avond 

Hoofdgebouw 2 27 70 netto dag+avond voldoende algemeen normaal verk.v 
Hoofdgebouw 2 28 77 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.h 
Hoofdgebouw 2 29 6 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.v 
Hoofdgebouw 2 32 6 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.v 

Hoofdgebouw 1 32 22 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg Hoofdgebouw 2 33 113 netto dag+avond voldoende algemeen zvvaar verk.h 
Hoofdgebouw 1 33 20 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 1 35 17 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 1 36 291 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 2 3326 bruto dag+avond 

Hoofdgebouw 2 34 71 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.h 
Hoofdgebouw 2 35 70 netto dag+avond voldoende algemeen normaal verk.v 
Hoofdgebouw 2 37 6 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.v 
Hoofdgebouw 2 38 88 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar verk.h 

Hoofdgebouw 2 2 106 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 5 110 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 8 117 nuttig dag+avond voldoende alg. +spec. zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 16 117 nuttig dag+avond voldoende alg. +spec. zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 17 110 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 21 106 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 29 76 nuttig dag+avond voldoende specifiek zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 30 53 nuttig dag+avond voldoende specifiek zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 33 22 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 33a 3 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 34 13 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 35 22 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 36 22 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 37 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 38 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 39 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 40 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 42 90 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 44 96 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 46 39 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 48 30 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 49 21 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 51 21 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 52 21 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 53 21 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 54 21 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 55 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 57 101 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 59 123 nuttig dag+avond voldoende specifiek ZV¥aar leeg 
Hoofdgebouw 2 63 108 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 71 45 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 71a 72 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 74 208 nuttig dag+avond voldoende specifiek zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 78 101 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 79 27 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 84 37 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 85 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 86 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 87 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 88 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 89 12 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 90 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 91 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 92 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 93 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 94 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 95 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen zvvaar leeg 
Hoofdgebouw 2 96 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 1 36 netto dag+avond voldoende algemeen zwaar leeg 
Hoofdgebouw 2 4 2 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar toilet 
Hoofdgebouw 2 5 9 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen zwaar toilet 
Hoofdqebouw 2 6 4 nuttiq daa+avond onvoldoende alaemeen zwaar toilet 

Hoofdgebouw 2 40 15 netto dag+avond onvoldoende algemeen normaal verk.v 
Hoofdgebouw 2 x 2 netto dag+avond onvoldoende algemeen zwaar schacht 
Hoofdgebouw 2 x 7 netto dag+avond onvoldoende algemeen zwaar schacht 
Hoofdgebouw 2 x 6 netto dag+avond onvoldoende algemeen zwaar schacht 
Hoofdgebouw 2 x 7 netto dag+avond onvoldoende algemeen zwaar schacht 
Hoofdgebouw 2 x 2 netto dag+avond onvoldoende algemeen zwaar schacht 
Hoofdgebouw 3 3326 bruto 
Hoofdgebouw 3 2 106 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 4 106 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 7 100 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 18 106 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 21 106 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 33 31 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 34 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 35 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 36 30 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 38 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 39 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 40 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 42 88 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 44 95 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 46 40 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 48 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 49 38 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 51 30 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 52 23 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 53 30 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 55 31 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 58 99 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
H oofdgebouw 3 64 107 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 70 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 71 43 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 72 48 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 78 28 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 80 94 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 84 37 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 85 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 87 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 88 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 89 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 91 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 92 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 93 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 94 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 95 18 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 96 24 nuttig dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 1 36 netto dag+avond voldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 4 2 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen normaal toilet 
Hoofdgebouw 3 5 9 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen normaal toilet 
Hoofdgebouw 3 6 4 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen normaal toilet 
Hoofdgebouw 3 7 4 nuttig dag+avond onvoldoende algemeen normaal leeg 
Hoofdgebouw 3 9 46 netto dag+avond onvoldoende algemeen normaal leeg 
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R Mogelijke ruimteaanbod ID 

Met behu/p van de NEN 1824 kan warden ingeschat wat het mogelijk ruimteaanbod is voor 
ID. Twee verschillende moge/ijkheden van het ruimteaanbod zijn berekend. 

De mogelijke nuttige oppervlakte met de bruto oppervlakte. 
Verdieping Aanwezige bruto Mogelijke nuttige Maximale hoogte 

oooervlakte oooervlakte 
0 835 585 Algemeen 
1 835 585 Algemeen 
2 3326 2328 Algemeen 
3 3326 2328 Algemeen 

Tota al 8322 5826 

De mogelijke nuttige oppervlakte met de bruto oppervlakte en de maximale hoogte. 
Verdieping Aanwezige bruto Mogelijke nuttige Maximale hoogte 

oooervlakte oooervlakte 
0 835 585 Soecifiek 
1 - - -
2 3326 2328 Specifiek 
3 - - -

Totaal 4161 2913 
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Fijne afstemming "de universiteit als multinational" 
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21 
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Resu/taat 
Da dee/ Ruimte 
1=1 ;2=2 • 

rvlakte ... 
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Restruimte 
Da dee/ Ruimte 
d+a o-a-n 4 
d+a o-a-n 28 

=/> d+a o-a-n 43 
=!> d+a o-a-z 4 
=/> d+a o-a-z 45 
=/> d+a v-a-n 4 
=!> d+a v-a-n 18 
=!> d+a v-a-n 18 
=!> d+a v-a-n 18 

d+a v-a-n 18 
d+a v-a-n 18 
d+a v-a-n 18 
d+a v-a-n 18 
d+a 18 
d+a 18 
d+a v-a-n 23 
d+a v-a-n 23 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 
d+a 24 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 
d+a 24 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 

=/> d+a v-a-n 24 
=/> d+a v-a-n 30 
=/> d+a v-a-n 30 
=/> d+a 31 
=/> d+a v-a-n 37 
=/> d+a v-a-n 38 
=!> d+a v-a-n 40 
=!> d+a v-a-z 4 
=!> d+a v-a-z 18 

d+a v-a-z 18 
d+a v-a-z 18 
d+a v-a-z 18 
d+a v-a-z 18 
d+a v-a-z 18 
d+a v-a-z 18 
d+a v-a-z 18 
d+a v-a-z 18 

21 
27 

d+a v-a-z 37 
d+a v-a-z 39 

1048 

• exclusief toiletten -= knelpunten 

>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 
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T Fijne afstemming "de klassieke universiteit" 

Afstemmin bestaand 0+1* Restruimte 
Da dee/ Ruimtet Oppervlakte Oppervlakte Da dee/ Ruimtet rvlakte 

