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Voor u ligt mijn onderzoeksverslag, dat is geschreven in het kader van het afstudeerproject (7cc37), ter afronding 
van de mastertrack Construction Managementand Engineering aan de faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Met dit onderzoek is een einde gekomen aan een mooie studietijd. 

Mijn interesse naar flexibel vastgoed, de veranderende gebruiksvraag in de tijd en zorgaspecten van de bouw 
heeft uiteindelijk geleid tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een data- en 
procesmodel aan de hand waarvan Programma's van Eisen ontstaan die rekening houden met deze 
veranderende gebruiksvraag in de tijd. 
Met dit onderzoek hoop ik bij te dragen aan de ontwikkeling van gebouwen waarbij de eindgebruiker centraal 
staat en om die reden rekening wordt gehouden met veranderingen in de context van een bouwwerk, met 
veranderende wensen van de eindgebruiker gedurende de gehele levenscyclus. Hierdoor blijven gebouwen 
langer up-to-date en blijven zorgvuldig gekozen ruimterelaties behouden. Dit zalleiden tot een vermindering 
van het aantal verbouwingen, waardoor een hogere zorgproductie mogelijk is en kosten kunnen worden 
bespaard. 
Het onderzoek is uitgevoerd bij Hevo, een bureau voor onderzoek, advies en projectmanagement op het gebied 
van huisvesting en bouwen, gevestigd te 's-Hertogenbosch. Hopelijk helpt dit onderzoek Hevo om haar 
opdrachtgevers een passend Programma van Eisen te bieden, gericht op het creëren van gebouwen die berekend 
zijn op de veranderende gebruiksvraag in de tijd. 

Op deze plaats wil ik graag van de mogelijkheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken die mij 
hebben bijgestaan tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Allereerst wil ik mijn begeleiders van de TU/e, Dhr. 
Bauke de Vries en Dhr. Wim Schaefer, bedanken voor hun betrokkenheid, het geven van constructieve kritieken, 
nuttige suggesties en de inbreng van hun kennis en ervaring. Ook wil ik alle medestudenten en docenten 
bedanken die hebben deelgenomen aan het afstudeeratelier FutureSite. De verschillende groepssessies en 
intervisiebijeenkomsten zijn in mijn ogen erg waardevol. 
Daarnaast wil ik Hevo bedanken voor de mogelijkheden die ze mij hebben geboden. Ik wil alle medewerkers van 
Hevo bedanken voor hun coöperatieve opstelling, het beschikbaar stellen van data en het inbrengen van 
waardevolle kennis, kunde en ervaringen. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Dhr. Wim van 't Hoog voor zijn 
actieve begeleiding, betrokkenheid en inhoudelijke en praktijkgerichte inbreng. 

Tot slot wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken voor hun betrokkenheid en interesse. In het bijzonder 
gaat mijn dank uit naar mijn ouders, broer, zus en mijn vriendin Emiele voor hun motiverende woorden, steun en 
vertrouwen. 

Ik wil de lezer graag wijzen op de verwijzingen in het onderzoeksverslag naar de bijlagen. Deze bijlagen kunt u 
vinden in een aparte bundel, welke bij het onderzoeksverslag is bijgevoegd. Rest mij verder niets, dan u veel 
leesplezier toe te wensen! 



In de zorgsector is sprake van nieuwe wetgeving (marktwerking) die ertoe leidt dat zorgverleners de komende 
jaren zelf verantwoordelijk worden voor de huisvestingslasten. Directies en besturen van zorginstellingen krijgen 
hierdoor meer vrijheden om te investeren in vastgoed. Ze lopen echter ook meer vastgoedrisico's als leegstand 
en boekwaardeproblemen. Dit is een enorme verandering ten opzichte van de voorheen risicoloze situatie van 
huisvesting in de gezondheidszorg. Er zal een concurrerende zorgmarkt ontstaan waarin het belangrijk is de 
huisvesting te optimaliseren om daarmee kosten te beperken. De nieuwe wetgeving maakt het noodzakelijk om 
de exploitatiekosten van huisvesting in kaart te brengen. Zorginstellingen die voortaan slim met hun vastgoed 
omgaan, zullen tot een positief exploitatieresultaat komen. 
Door tijdens het ontwerpproces bewuste keuzes te maken kunnen eenvoudiger flinke besparingen op de 
exploitatiekosten worden behaald. Het wordt in die sector meer dan ooit van belang om al in een vroeg stadium 
na te denken over exploitatieconsequenties van ontwerp keuzes. Het investeringsdenken moet dan ook plaats 
maken voor het exploitatieden ken. 
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan bovendien snel, zo snel dat bijvoorbeeld een ziekenhuis al na circa 
15 jaar technologisch sterk verouderd is. Het gebouw is dan nog lang niet afgeschreven en moet eigenlijk nog 
een paar decennia mee. Dat betekent dat er, vaak tegen hoge kosten, verbouwd moet worden. Door een gebouw 
neer te zetten dat kan meegroeien met zijn tijd en kan inspelen op veranderende wensen van zijn gebruikers is 
technologische veroudering in belangrijke mate te voorkomen. 

Het onderzoek heeft zich gericht op de veranderende gebruiksvraag in de tijd: door flexibiliteit op te nemen in 
het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen (PvE). 
Tot op heden gebeurt dit nog onvoldoende. De flexibiliteitseisen die tot op heden worden opgenomen zijn veelal 
weinig uitgebreid en weinig concreet, waardoor de 'gebruiker' van het PvE ( ontwerppartijen en ingenieurs) dit op 
zijn of haar eigen manier kan interpreteren en er een eigen invulling aan kan geven. Het feit dat in het PvE staat 
beschreven dat de ruimte flexibel moet zijn is natuurlijk positief. Dit stimuleert de ontwerper om hierover na te 
denken, maar je kunt de ontwerper er achteraf niet op afrekenen. Het biedt de opdrachtgever dan ook geen 
zekerheid. Het is daarom van belang duidelijk te hebben en goed te formuleren wat onder flexibiliteit verstaan 
wordt. Het onderzoek heeft geleid tot concrete en specifieke flexibiliteitseisen, aan de hand waarvan duidelijk is 
welke mate van flexibiliteit het gebouw moet bieden. 
Onderzocht is waar een gebouw aan moet voldoen wil dit flexibel zijn en berekend zijn op de veranderende 
gebruiksvraag in de tijd: aan de hand van literatuuronderzoek, onderzoek van bestaande ontwerpoplossingen en 
gesprekken in de praktijk. Vervolgens is in het onderzoek uitwerking gegeven aan het formuleren van eisen, op 
een manier dat deze eisen zekerheid bieden voor de opdrachtgever, maar voldoende input bieden voor 
ontwerpende partijen. Doordat in de eisen expliciet is gemaakt wat precies onder flexibiliteit wordt verstaan, 
ondermeer aan de hand van ondubbelzinnige omschrijvingen en opname van exacte getallen en percentages, 
zijn ze meetbaar en toetsbaar geworden. Aan de hand hiervan wordt de architect in staat gesteld om aan te 
tonen dat bijvoorbeeld een uitbreiding van het totaal vloeroppervlak met Xo/o of een verschuiving van functies 
mogelijk is, tegen minimale kosten en bouwhinder. Door concretisering biedt het PvE de opdrachtgever 
zekerheid. Om enkele eisen specifiek en meetbaar te kunnen maken is daarnaast per eis opgenomen welke 
aspecten projectafhankelijk met de opdrachtgever besproken dienen te worden. Deze eisen bieden de adviseurs 
een goede basis in gesprekken met opdrachtgevers. Bovendien zijn de ontwikkelde eisen niet alleen algemeen 
toepasbaar, maar ook direct bruikbaar. 
Tegelijkertijd bieden de eisen voldoende input voor ontwerpende partijen. De eisen zijn concreet en uitgebreid. 
Bij het formuleren van de eisen heeft het Functioneel Specificeren als leidraad gediend, door zoveel mogelijk in 
eisen te spreken en zo min mogelijk in oplossingen. De eisen zijn er op gericht de ontwerpende partijen zelf met 
innovatieve ideeën te laten komen om aan de eisen te voldoen. Daar waar nodig zijn oplossingen opgenomen, 
echter puur ter verduidelijking van de vraag. Dit biedt de ontwerpende partijen input maar beperkt hen 
geenszins, waardoor de filosofie van het Functioneel Specificeren niet wordt verbroken. 
Uiteraard bieden de eisen de opdrachtgever niet alleen zekerheid, ze leiden ook tot een gebouw met een 
dusdanige flexibiliteit dat ruimtelijke aanpassingen zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar kunnen worden 
gerealiseerd, dat wil zeggen direct op het moment dat een van de behoeften zich aandient en daar waar hier 
behoefte aan is. De tijdens de definitiefase de zorgvuldig gekozen ruimterelaties blijven behouden, er ontstaat 
geen functionele achteruitgang en de werkstructuur van de gehuisveste organisatie blijft in tact. Het gebouw 
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blijft langer up-to-date en de vermindering van interne verbouwingen brengt een evenredige vennindering van 
bouwhinder mee, waardoor een hogere zorgproductie realiseerbaar is. 
Het onderzoek richt zich op de definitiefasevan het bouwproces. Dit is de meest geschikte fase om invloed uit te 
oefenen op het resultaat van het project. In de beginfase van het bouwproces is het namelijk mogelijk tegen 
geringe kosten veel invloed uit te oefenen. Hoe later in het proces wijzigingen moeten worden doorgevoerd, hoe 
hoger de kosten hiervan zullen oplopen. In die zin is de relevantie van dit onderzoek groot: door een geringe 
extra (tijds) investering kan er veel in de lifecycle worden bespaard. In het onderzoek wordt dit aangetoond. 
Hierin wordt duidelijk dat de keuze voor een flexibele variant weliswaar een hogere investering vraagt, maar zich 
meer dan terugverdient in de exploitatie. Zo vraagt de flexibele variant in het voorbeeld in het onderzoek om 
4,5% hogere investeringskosten, maar dit leidt tot een verlaging van de exploitatiekosten met maar liefst 18%. 

Naast de ontwikkeling van bruikbare flexibiliteitseisen heeft het onderzoek ook in het teken gestaan van 
toevoegingen en aanpassingen aan huidige methoden en technieken voor de ontwikkeling van het PvE. 
In een analyse zijn allereerst de huidige methoden en technieken binnen Hevo vastgelegd, zowel wat betreft het 
proces als de daaruit volgende data. Toevoegen en aanpassingen hebben geleid tot een datamodel (met daarin 
bovengenoemde flexibiliteitseisen opgenomen) en een procesmodel wat aangeeft hoe het datamodel gebruikt 
moet worden. Beide modellen houden rekening met de veranderende gebruiksvraag. 
In de analyse blijkt dat de werkwijze van adviseurs verschilt. Er is geen standaard methode om een PvE op te 
stellen. Bij het opstellen van een PvE wordt veelal slechts gebruik gemaakt van één of enkele voorgaande PvE's, 
waardoor de kans bestaat dat kostbare kennis verloren gaat. In het onderzoek is een raamwerk ontwikkeld om 
het hergebruik van kennis te stimuleren, het datamodel. Deze vaste basisstructuur maakt het mogelijk 
ervaringen en kennis op een gestructureerde manier te delen. Het betreft een open format, waaraan eenvoudig 
kennis kan worden toegevoegd. Het datamodel zorgt bovendien voor efficiency, consistentie, foutenreductie en 
volledigheid. Ook de vakgroep Onderzoek & Advies binnen Hevo houdt zich bezig met het ontwikkelen van een 
verbeterde aanpak voor Programma's van Eisen. Dit onderzoek sluit hier op aan. In de rapportage staat de 
softwarematige werking van het datamodel uitgewerkt. Navraag doet blijken dat deze softwarematige werking 
eenvoudig realiseerbaar en dus haalbaar is. 
Naast de opzet van het raamwerk zijn ook een aantal inhoudelijke toevoegingen gedaan. 
Zo zijn naast de bovengenoemde flexibiliteitseisen ook technische aandachtspunten opgenomen in het 
datamodel, hoewel in de analyse duidelijk werd dat de adviseurs hier een andere mening over hebben. In de 
literatuur blijkt echter dat in het bijzonder installaties aantonen niet voldoende flexibel te zijn om veranderingen 
te volgen zonder grote aanpassingen. De technische installaties kunnen veelal worden gezien als de sleutelfactor 
wat betreft de mogelijkheden tot aanpassing van gebouwen. Wanneer gericht wordt op het creëren van een 
flexibel gebouw kun je in mijn ogen dan ook niet heen om de behandeling van enkele technische 
aandachtspunten. Deze eisen dienen geenszins ter vervanging van het Technisch PvE, maar zijn er enkel op 
gericht hier een betere basis voor te leggen. 
Ook in het procesmodel wordt rekening gehouden met de veranderende gebruiksvraag. Besloten is om tijdens 
het proces van PvE-ontwikkeling een workshop op te nemen, gericht op flexibiliteit. Dit maakt het mogelijk om 
tegen geringe kosten alle aspecten met betrekking tot en de vraag naar flexibiliteit door te nemen. Het leidt 
bovendien tot tijdsversnelling en draagvlak onder de betrokken partijen. Daarnaast is besloten tijdens het proces 
van PvE-ontwikkeling al aandacht te besteden aan de kosten. Een globale kostenberekening kan vroegtijdig al 
veel inzicht verschaffen in de haalbaarheid van de gewenste dromen binnen het beschikbare budget. Zeker 
wanneer flexibiliteit een rol gaat spelen is inzicht in de financiële gevolgen van groot belang. Bovendien is de 
verwachting dat de kosten in de toekomst een grotere rol spelen in de GezondheidszorgsectoL Door de invoering 
van de marktwerking zullen de kosten meer aandacht krijgen, doordat meer risico wordt gelopen. Dit onderdeel 
verdient naar mijn mening dan ook tijdens het proces van PvE-ontwikkeling al aandacht. 

Het investeringsdenken moet plaatsmaken voor exploitatiedenken. Flexibiliteit van huisvesting zal een grotere 
rol gaan spelen. Met het ontwikkelde datamodel, de flexibiliteitseisen als onderdeel van het datamodel en het 
procesmodel kan Hevo hier direct op inspelen. Oe in het onderzoek ontwikkelde flexibiliteitseis en zijn specifiek, 
meetbaar en toetsbaar en bieden de opdrachtgever hierdoor zekerheid. Daarnaast heeft het onderzoek zich 
gericht op 'information management; waaruit een 'Quick and Oirty' methode is ontstaan om een PvE op te 
stellen. Natuurlijk is het onderzoek slechts één stap in de weg naar 'exploitatiedenken' en naar gebouwen die 
klaar zijn voor de veranderende vraag. Maar wel een erg belangrijke stap. Het onderzoek richt zich op de juiste 
fase van het bouwproces. 
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1.1 INLEIDIN6 
In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op de aanleiding van het onderzoek, de probleem- en 
doelstelling die hierbij geformuleerd zijn en de afbakening waarvoor is gekozen. Daarnaast zal het 
onderzoeksmodel en de vraagstelling van het onderzoek worden gepresenteerd. Tot slot wordt ingegaan op de 
resultaatverwachting en de relevantie van het onderzoek. 
In bijlage 1 vindt u meer informatie over het afstudeerbedrijf Hevo bv. 

1.2 AANLEIDIN6 
De (gezondheids-)zorgsector staat onder hoge druk. Demografische ontwikkelingen leiden tot een groeiende 
vraag naar zorg en aandacht. (HeijnMls, 2oo6J Huisvesting in de gezondheidszorg voldoet in veel gevallen niet meer 
aan de eisen van cl iënten en personeel. Zij biedt niet de mogelijkheid om nieuwe zorgontwikkelingen te 
faciliteren. Daarbij is vanwege de vergrijzing van Nederland uitbreiding van capaciteit nodig op alle terreinen. 
(Hevo, 2004) 

Een recente ontwikkeling binnen de zorgsector is de invoering van een nieuwe wetgeving (marktwerking) die 
ertoe leidt dat zorgverleners de komende jaren zelf verantwoordelijk worden voor de huisvestingslasten. 
Directies en besturen van zorginstellingen krijgen hierdoor meer vrijheden om te investeren in vastgoed. (Strukton, 

14. 1 uoon Ze lopen echter ook meer vastgoedrisico's als leegstand en boekwaardeproblemen. In uiterlijk 2011 zal 
het tot nu toe gebruikelijke systeem van afrekening op basis van nacalculatie, waarbij de overheid rente en 
afschrijving van investeringen in zorggebouwen aan het instellingsbudget toevoegt, volledig zijn afgeschaft. 
Zorginstellingen worden zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van zorgvoorzieningen. Dit is een enorme 
verandering ten opzichte van de voorheen risicoloze situatie van huisvesting in de gezondheidszorg. (Brouns, ;oosJ 
Zorginstellingen hebben altijd kunnen rekenen op rugdekking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) die in vastgoedzaken zekerheid gaf over vastgoed risico's. Door veranderingen in de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is veel 
veranderd in de subsidiering en financiering van de zorgsector. (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 04. 12.2007) Het 
zal dan ook niemand verbazen dat er binnen de sector bezorgdheid bestaat over de komende veranderingen. Het 
management van zorginstellingen doen er dan ook goed aan nu al vooruit te kijken en maatregelen te nemen. 
Zorginstellingen dienen te veranderen van uitvoerende instelling naar maatschappelijke ondernemer. Doordat ze 
zullen worden afgerekend op de 'bezetting van hun bedden' zullen zorginstellingen zich moeten omvormen naar 
competente en concurrerende organisaties. Er zal immers een concurrerende zorgmarkt ontstaan waarin het 
belangrijk is de huisvesting te optimaliseren om daarmee kosten te beperken. 
De nieuwe wetgeving maakt het noodzakelijk om de exploitatiekosten van huisvesting in kaart te brengen. De 
huisvestingslasten worden onderdeel van de kostprijs. Daarmee is huisvesting een essentiële factor in de zich 
snel ontwikkelende concurrentieverhoudingen tussen instellingen. (Strukton. 14.1 1 2007J Zorginstellingen die 
voortaan slim met hun vastgoed omgaan, zullen tot een positief exploitatieresultaat komen. rsrouns, 2oosJ Door 
tijdens het ontwerpproces bewuste keuzes te maken kunnen eenvoudiger flinke besparingen op de 
exploitatiekosten worden behaald. Het wordt in die sector daarom meer dan ooit van belang om al in een vroeg 
stadium na te denken over exploitatieconsequenties van ontwerp keuzes. (Reg ieraad Bouw en PS I Bouw, 2006) Het 
investeringsdenken moet dan ook plaats maken voor het exploitatiedenken. 
Het is in onze ingewikkelde samenleving bovendien moeilijk om de toekomst te voorspellen. In de dynamische 
gezondheidszorg is de mate van verandering wellicht nog groter dan in andere sectoren. Die veranderingen 
voltrekken zich namelijk in een wervelend tempo. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan zo snel dat 
bijvoorbeeld een ziekenhuis al na circa 15 jaartechnologisch sterk verouderd is. Het gebouw is dan nog lang niet 
afgeschreven en moet eigenlijk nog een paar decennia mee. ( Reg ieraad Bouw en PS I Bouw, 2006) De gehuisveste 
organisatie loopt in dat geval veel eerder vast in zijn ontwikkelingsmogelijkheden dan in het licht van 
afschrijvingstermijnen toelaatbaar is. !Nicola1 en Dekker, 19911 Dat betekent dat er, vaak tegen hoge kosten, verbouwd 
moet worden. (Regieraad Bouw en PSIBouw, 2006) In ons land wordt er voor de gezondheidszorg jaarlijks voor honderden 
miljoenen verbouwd, maar die inspanningen leiden vaak tot geenszins optimale werksituaties. Behalve 
aanzienlijke kosten brengen verbouwingen bedrijfshinder en onvrede met zich mee. (Nicola 1 en Dekker, 19911 De 
gezondheidszorg heeft juist daarom gebouwen nodig die aanpasbaar zijn aan snel veranderende situaties. Door 
een gebouw neer te zetten dat kan meegroeien met zijn tijd en kan inspelen op veranderende wensen van zijn 
gebruikers is technologische veroudering in belangrijke mate te voorkomen. (Regiet<!ád Bouw en PS I Bouw. 2006) 



1.3 PROJEcrKADER 
Om de opdrachtgever in staat te stellen de gebruiksvraag hierbij goed te kunnen stellen dient een Programma 
van Eisen geformuleerd te worden waarbij rekening wordt gehouden met de veranderende gebruiksvraag in de 
tijd. Adviesbureaus gebruiken reeds verschillende methoden om voor de opdrachtgever het PvE op te stellen. 
Deze methoden voldoen over het algemeen prima, echter wordt hierbij nog onvoldoende rekening gehouden 
met deze veranderende gebruiksvraag. De huidige methoden zijn dan ook niet direct toepasbaar indien gericht 
wordt op het bouwen van een gebouw dat kan inspelen op veranderende wensen. Het streven is om hier 
invulling aan te geven door de ontwikkeling van een model wat is voorbereid op de toekomst, in die zin dat het 
wel rekening houdt met de veranderende gebruiksvraag in de tijd . 
Het onderzoek richt zich hiermee op bouwadviseurs (in het bijzonder het afstudeerbedrijf Hevo dat gezien kan 
worden als opdrachtgevervan dit onderzoek), opdrachtgevers, beslissers en probleemeigenaren uit de 
gezondheidszorg. Daarnaast richt het onderzoek zich indirect op de ontwerpende partijen. 