0 d+a v-a-n 291 9% d+a o-a-n 4 
0 v-s-n d+a o-a-n 28 
0 v-s-n 20 d+a o-a-n 43 
0 v-s-n 20 =/> d+a o-a-z 3 
0 v-s-n 20 =/> d+a o-a-z 4 
0 v-s-n 20 =/> d+a o-a-z 45 
0 v-s-n 20 =/> d+a v-a-n 4 
0 v-s-n 20 =/> d+a v-a-n 18 
0 v-s-n 20 =/> d+a v-a-n 40 
0 v-s-n 24 =/> d+a v-a-z 4 
0 v-s-n 24 =/> d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 24 =/> d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 24 =/> d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 28 d+a v-s-z 88 d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 28 d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 28 d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 28 d+a v-a-n 30 >0%-10% d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 28 d+a v-a-n 30 >0%-10% d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 28 d+a v-s-z 208 >0%-10% d+a v-a-z 18 
0 v-s-n 43 >0%-10% d+a v-a-z 24 
0 v-s-n 43 >0%-10% d+a v-a-z 24 
0 v-s-n 43 >0%-10% d+a v-a-z 24 
0 v-s-n 43 >0%-10% d+a v-a-z 27 
0 v-s-n d+a v-a-n 94 >0%-10% d+a v-a-z 37 
0 v-s-n >0%-10% 491 
0 v-s-n d+a v-a-n 95 >0%-10% 

d 0 v-s-n >0%-10% 
d 0 v-s-n >0%-10% * exclusief toiletten 
d 0 v-s-n >0%-10% 
d 0 v-s-n >0%-10% knelpunten 
d 0 v-s-n =/> >0%-10% 
d 0 v-s-n 48 =/> >0%-10% 
d 0 v-s-n 48 =/> >0%-10% 
d 0 v-s-n 48 =/> 
d 0 v-s-n 48 =/> 
d 0 v-s-n 48 =/> 
d 0 v-s-n 48 =/> 
d 0 v-s-n 48 =/> 
d 0 v-s-n 48 =/> 
d 0 v-s-n 48 =/> 
d 0 v-s-n 48 d+a v-a-n 48 
d 0 v-s-n 48 d+a v-s-z 76 
d v-s-z 22 
d v-s-n 6 d+a v-a-z 13 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 d+a v-a-n 24 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 d+a v-a-n 24 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 d+a v-a-n 37 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 
d v-s-n 6 
d v-s-n 8 d+a v-s-n 8 
d v-s-n 8 d+a v-s-n 8 
d v-s-n 8 d+a v-s-n 8 0% =/> 
d v-s-n 8 d+a v-s-n 8 

t---'"~-t'-'--"-'_,_,~--t~-·~~0-~-io ~=-/->~~+'--'--'-~'--""t-~~~~-t 

t---'"....;;;;..-+'"'""'--'-'-''--""~--t~~~--'0~~--10 ~=_l_>~~+'--'-'--'-'-'-:.........;""+-~"'---'--'-~-t 
0% =/> 

t:;::-:;"'.'"-:-;:;--jl~lllfll'lil'l~lllllf~~~-,O~~;io ~=-/->~~+'--'--'-~'--""+->-O-~-o--1~0~%~-t 

d 8 d+a 8 v-s-n v-s-n 
d 8 d+a 8 v-s-n v-s-n 

d+a d 8 8 v-s-n v-a-n 
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rvlakte 
4 

28 
v-s-n 10 >0%-10% d•a o-a-n 43 
v-s-n d•a v-a-n 10 >0%-10% d•a o-a-z 
v-s-n d•a v-a-n 10 >0%-10% d•a o-a-z 
v-s-n d•a v-a-z >OO/o-10% d•a o-a-z 45 
v-s-n >0%-10% d•a v-a-n 4 
v-s-n >0%-10% d•a v-a-n 18 
v-s-n >0%-10% d•a v-a-n 40 
v-s-n >0%-10% d•a v-a-z 
v-s-n >0)-(>0)-(>0ll>0%-10% d•a v-a-z 18 
v-s-n >0)-(>0)-(>0ll >0%-10% d•a v-a-z 18 
v-s-n >0)-C>O)-C>O)I >0%-1 0% d•a v-a-z 18 
v-s-n >0)-(>0)-(>0)I >0%-10% d•a v-a-z 18 
v-s-n l 11 d•a v-a-z >OH>OH>Oll >0%-10% d•a v-a-z 18 
v-s-n I 11 >0}-(>0)-(>0ll>0%-1 0% d•a v-a-z 18 
v-s-n I 11 d•a v-a-z d•a v-a-z 18 
v-s-n I 11 d•a v-a-z 18 
v-s-n I 11 d•a v-a-z >0%-10% d•a v-a-z 18 
v-s-n I 11 >0%-10% d•a v-a-z 24 
v-s-n I 11 d•a v-a-z >0%-10% d•a v-aMz 24 
v-s-n I 11 >0%-10% d•a v-a-z 24 
v-s-n I 11 d•a v-a-n >0)-(>0)-(>0)1>0%-10% d•a v-a-z 27 
v-s-n I 11 >0)-(>0)-(>0)1>0%-10% d•a v-a-z 37 
v-s-n r 11 d•a v-a-n >0)-(>0)-(>0)1>0%-10% 491 
v-s-n I 11 >OH>0)-(>0ll>0%-10% 
v-s-n I 11 d•a v-a-n >0)-(>0)-(>0)1>0%-10% 
v-s-n 11 >0%-10% • exclusief toiletten 
v-s-n 11 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n 11 >0%-10% -= knelpunten 
v-s-n 1 11 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n 11 >0%-10% 
v-s-n 11 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n 11 >0%-10% 
v-s-n I 11 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n 11 >0%-10% 
v-s-n I 11 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n I 11 >0%-10% 
v-s-n I 11 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n I 11 >0%-10% 
v-s-n I 11 d•a v-a-z >0%-10% 
v-s-n I 11 d•a v-a-z >0%-10% 
v-s-n I 11 >0%-10% 
v-s-n I 15 >0%-10% 
v-s-n I 15 d•a v-s-z >0%-10% 
v-s-n I 15 >0%-10% 
v-s-n l 15 >0%-10% 

1: 1; 1::::~ I :~1 jd•a !v-a-n I 171 
v-s-n 16 

d•a 
d•a 

v-a-n 
v-a-n 

>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 

v-s-n I 16 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n I 16 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n I 16 d•a v-a-n >0%-10% 

1~ 1; 1::~~ I :~1 jd•a !v-a-n I 201 
v-s-n 18 

d•a v-a-z 
>0%-10% 
>0%-10% 
>0%-10% 

v-s-n I 18 >0%-10% 
v-s-n 18 0% =I> >0%1-10% 

1- 1; 1::::~ I ;:11d•a !v-a-n I 221 

v-s-n 21 
v-s-n I 21 

d•a 
5% =I> >0%-10% 

1---~0'°'01.;.io =I> >0%-10% 

0% =I> >0%-1 0% 
1----,0'"'0!.;.io =I> >0%-10% 

v-a-z 

v-s-n I 21 
v-s-n I 21 

0% =I> >0%-1 0% 
1-----1 >0%-10% 

1: 1; 1::::~ I ;~1 ld;a lv-a-n I 271 
v-s-n 29 

d•a 
d•a 

>0%-10% 
v-a-n 
v-a-z 

>0%-10% 
>0%-10% 

v-s-n I 29 >0%-10% 
v-s-n I 29 >0%-10% 
v-s-n I 29 d•a v-a-z >0%-10% 
v-s-n I 29 >0%-10% 
v-s-n I 29 >0%-10% 
v-s-n I 29 d•a v-s-z >0%-10% 
v-s-n I 29 >0%-10% 
v-s-n I 29 >0%-10% 
v-s-n I 29 d•a v-a-z >0%-10% 
v-s-n l 29 >0%-10% 
v-s-n I 29 >0%-10% 
v-s-n I 29 d•a v-a-z >0%-10% 
v-s-n I 29 >Oo/o-10% 
v-s-n I 29 >Oo/o-10% 
v-s-n I 29 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n I 29 d•a v-a-n >0%-10% 
v-s-n I 29 >0%-10% 
v-s-n l 29 >Oo/o-10% 
v-s-n >Q 0/o-10% 
v-s-n >0%-10% 
v-s-n >QO/o-100/o 
v-s-n >0°/o-100/o 
v-s-n >0°/o-10% 

>0°/o-10% 
v-s-n >0°/o-100/o 
v-s-n >0%-10% 
v-s-n >0%·-10% 
v-s-n >0%-10% 
v-s-n >0°/o-10% 
v-s-n >0%-10% 
v-s-n >0%-10% 
v-s-n d•a v-a-z >0%-10% 
v-s-n >0%-10% 
v-s-n 61 >0%-10% 
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Behoette de universiteit als multinational• 
Dagdeel Omgevinq Ruimtervoe Oooervlakte 
d+a o v-s-n 20 
d+a o v-s-n 20 
d+a o v-s-n 20 
d+a o v-s-n 20 
d+a o v-s-n 20 
d+a o v-s-n 20 
d+a v-s-n 20 
d+a o v-s-n 20 

d+a v-s-n 43 
d+a v-s-n 43 
d+a v-s-n 43 

d+a o v-s-n 43 
d+a o v-s-n 43 
d+a o v-s-n 43 
d•a o v-s-n 43 
d+a o v-s-n 43 
d+a o v-s-n 43 
d+a o v-s-n 48 

Afstemmina bestaand o+1" 
Oagdee/ RuimtervDP. QnnPrvfakte 
d+a v-a-n 291 

d+a o v-s-n 48 d+a 
~d~.-.~-ta~~~-+v--s~-n~~-;~~~-4~8~ 

542 

d+a o v-s-n 48 
d+a o v-s-n 48 
d+a o v-s-n 48 
d+a o v-s-n 48 
d+a o v-s-n 48 
d+a o v-s-n 48 
d+a o v-s-n 48 
d+a o v-s-n 48 
d+a o v-s-n 48 
d-+-a o v-s-z 22 
d+a lg v-s-n 6 
d+a IQ v-s-n 6 

d+a la v-s-n 6 

d+a la v-s-n 6 
d+a la v-s-n 6 
d+a lg v-s-n 6 
d+a lo v-s-n 6 
d+a la v-s-n 6 

d+a la v-s-n 6 
d-+-a lg v-s-n 6 

- lo ~- 6 
~:~:~:~-t:~"-~~-+:~~:~:~~~~-;--~~~-:~ ~:~:~:~-t:~:~:~~~~~-;--~~~-7i 
~d~+~a'---tla.._~~-+v~-s~-~n~~-+-~~~~8~ ~d~+~•~-tv~-~s-~n'--~-+-~~~~ 
d+a lg v-s-n B d+a v-s-n 

:d=•=•===:1a:======:v=-s=-=n=============8: :d=•=•===:v=·=s-=n============== 
~:~:~:~-t~~~~-+:-~:~:~~~~-;--~~~-:~ ~:~:~:~-t:-:~~-~~~-;--~~~-7i 

~:~:~:'---t:~"-~~-+:~~:~:~~~~-+-~~~~8~ ~:~:~:~-+:~:~:-~_~'--~-+-~~~~ 
d+a Q v-s-n d+a v-a-n 10 

~:~:~:~-t"-~~~-+:-~:~:~~~~-;--~~~-:~ ~:~:~:~-t~:~~:~~~'--~-+-~~~7~~~ 
d+a a v-s-n 8 
d-+- a g v-s-n 8 
d+a Q v-s-n B 
d+a a v-s-n B 

d+a Q v-s-n 8 
d+a a v-s-n B 

~:~:~:'---+"--~~~-+:~~:~:~~~~-+-~~~~~~~ ~:~:~:~-+:~:~:~:~'---~-+-~~~~~~~ 
d+a Q v-s-n 21 d+a lv-a-n 22 
~d-.-.~--t~Q~~-+-v--s---n~~-+-~~~-2~1 ...-~~~~~~~~~~--< 

d+a Q v-s-n 21 
d+a a v-s-n 21 
d+a g v-s-n 21 

~:-:-:~--+~~~~-+-:-~:-~~~~--+~~~-~~3~ ~d_+~•~~l_v-_a_-n~~~~~~-27~ 

d+a a v-s-n 57 
d+a a v-s-n 57 
d+a a v-s-n 57 
d+a .g v-s-n 57 
d+a !a v-s-n 57 
d+a 10 v-s-n 57 
d+a :a v-s-n 57 
d+a ·a v-s-n 57 
d+a lo v-s-n 57 
d+a Io v-s-n 57 
d+a 10 v-s-n 58 
d+a lo v-s-n 61 

Afstemmina 112 vloer 2+3" Resultaat Matcheis 
Daqdeel Ruimtervoe Oooerv/akte Oagdeel Ruimtervoe Qooervlakte Oagdeel Ruimtetype Oooervlakte 

1=1 :2=2 (0)-(-1)-(0) 14% =/> >OH>-1 l-(>Ol >0%-25% 
=I> >Ol-(>-1 H>O) >0%-25% 
=/> >Q)-(>-1)-(>Q) >0%-25% 
=I> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
=I> >OH>-1 H>Ol >0%-25% 
=/> >0)-(>-1 }-(>0) >0%-25% 
=/> >Q).(>-1)-(>0) >0%-25% 
=I> >0)-(>-1 )-(>0} >0%-25% 

=/> >0)-(>-1)-(>Q) >0%-25% 
=/> >Ol-(>-1 )- (>Q) >0%-25% 
=I> >0}-(>-1 )-{>0} >0%-25% 

::=:=:===::=:=::=~============;=~= ~ ~ ~ :~~~ ~::~~::~ :~ : 
21% =/> >OH>-1)-(>0) >0%-25% 
21% ~=-,,~~+'-,~O~l·-~(>--1-ll-·-!->~Ol'+->O~o/.~,--2~5-%~~ 

d+a v-s-z 52 1=1 :2=4 0)-(0)-(+1 ) 
~d~+~a--tv~-~s-~,'----+----5='2~ 1=1 :2=5 OHOH+1 l 

21% - /> >Ol-(>-1)- (>Q) >0%-25% 
21% r:~,,~~+>--,~o)~-~<,--1~1)~·-(->~01'+->0~0~~~-2~5~~~, --+ 

::=:=====::=:=:=:~============:=;~ ~ ~~ :~~~ ~::~: ~ ~:~: ~ 
d+a v-a-z 48 1=1 :2=2 Ol- -1 -(+1 
rd,_+~a--tv~-~.~_,'----+----478~ 1=1 :2=3 Ol- -1 -(+1 