1.4 PROBLEEMSTELLING 
In paragraaf 1.2 is de problematiek geschetst die de aanleiding heeft gevormd voor dit onderzoek. 
De probleemstelling die kan worden geformuleerd luidt als volgt: 

Probleemstelling: 
"Adviesbureaus gebruiken verschillende methoden en onderleggers om voor de opdrachtgever het Programma van 
Eisen op te stellen. Echter wordt hierb~ nog geen rekening gehouden met de veranderende gebruikmaag in de 
t~d ." 

1.5 DOELSTELLING 
Doel van het afstudeeronderzoek is om invulling te geven aan de probleemstelling. De doelstelling van het 
afstudeeronderzoek kan dan ook als volgt worden geformuleerd: 

Doelstelling: 
"Het doel van dit afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een data- en procesmodel voor het genereren van 
Programma's van Eisen voor klinische en poliklinische huisvesting voor de GGZ waarbij rekening wordt gehouden 
met de veranderende gebruikmaag in de tijd. 
DOOR: 
het onderzoeken van de huidige methoden en technieken voor het genereren van een Programma van Eisen. het 
effect van de veranderende gebruiksvraag in de tijd hierop te bepalen en dit te implementeren in een (aangepast) 
model. met behulp van casestudy en deskresearch." 

1.6 ONDERZOEKSMODEL 
Het onderzoek waarbij de doelstelling uit de voorgaande paragraaf wordt nagestreefd kan schematisch worden 
samengevat in het onderzoeksmodel op de volgende pagina. 
Het onderzoeksmodel kan van links naar rechts lezend samenvattend worden verwoord. Hiermee ontstaat een 
overzicht van de stappen die tijdens het onderzoek zijn gezet: (A) Een bestudering van de vorming van een 
Programma van Eisen, gebaseerd op een oriëntatie van wetenschappelijke literatuur ter zake (theorie 
Programma van Eisen), bestudering van wetenschappelijke literatuur omtrent de veranderende gebruiksvraag en 
flexibiliteit (theorie flexibiliteit), een bestudering van de veranderende gebruiksvraag binnen de 
Gezondheidszorgsector, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur ter zake (theorie Gezondheidszorgsector) en 
gesprekken in de praktijk, (B) en een analyse van de huidige methoden en technieken voor het vormen van een 
PvE binnen het afstudeerbedrijf maakt het mogelijk een data- en proces model te ontwikkelen voor het 
formuleren van een Programma van Eisen voor klinische en poliklinische huisvesting in de GGZ, waarbij rekening 
wordt gehouden met de veranderende vraag in de tijd. Duidelijk wordt dat gericht is op zowel de procesgang (de 
werkwijze) als de daaruit volgende data (in de vorm van PvE's). 
Toetsing heeft enerzijds plaatsgevonden door het voeren van gesprekken met experts. Anderzijds heeft toetsing 
plaatsgevonden door te bepalen of het onderzoeksresultaat leidt tot financiële voordelen voor de opdrachtgever. 
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Dit is immers een belangrijke voorwaarde voor de bruikbaarheid van het onderzoeksresultaat in de praktijk. 

Theorie 
Programma van Eisen 

Theorie 
Flexibiliteit 

Theorie 
Gezondheidszorg 

Gesprekken met 
praktijk 

(A) 

1. 7 VRAA6STELLIN6 

Huidige methoden 
binnen Hevo 

(B) 

Toetsing ontwiklu:!ld 
data - en procesmodel 

(C) 
Figuur 1.1: Onderzoeksmodel 

De algemene onderzoeksvraag die bij dit afstudeeronderzoek geformuleerd kan worden luidt als volgt: 'Kunnen 
de methoden en technieken die binnen het afstudeerbedrijf worden gehanteerd voor het opstellen van een 
Programma van Eisen anders worden ingericht met als resultaat het ontstaan van Programma's van Eisen waarbij 
rekening wordt gehouden met de veranderende gebruiksvraag in de tijd?'Het is echter niet mogelijk deze vraag 
in één keer te beantwoorden en onderbouwen. Om die reden is een aantal centrale vragen en deelvragen 
opgesteld. In de volgende subparagrafen zullen deze vragen aan bod komen. 

1.7.1 CENTRALE VRAGEN 
De centrale vragen volgen uit het onderzoeksmodel en vormen de basis voor het afstudeeronderzoek. Door deze 
centrale vragen te beantwoorden, kan de doelstelling van het afstudeeronderzoek worden bereikt. 

VRAAG 1: "Welke bepalende factoren met betrekking tot de veranderende vraag in de tüd volgen uit de theorie 
en praktijk?" 

--------

VRAAG 2: "In hoeverre ontstaan er volgens de huidige methoden en technieken van Hevo Programma's van Eisen 
die rekening houden met de veranderende gebruiksvraag?" 

VRAAG 3: "Welke aanpassingen aan de huidige methoden en technieken zijn nodig om rekening te kunnen houden 
met de veranderende gebruiksvraag?" 

VRAAG 4: "Hoe kunnen deze aanpassingen worden vertaald in een (aangepast) model voor het opstellen van een 
Programma van Eisen waarbü rekening wordt gehouden met de veranderende gebruiksvraag?" 

- -

1.7.2 DEELVRAGEN 
Aan de hand van de centrale vragen, zoals geformuleerd in de voorgaande subparagraaf, kan per centrale vraag 
een aantal deelvragen worden geformuleerd welke helpen de centrale vragen te beantwoorden. 



Centrale vraag 1 is een vraag met een beschrijvend karakter. Deelvragen bij centrale vraag 1 zijn: 
1.1 Wat is de veranderende gebruiksvraag in de tijd? 
1.2 Wat is de visie van de praktijk op de veranderende gebruiksvraag in de tijd? 
1.3 Hoe is de zorg in Nederland georganiseerd (en welke rol heeft klinische en poliklinische huisvesting voor de 

GGZ hierin)? 
1.4 Welke invloed hebben de bepalende fadoren op de klinische en poliklinische huisvesting voor de GGZ? 

Centrale vraag 2 kan getypeerd worden als een vraag met een evaluatief karakter. Deelvragen behorende bij deze 
centrale vraag zijn: 
2.1 Hoe kan het algemene proces van het genereren van een PvE worden weergegeven? 
2.2 Welke methoden en technieken worden binnen Hevo gebruikt voor het opstellen van een PvE? 
2.3 Hoe vindt het proces van het genereren van een PvE binnen Hevo plaats en welke data volgt hieruit? 
2.4 Hoe omschrijf je de veranderende vraag? 
2.5 In hoeverre en hoe staat de veranderende gebruiksvraag/flexibiliteit reeds omschreven in de PvE's die door 

Hevo volgens de huidige methoden en technieken worden gegenereerd? 

Vraag 3 is een vraag met een prescriptief karakter. Deelvragen bij centrale vraag 3 zijn: 
3.1 Op welke delen van de data en de werkmethode die binnen Hevo wordt gehanteerd heeft de veranderende 

gebruiksvraag effeden in welke zin? 
3.2 Waar in het PvE en de werkmethode kan flexibiliteit worden opgenomen zodat rekening kan worden 

gehouden met de veranderende gebruiksvraag? 
3.3 Hoe kan deze flexibiliteit in het PvE worden ingepast en omschreven? 

Ook centrale vraag 4 kan worden getypeerd als een vraag met een prescriptief karakter. Deelvragen bij centrale 
vraag 4 zijn: 
4.1 Volgens welke werkwijze kunnen de aanpassingen aan de huidige methoden en technieken, onderverdeeld 

in een data- en procesmodel, worden weergegeven? 
4.2 Hoe dient dit te worden vormgegeven in een model wil het door Hevo bruikbaar zijn bij het opstellen van 

Programma's van Eisen met als doel de opdrachtgever in staat te stellen zijn vraag beter te stellen? 

1.8 AFBAKENING 
Voor het afstuderen is een bepaalde doorlooptijd vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat het onderzoek volledig 
kan worden afgerond binnen de gestelde periode is het van belang het onderzoeksonderwerp af te kaderen en 
bestudeerbaar te maken. In overleg met de begeleiding op de TU/een de begeleider van het afstudeerbedrijf is 
een afbakening van het onderzoeksterrein geformuleerd. 
Op de eerste plaats heeft het afstudeeronderzoek zich alleen gericht op de Nederlandse gezondheidszorgsector. 
Het onderzoek heeft zich daarbij beperkt tot de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Voor de GGZ worden 
bovendien verschillende soorten huisvesting gerealiseerd. In het afstudeeronderzoek is echter gefocust op de 
klinische en poliklinische huisvesting. Hierbij is gericht op de nieuwbouw van deze huisvesting, waarbij wordt 
uitgegaan van een eigendomssituatie. 
Duidelijk is reeds geworden dat het Programma van Eisen een belangrijk onderdeel uitmaakt van het onderzoek. 
Het afstudeeronderzoek beperkt zich hierbij tot de definitiefase, waarin het Programma van Eisen wordt 
opgesteld. Binnen het PvE wordt onderscheid gemaakt in ruimtelijk-functionele en technische eisen. Veelal zijn 
deze eisen opgenomen in een apart document. Hoewel een technisch PvE natuurlijk een direct verband heeft 
met het Ruimtelijk-Functioneel PvE richt dit afstudeeronderzoek zich alleen op het Ruimtelijk-Functioneel PvE. De 
reden hiervoor is dat dit type PvE het beste aansluit op mijn persoonlijke belangstelling en mijn voorkennis op dit 
gebied vanuit mijn masteropleiding. Wanneer in het vervolg wordt gesproken over een 'Programma van Eisen' 
wordt hiermee dan ook een Ruimtelijk-Functioneel PvE bedoeld, tenzij anders aangegeven. 
Een analyse van de huidige methoden en technieken die binnen het afstudeerbedrijf gebruikt worden voor het 
genereren van een PvE dient als basis voor het onderzoek. Het onderzoek beperkt zich daarmee ook enkel tot 
deze methoden en technieken. Hoewel er veel verschillende en dus veel andere methoden en technieken 
bestaan voor het genereren van een PvE zijn deze buiten beschouwing gelaten. Uiteraard is de algemene 
literatuur die bestaat over het PvE wel geraadpleegd. Daar waar gesproken wordt van 'binnen het 
afstudeerbedrijf wordt bedoeld 'binnen de sector Gezondheidszorg van Hevo'. 
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1.9 BE6RIPSBEPAI.IN6 
In de doel- en vraagstelling van dit onderzoek komen enkele begrippen voor die een centrale plaats in het 
onderzoek innemen. Wat precies onder deze begrippen wordt verstaan is zo bepalend voor wat er verder in het 
project gaat gebeuren, dat het verstandig is om de inhoud van deze begrippen in een begripsomschrijving vast te 
leggen. Om die reden zijn in deze paragraaf de definities van de kernbegrippen 'flexibiliteit' en 'de veranderende 
gebruiksvraag' opgenomen. Bijlage 2 geeft een volledig overzicht van wat wordt verstaan onder de verschillende 
kernbegrippen die in het afstudeeronderzoek een rol spelen. 

Flexibiliteit 

Veranderende gebruiksvraag 
in de tijd 

1.10 RESUL TAA MRWACHTIN6 

Zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden. (Van Dale, 

04.02.2008) In dit afstudeeronderzoek wordt onder flexibiliteit verstaan: 
gemakkelijk aanpasbaar aan de veranderende wensen en eisen van de klant 
en eindgebruikers. 
De in de tijd veranderende wensen en eisen van de klant en eindgebruikers 
aan een gebouw op ruimtelijk-functioneel gebied. 

Het beoogde resultaat van dit afstudeeronderzoek is enerzijds een beschrijvend verslag van het onderzoek 
waarin duidelijk wordt hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden en onderzoeksresultaten zijn behaald. 
Anderzijds wordt met dit afstudeeronderzoek verwacht een ontwerp voor een model te ontwikkelen voor het 
genereren van een Programma van Eisen voor kl1inische en poliklinische huisvesting voor de GGZ, waarbij 
rekening wordt gehouden met de veranderende gebruiksvraag in de tijd. Hierbij zullen de huidige technieken en 
methoden die binnen het afstudeerbedrijf worden gebruikt voor het genereren van een Programma van Eisen als 
basis dienen. Het model zal gevormd worden aan de hand van aanpassingenen/of aanvullingen op deze 
technieken en methoden. Een analyse van de bestaande en toegepaste technieken en methoden binnen Hevo is 
dan ook onderdeel van het afstudeertraject Zoals al eerder besproken zal de verschijningsvorm van dit 
eindresultaat de vorm hebben van enerzijds een datamodel en anderzüds een procesmodeL Hiermee komen 
zowel de structuur en inhoud van het PvE als de werkwijze aan bod. Beide modellen houden rekening met de 
veranderende gebruiksvraag in de tijd. 
Het goed kunnen vertalen van de wensen en eisen van de opdrachtgever in een Programma van Eisen is voor 
Hevo als onderzoek-, advies- en projectmanagementbureau belangrijk. Door een model te ontwikkelen wat Hevo 
in staat stelt een Programma van Eisen te genereren waarbij rekening wordt gehouden met de veranderende 
vraag in de tijd, is Hevo in staat opdrachtgevers van klinische en polikli.nische huisvesting voor de GGZ hun vraag 
concreter te laten stellen in een project waarbij gericht wordt op toekomstbestendige huisvesting. Dit leidt tot de 
ontwikkeling van gebouwen die langer aan de wensen en eisen blijven voldoen. Dure verbouwingen zullen 
daarom langer op zich laten wachten of in het meest ideale geval geheel uitblijven. 

1.11 RELEVANTIE 

1.11.1 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
De dynamiek in de zorg en een veranderende zorgbehoefte vragen om een zo groot mogelijke flexibiliteit in het 
vastgoed van een instelling. Instellingen zullen, met het oog op de onzekere toekomst, strategische keuzes 
moeten maken wanneer het gaat om de gewenste flexibiliteit van hun huisvesting. (CBZ. 2oos) De altijd 
veranderende gebruikerseisen maken het onvermijdelijk dat gebouwen structurele wijzingen zullen moeten 
ondergaan. Veranderingen in de zorg gaan dusdanig snel gaan dat veel gebouwen vroegtijdig functioneel sterk 
verouderd zijn. Doordat deze gebouwen dan vaak nog lang niet zijn afgeschreven moet er vaak tegen hoge 
kosten verbouwd worden. Door een gebouw neer te zetten dat kan meegroeien met zijn tijd en kan inspelen op 
veranderende wensen van zijn gebruikers is dit te voorkomen. Door mijn afstudeeronderzoek te richten op de 
veranderende vraag in de tijd hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van dergelijke gebouwen. 
Het resultaat van dit afstudeeronderzoek draagt op die manier hopelijk bij aan de ontwikkeling van klinische en 
poliklinische huisvesting voor de GGZ waarbij de eindgebruiker of consument centraal is gesteld en om die reden 
rekening is gehouden met veranderingen in de context van een bouwwerk, met veranderende wensen van de 
eindgebruiker gedurende de gehele levenscyclus. Op die manier kan klinische en poliklinische huisvesting voor 
de GGZ ontstaan die langer aan de wensen en eisen van opdrachtgevers en eindgebruikers voldoet. 
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In het onderzoek draait het niet om het investeringsdenken, maar staat het exploitatiedenken centraal. Gericht 
wordt op de definitiefasevan het bouwproces. Dit is de meest geschikte fase om invloed uit te oefenen op het 
resultaat van het project. In de beginfase van het bouwproces is het namelijk mogelijk tegen geringe kosten veel 
invloed uit te oefenen. Hoe later in het proces wijzigingen moeten worden doorgevoerd, hoe hoger de kosten 
hiervan zullen oplopen. In die zin is de relevantie van dit onderzoek groot: door een geringe extra 
(tijds)investering kan er veel in de lifecycle worden bespaard. Het past in hiermee in het lifecycle denken van 
GGZ-instellingen en de Gezondheidszorg in het algemeen. Het beoogde financiële voordeel wat hiermee behaald 
wordt door een verlaging van de exploitatiekosten leidt ertoe dat de GGZ meer budget overhoudt om te 
besteden aan de zorg. 
Bovendien leidt het creëren van flexibele gebouwen tot minder sloop, minder nieuwe bouwprojecten en minder 
verspilling. Het voorkomt hiermee niet alleen een negatief effect op het kapitaal, maar ook een nadelig effect op 
het milieu. 

1.11.2 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Met dit afstudeeronderzoek wordt beoogd een model te ontwikkelen ten behoeve van de vertaling van de eisen 
wensen van de klant tot een Programma van Eisen. Het model dient hierbij rekening te houden met de 
veranderende vraag in de tijd. Het moet de opdrachtgever in staat stellen zijn vraag concreter te stellen en moet 
hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van gebouwen die langer aan de wensen en eisen voldoen. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het model worden huidige methoden geanalyseerd en verbeterden/of 
aangevuld. Hoewel dit onderzoek zich specifiek richt op klinische en poliklinische huisvesting voor de GGZ is het 
te ontwikkelen model eenvoudig aan te passen en op die manier toepasbaar voor andere gebouwtypen of zelfs 
geheel andere sectoren. Het eindresultaat van dit afstudeeronderzoek is in die zin bruikbaar zijn voor 
vervolgonderzoek. 
Een reflectie op de resultaatverwachting na afronding van het onderzoek is beschreven in hoofdstuk 6. 

1.12 OPBOUW RAPPORTAGE 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet besproken, alsmede de resultaatverwachting en de relevantie van het 
onderzoek. Een overzicht van waar de verschillende centrale vragen en deelvragen in de rapportage worden 
beantwoord vindt u in bijlage 3. 
Alvorens kan worden overgegaan op de ontwikkeling van het data- en procesmodel, is het noodzakelijk een 
analyse uit te voeren van de huidige methoden en technieken binnen Hevo. Een beschrijving van deze analyse is 
in hoofdstuk 2 opgenomen. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste bevindingen die volgen uit de ontwerpfase van het onderzoek. Hierin 
worden ondermeer de aanpassingen aan de huidige methoden en technieken beschreven, zowel wat betreft het 
proces als de daaruit volgende data. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een overzicht gegeven van het uiteindelijke onderzoeksresultaat. De verificatie 
van dit onderzoeksresultaat staat beschreven in hoofdstuk 5. 
Tot slot behandeld hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek. 
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2.1 INLEIDING 
Uit het onderzoeksmodel in hoofdstuk 1 valt op te maken dat, alvorens kan worden begonnen aan de analyse van 
de huidige methoden en technieken binnen het afstudeerbed rijf, een studie naar wetenschappelijke literatuur 
noodzakelijk is. Een uitwerking van deze literatuurstudie vindt u in bijlage 4 en 5. 
Voordat kan worden gericht op de ontwikkeling van het eindresultaat is hiervoor eerst een goede basis gelegd, 
door de huidige methoden en technieken met betrekking tot de ontwikkeling van het PvE te analyseren. Dit 
hoofdstuk beschrijft de belangrijkste bevindingen uit deze analyse. Specifiek aan bod zal komen hoe binnen het 
afstudeerbedrijf gekeken wordt naar het PvE en hoe het genereren van een PvE hier plaatsvindt. Deze huidige 
methoden worden in kaart gebracht door zowel de data als het proces te analyseren, waarbij de data bestaat uit 
de PvE's binnen Hevo en het proces uit de wijze waarop deze PvE's ontstaan. Dit hoofdstuk geeft hiermee deels 
antwoord op de tweede centrale vraag (In hoeverre ontstaan er volgens de huidige methoden en technieken van 
Hevo Programma's van Eisen die rekening houden met de veranderende vraag?) 

2.2 HET PROGRAMMA VAN EISEN VOI.6ENS HEVO 
In deze paragraaf staat beschreven hoe binnen het afstudeerbedrijf gekeken wordt naar het Programma van 
Eisen. Aan bod komt welke definitie gehanteerd wordt en wat de visie van Hevo op het PvE is. 
In de praktijk worden verschillende vormen PvE's onderscheiden. Al eerder is aangegeven dat dit onderzoek zich 
richt op het Ruimtelijk-Functioneel PvE. 

2.2.1 DEFINITIE VOLGENS HEVO 
Tijdens de literatuurstudie naar het Programma van Eisen (zie bijlage 5) werd duidelijk dat er binnen en buiten 
Nederland verschillende definities bestaan van het begrip 'Programma van Eisen'. Duidelijk werd echter ook dat 
er geen tegenstrijdigheden of grote verschillen bestaan tussen deze definities. Veel ondernemingen hebben een 
eigen visie op het Programma van Eisen en hanteren hierbij een eigen definitie, zo ook Hevo. De definitie die 
binnen het afstudeerbedrijf Hevo wordt gehanteerd luidt als volgt: 

'Het programma van eisen dient gezien te worden als een communicatiemiddel tussen initiatiefnemers en 
gebruikers enerzijds en de partners in het ontwerpproces (architect en overige adviseurs/anderzijds. (Wij n-Ruijten, 

2oosl Een programma van eisen is de weerslag van dromen ideeën eisen en wensen van de opdrachtgever ten 
aanzien van zijn beoogde huisvesting. Het combineert de ambitie van de gedroomde huisvesting met het 
realisme van bijvoorbeeld de financiële mogelijkheden. Het geeft aan wat er ontworpen en gebouwd moet 
worden en wat de opdrachtgever daarin belangrijk vindt. Een programma van eisen is een spiegel voor de 
opdrachtgever en daarmee tevens een toetsingsdocument voor tussenresultaten van het ontwerp. Het 
programma van eisen beschrijft niet de oplossing, maar juist de uitgangspunten en kaders voor het ontwerp. 
Het bevat gebaseerd op de beoogde bedrijfsvoering, beschrijvingen van de functionele en ruimtelijke 
huisvestingsbehoeften eventueel aangevuld met een beschrijving van het niveau van de technische 
voorzieningen. Naast deze inhoudelijke kaders dient het programma van eisen aangevuld te worden met een 
raming van de benodigde investeringskosten alsmede een globale raming van de benodigde tijd en overzicht 
van te nemen stappen tot oplevering. '(Hevo, 200'>l 

Opvallend is dat in deze definitie wel naar voren komt dat in het PvE dient te worden ingegaan op de 
investeringskosten, maar geenszins wordt gesproken over exploitatiekosten. 

2.2.2 VISIE VAN HEVO OP HET PROGRAMMA VAN EISEN 
Hevo geeft aan dat PvE's veelal worden opgesteld in het kader van een haalbaarheidsonderzoek in de 
initiatieffase ofwel in het kader van de definitiefase. De visie van Hevo op het Programma van Eisen kan als volgt 
worden geformuleerd: "Een Programma van Eisen is de weerslag van de dromen, ideeën, eisen en wensen van de 
opdrachtgever ten aanzien van zijn beoogde huisvesting. Het combineert de ambitie van de gedroomde 
huisvesting met het realisme van bijvoorbeeld de financiële mogelijkheden. Het geeft aan wat er ontworpen en 
gebouwd moet worden en wat de opdrachtgever daarin belangrijk vindt. Een Programma van Eisen is een 
spiegel voor de opdrachtgever ("is dit wat ik wil?") en daarmee tevens een toetsingsdocument voor 



tussenresultaten van het ontwerp. Het leidt daarmee tot beter afgewogen en onderbouwde keuzes in het vervolg 
van het proces. 
Het beschrijft niet de oplossing, maar juist de uitgangspunten en kaders voor het ontwerp, waarmee een 
architect aan de slag gaat. Het samenstellen van een goed Programma van Eisen is een zoektocht, die begint bij 
de visie en missie van de organisatie en een goede omschrijving van de kernactiviteit( en). Er bestaan geen kant
en-klare Programma's van Eisen, het is maatwerk en toegesneden op de verlangens van iedere unieke 
opdrachtgever. Dit onderstreept de visie van Hevo, dat voor een goed Programma van Eisen voldoende tijd moet 
worden uitgetrokken. Ideeën moeten kunnen rijpen, varianten worden bedacht, alternatieven afgewogen. 
Het creëren van draagvlak vergt hoor en wederhoor. In het Programma van Eisen worden cruciale keuzes 
gemaakt voor het vervolg van het project, met belangrijke consequenties voor de lange termijn en voor de 
financiën. 
Te vroeg starten met het ontwerp leidt tot stappen, die slechts met extra inspanning en tegen aanzienlijke kosten 
omkeerbaar zijn, of tot een suboptimaal ontwerp waarvan men nog lange tijd de gevolgen ondervindt. Een 
Programma van Eisen moet daarom een voldragen product zijn. (Heij ltjes, 2007) 

In bijlage 6 vindt u een uitgebreidere omschrijving van de visie van Hevo op het Programma van Eisen. 

2.2.3 VISIE VAN HEVO OP DE WIJZIGENDE REGELGEVING INI RELATIE TOT HET PVE 
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in zorg land, zoals in de literatuurstudie in bijlage 4 staat omschreven. 
Hevo verwacht dat dit zich de komende jaren voort zal zetten. Tot voor kort probeerden instellingen om zoveel 
mogelijk oppervlakte goedgekeurd te krijgen door het College Bouw zorginstellingen. Omdat afname van het 
zorgproduct en vergoeding van de huisvesting door de nieuwe regelgeving niet meer gegarandeerd zijn, moeten 
instellingen volgens Hevo bij nieuwbouw letten op: 

Noodzaak 
Flexibiliteit (meer/minder oppervlakte) 
Multifunctionaliteit (op verschillende wijzen te gebruiken). 

{Kessel, J.M.l ., van, 2006) 

2.2.4 FUNCTIES EN BELANG VOLGENS HEVO 
Wanneer wordt gekeken naar de documenten over het Programma van Eisen die binnen het afstudeerbedrijf 
aanwezig zijn ontstaat een beeld van hoe binnen het bedrijf naar het PvE wordt 'gekeken'. In deze subparagraaf 
zal dit beeld, wat betreft de functies en het belang van het PvE, worden beschreven. Bij het ontwikkelen van het 
data- en procesmodel voor Hevo zal hier rekening mee moeten worden gehouden. 
Hevo geeft aan dat het PvE als doel heeft om de eisen, wensen en de randvoorwaarden die aan het ontwerp 
worden gesteld, zo concreet en eenduidig mogelijk vast te leggen. (Hevo, 2008) , (Kessel. JM.T., van, 2006) Er wordt hierbij 
onderscheid gemaakt in ruimtelijk-functionele en technische eisen. (Kessel J.M.l, v<m. 2006l 

Hevo geeft verder aan dat de in het PvE uitgewerkte gegevens als basis dienen voor het vervaardigen van het 
ontwerp. Hiervoor is het noodzakelijk dat het PvE als definitief kader wordt vastgesteld. Hevo ziet het PvE dus als 
een communicatiemiddel tussen opdrachtgever en gebruikers enerzijds en de partners in het ontwerpproces 
(architect en overige adviseurs) anderzijds, wat overeenkomt met de bevindingen uit de literatuurstudie over het 
PvE in bijlage 5. Het is daarnaast ook een middel om ontwerp, locatie, haalbaarheid, budget e.d. te toetsen en kan 
dienen als contractstuk of als middel om een kostenraming op te zetten en draagvlak te creëren. (Heemels, 2007l 

Risico's van het niet werken met een vastgesteld en volledig Programma van Eisen zijn volgens Hevo: 
Het vergeten van ruimten, 
Een gebouw dat niet (volledig) past bij de visie van de opdrachtgevende partij, 
Een gebouw dat is ontworpen op basis van huidige werkwijzen. Deze zijn vaak (mede) ontstaan door 
beperkingen van de huidige huisvesting, 
Vertragingen in het proces door het steeds opnieuw voeren van discussies. 

(van Kessel, 2006_2) 

Duidelijk wordt dat Hevo veel belang hecht aan het vaststellen van een PvE en de volledigheid hiervan waarborgt 
om zo een optimaal resultaat voor haar klanten te kunnen leveren. 

2.2.5 VERGELIJKING MET LITERATUUR 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de opvattingen van Hevo met betrekking tot het PvE en de 
literatuur, zoals beschreven in bijlage 5, wordt duidelijk dat hierin geen grote verschillen te ontdekken zijn. De 
verschillende definities uit de literatuur omschrijven het PvE als een geordende verzameling van gegevens die de 
huisvestingsbehoefte weergeven. Het PvE wordt over het algemeen gezien als toetsingdocument en dient 
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daarnaast als document om in de communicatie tussen de opdrachtgever en toekomstige gebruikers van een 
bouwwerk enerzijds en de opdrachtnemende bouwpartners anderzijds te voorzien. 
Ook wat betreft de functies en het belang van het PvE zijn er weinig verschillen te ontdekken tussen de 
opvattingen van Hevo hieromtrent en de bevindingen uit de literatuur. Net als uit de literatuur blijkt heeft het 
PvE volgens Hevo de functie van communicatiemiddel, contractstuk en informatiedrager. Het kan daarnaast 
dienen als toetsingkader en als sturingsmiddel wat betreft kwaliteit, kosten en tijd. Hevo voegt hieraan toe dat 
het PvE ook kan dienen om draagvlak te creëren. 

2.3 METHODEN EN TECHNIEKEN BINNEN HEVO 
Deze paragraaf geeft antwoord op deelvraag 2.2 (Welke methoden en technieken worden binnen Hevo gebruikt 
voor het opstellen van een PvE?) en 2.3 (Hoe vindt het proces van het genereren van een PvE binnen Hevo plaats 
en welke data volgen hieruit?). Reeds is ingegaan op de kijk van Hevo op het Programma van Eisen. In deze 
paragraaf zal echter aan bod komen hoe een PvE binnen Hevo tot stand komt. Hierbij worden zowel het proces 
als de hieruit volgende data behandeld. 

2.3.1 PROCES 

2.3.1.1 Opbouw van het PvE volgens Hevo 
Hevo geeft aan dat de aanpak om te komen tot een PvE verschilt, 
afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever, de fase waarin het 
project zich bevindt en de specifieke omstandigheden van een project. 
Als variabelen zijn hier te noemen: 

Een beperkte projectorganisatie versus een brede projectorganisatie, 
Topdown versus bottom-up, 
Korte doorlooptijd versus lange doorlooptijd, 
Krap budget/weinig in te zetten uren versus 
ruim budget/veel in te zetten uren, 
Vergadercyclus en/ of workshops. 

(Heemels, 2007} 

Een PvE kan verschillende verschijningsvormen aannemen, van globaal 
tot gedetailleerd. Wanneer de inhoud (mate van detail) en de aanpak 
(omvang projectorganisatie) in een matrix wordt gecombineerd (zie 
figuur 2. 1) ontstaat volgens Hevo een hulpmiddel om, in overleg met de 
opdrachtgever, te bepalen welk PvE het meest geschikt is in zijn of haar 
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LIJNEN 

Typering Programmavan Eisen 

BEPERKTE 
PROJECT
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BREDE 
PROJECT
ORGANISAnE 
(draagvlak) 

Figuur 2.1 Typering PvE volgens Hevo 
(n2ar Heemels, 2007) 

situatie. Door middel van het stellen van vragen (in de acquisitiefase) kan bepaald worden welk kwadrant het 
meest passend is voor het op te stellen PvE. Heemels (2007) geeft aan dat indicaties voor de typering ondermeer 
zijn: 

in welke fase het project zich bevindt, 
welke functie het PvE heeft en 
wat de gewenste mate van detail is. 

(Heemels, 2007) 

Bijlage 7 geeft een volledig overzicht van indicaties voor de typering van het PvE. 

2.3.1.2 Procesgang binnen Hevo 
Aan de hand van een gesprek met mw. ir. J.A. Bartelet (Jorien), huisvestingsadviseur binnen Hevo bij de sector 
Gezondheidszorg, kan een overzicht worden gegeven van de procesgang rond de totstandkoming van een PvE. 
Binnen de sector Gezondheidszorg wordt bij het opstellen van het PvE onderscheid gemaakt in ruimtelijk
functionele en technische eisen. Beide worden in een afzonderlijk PvE behandeld. Allereerst wordt llet Ruimtelijk
Functioneel PvE opgesteld, alvorens het Technisch PvE vorm krijgt. Zoals gesteld richt dit afstudeeronderzoek 
zich op het Ruimtelijk-Functioneel PvE. 
Volgens Bartel et bestaat er niet één vaste methode voor de ontwikkeling van een PvE binnen Hevo. ledere 
adviseur hanteert hierin enigszins zijn of haar eigen methode. Het proces is voor alle adviseurs echter op grote 
punten vergelijkbaar. Zo is volgens Bartelet bijvoorbeeld altijd sprake van werkgroepen. 

I 6 



Het proces van PvE-ontwikkeling is besproken aan de hand van de gang van zaken in de PvE-ontwikkeling voor 
één bepaald project uit de praktijk, waarvoor in totaal door Hevo 3 PvE's zijn opgesteld. Hieronder staat 
beschreven hoe het proces idealiter en in algemene zin verloopt. Noodzakelijk hierbij is dat er sprake is van 
eenduidigheid, de opdrachtgever zelf al heeft nagedacht over de wensen en er op dat moment geen andere 
partijen bij het project betrokken zijn. Duidelijk zal zijn dat dit projectafhankelijk is en om die reden dan ook geen 
vast gegeven is. Desondanks geeft het een duidelijk beeld van de algemene procesgang. 

PROCESBESCHRIJVING EN VORMING VAN HET PVE 
F bijeenkomst: in de eerste bijeenkomst wordt de bewoner/gebruiker gevraagd om te beschrijven hoe zijn 
of haar dag eruit ziet (in de gewenste situatie). Hierdoor wordt duidelijk wat belangrijk is. Vervolgens 
kristalliseert de adviseur dit naar ruimtes. Daaruit volgen vragen die worden teruggekoppeld. 
Met deze input gaat de adviseur aan het werk met het maken van een ruimtestaat Deze ruimtestaat bestaat 
uit een eerste voorstel om over ruimtes te kunnen praten. Hierbij wordt enkel de ruimtestaat gebruikt en nog 
geen beschrijvende tekst. Een overzicht werkt in deze fase het beste. In de ruimtestaat wordt direct de norm 
van het Bouwcollege meegenomen, zodat het met het financiël 1e kader goed zit. Opgemerkt dient te worden 
dat door de intrede van de nieuwe wet- en regelgevin9 een nieuwe situatie ontstaat. Dit is aan bod gekomen 
in paragraaf 1.2. 
2e bijeenkomst: vervolgens gaat de huisvestingadviseur met de ruimtestaat opnieuw naar de opdrachtgever. 
In deze fase gaan vaak ook facilitaire zaken (bijv. afval, wasgoed, maaltijden en opslagruimtes etc.) en 
ondersteunende ruimtes (bijv. kantoren en vergaderruimtes) een rol spelen. Hiervoor komt dan ook vaak een 
persoon met een facilitaire achtergrond, van de zijde van de opdrachtgever, aan tafel zitten die zich hiermee 
bezighoudt. In deze fase wordt idealiter de ruimtestaat goedgekeurd. 
Vervolgens schrijft de huisvestingadviseur een concept PvE, waarin naast de ruimtestaat ook beschrijvende 
tekst wordt opgenomen. De ruimtes worden in dit concept-PvE beschreven. In deze versie van het PvE staan 
nog vragen en suggesties opgenomen. 
3e bijeenkomst: het concept-PvE wordt in deze fase besproken, waarin onder andere de hiervoor genoemde 
vragen en suggesties van de adviseur aan bod komen. Idealiter geeft dit gesprek de adviseur voldoende 
input om het PvE af te ronden. 
De huisvestingadviseur is hierna in staat het PvE definitief te maken. 

Het proces wordt ingewikkelder wanneer er sprake is van samenwerking tussen meerdere partijen. Hierbij, nemen 
o.a. de besprekingen van de verdeling van ruimtes vaak veel tijd in. Ook wanneer tijdens het gesprek blijkt dat 
(alsnog) bezuinigd dient te worden zal het proces ingewikkelder worden. Bartelet geeft aan dat hiervoor vaak 
een extra ronde in het proces noodzakelijk is. (Bartelet, 20081 

De procesbeschrijving wordt in onderstaand procesmodel schematisch weergegeven. 

, '' ,, '"schrijft 
r , • 

1 
r • ,~ •{ 

I_--------- _I 

Figuur 2.2 procesweergave PvE-ontwikkeling Hevo 

Hiervoor werd al duidelijk dat Bartelet van mening is dat er niet een vaste indeling is te maken van de fases 
waaruit het proces van PvE-ontwikkeling bestaat. Dit is immers erg afhankelijk van de adviseur. Duidelijk is wel 
dat eigenlijk altijd wordt gestart met het invullen van de ruimtestaat en gekeken wordt naar de eerste gebruiker. 
Daarna wordt steeds verder ingezoomd. Volgens Bartelet wordt over het algemeen eerst gekeken naar: 

De opdrachtgever (organisatie), 
De visie van de opdrachtgever op de huisvesting (wat is de visie van de opdrachtgever hieromtrent? en wat 
wil de opdrachtgever hiermee bereiken?), 
De gebruiker, 
Eventueel de dagbesteding van de gebruiker, 
Randvoorwaarden (o.a. het Bouwcollege (is er toelating?), Hoe ver zijn we in de planvorming? (dit bespreek 
je met de opdrachtgever, met de vastgoedmanager), Waarvan is de opdrachtgever afhankelijk? Etc. 

Daarna ga je pas inzoomen en komen andere zaken aan de orde. Hierbij ga je volgens Bartelet veelal aan de slag 
met werkgroepen. 
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Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van bovenstaande procesweergave (figuur 2.2). Hieruit kan worden 
opgemaakt dat er grofweg sprake is van drie versies van het PvE. Bartelet geeft aan dat in de eerste versie 
voornamelijk de ruimtestaat van belang is. In de tweede versie volgen de beschrijving van de ruimtes en de 
organisatie. De derde versie zou in de ideale situatie de definitieve versie van het PvE zijn. 