5% =/> >OH>-1 H>O) >0%1-25% 
5% ~=-/>~~+'-,-O~l·-~l>--1-ll-·-l->-Ol...,_>0-,-~--2-5-%~~ 

~~~ r=~~:~~+--:~~~~:~~~·=-~~~:~~:~~~::~~~'+-=~~:~~~~;~;~~~: -; 
~d~·~•--+v~-~·~-n'----+----4~3~ 1=1:2=2 0)- -1 -IOl 

::=:=:===::=:=:=:~============:=~~ i:~ .~=~ (~;:(:i):l~! 
2% =/> >0)-{>-1 )-(>0) >0%-25% 
2% ~=-,,~~+-,-0).~-~(>--1-ll-·-(->-0)...,_>0~0-~--2~5~o/.-, --+ 

0% =I> >OH>-1)-(>0l >0%-25% 
3% r=~,,~~+>--,~O~l·-~l>--1~1l~·-l~>~Ol'+->0~0,_~~-2~5~o/.~o -; 

=/> >Q)-(>- 1)-(>Q) >0%-25% 
=I> >0)-(>-1)-(>0) >0%-25% 
=I> >O - >-1)- >O >0%-25% 
=I> >O - >-11- >O >0%-25% 
=I> >0 - >-1 )- >O >0%-25% 
=I> >O - >-1)- >O >0%-25% 
=I> >O - >-1)- >O >0%-25% 
=I> >O - >-1 - >Ol >0%-25% 
=I> >O - >-1 - >Ol >0%-25% 
=I> >O - >-1 - >Ol >0%-25% 

rd~+~•--tv~-~·~-n'----+----2~3~ 1=1:2=2 0)-(- 1)-(0) 5% r=~l> __ +'-->-"0.._-~>--1-"'-'-->.::.0l'+->.::.0°'-'Vo~-2'-'5~o/.=-o ~ 

=~=:=:===::=:==-=-~=============~: ~=~~~=~ 6~:~:~ ~{:~ 6~ r~~~:--+--:~~~:~:-:1~1 ~:~:.,,,6~'+-:,,,~~,,v:...,:;,.,~~~~: -; 
~d_+_a_-+v_-_a_-z __ -+-----6~ 1=1:2=2 0)-(-1)-(+1) o0~o0 r:_~',>,--+'-->~0~-~>--1~-->~0l'+->~Oo/.~o~-2~5~o/.=-o -; 
d+a v-a-z 6 1=1 :2=2 0 -(-1 )-(+1 ) -11 >O - >-1 - >Q) >0%-25% 
rd,_+~a--tv~-~.~_,'---+------,6:; 1=1 ;2=2 0 -(-1)- +1 0% 1-=-'-l> __ +'-->.::.0.._-,_>_-1-"'-'-->.::.0l'+->.::.O'"'Yo...:-2:.:5"''"=-o ~ 
l-d~+~a--+v~-~·-=-z'---+----6~ 1=1 ;2=2 0 -(-1)- +1 0% =I> !(>0)-(>-1 - >0) >0%-25% 

::=:=:===::=:=:=::=============:: ~~~;;~; ~ ~~~~ ;~ :~ ooo;oo ::_=~;1,>,~~~~::::~:~:~:~:~:1:1 :::::~~:~=:~~:;,:~;:~:~:o ~: 
1-:,.-:~:--tv_--'-a~-z'---+----:::i ~~~ ~;~; ~~:~~ ~ ~1 :~ ) O;o I-=~/>--+'--:~~._)) ~._((:-:'-'~'-':'-:~~;'+-:.::.~:"'~:~~;~;'-'~'-:~ 
rd~+""a--t:~:~:~~:'---+----6~ 1- 1:2=2 0 -l- 1 - +1 0% ~=-,,--+l<-,,-0-l--(>---1l--(->-Ol'-+->-0°-Yo--2-5~o/.-, --< 
rd~+~a--+v~-~.~_,'---+----6~ 1=1 :2=2 m-l-1 - +1 0% - /> >O - >-1 - >0) >0%-25% 

::=:::::===::=:=:::;~:=====:=======~= ~~~ ~;~; ~~~~: ~ ~ :~ ~~ ~==~:====~~=~~~:~:=:~~ =:~:~~~~==~~:~~=~;~;~~=: =~ 
~d~•~·~~~~~·-=·''-~~~~~-6~ _1_=~1"':2_==-2-+"=~~~ ·-~~ :-~2_l·-~(+'-1-+-~~__,oo"'~~o ~- ~===,',>::;::;::;::;~~>~0:-:>::;-~1 ~-~>~0~l =>~0'~~~-2~5~~:0 ::;~ 

)=1:2=2 01-\01- 0 71 >O - >-1 - >Ol >0%-25% 

1-1-=~1 "':2~==-2+"0,__l·-..,O~n--~O'--"~~~-=O"'o/.~o ... =_/>~~+->-0~-->_-1~·->_0)._.....>~0°~~~-2_5_o/._,__, 
r1~=~1 "': 2""-=-2+"0,__l·-_.,110;.<ll-·-=-o'--" ___ ...:O'"o/.~o ... =_1> __ +1<_,,_0~)-~(>_-_1 l_-(_>_Ol._.....>_O'_V,_·2~5~%-~ 
1-1_=_1 _:2_=~2_,...,0.l-~(O_ll_-_o__, ___ ~O-o/.~o 1-=-l> __ +l<-'>~O-l-.>_-_1 }--->~Ol._.....>~Oo/.~o-=-2~5_o/._o --+ 
... 1_=_1 _:2_=_2...._0_l ·--(IO_ll_-_o__,~~~-O_o/.~o 1-=~/>~~+'->~0~l-.>_-~1)...:·->~0'+->~0'~~~-2~5~%,.--'l 
r1~=~1 "': 2,.-==-2-+"=0~l ·-7CIO~ll~- (~'Ol;,--,~~~-:O"'o/.71o 1-=~/>~~+'-->~0.._l-._>_-'-'1l...:·->~O'+->~Oo/.~o~-2~5~o/.~o-; 
r1-=~1 "': 2~=?2+"0,__l··._l·-~1~l-~1'0"'-'l-~~~O"'o/.~o 1-=-'-/>~~+'-->...:0.._l-,_>_-'-'1l'-'-.._>~0'+->.::.0'"'~~-2~5~o/.=-o ~ 
1-1~=~1~:2~==2 +"0,__l ·-._1·-~1.._l-_.,1'0"'-'l~~~...:O'-'o/.~o 1-=-/>~~+'->_0_l-.>_-_1l_-_,_O._.....>_Oo/._o_-2~5~o/.-' --< 
1-1-=_1_:2_=_2_,_,_0_l·-.(·-_1_ )-~('0..._.l '-___ 0_%~ 1-=-/> __ +l<~'>~O-l-.<>_-_1 l...:·<->_Ol._.....>~Oo/._o_-2_5_o/._o --< 
,1_=_1~:2_=~2~·(10~)--·(-_1,__l·-('0-J)-+-~~~25_o/._,o 1-=~/>~~+'->~0~-.(>_-~1l...:·~>~0)'+->70o/.~o~-2~5~o/.,_o -; 
1=1 :2=2 Ol-l-1l-10l 25% -/> >O -l>-11- >Ol >0%-25% 

·~1~--:1~:2=-="'2-i..o~n-~-1-..,1~1-~10=-n-+~~-?25~0~~ 1-=""'.,,~~+'-,~o'--'"1,--'"'1)""-'-,~o'+-1,=-0°~~-=~~5,_~~, --+ 
d 1-1~-~1~: 2~=?2+"0'--1 .. "'-1 .. ~1 .... 1 -""1+'--1-+-~~~1"3"'o/.~ r-"-~--+"-"''-'--"'-'-'"-+-=.,"--'~'--1 

+a v-a-z i-1~=~1~·.2~=.::.2+"'0"'---"'-,_~1'-)-"'-'+...:1.Lj----1-"3'-'M~o r=~/> __ ..,_>.::.0'--·(.._o>_-1;,l)-l-_>0""))+->0=..'li:.:;o·...:2c;5~%'--I 
d+a v-a-z ,,-\· -\ 70 - /> (>0 -(>-1)- >0) >0%-25% 
~d-.-.~--+v---.--,~~-+-~~~-9~ i-1-=-1-: 2_=_2+1(~10-).--(.--1-)-·(+-1"+-~~-1-3-o/.-<, ~:-,,~~...-...>-Ol,..-(~,,--1-ll--(->0_))_,_>0_% ___ 2_5_%--1 
~d~+~a---+v~-~·-~''---+-----:9~ 1=1 :2=2 0)-(-1 H+1 13% ~=-,,--...-...,~Ol--l-,>--1-ll""'-l->O'-"+-,O~'A~o-~2~5-%__, 
~d~+~a--+v~-~·--=''----+----~9::i 1 =1 :2=2 m-l-1 \-(+1 13% r=~/> __ +'-->~0'---1.._o>_-1;,ll_,-l_>O=-+->O'-o/."'o·_.,2~5~%'-4 
~:: :~::: 1-1_=_1_:2_-_2...._0.)-_(-_1_ )·-.(+_1"'+-___ 13,.-o/._,o ~=-/> __ .....__>_Ol_·-(~'>_- 1_1 l_,-(_>O.,....._>O,.-o/.~o--2_5_% _ _, 