Naast een gesprek met mw. ir. J.A. Bartelet, is ook een gesprek gevoerd met, mw. ir. J.M.T. van Kessel (Janneke), 
tevens huisvestingsadviseur binnen Hevo bij de sector Gezondheidszorg. Van Kessel geeft aan dat het aantal 
versies dat van het PvE gemaakt wordt sterk verschilt per project. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst stuurt 
van Kessel altijd een 'lege' versie van het PvE, zodat de opdrachtgever een beeld heeft van dit document en de 
inhoud hiervan. Dit biedt een goede voorbereiding voor het eerste gesprek. In deze versie past van Kessel al 
zoveel mogelijk aan. Grofweg kan gesteld worden dat het algemene hoofdstuk (veelal hoofdstuk 1) en het 
hoofdstuk 'Gebruikseisen' (veelal hoofdstuk 2) in deze 'lege' versie al is ingevuld. Daarnaast is het hoofdstuk 
'Functies en prestaties' (veelal hoofdstuk 3) al zover mogelijk uitgewerkt. Hierbij wordt op basis van eigen 
ervaring alvast een voorzet gegeven. Van Kessel is van mening dat het beter is om een document als basis te 
nemen en dit aan te passen, dan helemaalleeg te beginnen. 
Hierna volgt zoals gezegd het eerste gesprek met de opdrachtgever, waarin dit 'lege' document besproken 
wordt. Van Kessel geeft aan dat voornamelijk het hoofdstuk 'Functies en prestaties' niet altijd in één gesprek 
duidelijk wordt, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. 
Hierna volgt een tweede versie waarin zoveel mogelijk aanpassingen zijn gedaan aan het eerste document. Van 
Kessel geeft aan dat alle volgende hoofdstukken volgen uit het hoofdstuk 'Functies en prestaties', waarbij je als 
adviseur in staat bent hiervoor een eerste aanzet te maken. Bij het bespreken van de inhoud van dit hoofdstuk 
komen de meeste zaken al aan de orde. 
Tot slot komen hier nog twee of drie versies achteraan, maar van Kessel geeft aan dat in deze versies geen grote 
veranderingen meer plaatsvinden. Hierin worden voornamelijk de 'puntjes op de i' gezet. 
In het gesprek met van Kessel blijkt verder dat zij bij de ontwikkeling van het PvE altijd de processen die zich 
afspelen in de organisatie als basis neemt. Zij geeft aan dat ze net als Bartelet hierna de dagbesteding van de 
gebruiker duidelijk wil krijgen. Binnen het PvE (indien hier sprake van is) is de functie wonen altijd het meest 
belangrijk. Hier wordt dan ook als eerste op ingegaan. 'Wat is de visie van de opdrachtgever hieromtrent?' en 
'wat wil de opdrachtgever hiermee bereiken?' zijn vragen die hier een rol spelen. 
Van Kessel geeft aan dat het belangrijkste is dat alle processen in het PvE verwerkt worden. Deze worden 
uitgewerkt in de ruimtestaat Uit de processen volgen vanzelf de eisen per ruimte. Later in het proces komen de 
eisen nog wel een keer terug. (van K€ssel , ~oos) 

VERGELIJKING 
Uit beide gesprekken komt naar voren dat het proces van PvE-ontwikkeling geen vast gegeven is. Afhankelijk van 
de adviseur, opdrachtgever en de grootte en complexiteit van het project zal het proces verschillen. Het is echter 
wel mogelijk het ideale proces weer te geven, zoals in figuur 2.2. Duidelijk wordt dat een groot deel van het 
document al vrij vroeg in het proces kan worden ingevuld, mede dankzij de ervaring van de adviseur. Gedurende 
het proces wordt het document steeds verder aangevuld en verbeterd. Idealiter is er in het proces sprake van vier 
versies van het PvE, inclusief de "lege" versie die voorafgaand aan de eerste bijeenkomst naar de opdrachtgever 
kan worden gezonden. Binnen het proces van PvE-ontwikkeling zijn echter geen vaste fasedocumenten te 
onderscheiden. Bartelet geeft aan dat er simpelweg steeds nieuwe versies ontstaan van het conceptrapport. Van 
Kessel deelt deze mening en ziet het PvE als een levend document wat evolueert in de tijd. Zo kan het zijn dat je 
als adviseur een bepaald hoofdstuk uit het PvE al helemaal uit kunt werken en het vervolgens in de volgende 
bijeenkomst volledig bespreekt. Een ander hoofdstuk kun je, bijvoorbeeld door gebrek aan informatie op dat 
moment of onduidelijkheden, nog niet geheel invullen. Over dit hoofdstuk zullen dan nog vragen liggen en het 
zal dan ook een globalereinhoud hebben. Dit is volgens Bartelet afhankelijk van het project, de opdrachtgever, 
van de beschikbare informatie etc. Er is hiervoor dan ook niet één standaard aan te wijzen. (Bartele:, van Kes se l, 2008) 

Hoewel de gang van zaken in het proces van PvE-ontwikkeling verschilt per adviseur wordt ook duidelijk dat 
adviseurs binnen Hevo grotendeels op dezelfde manier te werk gaan. In de beginfase wordt gefocust op de 
dagbesteding van de eindgebruiker en de processen die zich afspelen in de organisatie. De adviseur is in staat 
aan de hand van deze input een ruimtestaat op te stellen. Vervolgens wordt steeds verder ingezoomd en komen 
ook de specifieke eisen per ruimte aan bod. Deze volgen veelal direct uit de processen. Voornamelijk het deel van 
het Programma van Eisen waarin de functies en prestaties worden beschreven vergt in de praktijk veel tijd. 
Echter, wanneer dit eenmaal duidelijk is volgt hieruit de rest van het document en is de adviseur in staat een 
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eerste Concept PvE op te stellen. Hierna zullen, afhankelijk van ondermeer het project en de opdrachtgever, nog 
een aantal besprekingen volgen waarin het PvE steeds meer zijn definitieve vorm aanneemt. 

2.3.2 DATA 
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de inhoud en indeling van het PvE volgens Hevo. Om de structuur van 
de PvE's die door Hevo zijn gegenereerd duidelijk te krijgen is allereerst een aantal, binnen het afstudeerbedrijf 
beschikbare, documenten geanalyseerd. Deze documenten zijn niet specifiek gericht op de sector 
Gezondheidszorg. Het resultaat van deze analyse wordt in deze subparagraaf beschreven. Naast de analyse van 
deze documenten zullen verderop in deze subparagraaf de resultaten aan bod komen van de data-analyse die 
binnen het afstudeerbedrijf is uitgevoerd. 

2.3.2.1 Inhoud en indeling volgens Hevo 
Een Programma van Eisen bevat beschrijvingen van de functionele en ruimtelijke huisvestingsbehoeften, 
eventueel aangevuld met een beschrijving van het niveau van de technische voorzieningen. Naast deze 
inhoudelijke kaders dient het Programma van Eisen volgens Heij ltjes (2007) aangevuld te worden met een 
raming van de benodigde investeringskosten alsmede een globale raming van de benodigde tijd en overzicht 
van te nemen stappen tot oplevering. Dit geeft essentiële inkleuring aan de ambities die waargemaakt kunnen 
worden. Het Programma van Eisen en de beide ramingen zijn de basisingrediënten om te komen tot 
besluitvorming omtrent het vervolg van het project. (Heijl tje>, 2007) Opvalt dat ook hier niet wordt gesproken over 
exploitatiekosten, maar enkel naar voren komt dat in het PvE dient te worden ingegaan op de 
investeringskosten. 
In een gesprek met ir. S.M. Ge hem, projectleider voorbereiding bij de sector Gezondheidszorg binnen Hevo, werd 
duidelijk dat er een aantal aspecten van invloed zijn op het PvE en verschillen veroorzaken. Op de eerste plaats is 
het basismateriaal dat ten grondslag ligt aan het PvE van groot belang. Of de opdrachtgever al veel heeft 
vastgelegd of besloten speelt hierbij een belangrijke rol. Op de tweede plaats is de fase waarin het PvE wordt 
opgesteld bepalend voor de inhoud en omvang van het PvE, zoals ook gesteld door Heemels (2007) in paragraaf 
2.3.1. (Gehem, 2008) 

INHOUD GLOBAAL/GEDETAILLEERD PROGRAMMA VAN EISEN 
In paragraaf 2.3.1 staat beschreven dat er in de praktijk verschillende PvE's in omloop zijn. Zo is er onderscheid te 
maken in een globaal of gedetailleerd Programma van Eisen. Een globaal PvE dient in eerste instantie voor het 
verwoorden van de wensen en eisen van de opdrachtgever/ gebruiker. Voor een globaal PvE kan worden 
volstaan met een beperkte inhoud. Voor een gedetailleerd PvE is het van belang een architect/ontwerpteam 
hiermee goed uit de voeten kan. Het dient daarom zodanig uitgewerkt te zijn, dat bekend is welke ruimten in het 
beschreven gebouw aanwezig moeten zijn, waar deze ruimten aan moeten voldoen en waar het gebouw aan 
moet voldoen. Voor een gedetailleerd PvE kan volgens de Koning (2007) worden uitgegaan van een uitgebreide 
inhoud, welke is opgenomen in bijlage 8. Dit onderzoek richt zich op het gedetailleerd PvE. Het globale PvE wordt 
dan ook buiten beschouwing gelaten. Voor de volledigheid is ook de inhoud van het globale PvE opgenomen in 
bijlage 8. 

INHOUD EN INDELING SPECIFIEK VOOR DE SECTOR GEZONDHEIDSZORG 
Aan de hand van het hiervoor genoemde gesprek met mw. ir. J.A. Bartelet (Jorien), huisvestingsadviseur binnen 
Hevo bij de sector Gezondheidszorg, wordt duidelijk hoe de basisstructuur er volgens haar uitziet: 

Er wordt altijd gestart met een inleiding, waarin de organisatie aan bod komt en de visie op de huisvesting 
en het gebouw. Duidelijk wordt wie de eindgebruikers zijn en wat belangrijk is voor deze doelgroep. 
Vervolgens komt de ruimtestaat aan bod. 
Hierop volgend worden de ruimtes besproken. 
Daarnaast worden de wettelijke eisen genoemd (o.a. volgend uit de Arbo-wet en het bouwbesluit) 

Bartelet geeft aan dat daarna wordt ingezoomd en zaken als de buitenruimtes aan bod komen. (Ba r1 elet, 2008l 

Van Kessel (2007) noemt de volgende algemene indeling van een Programma van Eisen voor de sector 
Gezondheidszorg binnen Hevo: 

Gebruikseisen: 
Dit zijn eisen die vanuit het beoogde gebruik aan de huisvesting kunnen worden gesteld. Centraal hierbij 
staat de analyse van de te huisvesten organisatie en de daaruit afgeleide gebruikseisenen gebruikswensen. 
Functies en prestaties: 



Gebruikseisen op zich geven volgens van Kessel (2006) nog onvoldoende houvast voor de sturing van het 
ontwerpproces. Het zijn immers eisen die aan het gebruik van het gebouw worden gesteld, nog geen eisen 
aan het gebouw zelf. 
De gebruikseisen worden volgens van Kessel (2006) gekwalificeerd en gekwantificeerd, zodanig dat 
tussentijds en naderhand kan worden gecontroleerd of werkelijk wordt geleverd wat is gevraagd. Ofwel: de 
gebruikseisen worden vertaald in 'prestaties' die het gebouw moet leveren. De prestaties hebben volgens 
van Kessel (2006) bijvoorbeeld betrekking op functionaliteit of bruikbaarheid, comfort en veiligheid. 
Beeldverwachtingen: 
Van Kessel (2006) geeft aan dat het hier de verwachtingen betreft die de opdrachtgever(s) en gebruiker(s) 
kunnen hebben met betrekking tot de verschijningsvorm en/ of de architectuur van hun huisvesting. 
Interne voorwaarden: 
De opdrachtgever/gebruikers vraagt weliswaar prestaties, maar stelt volgens van Kessel (2006) ook 
beperkende voorwaarden aan de oplossingen. Als voorbeeld kunnen hier de mogelijkheden en beperkingen 
worden genoemd met betrekking tot duurzaam bouwen, energieverbruik, doorlooptijd van de 
bouwactiviteiten, fasering en financieel-economische randvoorwaarden. 

(van Kessel , 2006) 

Wanneer deze indeling wordt vergeleken met de indeling van een andere sector binnen Hevo, zie hiervoor de 
indeling door de Koning (2007) in bijlage 8, wordt duidelijk dat hier enkele verschillen in te ontdekken zijn. 
Wanneer een daadwerkelijk PvE wordt geanalyseerd dat door Hevo is vervaardigd, wordt echter duidelijk dat 
geen van beide indelingen volledig zijn en elkaar in feite aanvullen. Hierna zal de analyse van een aantal 
verschillende PvE's worden besproken. 

2.3.2.2 Casestudies 
Naast de bestudering van een aantal interne documenten is de inhoud, indeling en structuur van de PvE's die 
door Hevo worden vervaardigd voornamelijk duidelijk geworden door de uitvoering van een data-analyse in de 
vorm van een aantal casestudies. Hierbij is van een vijftal verschillende cases de structuur van het PvE onderzocht 
en vergeleken. Voor de waarde van de analyse is er bewust gekozen om PvE's te analyseren die door 
verschillende personen binnen Hevo in verschillende jaartallen zijn opgesteld. Hierdoor ontstaat een zoveel 
mogelijk sectorbreed beeld. 
Hoewel dit afstudeeronderzoek zich specifiek richt op PvE's voor de GGZ is naast een aantal PvE's van GGZ ook 
een aantal PvE's geanalyseerd van overige projecten uit de caresector, al dan niet in combinatie met GGZ. Dit in 
verband met de beschikbaarheid van recente PvE's voor de GGZ. Via verschillende personen binnen Hevo is 
nagegaan of de verschillende PvE's binnen de caresector qua inhoud, opzet en proces voldoende vergelijkbaar 
zijn. Dit bleek het geval, waardoor ook de andere PvE's uit de caresector bruikbaar waren voor de analyse. 
In dit afstudeeronderzoek staat het Ruimtelijk-Functioneel PvE centraal. Om die reden zijn voor de data-analyse 
zoveel mogelijk PvE's gebruikt die afzonderlijk van het Technisch PvE zijn opgesteld. Het resultaat van de data
analyse zal hier worden besproken en is tevens in tabelvorm terug te vinden in bijlage 9. 
De volgende PvE's zijn gebruikt voor de data-analyse: 

Standaarden GZ 
{opgemerkt dient te worden dat dit binnen Hevo, anders dan de naam doet vermoeden, 
niet als standaard wordt gebruikt. Het is slechts een voorbeeld binnen de sector, maar 
om die !eden w~ meegenomen in de d! ta-anafyse). 

Woon- en zorgcentrum Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen Woon- & Zo~centrum Open Vensters. 
Ruimtelijk en functioneel Pro ram ma van Eisen Gebouw Kristal, Stichting lpse. 
Ruimtel~k en functioneel Programma van Eisen Reinier van Arkel Groep. 
Pro ramma van Eisen Renovatie Zilvertinden Vu ht 

Geestelijke Gezondheidszorg 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Geestelijke Gezondheidszor 

BASISSTRUCTUUR 
Uit de vergelijking van de verschillende PvE's blijkt dat deze qua hoofdstructuur sterk overeenkomen, maar 
tegelijkertijd ook verschillende afwijkingen tonen ten opzichte van elkaar. 
Over het algemeen is het eerste hoofdstuk volledig vergelijkbaar. Alle PvE's starten met een algemeen of 
inleidend hoofdstuk, waarin het PvE wordt toegelicht en de indeling van het document duidelijk wordt. 
Vervolgens wordt veelal ingegaan op de gebruikseisenen de visie van de opdrachtgever op de zorg- en 
dienstverlening. Hierin worden de doelgroepen besproken en komt ondermeer de visie en missie van de 
organisatie aan bod. 
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Daarna worden de functies en prestaties besproken. Hierbij komen ondermeer de capaciteit, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid en de ruimtebehoefte aan bod. 
Vervolgens komt veelal de gewenste uiterlijke verschijningsvorm aan bod in het hoofdstuk beeldverwachting.ln 
de volgende hoofdstukken worden de interne en externe voorwaarden genoemd. In deze hoofdstukken wordt 
duidelijk welke beperkende voorwaarden er vanuit de organisatie en de gebruikers en van buitenaf worden 
gesteld. 
Hierna volgen de bijlagen, met veelal een uitgebreidere beschrijving van de doelgroepen, een samenvatting van 
de ruimtestaat, het relatieschema, de planning, eventueel een kostenraming en een uitleg van de verschillende 
soorten vloeroppervlakten. De bijlagen zijn per project sterk verschillend. leder rapport of document waarmee in 
het opstellen van het PvE rekening moet worden gehouden kan in principe aan de bijlagen worden toegevoegd. 
Daarnaast kunnen verschillende onderdelen uit het PvE in de bijlagen uitvoeriger worden behandeld of 
verduidelijkt, wanneer het project hier om vraagt. 
Opvallend is dat de PvE's van de projecten Zilverlinden en Reinier van Arkel, ondanks het verschil in jaartal, sterk 
overeenkomen. Duidelijk wordt hierdoor dat in de afgelopen jaren geen grote veranderingen hebben 
opgetreden in de structuur van de PvE's. Hierdoor bleken alle geselecteerde PvE's dan ook bruikbaar voor de 
analyse. 

Verschillen die uit de analyse naar voren komen zijn: 
1. De benoeming van specifieke aandachtspunten en basiseisen aan het ontwerp: 

In een enkel PvE staan deze in een apart hoofdstuk genoemd. De keuze hiervoor is niet alleen afhankelijk van 
de adviseur die het PvE opstelt, maar ook van het feit of het project hierom vraagt. Per project zal bepaald 
moeten worden of het gewenst of van belang is om, voorafgaand aan de behandeling van de functies en 
prestaties van het gebouw en de afzonderlijke ruimten, in te gaan op deze specifieke aandachtspunten en 
belangrijke basiseisen. 

2. De beschrijving van de functies en prestaties: 
Hierbij is onderscheid te maken tussen PvE's waarin de functies en prestaties voor het gehele gebouw in één 
keer worden besproken en PvE's waarin de functies en prestaties worden besproken voor de afzonderlijke 
ruimten, het gebouw en het terrein apart. In het gesprek met mw. ir. J.M.T. van Kessel blijkt dat hier geen 
duidelijk verklaring voor is te geven. Beide indelingen zijn mogelijk en de keuze hiervoor ligt bij de 
behandeld adviseur. 

3. De behandeling van de verschillende soorten vloeroppervlakten: 
Twee van de geanalyseerde PvE's bespreken de ruimtebehoefte aan de hand van de verschillende 
vloeroppervlakten. In de overige PvE's wordt dit onderscheid niet zo nadrukkelijk gemaakt bij de bespreking 
van de ruimtebehoefte, maar worden de definities van de verschillende vloeroppervlakten pas in de bijlagen, 
volgend op de algehele ruimtesta at, gegeven. Wanneer een verklaring wordt gezocht voor dit verschil wordt 
duidelijk dat dit waarschijnlijk is toe te wijzen aan de verschillende werkwijzen van de adviseurs. Een andere 
mogelijke oorzaak voor dit verschil is de ervaring en kennis die reeds bij de opdrachtgevende partij aanwezig 
is. Een meer ervaren opdrachtgever zal eerder behoefte hebben om direct bij de ruimtebehoefte de 
verschillende vloeroppervlakten te kunnen onderscheiden. 

4. De behandeling van technische eisen van het gebouw: 
Twee van de geanalyseerde PvE's gaan naast ruimtelijk-functionele eisen ook in op technische eisen van het 
gebouw. Bij één van de PvE's is dit verschil eenvoudig te verklaren, aangezien voor dit project geen 
onderscheid is gemaakt tussen het Ruimtelijk-Functioneel PvE en het Technisch PvE. Logischerwijs zijn 
daarom ook de technische eisen in dit PvE opgenomen. Het andere PvE, waarin ook technische eisen aan bod 
komen, betreft wel een Ruimtelijk-Functioneel PvE. Het feit dat ook in dit PvE technische eisen zijn 
opgenomen is dan ook minder eenvoudig te verklaren. Wanneer echter de beschrijving van de technische 
eisen wordt bekeken wordt duidelijk dat deze veelal een verband vertonen met het functioneren van het 
gebouw. Het gaat dan ook niet om strakke specificaties, maar om een beschrijving van de functionele eisen 
waaraan de techniek zou moeten voldoen om het functioneren in het gebouw mogelijk en aantrekkelijk te 
maken. In die zin is er dan ook een onderscheid met de eisen zoals beschreven in het Technisch PvE. 

Duidelijk wordt dat bovengenoemde verschillen grotendeels te verklaren zijn door het feit dat iedere adviseur 
binnen Hevo een eigen werkwijze hanteert, wat reeds duidelijk werd. Binnen Hevo bestaat er niet één vaste 
methode voor het opstellen van een PvE. Er is geen vaste inhoudsopgave of checklist die ervoor zorgt dat alle 
benodigde elementen in het PvE worden opgenomen, met als gevolg dat PvE's van verschillende adviseurs een 
verschillende indeling hebben. 



2.3.2.3 Vergelijking 
Wanneer de hierboven geschetste basisstructuur wordt vergeleken met de indeling en structuur zoals volgt uit de 
hiervoor behandelde interne documenten wordt duidelijk dat hierin maar weinig verschillen zijn te ontdekken. 
De theorie en praktijk binnen Hevo sluiten dan ook grotendeels op elkaar aan. Een enkel verschil is het feit dat de 
Koning (2007 _2) aangeeft dat de organisatie/procesbeschrijving (tijdens de ontwikkeling), waarin zaken als 
communicatie, bewaking van de G(R)OTIK-aspecten, taken en verantwoordelijkheden worden besproken, 
onderdeel dient uit te maken van het PvE. (Koning, 2001 _2) Daarnaast geeft He ijltjes (2007) aan dat het Programma 
van Eisen aangevuld dient te worden met een raming van de benodigde investeringskosten. (Heijltjes, 20071 Dit komt 
in de geanalyseerde PvE's van de sector Gezondheidszorg niet aan bod. De Koning (2007) geeft verder aan dat, in 
geval van een gedetailleerd PvE, ook dient te worden ingegaan op de exploitatie en het beheer. Hoewel dit 
uiteraard afhankelijk is van het type project, komt ook dit niet naar voren in de geanalyseerde PvE's van de sector 
Gezondheidszorg. Uit het gesprek met mw. ir. J.M.T. van Kessel wordt duidelijk dat zij van mening is dat 
bovenstaande aspecten niet in het PvE moeten worden behandel'd, maar in een apart document dat wordt 
opgesteld aan het eind van de definitiefase. Om die reden worden deze aspecten bewust niet in het PvE 
opgenomen. 

2.3.2.4 Masterdocument 
Het eindresultaat van de data-analyse bestaat deels uit een masterdocument waarin de basisstructuur van de 
geanalyseerde PvE's duidelijk wordt. Aan de hand van dit masterdocument zou ieder van de geanalyseerde PvE's 
kunnen worden opgesteld.ln feite is de kennis uit de verschillende PvE's hierin gebundeld. Het masterdocument 
is dan ook opgesteld aan de hand van deze PvE's. Dit eindresultaat van de data-analyse dient als input voor de 
ontwerpfase van het afstudeeronderzoek en is terug te vinden in bijlage 10. Een samenvatting van deze tabel 
staat hieronder afgebeeld. In deze tabel is enkel de hoofdstukindeling van het masterdocument zichtbaar. Voor 
de volledige indeling inclusief paragrafen en subparagrafen wordt dan ook verwezen naar bovengenoemde 
bijlage. 

Tijdens de data-analyse is onderscheid gemaakt tussen drie typen informatie in het PvE, te weten: 
PROJECTAFHANKELIJKE INFORMATIE: 
Informatie die per specifiek project door de behandeld adviseur ingevuld zal moeten worden, 
STANDAARD INFORMATIE: 
Dit betreft informatie die algemeen toepasbaar is voor ieder Programma van Eisen, 
SEMI-STANDAARD INFORMATIE: 
Deze informatie kan grotendeels worden gezien als standaard, maar projectafhankelijk zullen hierin enkele 
kleine aanpassingen en invullingen moeten worden gedaan. 

Dit onderscheid is terug te vinden in het masterdocument in bijlage 10 en dient als input voor het uiteindelijk te 
ontwikkelen datamodel. In de ontwerpfase van het onderzoek is bovenstaand masterdocument aangepast en 



aangevuld aan de hand van de aanleidingen uit de literatuurstudie, gesprekken met experts en het onderzoek 
van de Werkgroep PvE binnen de Vakgroep O&A van Hevo. In hoofdstuk 3 zal hier verder op worden ingegaan. 

2.3.3 MHHODEN 
In aansluiting op de voorgaande subparagrafen zal hier deelvraag 2.2 (Welke methoden en technieken worden 
binnen Hevo gebruikt voor het opstellen van een PvE?) worden behandeld. Uit het gesprek met Bartelet komt 
naar voren dat er binnen Hevo niet één vaste methode bestaat voor het opstellen van een PvE. Er is geen vaste 
inhoudsopgave of checklist die ervoor zorgt dat alle benodigde elementen in het PvE worden opgenomen. 
Bartelet geeft echter aan van mening te zijn dat dit niet noodzakelijk is. Deze kennis is aanwezig bij de adviseurs. 
Tevens wordt gebruik gemaakt van voorgaande PvE's, zoals ook wordt aangegeven door van Kessel. Wat dat 
betreft bestaan er dus wel standaard 'blokken' tekst. Sommige paragrafen uit het PvE zijn altijd van toepassing en 
kunnen dan ook eenvoudig worden overgenomen. Bartelet geeft aan dat de inhoud van de verschillende PvE's 
volgens haar wel altijd Op hetzelfde neer komt. (Ba rtelet, van Kesse l, 700B) 

De werkwijzen zijn voor alle adviseurs op punten vergelijkbaar. Wat dat betreft kan dan ook worden gesproken 
van een deels uniforme werkwijze en procesgang. Echter blijkt er dus geen standaard methode te zijn voor het 
opstellen van een PvE. Hierdoor hanteert iedere adviseur zijn of haar specifieke werkwijze. 
Bijlage 11 gaat verder in op methoden die binnen Hevo gebruikt worden voor het opstellen van een PvE. Hierin 
komen de gebruikte vragenlijsten en het gebruikte bestandarchiveringsysteem aan bod. Daarnaast wordt 
besproken in hoeverre gebruik wordt gemaakt van bekende methodes uit de literatuur. 

2.3.4 KOSTENBEREKENING 
Het PvE heeft een nauwe relatie met de kostenberekening van een project. De kosten worden immers 
doorberekend aan de hand van dit PvE. Deze subparagraaf besteed daarom aandacht aan de relatie tussen het 
PvE en het kostenmodel. 

2.3.4.1 Gesprekken met huisvestingsadviseurs binnen Hevo 
In een gesprek Bartelet blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen het PvE en de kostenberekerning. In de 
ruimtestaat en via de normen houd je als adviseur al rekening met de kosten. Er is onderscheid te maken tussen 
normkosten volgens het Bouwcollege (dit is je kader als adviseur) en de feitelijke kosten. De normkosten zijn 
verbonden aan de normoppervlakten. Als een adviseur zich houdt aan de normoppervlakten blijft het project 
binnen de norm kosten. De adviseur maakt bij het opstellen van het PvE dan ook een normberekening met 
normoppervlakten. De ruimtestaat uit het PvE moet daarbinnen blijven. In l:let geval de opdrachtgever speciale 
eisen heeft (vaak speelt dit pas een rol bij het Technische PvE) dan wordt hiervoor een raming gemaakt. De echte 
kostenraming komt volgens Bartelet dan ook pas later in het proces aan de orde, wanneer ook het Technisch PvE 
een rol gaat spelen. Het PvE vormt in die zin dan ook de basis voor de kostenberekening. Het is daarom van 
belang bij het opstellen van het PvE uit te gaan van het juiste aantal vierkante meters. 
Door de nieuwe wetgeving zal er geen sprake meer zijn van normoppervlakten en normkosten die gesteld 
worden door het Bouwcollege. In deze nieuwe situatie zal veel veranderen. Bartelet verwacht echter dat de 
normkosten nog lang de basis zullen vormen voor het opstellen van het PvE. (Bartelet, 2oos) 

KOSTENBEREKENING IN HET PROCES VAN PVE-ONTWIKKELING 
Er zijn volgens Bartelet geen vaste punten in het proces zijn waarop een kostenberekening wordt uitgevoerd. Als 
adviseur kun je in een vroeg stadium al een grove berekening maken aan de hand van bovengenoemde 
normoppervlakten en norm kosten. Zolang de adviseur zich aan de normoppervlakten houdt zit hij of zij in de 
goede richting. Binnen Hevo bestaat een rekenmodel aan de hand waarvan adviseurs in een beginstadium een 
kostenberekening maken. Bij deze berekening wordt als controle o.a. de bouwkostennota wordt gebruikt. (Bartelet , 

2oos) Ook volgens van Kessel ben je als adviseur tijdens het opstellen van het Ruimtelijk-Functioneel PvE 
onbewust al met de vierkante meters bezig. De investeringskostenberekening dient volgens van Kessel echter 
pas na afronding van dit document plaats te vinden, zoals ook Bartelet aangeeft. Na het Ruimtelijk-Functioneel 
PvE volgt veelal een massastudie en pas daarna wordt de eerste kostenraming gemaakt. Aan de hand van deze 
kostenraming kan duidelijk worden dat bepaalde zaken te duur zijn en wellicht toch anders moeten. Van Kessel 
geeft aan dat het PvE hierop niet wordt aangepast, anders 'blijf je bezig'. In plaats hiervan volgt na de 
definitiefaseeen aparte notitie met wijzigingen. Wat betreft het Ruimtelijk-Functioneel PvE kan dan ook gesteld 
worden dat geldt 'vastgesteld is vastgesteld'. (van Kessel, .?008) 



INPUT VOOR KOSTENBEREKENING 
Van Kessel geeft aan dat er niet bepaalde paragrafen zijn aan te wijzen die als input gelden voor de 
investeringskosten berekening. Volgens haar geldt het gehele PvE als input. Het draait niet alleen om de 
ruimtestaat, maar ook om de omschrijving van eisen aan het gebouw. :•·2,1 :<r>sel. 2008l 

ABACUS-MODEL 
In hoofdstuk 1 staat beschreven dat het beheren van zorgvastgoed risicodragend wordt door de invoering van 
prestatiebekostiging. Hevo geeft aan dat besluiten over huisvesting meer en meer gebaseerd worden op 
exploitatieverwachtingen en effectiviteit van gebouwen op lange termijn. Het door Hevo ontwikkelde 
rekenmodel Abacus is een nuttig hulpmiddel bij het maken van vastgoed beslissingen. Het geeft inzicht in de 
haalbaarheid en exploitatielast van vastgoedplannen. Abacus toetst de financiële haalbaarheid van 
vastgoedplannen op basis van kosten en opbrengsten op lange termijn. In dit model komt het er eigenlijk op 
neer dat alle opbrengsten en kosten in de levensduur van het gebouw Netto Contant worden gemaakt via de 
Netto Contante Waardemethode. Het modellaat onder andere zien wat de invloed is van rente, restwaarde, 
onderhoudskosten en huuropbrengsten op de exploitatie van vastgoed. In de zorgsector is geen sprake van 
directe huuropbrengsten, maar van de zogenaamde DBC-vergoeding (diagnosebehandelcombinatie). Een 
diagnose-behandelcombinatie is een code in de gezondheidszorg die het geheel van een geleverd product 
omschrijft. Een DBC is hiermee een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het 
ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode. Zorgverzekeraars betalen per ziektegeval één prijs 
voor de totale zorg die wordt verleend aan een patiënt: de DBC. De diagnosebehandelcombinatie is de basis van 
het betalingssysteem voor de zorg in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. 
ABACUS is met succes toegepast om onder meer een bewuste afweging te maken tussen een hogere investering 
versus de exploitatielast Op lange termijn. (Hevo, 2007_ 5) en (Ministerie van VWS, ~8.04.2 008) 

Doordat na afronding van het Ruimtelijk-Functioneel PvE pas wordt gestart met het rekenen dient dit ABACUS
model volgens van Kessel nog geen rol te spelen in dit PvE. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit 
voornamelijk is toe te rekenen aan het feit dat op dit moment nog wordt gewerkt met normkosten volgens het 
Bouwcollege. Om die reden is het aantal vierkante meters leidend als graadmeter voor de kosten. 
De verwachting is dat door de invoering van de marktwerking de kosten meer aandacht krijgen, doordat meer 
risico wordt gelopen. De kostenberekening zal echter nog steeds plaatsvinden op basis van het aantal m2• De 
normen zullen hierbij een rol blijven spelen. Geconcludeerd kan worden dat van Kessel van mening is dat de 
kosten geen rol moeten krijgen in het PvE. Van Kessel is er echter niet op tegen wanneer in het proces van PvE
ontwikkeling al een kostenberekening wordt uitgevoerd. (van Kessel, 2008) 

2.3.4.2 Gesprek met bouwkostendeskundige binnen Hevo 
In gesprek met ing. P.A.D. Viveen (Peter), bouwkostendeskundige binnen Hevo, wordt duidelijk dat iedere 
investeringskostenberekening binnen Hevo wordt uitgevoerd door een kostendeskundige. 

KOSTENBEREKENING IN HET PROCES VAN PVE-ONTWIKKELING 
Zowel van Kessel als Bartelet stellen dat de kostenberekening pas na afronding van het PvE dient plaats te 
vinden. In de data-analyse blijkt dan ook dat het kostenverhaal niet in het PvE zelf wordt opgenomen. In een 
gesprek met Viveen bleek echter dat er veelal ook voor afronding van dit document al behoefte bestaat aan een 
kostenoverzicht. Wanneer de klant er om vraagt moet het in mijn ogen dan ook mogelijk zijn deze 
kostenberekening tijdens het proces van PvE-ontwikkeling te maken. Uiteraard moet in het begin worden 
uitgegaan van dromen en ideaalbeelden, maar al vrij snel zal ook sprake zijn van budgetteren, waarin de kosten 
een rol gaan spelen. Om vroegtijdig te kunnen bepalen of de gewenste dromen haalbaar zijn binnen het 
beschikbare budget zal nu eenmaal een globale kostenberekening plaats moeten vinden. De hoeveelheid 
informatie die binnen komt bepaalt de mate van nauwkeurigheid van deze berekening. Viveen geeft aan dat op 
vraagbasis soms ook meerdere malen tijdens het definitiefaseeen berekening plaatsvindt. (V iveen, 2oo8) 

INPUT VOOR KOSTENBEREKENING 
Viveen geeft, net als van Kessel, aan dat in feite het gehele PvE als input dient voor de kostenberekening. Het 
gehele document wordt doorgenomen, maar niet alles wordt gebruiktin zijn functie kijkt hij achtereenvolgens 
naar: 
1. De ruimtestaat, 
2. De vormfactoren (bijvoorbeeld gevelfactor, gevelopeningsfactor en binnenwandfactor), 
3. De doelgroep, aangezien dit veel invloed heeft op bijvoorbeeld het benodigde aanwezige sanitair. 



4. De gewenste kwaliteit (bijvoorbeeld de kwaliteit 'woningbouw' of een zwaardere kwaliteit). 
Hierna worden pas de andere onderdelen in het document doorgenomen. Dit geeft niet alleen een algemeen 
beeld van wat gewenst is, maar veelal staan ook in de rest van het document eisen vermeld die invloed hebben 
op de investeringskostenberekening. Om een globale investeringskostenberekening te maken zijn volgens 
Viveen minimaal de volgende zaken nodig: 

Vloeroppervlakte in m2 

Doelgroep 
Kwaliteitsniveau + vormfactoren 

Viveen geeft aan dat hoe meer bekend is, hoe kleiner de bandbreedte is waarin de kosten kunnen afwijken. Zo 
durft Viveen wel te stellen dat de bandbreedte met ongeveer 15% afneemt wanneer exact duidelijk is voor welke 
doelgroep gebouwd wordt en welk kwaliteitsniveau gewenst is. (Vive~n, 7oos) Dit staat in figuur 2.3 weergegeven. 
Wil de definitieve kostenberekening plaats kunnen vinden, dan dient het gehele PvE voltooid te zijn. Het gehele 
PvE dient hiervoor immers als input. 

haalbaarheidsstudie ._-----1--,--....,...,.....,...,....----- bestekfase 

+/-15% 

DE FACTOR FLEXIBILITEIT IN DE KOSTENBEREKENING 

__ ..::--------:+./- 2% 

fase in bouwproces 

Figuur 2.3 Nauwkeurigheid kostenberekening 
(V iv~n . 200/) 

Er zijn geen vaste posten in de berekenin9smethoden voor de factor flexibiliteit. Er zijn hiervoor weliswaar een 
aantal kengetallen samen te stellen, maar per project dient bekeken te worden welke bouwkundige kosten er 
nodig zijn om de gewenste mate van flexibiliteit te behalen. Het is lastig om de meerkosten ten gevolge van 
flexibiliteit terug te rekenen naar een algemeen opslagpercentage per m2• Het is alleen mogelijk een kengetal 
met een bepaalde bandbreedte te bepalen, wanneer exact duidelijk is wat onder flexibiliteit wordt verstaan. 
(Viveen, 2008) 

BRUIKBAARHEID ABACUS IN HET AFSTUDEERONDERZOEK 
Het is erg moeilijk om te bepalen wat de meerkosten zijn voor het opstellen van het PvE waarin flexibiliteit is 
opgenomen. De vraag is echter ook of dit wel zoveel aandacht verdient. Wanneer hierdoor de levensduur wordt 
verlengd vallen deze 'extra' kosten volledig in het niet. 
Het totale effect van de factor flexibiliteit in de exploitatieberekening is in principe wel te berekenen, maar 
moeilijk aan te tonen omdat je veel aannames zal moeten doen over bijvoorbeeld toekomstige ruimtelijk 
aanpassingen. Tijdens het gesprek met Viveen is tevens aan de hand van een bestaande exploitatieberekening 
bekeken welke gevolgen hierin kunnen optreden als gevolg van mogelijk effecten van flexibiliteit. Hierin werd 
direct duidelijk dat de kleinste verlenging van de levensduur van het gebouw, of het uitblijven of later optreden 
van onderhoud al een duidelijk positief effect heeft op de exploitatieberekening. Het belang hiervan is erg hoog. 
Echter kan niets geconcludeerd worden zonder de bijkomende kosten van flexibiliteit hierin op te nemen. Deze 
kosten zijn dusdanig projectafhankeli~k, dat lil et hooguit voor één project kan worden aangetoond. In de 
gezondheidszor9 is ieder gebouw nu eenmaal uniek. 
Hoewel het totale effect van de factor flexibiliteit dus erg lastig is aan te tonen, verwacht Viveen wel dat Abacus 
hiervoor bruikbaar is. (Viveen, 2008) 

2.4 VERGELIJKING MET LilERA TIIIUR 
In deze paragraaf zal een vergelijking plaatsvinden tusselil de uitkomsten uit de in dit hoofdstuk besproken 
analyse en de uitkomsten uit de literatuurstudie, zoals beschreven in bijlage 5. Zowel het proces als de data zullen 
in deze vergelijking worden meegenomen. 
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2.4.1 VERGELIJKING PROCES 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de procesgang bij Hevo, zoals besproken in paragraaf 2.3.1, en 
de procesgang zoals naar voren komt in de literatuurstudie in bijlage 5 blijkt dat hierin overeenkomsten zijn te 
herkennen, maar tegelijkertijd ook een aantal verschillen genoemd kunnen worden. 
Duidelijke overeenkomsten zijn: 

In de literatuur geeft Stichting Bouwresearch (SBR) aan dat het niet mogelijk is een haalbaarheidsstudie te 
doen als er nog geen globaal PvE ligt. Het programmeren vindt dan ook niet alleen plaats in de definitiefase, 
maar start al in de initiatieffase waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan het vaststellen van de ambitie 
van de opdrachtgever. (SpPkkink, 2005J In paragraaf 2.2.2 werd duidelijk dat PvE's ook volgens Hevo veelal 
worden opgesteld in het kader van een haalbaarheidsonderzoek in de initiatieffase ofwel in het kader van de 
definitiefase. 
In de literatuurstudie in bijlage 5 is een figuur van Verschuur (2007) opgenomen wat een overzicht geeft van 
de verschillende manieren waarop een programma van eisen kan worden opgesteld. Bij de bestudering van 
een aantal interne documenten binnen het afstudeerbedrijf kwam dit figuur ook naar voren. Het komt dan 
ook overeen met het figuur in paragraaf 2.3.1. Zowel Verschuur (2007) als Hevo zien dit figuur als een 
hulpmiddel om, in overleg met de opdrachtgever, te bepalen welk type PvE het meest geschikt is voor de 
situatie. 
In een gesprek met mw. ir. J.M.T. van Kessel blijkt dat zij bij de ontwikkeling van het PvE altijd de processen 
die zich afspelen in de organisatie als basis neemt. In de literatuur komt naar voren dat ook Wijk (2004) 
aangeeft dat het van groot belang is dat de structuur van het gebouw past bij de cultuur en de processen van 
de organisatie. Dit maakt het voor de organisatie mede mogelijk naar volle tevredenheid in het gebouw te 
functioneren. (Wi jk, 2004l 

Duidelijk wordt dus dat er verschillende overeenkomsten zijn tussen de werkwijze van Hevo en de werkwijze die 
uit de literatuurstudie naar voren komt. Er zijn echter ook enkele verschillen. Een belangrijk verschil is dat SBR in 
de literatuur aangeeft dat de praktijk leert dat het een illusie is om te denken dat het PvE een document is dat 
eenmalig voorafgaand aan het ontwerpproces wordt opgestel'd en daarna niet meer verandert. In werkelijkheid 
wordt het PvE volgens SBR tijdens het ontwerpproces vaak aangepast. Tussentijdse ontwerpresultaten kunnen 
bijvoorbeeld aanleiding geven om de vraagstelling bij te stellen of verder uit te werken. Hierdoor ontstaat een 
geactualiseerd PvE. Wanneer deze werkwijze wordt gebruikt is het volgens SBR niet nodig om het PvE 
voorafgaand aan het ontwerpproces in één keer tot in detail uit te werken. De ontwikkeling van het PvE kan in dit 
geval gefaseerd plaatsvinden, van globaal naar gedetailleerd. SBR geeft echter aan dat de ontwikkeling van het 
PvE desgewenst wel volledig doorlopen kan worden voordat met het ontwerp wordt gestart. In de praktijk 
gebeurt dit volgens SBR ook nog vaak. (Spekkink, 2006) Zo ook bij Hevo. In gesprek met zowel mw. ir. J.A. Bartelet als 
mw. ir. J.M.T. van Kessel, beiden huisvestingsadviseur binnen Hevo bij de sector Gezondheidszorg, kwam naar 
voren dat zij het PvE zien als een levend document wat evolueert in de tijd. Echter, van Kessel geeft aan dat dit 
voornamelijk geldt binnen het proces van PvE-ontwikkeling. Wanneer een PvE eenmaal definitief is wordt het 
volgens van Kessel niet snel aangepast omdat je anders 'bezig blijft' aldus van Kessel. In plaats hiervan volgt na 
de definitiefaseeen aparte notitie met wijzigingen. Wat betreft het Ruimtelijk-Functioneel PvE kan dan ook 
gesteld worden dat geldt 'vastgesteld is vastgesteld'. (van Kessel. 2008) Hoewel Hevo ook onderscheid maakt in een 
globaal en gedetailleerd PvE en het PvE in het proces van PvE-ontwikkeling ziet als een document wat evolueert 
in de tijd, wordt duidelijk dat het document wel degelijk wordt afgerond voorafgaand aan de ontwerpfase. In die 
zin kan dan ook niet gesproken worden van een gefaseerde ontwikkeling van het PvE gedurende het 
ontwerpproces. 