~d=•::•===:v;::-:;;:a-~z====~========:~ ~ ~ ~ :;~; I(~::~:~ ::~:~ ~ ;~ ~~-;:--...-...:-~:-::~~:-: ~-: :-:~-=~-))'+-:~-~-:·-_;-;-~:--< 
,1~=-1~:2=-=_.,2....,,o;.<ll-1-1_-1,__1-_10=-n-+~~-,,.6~o/.~, ~-=/>====:~>~O\~·-l~,>=-1~~-l=>o;~=>0~'~~~-2~5~%==~ 
1-1~=~1~:2~==2+"'0'--l-._1-...:1 ,__l·-_.,10,__ll-+-~~~2=-0'-'o/."lo r=~/>~~+>...>~Ol~·-1~'>--1"-'-l_>O=-+->O~o/.~o~-2~5~%'--4 ... 1_=_1~: 2_=_2......,o_i-_c-_1_i·-.<10_,l-+-~~~5-%.... ~=-',~~.....__>_OJ,..·-f~>_-1_1i_--c_,o......,_>0_%_-2~5~%~-< 

d+a v-a-z I 21 1=1:2=2 l<OH-1)-(+1 0% =/> >0)-(>-1)-(>0) >0%-25% 
~d~.=-.---+v--~._~,'---+----2=-1:1 1=1 :2=2 OH-1 H+1 0% ~=-,,--+'-,-Ol~·-<~,,-_ 1-n""'--1-,>0......,_>0-o/.-,--2-5_% _ _, 

~d~+~a--+v~-=•·...:''----+----2,,_1'-l 1=1 ;2=2 m-l-1 \-(+1 0% r=~/> __ +'-->~Ol~·-1'~>--1~1 \__,·-,._>~0'+->0~0~Yo~-2~5~%'--4 
~d_+_a_~v_-_a-_z __ ~ ___ 2_1~ 1=1 :2=2 0)-(-1)-(+1 0% r=~i> __ +'-->~0)~·-C~>--1"1)_,·+_>"'0'+->0.::.o/.:.;:o~-2"'5-'-%'-4 

... 1_=_1_: 2~=~2 ....... <0,__l--<-_1_»-.c1o_ll-+-~~~17_o/.-<o ~=-/>~~...._>_Ol~·-<.>_- 1_1)_·-f_>_O-+->O_o/._o~-2~5~%~_, 
d+a v-a-z 54 1=1 :2=2 0)-(-1 -(+1) 0% =/> (>0)-(>-1)-{>0) >0%-25% 
~d,..-+~a--tv~-~a-~n'----+----6"'0::i 1=1 :2=2 m- -1 - Ol 5% ~=-,,--+IL>-Ol~ .. ~,-- 1-1 )-.• -, -Ol'+->-0'-Yo--2-5_% _ _, 

~d~+~•--+v~-~•-~n'----+----6~0~ 1=1:2=2 Ol- -1 -(Ol 5% 1-=~/> __ +'-->~0._)-~>--1~11~·-~>~0'+->~0o/.~o~-2~5~%'--'l 
1-d_+_a_-+v_-_a-_n __ -+-___ 6~1~ 1=1:2=2 0)- -1 -(0) 7% r=~/> __ ....... >~Ol~·-~>--1"')~-->~0'+->"0o/.:.;:o~-2~5~%'--'l 
~d_+_a_-+v_-_a-_n __ -+-___ 6_1~ 1=1:2=2 0)- -1 -(0) 7% 1-=~/> __ +'-->~0~)-~>--1"1)'-'·-->.::.0'+->.::.0°:.;:y,...:_2:.;:5..:.%=--'l 
d+a v-a-n 61 1=1 :2=2 0 - -1 - 0) 7% =I> >0)- >-1 )- >0) >0%-25% 
~d,_+~a--tv~-~a-~n'----+----6'°7::i 1=1;2=2 o - -1 - Q) 18% 1-=-,,--+'(-,,-o~-~,--~1)-·-(->-0l-+->-O'll-0--2-5_%_.,. 

~d~+~a--+v~-~a-'--n'----+----6.::.7~ 1=1:2=2 0 - -1 - m 18% =/> >O - >-1 )-(>0 >0%-25% 
l-d,__+~a--+v~-~·-=-z'---+----64"-'! 1-1 ;2-2 0 - -1 · +1 12% 1-_~,,--+>--,~0~-~,--1~1l'-'·-l->~0'+->7o0~y,~-2~5~%,_'l 
i-d_+_a_-+v_-_a_-z __ -+-___ 64.,..,.., 1=1:2=2 0 - -1 - +1 12% =/> >O - >- 1)-(>0 >0%~25% 

~d_+_a_-+v_-_a_-n __ -+-___ 6_8~ 1=1:2=2 (0)-(-1 - 0) 20% ~==/>====1~>~0~-~>=-~11~·-l~>~O~=>~Oo/.~o~-2~5~%~=~ 
d+a v-a-z 72 1=1 :2=2 (0)-(-1)-(+1 25% =/> >O - >-1)-(>0 >0%-25% 
rd,_+~a--tv~-~.~_,=----+---=73~ 1=1 :2=2 (0)-(-1 l-1+1) 20% 1-=-,,--+lf'_>_O-l-·<,---1 l-_,-, -0 ....... >~0°-v,~-2~5~%-~ 

Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

Restruimte 
Daadeel RuimtervrlQ Onrl&'rvfakte 
d+a o-a-n 4 
d+a o-a-n 43 
d+a o-a-z 4 
d+a o-a-z 45 
d+a v-a-n 4 
d+a v-a-n 18 
d+a v-a-n 18 
d+a v-a-n 23 
d+a v-a-n 23 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 24 
d+a v-a-n 30 
d+a v-a-n 37 
d+a v-a-n 38 
d+a v-a-z 4 
d+a v-a-z 21 
d+a v-a-z 39 

519 

• exclusief toiletten -= knelpunten 

123 



Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

V Aanpassingsmogelijkheden "de klassieke universiteit" 

Behoefte de universiteit ats multinational* Afstemming bestaand 0+1* Afstemming verdieping 2 + 112 3* Resultaat Matcheis Restruimte 
Dagdeel Omgevina Ruimtetvpe Opperv/akte Dagdeet Ruimtetvpe Oppervlakte Dagdeel Ruimtetype Oppervlakte Dagdeel Ruimtetvpe Oppervlakte Dagdeel Ruimtetvpe Oppervlakte Dagdeel Ruimtetvpe Oppervtakte 
d 0 v-s-n 10 d+a v-a-n 291 1=1 ;+2 (0)-(-1 )-(0) 9% =/> 11>0)-l>-1 H >O) >0%-25% d+a o-a-n 4 
d 0 v-s-n 20 =/> I (>OH>-1 H>O) >0%-25% d+a o-a-n 28 
d 0 v-s-n 20 =/> I (>Ol-l>-1 l-l>Ol >0%-25% d+a o-a-n 43 
d 0 v-s-n 20 =/> I (>Ol-l>-1 l-l>Ol >0%-25% d+a o-a-z 3 
d 0 v-s-n 20 =/> I l>OH>-1 l-1>0) >0%-25% d+a o-a-z 4 
d 0 v-s-n 20 =/> >0)-1>-1 )-(>0) >0%-25% d+a o-a-z 45 
d 0 v-s-n 20 =/> >0)-(>-1 )-(>O) >0%-25% d+a v-a-n 4 
d 0 v-s-n 20 =/> >OH>-1 H>Ol >0%-25% d+a v-a-z 4 
d 0 v-s-n 20 =/> I (>OH>-1 H>Ol >0%-25% d+a v-a-z 24 
d 0 v-s-n 24 =/> I (>OH>-1 H>Ol >0%-25% d+a v-a-z 27 
d 0 v-s-n 24 =/> I (>O H>-1 l-1>0) >0%-25% 186 
d 0 v-s-n 24 =/> I C>OH>-1 l-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 24 =/> I C>0)-1>-1 l -1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 28 d+a v-s-z 29 1=1 ;+2 0)-(0)-1+1) 4% =/> >0)-(>-1 )-1>0) >0%-25% • exclusief toiletten 
d 0 v-s-n 28 d+a v-s-z 29 1 =1 ;+2 0)-(0)-(+1) 4% =/> >0)-1>-1 H >Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 28 d+a v-s-z 29 1 =1 ;+2 llOHOl-1+1) 4% =/> I (>OH>-1 H >Ol >0%-25% knelpunten 