2.4.2 VERGELIJKING DATA 
In bijlage 5 staat de methode van SBR voor de ontwikkeling van een PvE besproken. Over deze methode is 
fundamenteel nagedacht en deze sluit nauw aan bij de belevingswereld van opdrachtgevers en gebruikers van 
gebouwen. Het is dan ook verstandig een vergelijking te maken tussen deze methode en de geanalyseerde data. 

INHOUD 
Uit de vergelijking wordt duidelük dat de inhoud van de geanalyseerde PvE's van Hevo voor een groot deel 
overeenkomt met dat wat door Stichting Bouwresearch wordt geadviseerd. Veel van de aspecten waaraan 
volgens SBR in een PvE aandacht moet worden besteed zijn terug te vinden in de PvE's van Hevo. Een uitgebreide 
vergelijking tussen beiden vindt u terug in bijlage 12. 
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STRUCTUUR 
Het is echter mogelijk om de vergelijking met de literatuur wat betreft de data een stap verder uit te werken. 
Stichting Bouwresearch geeft in haar publicatie 'Bouwstenen, gids bij het maken van een programma van eisen' 
niet alleen een overzicht van de volgens haar benodigde inhoud, maar ook een voorgestelde inhoudsopgave die 
de structuur van het PvE duidelijk maakt. Uit de vergelijking blijkt dat ook de structuur van de geanalyseerde 
PvE's van Hevo in grote lijnen niet veel afwijkt van dat wat wordt geadviseerd door Stichting Bouwresearch. In 
onderstaand schema wordt dit verduidelijkt. Een schematische weergave van de vergelijking vindt u bovendien 
in bijlage 9. 

BOUWSTENEt~ VOLGENS SBR OVfREENI\Oi~IST rm PVE'S HEVO 

Een toelichting van de verschillende bouwstenen uit bovenstaand schema vindt u in bijlage 12, waarin de 
vergelijking verder is uitgewerkt. 

2.5 PLAATS VAN DE VERANDERENDE VRAAG IN DE PVE'S VAN HEVO 
Deze paragraaf geeft antwoord op deelvraag 2.5 (In hoeverre en hoe staat de veranderende 
gebruiksvraag/flexibiliteit reeds omschreven in de PvE's die door Hevo volgens de hU'idige methoden en 
technieken worden gegenereerd?) en gaat in op deelvraag 1.2 (Wat is de visie van de praktijk op de 
veranderende gebruiksvraag in de tijd?). Zowel het begrip 'flexibiliteit' als 'de veranderende gebruiksvraag in de 
tijd' zijn reeds gedefinieerd. In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre de veranderende vraag/flexibiliteit 
op dit moment al wordt meegenomen in de PvE's die door Hevo worden ontwikkeld. Hieronder een aantal 
voorbeelden van de plaats van de veranderende vraag in de PvE's van Hevo: 

Ve 90 intramurale plaatsen worden zo gebouwd dat ze ombouwbaar zijn, de wooneenheden kunnen worden 
omgebouwd tot twee verpleegplaatsen en omgekeerd. .. Ook de technische installaties dienen eenvoudig 
uitbreidbaar te zijn. Er dient derhalve rekening te worden gehouden met eventuele toekomstige uitbreiding c.q. 
aanpassing van deze installatie. ' (van Kessel, 2003) 

'Over het algemeen geldt dat de huisvesting dient te beschikken over een zo groot mogelijke flexibiliteit, voor 
zover dit mogelijk is binnen de bestaande bouwkundige hoofddraagstructuur. ' (Plompen, 2002) 

Duidelijk wordt dat deze beschrijvingen weinig concreet zijn, waardoor de 'gebruiker' van het PvE 
( ontwerppartijen en ingenieurs) dit op zijn of haar eigen manier kan interpreteren en er een eigen invulling aan 
kan geven. Doel van dit onderzoek is om de omschrijving van flexibiliteit in het PvE concreter te maken. In de 
ontwerpfase van het onderzoek heeft dit dan ook een belangrijke rol gespeeld. 

Er is echter ook een voorbeeld te halen uit de geanalyseerde PvE's waarin flexibiliteit concreter wordt 
omschreven. Dit voorbeeld geeft dan ook aan hoe het in die zin beter kan: 

'Bij toepassing van verlaagde plafonds moeten deze volledig uitneembaar zijn of moeten in het plafond 
eenvoudig uitneembare zones worden opgenomen, zodat indelingswijzigingen mogelijk zijn en boven het 
plafond gelegen voorzieningen die onderhoud behoeven eenvoudig bereikbaar zijn. ' (Voogt, 2007) 

In een gesprek met mw. ir. J.A. Bartelet, huisvestingsadviseur binnen Hevo bij de sector Gezondheidszorg, blijkt 
dat zij van mening is dat flexibiliteit en de veranderende vraag op dit moment is ingebakken in de PvE's. Als 
huisvestingadviseur maak je in de ruimtestaat keuzes met het oog op de toekomst en de flexibiliteit. Tussen de 
regels door is flexibiliteit dus al enigszins terug te vinden. Bartelet is van mening dat het dus verder gaat dan die 
enkele paragraaf die ingaat op de flexibiliteit. (Bartelet, 2008) 

Bartelet heeft uiteraard gelijk wanneer ze stelt dat ook nu al rekening wordt gehouden met toekomstige 
ontwikkelingen en veranderingen in de vraag, om zodoende toekomstbestendige huisvesting te realiseren. Het 
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gaat in de praktijk ook verder dan 'die enkele paragraaf die gewijd wordt aan de term flexibiliteit. Echter geldt 
ook hier dat dit weinig concreet te noemen is en er door iedere ingenieur of ontwerper een eigen invulling aan 
kan worden gegeven. Het biedt de opdrachtgever dan ook geen zekerheid. Zoals genoemd heeft dit 
afstudeeronderzoek tot doel om hier meer concretisering in aan te brengen. In het ontwerpdeel van het 
onderzoek is gericht op het vastleggen van deze flexibiliteit. De vraag die hierbij centraal staat is: 'hoe beschrijf je 
flexibiliteit in het PvE zodat het zekerheid biedt voor de opdrachtgever en een vertrekpunt biedt voor architecten, 
adviseurs en ingenieursbureaus?' 
In een gesprek met mw. ir. J.M.T. van Kessel kwam naar voren dat zij van mening is dat het beter, concreter en 
explicieter omschrijven van flexibiliteit in het PvE een goede ontwikkeling is. Het verdient volgens haar 
tegenwoordig meer aandacht. In haar eigen PvE's besteed ze hier dan ook meer aandacht aan. Niet alleen dient 
bijvoorbeeld aangegeven te worden dat een bepaalde ruimte ombouwbaar moet zijn, maar ook ombouwbaar tot 
welk niveau of welke grootte. Volgens van Kessel is het in dat geval verstandig in het PvE aan te geven dat de 
architect in het VO dient aan te tonen dat het gebouw of bepaalde ruimten ombouwbaar zijn tegen een bepaald 
percentage van de stichtingskosten. (van Kessel, 2008) 

2.6 RESUMÉ 
Het proces van PvE-ontwikkeling blijkt geen vast gegeven. Duidelijk wordt dat, hoewel in de analysefase van het 
onderzoek veel tijd en energie is gestoken in een poging om de algemene procesgang van de PvE-ontwikkeling 
vast te leggen, het zich hier niet geheel voor leent. Zo is het niet mogelijk gebleken vast te leggen welk deel van 
het document op welk moment in het proces voltooid dient te zijn. Dit blijkt teveel afhankelijk van het project, de 
opdrachtgever etc. Er bestaat bovendien niet één vaste methode voor de ontwikkeling van een PvE binnen Hevo. 
ledere adviseur hanteert hierin enigszins zijn of haar eigen methode. Echter, het proces is voor alle adviseurs op 
verschillende punten ook vergelijkbaar. Hoewel het dus niet exact kan worden vastgelegd mag wat dat betreft 
dan ook worden gesproken van een deels uniforme werkwijze en procesgang. 
Een vergelijking tussen de uitkomsten uit de data- en procesanalyse en de uitkomsten uit de literatuurstudie 
maakt duidelijk dat hierin veel overeenkomsten zijn te ontdekken. 

De beantwoording van de verschillende deelvragen in dit hoofdstuk stelt mij in staat de tweede centrale vraag te 
beantwoorden. Volgens de huidige methoden en technieken van Hevo ontstaan Programma's van Eisen die 
enigszins rekening houden met de veranderende gebruiksvraag. Dit gebeurt echter veelal door middel van 
beschrijvingen die weinig concreet zijn, waardoor de 'gebruiker' van het PvE ( ontwerppartijen en ingenieurs) dit 
op zijn of haar eigen manier kan interpreteren en er een eigen invulling aan kan geven.ln het ontwerpdeel van 
het onderzoek is daarom gericht op het vastleggen van deze flexibiliteit. Door expliciet te maken wat precies 
onder flexibiliteit wordt verstaan wordt het toetsbaar en bovendien is het op deze manier voor de ontwerpende 
partijen duidelijk wat wordt gevraagd en wordt voorkomen dat zij dit op een eigen manier interpreteren. 
Hoofdstuk 3 gaat hier op in. 

Naast de beantwoording van de verschillende deelvragen in dit hoofdstuk is ook aandacht besteed aan de 
kostenberekening in relatie tot het PvE. In dit onderzoek zal namelijk ook het effect op de kosten worden 
onderzocht. Niet om hierover een waardeoordeel te vellen, maar puur om inzicht te geven in wat het effect is van 
het concreet opnemen van flexibiliteit in het PvE op zowel de investerings- als de exploitatiekosten. Dit bepaalt 
mede de waarde van het onderzoeksresultaat. Hoofdstuk 5 behandeld deze kostenberekening. 
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3.1 INLEIDING 
Zoals gesteld is in het ontwerpdeel van het onderzoek gericht op het vastleggen van flexibiliteit in het PvE. De 
vraag die hierbij centraal staat is: 'hoe beschrijf je flexibiliteit in het PvE zodat het zekerheid biedt voor de 
opdrachtgever en een vertrekpunt biedt voor architecten, adviseurs en ingenieursbureaus?' Dit hoofdstuk gaat 
hierop in. In het voorgaande hoofdstuk zijn de huidige methoden en technieken omtrent de PvE-ontwikkeling 
binnen Hevo in kaart gebracht. Het leggen van deze basis was een noodzakelijke stap richting het eindresultaat. 
Aanpassingen, verbeteringen en aanvullingen aan deze basis hebben geleid tot het eindresultaat. Hoe dat in zijn 
werk is gegaan en tot welke resultaten dit heeft geleid wordt duidelijk in dit hoofdstuk. 
Het hoofdstuk geeft daarmee antwoord op de derde en vierde centrale vraag (Welke aanpassingen aan de 
huidige methoden en technieken zijn nodig om rekening te kunnen houden met de veranderende 
gebruiksvraag? En hoe kunnen deze aanpassingen worden vertaald in een (aangepast) model voor het opstellen 
van een Programma van Eisen waarbij rekening wordt gehouden met de veranderende gebruiksvraag?) 
Bovendien geeft dit hoofdstuk antwoord op deelvraag 2.4 (Hoe omschrijf je de veranderende vraag?) en 
gedeeltelijk op deelvraag 1.4 (Welke invloed hebben de bepalende factoren op de klinische en poliklinische 
huisvesting voor de GGZ?) van het ondeJZoek. 

3.2 OMSCHRININ6 VAN DE VERANDERENDE VRAAG 
Deze paragraaf gaat in op deelvraag 2.4 van het onderzoek (Hoe omschrijf je de veranderende vraag?). De 
veranderende gebruiksvraag in de tijd neemt in dit afstudeerondeJZoek een belangrijke rol in. Het is dan ook 
verstandig om duidelijkheid te scheppen over wat hiermee wordt bedoeld. Hoe de veranderende vraag 
uiteindelijk in dit onderzoek zal worden omschreven wordt duidelijk in paragraaf 3.5.6 waarin antwoord wordt 
gegeven op deelvraag 3.3 (Hoe kan flexibiliteit in het PvE worden ingepast en omschreven?). Hoewel door middel 
van de literatuurstudie in bijlage 4 al gedeeltelijk antwoord is gegeven op deelvraag 1.4 (Welke invloed hebben 
de bepalende factoren op de klinische en poliklinische huisvesting voor de GGZ?) gaat ook deze paragraaf hier 
globaal op in. Het antwoord op deze vragen is van invloed op de aanpassingen aan de huidige methoden en 
technieken. 
In paragraaf 1.9 is genoemd wat in dit onderzoek wordt verstaan onder de veranderende gebruiksvraag in de tijd. 
Er zijn verschillende aanleidingen te bedenken waardoor de gebruiksvraag in de Hjd zal veranderen, zoals 
veranderingen in de maatschappelijke opvatting over de zorg, bijvoorbeeld veranderingen in het gewenste 
kwaliteitsniveau. Echter kunnen ook andere ontwikkelingen leiden tot een veranderende gebruiksvraag. Ter 
verduidelijking zullen enkele voorbeelden worden genoemd. 
Op de eerste plaats zullen veranderingen in de techniek en technologische ontwikkelingen ongetwijfeld tot 
gevolg hebben dat de wensen en eisen van klanten en eindgebruikers in de toekomst zullen veranderen. Zo 
kunnen nieuwe behandelmethoden of andere werkvormen leiden tot andere wensen en eisen aan de 
huisvesting. Wijzigingen in het patiëntenaantal of de bezettingsgraad, bijvoorbeeld als gevolg van 
demografische ontwikkelingen, kunnen van invloed zijn op het ruimtegebruik binnen de huisvesting. Daarnaast 
kunnen veranderingen in het beleid en de wet- en regelgeving ten grondslag liggen aan veranderingen in de 
gebruiksvraag. (de Ridd r & Vrij hoef, 200ï) 

Mogelijke gevolgen van deze veranderende gebruiksvraag voor de huisvesting zijn de wens tot: 
Uitbreiding 
Verkleining 
Een andere indeling (bijvoorbeeld meer of minder compartimenten) 
Technologische wijzigingen 

Om deze gevolgen voor de huisvesting op te kunnen vangen is het verstandig om in het Programma van Eisen al 
rekening te houden met de veranderende gebruiksvraag. 
De in deze paragraaf beschreven ontwikkelingen en hieraan gekoppelde gevolgen zijn slechts voorbeelden. De 
toekomst is steeds moeilijker te voorspellen. Dit onderzoek heeft dan ook niet als doel om deze toekomstige 
veranderingen in de vraag te voorspellen. Met het onderzoek wordt gericht op het leggen van flexibiliteit in het 
PvE zodat toekomstige wijzigingen naar aanleiding van een veranderende gebruiksvraag mogelijk zijn, zonder te 
voorspellen wat deze wijzigingen precies inhouden. Paragraaf 3.5 gaat hier verder op in. 



In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat uit de data-analyse blijkt dat ook nu flexibiliteit wordt opgenomen in de PvE's 
van Hevo. Duidelijk werd echter ook dat dit veelal gebeurt door middel van beschrijvingen die weinig concreet 
zijn. Dit onderzoek heeft dan ook tot doel om meer concretisering aan te brengen in de omschrijving van 
flexibiliteit in het PvE. Deze omschrijving moet zekerheid bieden voor de opdrachtgever en een vertrekpunt voor 
architecten, adviseurs en ingenieursbureaus. Door expliciet te maken wat precies onder flexibiliteit wordt 
verstaan wordt het toetsbaar en meetbaar. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat het verkeerd uitpakt, 
doordat het op deze manier voor de ontwerpende partijen duidelijk is wat wordt gevraagd en wordt voorkomen 
dat zij dit op een eigen manier interpreteren. 
Van belang is daarnaast dat in de omschrijving zo min mogelijk oplossingen worden aangedragen, maar in het 
PvE enkel sprake is van eisen. De filosofie van het Functioneel Specificeren dient hierbij als leidraad. Daar waar 
oplossingen worden opgenomen dient dit enkel te gebeuren ter verduidelijking van de vraag. Bijlage 5 
behandeld de filosofie achter het Functioneel Specificeren. Bij de beantwoording van deelvraag 3.3 (Hoe kan 
flexibiliteit in het PvE worden ingepast en omschreven?) zijn deze aandachtspunten van belang. 

3.3 FLEXIBILITEIT 
Alvorens antwoord kan worden gegeven op de derde centrale vraag uit het onderzoek (Welke aanpassingen aan 
de huidige methoden en technieken zijn nodig om rekening te kunnen houden met de veranderende 
gebruiksvraag?) dient eerst een duidelijk beeld te worden geschept van de term flexibiliteit. In paragraaf 1.9 werd 
reeds duidelijk welke definitie van de term flexibiliteit binnen dit onderzoek wordt gehanteerd. In bijlage 13 is 
dieper op de term ingegaan, ondermeer door een literatuurstudie naar de term 'flexibel bouwen'. Het geeft dan 
ook antwoord op de vraag 'Wat is flexibel bouwen?'. Deze paragraaf bevat de voor het onderzoek meest 
relevante bevindingen. 

3.3.1 DEFINITIE FLEXIBEL BOUWEN 
Aan de hand van de definities van Gulpen (2006) en het Ministerie van VROM (1994), welke zijn opgenomen in 
bijlage 13, is een definitie van 'flexibel bouwen' opgesteld welke in dit onderzoek gehanteerd wordt. Deze 
definitie luidt als volgt: 

//Het zodanig veranderbaar ontwerpen van een gebouw dat met een minimum aan bouwkundige ingrepen 
kosten tijd en ongemak de indeling, de uitrusting, het uiterlijk en/of de grootte van het gebouw gedurende de 
gehele gebruiksduur zijn aan te passen aan veranderende wensen van (toekomstige) gebruikers. 
Daarnaast is flexibel bouwen het ontwerpen van de indeling van gebouwen en van afmetingen van 
afzonderlijke vertrekken zo dat een flexibel gebruik van ruimten mogelijk is.// 

Flexibel bouwen is een mogelijk antwoord op veranderende ontwikkelingen in de vraag. Er is sprake van een 
flexibel gebouw als het ontwerptechnisch is voorbereid op een groot scala aan mogelijke toekomstige 
veranderingen en aanpassingen. Bouwconcepten die toekomstige veranderingen kunnen opvangen zijn niet 
nieuw. Er zijn aanwijsbare initiatieven voor flexibel bouwen vanuit fabrikanten en toeleveranciers, 
bouwbedrijven en woningcorporaties. En door de vele technische innovaties wordt flexibel bouwen steeds 
gemakkelijker. Er wordt al decennia lang geëxperimenteerd met een scheiding tussen drager (funderingen, 
dragende muren, vloeren, daken en vaste gevelelementen, centrale leiding koker, etc.) en inbouw 
(scheidingswanden, binnendeuren, sanitair, keuken, leidingen, etc.). Deze experimenten richten zich op zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw (renovaties). Dit soort flexibele projecten zijn tot nu toe echter zelden succesvol 
toegepast, onder andere door de traditionele inslag van de Nederlandse bouwnijverheid en doordat de markt 
door schaarste nog moeiteloos alle bouwproductie absorbeert. !Gulpen. 7006) 

3.3.2 FLEXIBILITEITSVORMEN 
Gulpen (2006) geeft in haar afstudeerrapport 'De factor flexibiliteit in een woningexploitatie' aan dat er in het 
verleden al volop is geëxperimenteerd met flexibiliteit. Uit haar literatuurstudie blijkt dat flexibiliteit op een groot 
aantal manieren in verschijningsvormen is onderverdeeld. Duidelijk wordt echter ook dat deze indelingen veelal 
gedeeltelijk met elkaar overeenkomen. In het rapport worden drie indelingen in flexibiliteitsvormen behandeld, 
opgesteld door verschillende personen. In bijlage 13 zijn deze drie indelingen terug te vinden, inclusief de 
indeling die door Gulpen zelf is opgesteld. In deze subparagraaf zullen de indelingen worden genoemd die in dit 
afstudeeronderzoek zijn gebruikt. 
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3.3.2.1 Nicolaï & Dekker 
Nicolaï maakt in zijn publicatie 'Ziekenhuizen zonder groeistuipen: flexibiliteit als bouwstrategie' uit 1991 
onderscheid in technische en ruimtelijke flexibiliteit. 

TECHNISCHE FLEXIBILITEIT 
Een gebouw kan door (eenvoudige) bouwkundige aanpassingen verandert worden en geschikt worden gemaakt 
voor wijzigingen in het gebruik. Bij technische flexibiliteit wordt gebruik gemaakt van bouwkundige 
voorzieningen zoals eenvoudig weg te nemen tussenwanden of sparingen in betonnen wanden, die het 
bijvoorbeeld mogelijk maken om gebouwdelen samen te voegen. Het is van belang dat de installaties (zoals 
leidingen, elektra, telefoon- en tv-aansluiting) deze wijzigingen kunnen volgen. Dit kan onder andere door 
gebruik te maken van door de industrie ontwikkelde inbouwsystemen. 
Technische flexibiliteit wordt als volgt onderverdeeld: 

Bouwtechnische flexibiliteit: gebruik maken van veranderbare bouwelementen. Het is er op gericht het 
wegnemen, toevoegen en verplaatsen van bouwtechnische onderdelen mogelijk te maken met relatief 
weinig kosten en minimale hinder. 
Installatietechnische flexibiliteit: gebruik maken van veranderbare installatiecomponenten. Dit moet het 
mogelijk maken om bij wijzi9ingen in het gebruik van ruimten en bij wijzigingen van de ruimtelijke indeling 
van het gebouw alle benodigde aansluitingspunten weer op de goede plaats te krijgen. 

(Gulpen, 2006) en (Nicola r en Dekker, 1991 ) 

RUIMTELIJKE FLEXIBILITEIT 
Een gebouw is veranderbaar zonder bouwkundige ingrepen. In het ontwerp wordt hierbij gestreefd naar 
gelijkwaardige ruimtes in plaats van ruimtes die heel nadrukkelijk maar één functie kunnen hebben. Beweegbare 
elementen als een schuifdeur, schuifwand of dubbele deuren kunnen de gebruiksmogelijkheden van de ruimte(s) 
vergroten. 
Ruimtelijke flexibiliteit wordt als volgt onderverdeeld: 

Gebruiksflexibiliteit: bewust gecreëerde mogelijkheden om bepaalde ruimten voor andere functies te 
gebruiken dan in eerste aanleg wordt voorzien, zonder dat hiervoor muren worden verplaatst. 
Mogelijkheden zijn volgens Gulpen: 

Standaardisatie van ruimten: tenminste naar grootte en vorm. 
Wissel ruimten: dit komt neer op het delen van ruimten. 
Multifunctionele ruimten: functies die niet continu om ruimte vragen kunnen (na elkaar) dezelfde 
ruimte gebruiken. 

lndelingsflexibiliteit: de mogelijkheid om door het verplaatsen, slopen of opnieuw opbouwen van wanden 
een nieuwe ruimtelijke indeling binnen de bestaande buitenmuren te creëren. Aandachtspunten hierbij zijn: 

Vaste gebouwonderdelen moeten worden vermeden. 
De interne verkeersstructuur moet herziening van de lay-out mogelijk maken. 

Aanbouwflexibiliteit de mogelijkheid om vrij eenvoudig bouwvolume aan het bestaande gebouw toe te 
voegen. 
Afstotingsflexibiliteit: de mogelijkheid om door afstoting van functies leegkomende gebouwgedeelten te 
slopen. 

(Gulpen, 2006) en (Nicolai & Dekker, 1991) 

Een kritische blik leidt hier tot de constatering dat zowel de indelingsflexibiliteit, als de aanbouw- en 
afstotingsflexibiliteit wel degelijk vragen om bouwkundige ingrepen. Nader onderzoek maakt duidelijk dat 
ruimtelijke flexibiliteit voornamelijk erop gericht is dat de gehuisveste organisatie bij alle veranderingen in 
werkwijze steeds kan blijven beschikken over een passende huisvestingssituatie. Zijn hiervoor bouwkundige 
ingrepen nodig, dan speelt ook de bouwtechnische flexibiliteit een rol. Bouwtechnische flexibiliteit dient altijd 
om ruimtelijke flexibiliteit mogelijk te maken. 

3.3.2.2 Gulpen 
Gulpen heeft aan de hand van bovengenoemde drie indelingen een eigen indeling gemaakt die zij in haar 
onderzoek hanteert. Hierbij maakt zij net als Nicolaï onderscheid in technische flexibiliteit en ruimtelijke 
flexibiliteit. De indeling van Gulpen is echter voornamelijk gebaseerd op de indeling door Van Tilburg. 
Gulpen stelt terecht dat indelingsflexibiliteit, volumeflexibiliteit en belevingsflexibiliteit worden bereikt door 
technische flexibiliteit. Hiervoor zijn bouwkundige ingrepen nodig. In feite wordt hierboven hetzelfde 
opgemerkt. Functionele flexibiliteit komt volgens Gulpen overeen met ruimtelijke flexibiliteit. Hierbij is sprake 
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van veranderbaarheid zonder bouwkundige ingrepen. Hieronder worden de beiden vormen van flexibiliteit 
genoemd zoals deze door Gulpen worden gedefinieerd. Enige overlap met de indeling door Nicolaïwordt direct 
zichtbaar. 

TECHNISCHE FLEXIBILITEIT 
Een gebouw kan door (eenvoudige) bouwkundige aanpassingen veranderd en geschikt gemaakt worden 
voor wijzigingen in het gebruik. Wijzigingen kunnen zowel tijdens bewoning/gebruik als bij een mutatie 
doorgevoerd worden. Bij technische flexibiliteit wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van bouwkundige 
voorzieningen als eenvoudig weg te nemen en te verplaatsen tussenwanden. Het is van belang dat de installaties 
(zoals leidingen, elektra, telefoon- en tv-aansluiting) deze wijzigingen kunnen volgen. Dit kan onder andere door 
gebruik te maken van door de industrie ontwikkelde inbouwsystemen. 
Technische flexibiliteit wordt onderverdeeld in: 

lndelingsflexibiliteit: De ruimtelijke structuur kan verandert worden, door het doen van bouwkundige 
ingrepen. Het kan gaan om het uitbreken, opbouwen of verplaatsen van wanden, binnen het gegeven casco. 
Volumeflexibiliteit Het volume kan gemakkelijk vergroot of verkleind worden. Hierbij gaat het volgens 
Gulpen om overdimensionering tijdens de ontwerpfase en aanbouw-, koppel- en afstotingsmogelijkheden. 
Belevingsflexibiliteit: De identiteit kan verandert worden. Bijvoorbeeld door wijzigingen in de afwerking, de 
stijl, de kleur, of het aanpassen van de gevelindeling. 

(Gulpen, 2006) 

RUIMTELIJKE FLEXIBILITEIT 
Een gebouw is veranderbaar zonder bouwkundige ingrepen. Het gebouw en vertrekken zijn zo neutraal mogelijk 
ingedeeld. In het ontwerp wordt gestreefd naar gelijkwaardige ruimtes in plaats van ruimtes die heel 
nadrukkelijk maar één functie kunnen hebben. Beweegbare elementen als een schuifdeur, schuifwand of 
dubbele deuren kunnen de gebruiksmogelijkheden van de ruimte(s) vergroten. 
Ruimtelijke flexibiliteit komt overeen met functionele flexibiliteit: 

Functionele flexibiliteit: De functionele indeling, oftewel het gebruik van het gebouw kan veranderd worden. 
In principe gebeurt dit binnen de bestaande structuur en zonder bouwkundige ingrepen. 

(Gulpen, 2006) 

3.3.2.3 Conclusies 
Duidelijk wordt dat er verschillende vormen van flexibiliteit zijn te onderscheiden. Bij het realiseren van een 
flexibel bouwproject zal het voor de opdrachtgever duidelijk moeten zijn welke vorm van flexibiliteit hij wil 
bereiken. 
lndelingsflexibiliteit wordt het vaakst nagestreefd en het meest geassocieerd met flexibel bouwen in het 
algemeen. Hiervoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van een combinatie van de ontwerpoplossingen 
'vrije indeelbaarheid door middel van verplaatsbare elementen' en 'aanpasbare installaties'. 
Functionele flexibiliteit wordt als vorm niet vaak nagestreefd door de opdrachtgevers. Als gevolg van de 
mogelijkheden die indelingsflexibiliteit biedt, ontstaat functionele flexibiliteit echter meestal wel. 

3.3.3 ONTWERPOPLOSSINGEN 
Voor het flexibel maken van een gebouw zijn ontwerpoplossingen nodig. De aard van deze oplossingen is 
afhankelijk van welke mate en welke vorm van flexibiliteit wordt nagestreefd. De verschillende vormen van 
flexibiliteit, zoals behandeld in paragraaf 3.3.2, kunnen op verschillende manieren worden ontworpen. In bijlage 
15 worden de flexibiliteitsvormen zoals gebruikt in het afstudeeronderzoek van Gulpen en bruikbaar in dit 
onderzoek vertaald in concrete ontwerpoplossingen. Zoals eerder aangegeven draait het in dit 
afstudeeronderzoek niet om het geven van ontwerpoplossingen. Met het oog op de filosofie van Functioneel 
Specificeren is het immers van belang geen oplossingen te geven, maar slechts eisen. Daar waar oplossingen 
worden opgenomen dient dit dan ook enkel te gebeuren ter verduidelijking van de vraag. Oplossingen mogen de 
ontwerpende partijen geenszins beperken. Alleen dan wordt de filosofie achter het Functioneel Specificeren niet 
verbroken. Echter, door ontwerpoplossingen te bestuderen ontstaat wel inzicht in de achterliggende gedachten 
van deze oplossingen. Hierdoor wordt het mogelijk te achterhalen hoe de bijbehorende eisen geformuleerd 
zouden kunnen worden. Enkele van de in bijlage 15 genoemde ontwerpoplossingen zijn niet als zodanig te 
typeren en zijn dan in feite ook op te nemen in het PvE als 'functionele eis'. Voor de overige ontwerpoplossingen 
is het van belang deze te herschrijven en te vertalen in eisen. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 3.5.6. 
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3.4 AANLEIDINGEN TOT AANPASSINGEN AAN DE BESTAANDE METHODEN EN TECHNIEKEN 

3.4.1 INLEIDING 
Deze paragraaf geeft deels antwoord op centrale vraag 3 (Welke aanpassingen aan de huidige methoden en 
technieken zijn nodig om rekening te 'kunnen houden met de veranderende gebruiksvraag?) en op deelvraag 1.2 
(Wat is de visie van de praktijk op de veranderende gebruiksvraag in de tijd?). Daar waar in hoofdstuk 2 staat 
beschreven wat de bestaande methoden en technieken binnen het afstudeerbedrijf zijn, zal hier duidelijk worden 
welke aanleidingen er in het onderzoek aangewezen kunnen worden voor aanpassingen aan deze methoden en 
technieken. 

3.4.2 GESPREK MET EEN EXPERT 
Om in het afstudeeronderzoek de link te kunnen leggen tussen de theorie en de praktijk is een gesprek gevoerd 
met dhr. Kees de Graaf, hoofd huisvesting van de GGzE (Geestelijke GezondheidsZorg Eindhoven). Dhr. de Graaf 
staat aan het hoofd van de gehele huisvesting van de GGzE, welke in totaal ongeveer 96.000m2 bedraagt. 

WET- EN REGELGEVING 
Aan de hand van het gesprek met dhr. de Graafwerd duidelijk dat, wanneer gekeken wordt naar PvE's, hij 
voornamelijk de wet- en regelgeving van groot belang vindt. De regelgeving bepaalt wat er mag gebeuren in 
gebouwen. Het AWBZ (besproken in bijlage 4) en de bijbehorende bouwmaatstaven zijn dan ook bepalend voor 
het PvE. Bij GGZ heb je te maken met dezelfde bouwmaatstaven die gelden voor verpleging en verzorging. 
Centraal in het geheel staat altijd het principe van 'de kwaliteit van leven' waar iedereen recht op heeft. Hier 
wordt de zorg op aangepast. 
Ook de wet- en regelgeving omtrent de techniek (anno 2008) en de veiligheid noemt dhr. de Graaf van groot 
belang. Om een gebruiksvergunning te krijgen zal aan deze regelgeving moeten worden voldaan. Hierbij staat 
voornamelijk de veiligheid van de mensen centraal. De regelgeving kan door versch illende oorzaken flink worden 
aangepast of aangescherpt, waardoor strengere regels ontstaan. Dit kan ertoe leiden dat de huisvesting sterk 
moet worden aangepast. Regelgeving kan in die zin dan ook de oorzaak zijn voor het ontstaat van een (nieuw) 
PvE. (De Graaf, 2008) 

INVLOED MARKTWERKING 
Ondanks de invoering van de marktwerking verwacht dhr. de Graafweinig veranderingen. De GGZ zal altijd de 
taak blijven houden om kwaliteit te leveren aan cliënten. Nu vindt de toetsing van de kwaliteitslevering plaats 
door het CBZ, met de invoering van de marktwerking zal dit voortaan gebeuren door een externe partij. (De Graaf, 

2008l Wat dhr. de Graaf hier eigenlijk bedoelt is dat toetsing door de markt zelf plaats zal· vinden. Als gevolg van de 
marktwerking ontstaat concurrentie. De markt zal vanaf dat moment zelf de kwaliteitslevering van verschillende 
zorgaanbieders vergelijken en beoordelen. 
Dhr. de Graaf verwacht dat er altijd sprake zal blijven van regelgeving en door de overheid opgestelde normen. 
(De Graaf, 2008) Wat betreft regelgeving heeft dhr. de Graaf wellicht gelijk. In mijn ogen zal de marktwerking echter 
een grote impact hebben op de zorgsector, zoals beschreven in paragraaf 1.2, en daardoor juist welleiden tot 
veel veranderingen. 

FLEXIBILITEIT 
Dhr. de Graaf ziet flexibiliteit als 'het snel kunnen reageren op veranderingen in de vraag'. Wanneer bijvoorbeeld 
morgen, om wat voor reden dan ook, de vraag verandert moeten Ruimtelijk-Functioneel aanpassingen kunnen 
worden gedaan om hierop in te spelen. Van belang is dat het aanbod steeds voldoet aan de vraag van de klant. 
Alles draait uiteindelijk om opbrengsten en om deze te kunnen realiseren moeten gebouwen soms worden 
aangepast. Zo moeten bijvoorbeeld kamers voor twee personen worden omgebouwd naar een kamer voor één 
persoon. Een flexibel gebouw, waarin deuren, wanden en plafonds eenvoudig kunnen worden aangepast, biedt 
hier enorme voordelen. Kijkend naar de veranderende gebruiksvraag in het verleden in Ruimtelijk-Functioneel 
opzicht noemt dhr. de Graaf dan ook de grootte van de verschillende ruimten als belangrijkste aspect. Daarnaast 
kan worden benadrukt dat een gebouw met lage verdiepingen grote beperkingen geeft. Hierbij is te weinig 
ruimte boven de plafonds aanwezig ten behoeve van het aanpassen van installaties. (De Graa f, :wosJ 
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HUISVESTING GGzE 
Wat betreft de huisvesting van de GGzE is sprake van een driedeling. Een deel van de gebouwen stamt uit 1918. 
Deze gebouwen zijn erg flexibel, door de dragende buitenwanden en hoge ruimtes. Door de hoogte van de 
ruimtes zijn voornamelijk aanpassingen en aanvullingen op technisch en klimatologisch gebied erg eenvoudig 
uit te voeren. 
Een tweede deel van de huisvesting bestaat uit gebouwen uit 2000. Ook deze gebouwen zijn flexibel. Dit is te 
danken aan het feit dat hier sprake is van een skeletconstrudie en kolommen en plaatvoeren zijn toegepast. 
Het overige deel van de gebouwen stamt uit 1986. Dit deel is a1lles behalve flexibel te noemen. Door het gebruik 
van dragende en gemetselde binnenwanden is er op het gebied van ruimtelijk-functionele flexibiliteit erg weinig 
mogelijk. Dit deel van de huisvesting is of wordt op den duur gesloopt, verhuurd, of summier aangepast voor een 
andere bestemming. Zo is een deel van deze gebouwen geschikt gemaakt voor studentenhuisvesting. (De Graa f, 
2008) 

BEREIKEN FLEXIBILITEIT 
De draagstructuur en de hoge plafonds maken de gebouwen uit 1918 het meest geschikt om aan te passen aan 
veranderen wensen en eisen. Gebouwen die deze voordelen niet bieden zijn in de praktijk aanzienlijk moeilijker 
aan te passen. Om een flexibel gebouw te creëren adviseert dhr. de Graaf dan ook om te kiezen voor een 
skeletconstructie en gebruik te maken van kolommen en lichte scheidingswanden. Als voorbeeld kunnen metal
stud wanden worden genoemd, die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit roe Graaf, 2oosJ 

Het gaat te ver om deze construdiewijze als eis op te nemen in het PvE. Veel belangrijker is om te kijken naar de 
achterliggende gedachte van dit advies, waarbij duidelijk wordt dat het draait om vrije indeelbaarheld en 
aanpasbaarheld van het gebouw. Dit zijn aspecten waar bij het formuleren van flexibiliteitseisen op moet worden 
gericht. Het is uiteindelijk aan de ontwerpende partijen om te kiezen voor een constructiewijze die dit mogelijk 
maakt. 
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met installaties en de brandveiligheid. Indien mogelijk zouden 
hiervoor hoge ruimtes toegepast moeten worden. Dhr. de Graaf is va lil mening dat in de toekomst rekening 
moeten worden gehouden met een toename van de benodigde ruimte voor technische installaties van 10 %, om 
de technische ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving te kunnen blijven volgen. Het is niet nodig 
om als voorzorgsmaatregel al extra aansluitingspunten in de verschillende ruimtes te maken. Aansluitingen zijn 
dusdanig snel afgetakt dat het overbodig is om deze bij voorbaad al extra aan te leggen. 
Wanneer gekeken wordt naar de flexibiliteit van een gebouw voor de GGZ blijkt verder de verhouding tussen de 
open en gesloten afdeling van belang. Aan de hand hiervan is altijd sprake van een tweedeling van een gebouw. 
Bij een gesloten afdeling speelt de bereikbaarheid een belangrijke rol. Hulpdiensten moeten in staat zijn bij deze 
afdeling te komen. De deuren in deze afdeling moeten open en dicht kunnen om zo de veiligheid van de cliënten 
in de rest van het gebouw te kunnen waarborgen. Daarnaast wordt in gesloten afdelingen veellawaai 
geproduceerd. Ook dit is een punt van aandacht wil je het mogelijk maken om ruimtes in de toekomst eventueel 
geschikt te maken om te dienen als gesloten afdeling. 
Concluderend kan worden gesteld dat de bereikbaarheid volgens dhr. de Graaf het allerbelangrijkste aspect is 
wanneer het gaat om de veiligheid in een GGZ-instelling. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat flexibiliteit 
voornamelijk moet worden gezocht in de verdeling en grootte van ruimten. De ruimtebehoefte en ruimtehoogte 
alsmede de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw, de afzonderlijke ruimten en ruimten onderling 
verdient volgens hem in deze dan ook aandacht. Wanneer met bovenstaande aspecten in de PvE-fase al rekening 
mee wordt gehouden zouden dure en ingrijpende bouwkundige aanpassi11gen of verbouwingen voorkomen 
kunnen worden. (De Graaf, 2008l 

TOEKOMSTVERWACHTING 
De verwachting van dhr. de Graaf is dat ook in de toekomst de veranderende vraag voornamelijk invloed zal 
hebben op de grootte en hoogte van de ruimtes. Wijzigende regelgeving zal er ook in de toekomst toe leiden dat 
de diverse gebouwen van de GGzE aangepast zullen moeten worden. De invloed van technologische 
ontwikkelingen schat dhr. de Graaf veellager in. De verwachting is dat de huidige huisvesting van de GGzE op dat 
gebied nog minimaal 10 jaar mee zou moeten kunnen. (De Gr aaf, 2008J 



3.4.3 GESPREKKEN BINNEN HEVO 
In een gesprek met ir. P.J.M. Woerdeman, vastgoedadviseur bij de sector Gezondheidszorg binnen Hevo, werd 
duidelijk dat je in een gesprek met de opdrachtgever niet alleen naar de 'metertjes' moet vragen, maar ook naar 
het proces. 'Hoe denkt u te exploiteren?' is hierbij een voorbeeld van een goede vraag. Met het oog op het 
bereiken van flexibiliteit van gebouwen moet je proberen om verschillende functies los van elkaar te zien. 
Wanneer je verschillende functies in één compact complex huisvest heb je weinig mogelijkheden mocht het 
gebouw een nieuwe bestemming krijgen. Als voorbeeld kan hierbij huisvesting voor dementerende ouderen 
worden genoemd. Stel nou dat er een pil wordt uitgevonden tegen dementie, dan is deze huisvesting in zijn 
geheel niet meer nodig. Wanneer dit deel van het gebouw nu een 'los' volume is kun je beslissen dit deel af te 
stoten, te verkopen of bijvoorbeeld uit te breiden, afhankelijk van ontwikkelingen in de toekomst. Wanneer alle 
functies in één complex worden gestopt ontstaat er weinig bewegingsruimte. Dat is misschien wel goedkoop, 
maar zeker niet flexibel. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is deze afweging dan ook van groot belang. 
(Woerdem n, 2008) 

Aan de hand van de data-analyse en het hieruit afgeleide masterdocument, beschreven in hoofdstuk 2, is een 
aantal gerichte vragen gesteld aan mw. ir. J.M.T. van Kessel, huisvestingsadviseur hij de sector Gezondheidszorg 
binnen Hevo. Hier zijn de belangrijkste uitkomsten uit dit gesprek opgenomen. Een volledig overzicht van de 
gestelde vragen en antwoorden vindt u in bijlage 16. 