d 0 v-s-n 28 d+a v-a-n 30 1 =1 ;+2 110)-(-1 )-(0) 7% =/> ll>Ol-l>-1 l-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 28 d+a v-a-n 30 1 =1 ;+2 110)-(-1 )-(0) 7% =/> 11>0)-l>-1 )-(>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 28 d+a v-s-z 28 1 =1 ;+2 0)-10)-1+1) 0% =/> >0)-1>-1 l-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-s-z 45 1 =1 ;+2 0)-10)-1+1) 5% =/> >0)-(>-1 )-(>O) >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-s-z 45 1=1 ;+2 0)-(0l-1+1) 5% =/> I (>Ol-l>-1 H>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-s-z 45 1=1 ;+2 l<OHOl-1+1) 5% =/> I (>OH>-1 H>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-s-z 45 1=1;+2 110)-(0)-1+1) 5% .• =/> ll>Ol-l>-1 l-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-a-n 47 1=1 ;+2 0)-(-1 )-(0) 9% =/> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-a-n 47 1=1 ;+2 0)-(-1)-(0) 9% =/> >0)-(>-1 )-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-a-n 48 1=1 ;+2 OH-1HOl 11% =/> I (>OH>-1 l-l>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 . d+a v-a-n 48 1=1 ;+2 110)-(-1)-(0) 11% =/> ll>OH>-1 l-l>O) >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-a-z 47 1=1 ;+2 110)-(-1)-(+1) 9% =/> I l>OH>-1 l-l>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 43 d+a v-a-z 47 1 =1 ;+2 110)-(-1)-(+1) 9% =I> I C>Ol-l>-1 l -l>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 d+a v-a-n 542 1=1 ;+2 (0)-(-1 )-(0) 3% =/> I (>OH>-1 l-l>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> l<>OH>-1)-(>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> l>Ol-l>-1 )-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> 1>0)-1>-1 )-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> (>0}-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> (>OH>-1 l-l>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> (>Ol-l>-1 l-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> >OH>-1 l-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 =/> >0}-(>-1 )-1>0) >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 d+a v-a-n 48 1 =1 ;+2 (0)-(-1 )-10) 0% =/> >0)-1>-1 H>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 48 d+a v-s-z 50 1=1 ;+2 (0)-(-1)-(0) 4% =/> (>0)-1>-1 H>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-z 22 d+a v-s-z 26 1=1 ;+2 (0)-(-1)-(0) 18% =/> (>OH>-1 H>Ol >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-z 6 1 =1 ;+2 110)-(-1)-1+1) 0% =/> 1>0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-z 6 1 =1 ;+2 (0)-(-1)-(+1) 0% =/> 1>0)-1>-1 )-(>0) >0%-25% 
d IQ v-s-n 6 d+a v-a-n 6 1 =1 ;+2 0)-(-1 )-(0) 0% =/> >0}-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d 19 v-s-n 6 d+a v-a-n 6 1 =1 ;+2 0)-(-1)-(0) 0% =/> >0)-(>-1 )-(>O) >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-n 6 1 =1 ;+2 (0)-(-1 )-(0) 0% =/> l >OH>-1 H >Ol >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-n 6 1 =1 ;+2 (0)-(-1)-(0) 0% =/> (>OH>-1 l-(>Ol >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-n 6 1=1;+2 (0)-(-1 )-(0) 0% =/> (>OH>-1 l-(>Ol >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-n 6 1=1;+2 (0)-(-1 )-(0) 0% =/> (>0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-n 6 1=1;+2 (0)-(-1 )-(0) 0% =/> 1>0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d 19 v-s-n 6 d+a v-a-n 6 1=1;+2 0)-(-1 )-(0) 0% =/> (>0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d lg v-s-n 6 d+a v-a-n 7 1=1 ;+2 0)-(-1 )-(0) 17% =/> (>0}-(>-1 )-(>O) >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-n 7 1=1 ;+2 (0)-(-1)-(0l 17% =/> (>0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 6 d+a v-a-n 7 1 =1 ;+2 (0)-(-1)-(0) 17% =/> ,l>OH>-1 l-1>0) >0%-25% 
d a v-s-n 6 d+a v-a-n 7 1 =1 ;+2 IOH-1)-(0) 17% =/> . 1>0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d a v-s-n 6 d+a v-a-n 7 1 =1 ;+2 10)-(-1 )-(0) 17% =/> I (>OH>-1 )-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 8 d+a v-s-n 8 1 =1 ;+2 10)-(0)-10) 0% =/> (>0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d g v-s-n 8 d+a v-s-n 8 1 =1 ;+2 10)-(0)-(0) 0% =/> (>0}-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d g v-s-n 8 d+a v-s-n 8 1=1 ;+2 10)-(0)-(0) 0% =/> (>0)-(>-1 )-1>0) >0%-25% 
d a v-s-n 8 d+a v-s-n 8 1=1 ;+2 (0)-(0}-(0) 0% =/> I (>OH>-1 )-l>Ol >0%-25% 
d a v-s-n 8 d+a v-s-n 8 1=1 ;+2 (0)-10)-(0) 0% =/> I (>OH>-1 l-l>Ol >0%-25% 
d a v-s-n 8 d+a v-s-n 8 1=1;+2 (0)-(0)-(0) 0% =/> I (>0)-(>-1 H >Ol >0%-25% 
d IQ v-s-n 8 d+a v-a-n 8 1 =1 ;+2 (0)-(-1 )-(0) 0% =/> 1(>0}-(>-1 )-(>0) >0%-25% 



Universiteiten & strategisch ruimtebeheer 

Behoefte de universiteit a/s multinationar Afstemming bestaand 0+1· Afstemmina verdieping 2 + 112 3" Resultaat Matcheis 

Dao dee/ Omoevina Ruimtelvn13 0"'"""fV/akte Daadeel RuimtetvnA On,,,.rv/akte Oaadee/ I Ruimte"'"""" 0"""°rvlakte Dandee/ Ruimtet.,,..,,,. o ... ......,.rvlakte Dandeel Ruimtervne Oooervlakte 

d la v-s-n 8 d+a v-a-n 8 1=1 :+2 0\-(-11-101 0% =I> >0\-(>-1\-(>0\ >0%-25% 

d lg v-s-n 8 d+a v-a-n 8 1=1 :+2 0\-(-1\-(0\ 0% =I> >0\-(>-1 \-(>0\ >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-n 10 1=1 :+2 Q\-i-1\-76\ 25% =/> >0)-(>-1 )-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 8 d+a v-a-n 10 1=1 :+2 6W-1T-76\ 25% =I> l<>OH>-1\-(>0l >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-n 10 1=1 :+2 01-1-1\..101 25% =I> >0\-1>-1 \-(>0\ >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1 :+2 0)-(-1\-(+1\ 0% - /> >OH>-1 \-f>O\ >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1 :+2 01-r-1~1.11 0% =/> >0)-(>-1 \-(>0) >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1 :+2 6'-7-1\- +i\ 0% =/> >OH>-1 \-(>0) >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1 ;+2 0\-(-1 \-{+1\ 0% =/> >0\-{>-1 \-{>01 >0%-25% 

d lg v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1 :+2 0\-(-1\-{+1\ 0% =I> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1 :+2 ow-1\:I+i\ 0% ==/> 1(>0)-(>-1 \-(>0) >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1;+2 01-1-11-1+11 0% =/> >0\-{>-1 \-l>Ol >0%-25% 
d lg v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1 :+2 0\-1-1\-{+1\ 0% =/> >Ol-(>-1 )-(>Q) >0%-25% 

d la v-s-n 8 d+a v-a-z 8 1=1 :+2 0\-1-1\-1+1\ 0% - /> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 

d lo v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1=1:+2 ow-1\:I+i\ 0% =/> I (>OH>-1 H>Ol >0%-25% ·-
d la v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1=1 :+2 01-(-1\..1+1 1 0% =/> >0\-{>-1 \-(>0\ >0%-25% 

d la v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1=1 :+2 0\-1-1\-1+1\ 0% =/> >0\-{>-1 \-(>0\ >0%-25% 

d la v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1=1 :+2 0\-1-1\-l+ii 0% =/> >0)-(>-1 \-(>0) >0%-25% 

d lo v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1=1:+2 ow-1\:I+i\ 0% =/> >0\-(>-1 \ -(>0\ >0%-25% 

d a v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1;:1:+2 01-1-11-1+1\ 0% =/> >O\-l>-1\-f>O\ >0%-25% 

d g v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1=1 :+2 0\-1-1\-1+1\ 0% - /> >0)-(>- 1 )-(>0) >0%-25% 
d a v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1=1:+2 0\-1-1\-{+1·\ 0% =I> >OH>-1)-(>0l >0%-25% 
d Q v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1=1 :+2 6W-iW+1\ 0% - /> >OH>-1H>Ol >0%-25% 

d a v-s-n 11 d+a v-a-z 11 1:1 :+2 01-1-11-1+1\ 0% =/> >OH>-1\-1>0\ >0%-25% 
d a v-s-n 11 d+a v-a-n 11 1=1:+2 01-1-11-{Q\ 0% =/> >0\-{>-1 )-(>0\ >0%-25% 

d la v-s-n 11 d+a v-a-n 11 1=1:+2 0\-(-1\-10\ 0% -/> >OH>-1\-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 ;+2 6\- -IT- o\ 9% =/> >0\-(>-1 \-(>0\ >0%-25% -· 
d lo v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1:;;:1 ;+2 6\- -11- 01 9% =I> >Ol-(>-1 )-(>Ol >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 01- -11-01 9% =I> >0)-(>-1\-{>0) >0%-25% 
d lg v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 (0\- -1\-0\ 9% =I> >OH>-1)-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 0\- -1\- 0\ 9% =I> I (>OH>-1 H>O\ >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 cow-1Wo\ 9% =/> >0\-(>-1 \-1>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 01-1-11-10\ 9% =I> >O\-f>-1 \-(> Q) >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 0\-1-11-{Q\ 9% =I> >0)-(>-1\-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1:+2 0\-1-1\-(Q\ 9% =/> >O - >-1\-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1:+2 0 - - 1 -0 9% -/> >O >-1\-1>0) >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 0 - -1 -0 9% - /> >O - >-1\.-(>Q) >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 0- -1 -0 9% =I> >O - >-1\-1>0) >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 0- -1 -0 9% =/> >O - >-1 \-(>0) >0%-25% 

d la v-s-n 11 d+a v-a-n 12 1=1 :+2 0- -1 -0 9% =/> >O -(>-1\-1>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-z 12 1=1 :+2 OW-1l-(+1\ 9% =/> >0~(>-1)-(>0 >0%-25% 
d lo v-s-n 11 d+a v-a-z 12 1=1 :+2 ow-1\:1+1\ 9% =/> >Q\-{>-1 \-1>0 >0%-25% 
d la v-s-n 11 d+a v-a-z 12 1=1:+2 01-1-11-1+11 9% =I> >O -(>-1)-(>0 >0%-25% 
d lg v-s-n 15 d+a v-a-z 15 1=1 ;+2 0\-(-1\-{+1) 0% =/> >O -(>-1\-(>0 >0%-25% 
d lo v-s-n 15 d+a v-s-z 18 1=1 :+2 0\-I0\:( .. 1\ 20% =I> >O -l>-1\-t>O >0%-25% 
d la v-s-n 15 d+a v-s-z 18 1=1 :+2 0)=70W+1 ) 20% =I> >O -(>-1)-f>O >0%-25% 
d la v-s-n 15 d+a v-s-z 18 1=1:+2 01-10)-1+1 ) 20% =I> >O -(>-1H>O >0%-25% 
d la v-s-n 16 d+a lv-a-n I 17 1=1 :+2 01-1-11-10\ 6% =I> >OH>-1\-1>0 >0%-25% 
d la v-s-n 16 d+a v-a-n 18 1=1 :+2 0)-1-1\-{Q\ 13% =I> >OH>-1 \-1>0 >0%-25% 
d la v-s-n 16 d+a v-a-n 18 1=1 ;+2 m:r-1\-70\ 13% =I> >01-(>-1 )-(>0 >0%-25% 
d lo v-s-n 16 d+a v-a-n 18 1=1 :+2 oT-7-iWO\ 13% =I> >0)-(>-1 )-(>0 >0%-25% 
d la v-s-n 16 d+a v-a-n 18 1=1 :+2 01-1-11-101 13% =I> (>0H>-1H>O >0%-25% 
d la v-s-n 16 d+a v-a-n 18 1=1 :+2 0\-(-1\-10\ 13% =/> >0\-{>-1\-1>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 18 d+a lv-a-n I 20 1= 1:+2 0\-1-1\-(0\ 11% =/> >Ol-(>-1 \.-(>Q) >0%-25% 
d lo v-s-n 18 d+a v-a-z 18 1=1 :+2 0\-1-1\~ +1\ 0% -/> >0)-(>-1 \-(>0) >0%-25% 
d lo v-s-n 18 1=1 :+2 ow-IT- +i\ 0% =/> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 18 1=1 :+2 01-1-11- +1 1 0% =I> 1(>0\-(>-1 \-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 18 1=1:+2 0\-(-1\- +1 \ 0% =/> >0\-(>-1\-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 21 d+a lv-a-n I 22 1=1 :+2 0\-(-1\- 0\ 5% =I> >Ol-l>-1 )-1 >Ol >0%-25% 
d lo v-s-n 21 d+a v-a-z 21 1=1 :+2 01.:/-1\:"i+i\ 0% =I> >0)-(>-1)-( >0) >0%-25% 
d la v-s-n 21 1=1 :+2 o,-/-1 1- +1 1 0% =/> 1(>0 -(>-1 H>Ol >0%-25% 
d la v-s-n 21 1:::1 :+2 01-1-11-1+1 \ 0% - I> >O -l>-1\-1>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 21 1=1 :+2 0\-(-1\-(+1\ 0% =/> >O -l>-1 )-1 >Ol >0%-25% 
d la v-s-n 21 1=1 :+2 0\-1-1\:r+1i 0% =/> >O -(>-1 )-( >0) >0%-25% 
d lo v-s-n 23 d+a lv-a-n I 27 1=1 :+2 QW-1\:76\ 17% =I> >O -(>-1)-(>0l >0%-25% 
d la v-s-n 29 d+a v-a-n 30 1=1 :+2 01-1-11-101 3% =I> >O -l>-1 H >O\ >0%-25% 
d lg v-s-n 29 d+a v-a-z 30 1=1 :+2 O\-f-1\-1+1 \ 3% =I> >O -l>-1l-l>Ol >0%-25% 
d la v-s-n 29 d+a v-a-z 30 1=1 ;+2 0\-1-1\-1+1\ 3% =I> >O ,-(>-1\-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 29 d+a v-a-z 30 1=1 :+2 6W-1W+i\ 3% =I> l r>OH>-1\-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 29 d+a v-a-z 32 1=1 :+2 Q\-1-11-1+11 10% =I> >OH>-1 \-1>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 29 d+a v-a-z 32 1=1 :+2 01-1- 11-1+11 10% ::: /> >Ol-(>-1)-!>0l >0%-25% 
d lo v-s-n 29 d+a v-a-z 32 1=1 :+2 0\-(-1\-1+1 \ 10% =/> >0)-(> -1 )-(>0) >0%-25% 
d 1a v-s-n 29 d+a v-s-z 31 1=1 :+2 (0)-(0)-(+1 ) 7% =/> l (>OH>-1H>Ol >0%-25% 
d 0 v-s-n 29 d+a v-a-z 36 1=1 :+2 0\-(-1\-1+1 \ 17% - /> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 
d IQ v-s-n 29 d+a v-a-n 29 1=1:+2 6'-7-fWO\ 0% =I> >0\-(>-1 \-(>0\ >0%-25% 
d IC v-s-n 29 d+a v-a-n 29 1=1 :+2 0)-1- 11-101 0% =I> >0\-{>-1 \-(>0\ >0%-25% 
d lg v-s-n 35 d+a v-a-n 38 1=1 :+2 0)-(-1HO\ 9% =I> >0\-1>-1)-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 54 d+a v-a-z 54 1=1 :+2 0\-1-1\- {+1 \ 0% =I> >0)-(>-1)-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 54 d+a v-a-z 54 1=1:+2 O\-l-1\-i+i\ 0% =/> l<>OH>-1H>Ol >0%-25% 
d la v-s-n 54 d+a v-a-z 54 1= 1:+2 6'-7-1W+11 0% =I> >0\-(>-1\-(>0\ >0%-25% 
d lg v-s-n 57 d+a v-a-z 60 1=1 :+2 0\-(-1\..1+11 5% =I> >Q)-{>-1)-(>Q) >0%-25% 
d lo v-s-n 57 d+a v-a-z 60 1=1 :+2 0\-(-1\-1+1\ 5% : /> >0)-( >-1 )-(>0) >0%-25% 
d lo v-s-n 57 d+a v-a-z 60 1=1 :+2 01-=r-1w+i\ 5% =I> l (>OH>-1\-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 57 d+a v-a-z 60 1=1 :+2 01-1-11-1+1 1 5% :::/> >OH>-1 H>O\ >0%-25% 
d lg v-s-n 57 d+a v-a-z 60 1=1:+2 0\-(-1\-{+1 \ 5% =I> >Q)-(>-1)-l>Q) >0%-25% 
d la v-s-n 57 d+a v-a-z 57 1=1:+2 0\-1-1\-{+1 \ 0% - /> >Q)-(>-1 )-(>Q) >0%-25% 
d la v-s-n 57 d+a v-a-z 57 1=1 :+1 0)- -1 -1+1 \ 0% =I> >0)-(>-1)-(>0) >0%-25% 
d la v-s-n 57 d+a v-a-z 57 1=1 :+0 0\- -1 :I+i\ 0% ::: / > l(>OH >-1)-(>0\ >0%-25% 
d la v-s-n 57 d+a v-a-z 57 1=1 :+1 01- -1 -1+1 ' 0% =/> >OH>-1H>O\ >0%-25% 
d lo v-s-n 57 d+a v-a-z 58 1=1 :+2 0\- -1 -{+1 ) 2% =/> >Q)-(>-1 )-(>Q) >0%-25% 
d la v-s-n 58 d+a v-a-z 58 1=1:+2 110\- -1 -1+1\ 0% =/> >0)-(>- 1)-(>Q) >0%-25% 
d ,q v-s-n 61 d+a v-a-z 73 1=1·+2 rrol-T-1w. i\ 20% =/> >0)-(>-1 )-(>0) >0%-25% 