Tijdens de data-analyse werd duidelijk dat in PvE's van ondermeer de sector Overheid binnen Hevo 
onderscheid wordt gemaakt in een hoofdstuk 'Functioneel PvE' en een hoofdstuk 'Ruimtelijtk PvE' waarin alle 
ruimtestaten worden samengevoegd. Op het voorstel om de verschillende ruimtestaten, die in sommige 
PvE's per afzonderlijke ruimte worden benoemd, samen te vatten in één hoofdstuk antwoordt van Kessel dat 
dit in haar ogen inderdaad ook ineens kan. Het is dan wel van belang dat hier in de tekst goed naar wordt 
verwezen. Tevens is zij van mening dat de eisen en ruimtebeschrijvingen per ruimte niet meer in het 
document zelf zouden moeten staan, maar in de bijlagen. In het PvE zelf zouden enkel de processen en de 
ruimtestaat moeten staan. 
Tijdens de data-analyse ontstond tevens de vraag waarom er geen hoofdstuk of paragraaf 'Exploitatie en 
beheer' wordt opgenomen in de PvE's van de sector Gezondheidszorg. In gesprek met van Kessel werd 
duidelijk dat zij van mening is dat de exploitatie en het beheer, evenals de planning en een hoofdstuk 
budgetten niet in het PvE thuis horen. Aan het eind van de definitiefaseworden deze aspecten in een apart 
document besproken. Deze fase wordt dan ook afgesloten met een PvE, een document over de exploitatie en 
het beheer, de planning en een beheersdocument In dit laatste document komen de verschillende GOTIK
aspecten aan bod (zie begrippenlijst in bijlage 2). 
Tevens werd tijdens de data-analyse duidelijk dat in sommige PvE's ook technische eisen aan bod komen. 
Van Kessel is van mening dat je na het opstellen van het Ruimtelijk-Functioneel PvE of een lijst met 
technische uitgangspunten maakt ofwel een geheel Technisch PvE. Technische eisen zouden volgens haar 
dan ook niet opgenomen moeten worden in het Ruimtelijk-Functioneel PvE. 
Interne voorwaarden dienen volgens van Kessel wel in een apart hoofdstuk benoemd te worden, hoewel 
hierover in de zorgsector maar weinig wordt nagedacht. In sommige gevallen is het om die reden 
verstandiger dit hoofdstuk 'uitgangspunten' of 'randvoorwaarden' te noemen. Naar aanleiding van het 
voorstel om deze voorwaarden voorafgaand aan de functies en prestaties te bespreken wordt duidelijk dat 
van Kessel deze mening deelt. Sommige projecten vragen er om een aantal specifieke eisen of voorwaarden 
uit te lichten. (van Kessel, 2008) 

Hiervoor werd duidelijk dat van Kessel van mening is dat de investeringskostenberekening pas na afronding van 
het PvE dient plaats te vinden en het om die reden niet in het PvE thuishoort. Echter, in paragraaf 2.3.4 staat het 
gesprek met bouwkostendeskundige Viveen omschreven wat aanleiding is om de mogelijkheid te overwegen 
wel een kostenberekening tijdens het proces van PvE-ontwikkeling te maken. Hieruit bleek dat er veelal ook voor 
afronding van dit document al behoefte bestaat aan een kostenoverzicht. Bovendien is de verwachting dat de 
kosten in de toekomst een grotere rol zullen gaan spelen in de GezondheidszorgsectoL Door de invoering van de 
marktwerking zullen de kosten een grotere rol gaan spelen. Dit onderdeel verdient in mijn ogen dan ook al 
tijdens het proces van PvE-ontwikkeling al aandacht. Om diezelfde reden is het een overweging om dit niet alleen 
mee te nemen in het proces, maar ook een hoofdstuk 'Financieel' of 'Budgetten' toe te voegen aan het 
masterdocument 
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3.4.4 VAKGROEP O&A, WERKGROEP PVE 
Binnen de vakgroep Onderzoek & Advies van Hevo is een werkgroep Programma van Eisen geformeerd. Deze 
werkgroep heeft zich beziggehouden met het ontwikkelen van een verbeterde aanpak voor Programma's van 
Eisen. Tijdens het afstudeertraject bleek het afstudeeronderzoek hierop aan te sluiten. Om die reden is besloten 
om wekelijks deel te nemen aan een overleg over de verbetering van het PvE binnen Hevo. De werkgroep PvE 
heeft zich als doel gesteld om effedieve methodes te ontwikkelen voor het maken van een (ruimtelijk en 
functioneel) Programma van Eisen. In deze subparagraaf zullen de voor dit onderzoek belangrijkste bevindingen 
uit het onderzoek van de werkgroep PvE worden behandeld. Overige bevindingen vindt u in bijlage 17. 

Zo wordt duidelijk dat de sector Gezondheidszorg vrijwel nooit alleen een PvE aanbiedtin de offerte wordt 
deze stap ook niet uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Verder wordt duidelijk dat in acquisitiegesprekken 
nauwelijks wordt ingegaan op het doel, de gedetailleerdheid en het voorkomen van het rapport. Het komt er 
op neer dat de meeste PvE's gedetailleerd zijn en met beperkt draagvlak gemaakt worden. (Heernels, 2007l 

Gesteld kan dan ook worden dat de PvE's van de sedor Gezondheidszorg binnen één kwadrant vallen uit 
figuur 2.1, zoals behandeld in paragraaf 2.3.1. 
Een tweede algemene bevinding is dat er weinig eenduidigheid bestaat over wat in de hoofdtekst van het 
PvE en wat in de bijlagen moet worden vermeld. 
Wat betreft de struduur en indeling van het PvE is de werkgroep van mening dat moet worden gekozen voor 
enerzijds een beschrijving van breed (terrein) naar smal (afzonderlijke ruimten) of anderzijds van smal naar 
breed. 
De werkgroep is van mening dat de behandeling van de interne en externe voorwaarden geplaatst dient te 
worden in een hoofdstuk volgend op de inleiding of geheel achteraan in het rapport. 
In de inleiding dient een alinea te worden opgenomen over welke volgorde geldt bij tegenstrijdigheden. 
Over het algemeen blijkt de werkgroep van mening te zijn dat de PvE's van Hevo degelijk en tegelijkertijd 
ook wat saai ogen. Het is dan ook belangrijk te achterhalen wat de opdrachtgever met het PvE wil en voor 
wie het bedoeld is. Het PvE dient hierop afgestemd te worden. Geadviseerd wordt om meer gebruik te 
maken van schema's, foto's, tekeningen etc. De visualisaties bevorderen inzicht, wervingskracht en 
draagvlak. Men moet zich echter ook realiseren dat deze een kostenverhogende werking hebben. In het 
proces van PvE-ontwikkeling moet dan ook een afweging worden gemaakt omtrent de vormgeving van het 
eindprodud. Dit moet worden aangepast aan de doelgroep. 'Hoe wervend moet het zijn?' is hierbij een 
belangrijke vraag. 

Uit het onderzoek blijkt dat de sedor Gezondheidszorg open staat voor vernieuwing. Een verbeterpunt uit het 
onderzoek specifiek voor deze sedor betreft de beschrijving van de facilitaire processen. Duidelijk wordt dat de 
huidige PvE's van de sector Gezondheidszorg de facilitaire processen voor elke fundie apart beschrijven, wat het 
erg ondoorzichtig maakt. Het voorstel van de werkgroep PvE is dan ook om nieuwe PvE's anders in te delen door 
per facilitair proces de verschillende toepassingen te beschrijven en in een matrix aan te geven welke functie van 
welke toepassing gebruik maakt. 
(Banelet, 2007) De werkgroep opteert bovendien voor de inrichting van een speciaal hoofdstuk voor exploitatie en 
beheer. Hierin zouden zaken als materiaalkeuze, een onderhoudsbewust ontwerp, bouwkundige installaties en 
het beheer kunnen worden besproken. (Bro11 Heemels, 2007_2) 

In paragraaf 3.5, waarin wordt beschreven welke aanpassingen aan de data daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden, zal blijken welke van bovenstaande meningen en de meningen in bijlage 17 worden gedeeld en 
hebben geleid tot wijzigingen. 

INTERVIEWS MET ARCHITECTEN EN OPDRACHTGEVERS 
Door de vakgroep O&A zijn verschillende interviews gehouden met architecten en opdrachtgevers. Hiermee is 
achterhaalt wat de mate van tevredenheid was met betrekking tot ondermeer de inhoud, de diepgang en de lay
out. Uit de interviews zijn verschillende verbeterpunten naar voren gekomen. Zo werd duidelijk dat het opnemen 
van een organogram van de opdrachtgevende partij wordt aangeraden. Het is voor de archited bovendien 
prettig wanneer in plaats van een gedetailleerde ruimteomschrijving gekozen wordt voor een sfeeromschrijving 
van ruimten of groepen ruimten. Wat betreft het gebruik van visualisaties wordt gewaarschuwd voor het feit dat 
opdrachtgevers dit gaan zien als ontwerp. Ze kunnen zich hieraan gaan hechten en op die manier verwachten ze 
dat het werkelijk zo wordt gebouwd. Over het algemeen wordt verder aangegeven dat een eenvoudig en 
overzichtelijk PvE met weinig oplossingsrichtingen prima is uit te werken door de ontwerpende partij. Belangrijk 
is dan ook dat het PvE geen oplossingen weergeeft, maar eisen stelt en achtergronden vermeldt waarom men 
iets wil. Op die manier wordt het voor de ontwerpende partij mogelijk de beste oplossing te kiezen. Deze laatste 
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bevinding is, gezien de doelstellingen van dit afstudeeronderzoek, positief te noemen. Hiermee wordt immers 
getracht zoveel mogelijk in eisen te spreken en zo min mogelijk in oplossingen, overeenkomstig met het principe 
van het Functioneel Specificeren. 

3.4.5 AANlEIDINGEN UIT OE UTERA TUURSTUDIE 
Uit de literatuurstudie, zoals beschreven in bijlage 4 en 5, volgen enkele aanleidingen om over te gaan tot 
aanpassingen aan de bestaande methoden en technieken. 

Zo is de verwachting dat de komende decennia medische ontwikkelingen voor allerlei nieuwe en verbeterde 
behandelingen zullen zorgen. Het is van belang hierop te anticiperen bij het formuleren van de klantvraag. 
(Ministeri van Volksgezondheid, Wel zijn en Sport, 2007) Verdergaande toepassing van domotica zal, vertaald naar de 
bouwkundige infrastructuur van instellingen, leiden tot een toename van installaties en hierdoor een toename 
van technische ruimten in gebouwen. (CBZ, /OOSJ Ook wat betreft deze ontwikkeling is het van belang hier rekening 
mee te houden in de klantvraag. 
Een ander belangrijk aandachtspunt dat uit de literatuurstudie naar voren komt is de verschuiving in het 
ruimtegebruik. CBZ stelt dat bij alle bouw binnen de gezondheidszorg moet worden geanticipeerd op 
toekomstige verschuivingen in het ruimtegebruik, in bijzondere mate bij voorzieningen voor verpleging. De 
verschuiving zal niet voor elk specialisme in hetzelfde tempo en dezelfde mate plaatsvinden. Door deze 
onzekerheden is het van belang bij de bouwkundige uitwerking van voorzieningen waar mogelijk een flexibele 
opzet te hanteren. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op de herbestemming van ruimtes voor andere fundies 
en/ of uitbreidbaarheid, maar ook op een zodanige opzet dat verschuivingen zonder ingrjjpehde bouwkundige 
ingrepen mogelijk zijn. Een flexibele opzet kan worden behaald met een situering die uitbreiding toestaat en 
waarbij sprake is van vrij indeelbare ruimten en een sterk modulaire opzet met gestandaardiseerde maatvoering. 
(CBZ, 200 31 

Ook een vergelijking tussen de geanalyseerde data en de bevindingen uit de literatuurstudie in hoofdstuk 2 heeft 
geleid tot ideeën voor verbetering. In deze vergelijking werd duidelijk dat de PvE's van Hevo zowel qua structuur 
als qua inhoud een duidelijke gelijkenis vertonen met wat door Stichting Bouwresearch wordt geadviseerd. De 
aanleidingen uit deze vergelijking zullen dan ook geen grote wijzigingen veroorzaken. Het zal hierbü gaan om 
kleine aanpassingen en verbeteringen. 
In de vergelijking werd geconcludeerd dat de bouwsteen 'Projectdefinitie' uit de methode van SBR voor de 
ontwikkeling van een PvE is terug te vinden in de PvE's van IHevo. Wanneer de verdere onderverdeling van deze 
bouwsteen wordt bekeken valt op dat de 'ambities' in de voorgestelde inhoudsopgave van SBR een prominente 
plaats innemen terwijl deze in de geanalyseerde data niet altijd terug komen. In de vergelijking werd daarom 
gesteld dat, hoewel hierin waarschijnlijk sprake zal zijn van een bepaalde overlap, het een idee is om de ambities 
apart uit te spreken. 
Wat betreft de beeldvorming wordt in de vergelijking duidelijk dat SBR opteert voor het gebruik van 
relatieschema's en referentiebeelden.ln de geanalyseerde data zijn deze elementen niet altijd terug te vinden. 
Ook hier kan dan ook overwogen worden om deze elementen op te nemen in het PvE. 
In de vergelijking werd daarnaast geconcludeerd dat de bouwsteen 'Budgetten' uit de methode van SBR voor de 
ontwikkeling van een PvE is terug te vinden in de PvE's van Hevo als onderdeel van de interne voorwaarden. 
Kijkend naar de verdere onderverdeling van deze bouwsteen wordt duidelijk dat het financiële deel niet altijd 
voorkomt .in de PvE's van Hevo. Hiervoor werden al enkele redenen genoemd om te overwegen een hoofdstuk 
'Financieel' of 'Budgetten' toe te voegen aan het masterdocument De vergelijking tussen de geanalyseerde data 
en de literatuur voegt hier dus een reden aan toe. 

3.4.6 RESUMÉ 
In deze paragraaf zijn de aanleidingen voor het aanpassen van de huidige methoden en techniek behandeld, 
volgend uit gesprekken in de praktijk (zowel intern als extern), een onderzoek binnen Hevo en de 
literatuurstudie. Duidelijk zal worden dat tijdens het afstudeertraject nog enkele bevindingen zijn gedaan die 
hebben geleid tot aanpassingen aan de huidige methoden en technieken. Dit zal verderop in het verslag blijken. 

37 1 



3.5 AANPASSINGEN AAN DE BESTAANDE METHODEN EN TECHNIEKEN (DATA) 

3.5.1 INLEIDING 
In de voorgaande paragraaf werd duidelijk welke aanleidingen er in het onderzoek aangewezen kunnen worden 
voor aanpassingen aan de bestaande methoden en technieken binnen Hevo.ln deze paragraafzal duidelijk 
worden welke aanpassingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd wat betreft de data, zowel qua structuur (paragraaf 
3.5.3) als qua inhoud (paragraaf 3.5.4). Aanvullend zal in de volgende paragraaf worden beschreven welke 
aanpassingen zijn doorgevoerd met betrekking tot het proces. Hiermee gaat deze paragraaf verder in op de 
beantwoording van centrale vraag 3 (Welke aanpassingen aan de huidige methoden en technieken zijn nodig om 
rekening te kunnen houden met de veranderende gebruiksvraag?) 

3.5.2 SCOPE 
Overleg met adviseurs binnen Hevo, de vakgroep PvE binnen de werkgroep O&A van Hevo, een externe expert en 
afstudeerbegeleiders heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan de basisstructuur van de geanalyseerde PvE's. 
Ook de aanleidingen uit de literatuurstudie en een vergelijking met de structuur en inhoud zoals die wordt 
voorgesteld door Stichting Bouwresearch heeft hieraan bijgedragen. In deze paragraaf zal duidelijk worden 
welke aanpassingen zijn doorgevoerd aan de structuur van de data en aan de inhoud. Hierbij is het van belang de 
scope van het onderzoek aan te geven, welke voornamelijk ligt op het gebouw en in veel mindere mate op het 
terrein en de omgeving. 
Uit de beschrijving van de visie van Hevo op het Programma van Eisen in paragraaf 2.2.2 wordt duidelijk dat 
volgens Hevo geen kant-en-klare Programma's van Eisen bestaan. Het is maatwerk en toegesneden op de 
verlangens van iedere unieke opdrachtgever. Het is bij het ontwikkelen van een data- en procesmodel van belang 
hier rekening mee te houden. Doel moet dan ook niet zijn om één standaard PvE te maken. Doel is wel om een 
standaard model te ontwikkel'en dat gebruikt kan worden bij het opstellen van een PvE, specifiek gericht op een 
PvE voor de GGZ. Het datamodel moet worden gezien als een raamwerk om hergebruik van kennis te stimuleren. 
In het datamodel is de kennis uit de geanal,yseerde PvE's gebundeld wat ervoor zorgt dat kennis behouden blijft. 
Daarnaast leidt het ondermeer tot eenheid, consistentie, efficiency en volledigheid. 

3.5.3 AANPASSINGEN AAN DE STRUUUUR (VERNIEUWD MASTERDOCLIMENT) 
In bijlage 10 is het eindresultaat van de data-analyse opgenomen, een masterdocument waarin de basisstructuur 
van de geanalyseerde PvE's duidelijk wordt. In bijlage 18 is het vernieuwde masterdocument opgenomen. Aan de 
hand van de aanleidingen uit de vorige paragraaf is het masterdocument aangepast. 

Zo is in de inleiding, op advies van de vakgroep O&A, werkgroep PvE binnen Hevo, een alinea opgenomen over 
welke volgorde geldt bij tegenstrijdigheden. 

In het tweede hoofdstuk van het masterdocument is een subparagraaf'Ambities' toegevoegd. In de vergelijking 
tussen de PvE's van Hevo en de voorgestelde inhoudsopgave van SBR werd duidelijk dat het verstandig is de 
ambities apart te benoemen. Deze ambities hebben bijvoorbeeld betrekking op de economische, sociale en 
fysieke betekenis van de huisvesting. (Wijk, 2004J 

Besloten is daarnaast om de verschillende ruimtebehoeften en ruimtestaten in het PvE in een apart hoofdstuk op 
te nemen. Op die manier ontstaat er een onderscheid tussen het Functioneel Programma van Eisen en het 
Ruimtelijk Programma van Eisen. Aanleiding hiervoor is ondermeer een vergelijking met de PvE's van de sector 
Commercieel Vastgoed binnen Hevo en de indeling van het PvE volgens de Koning (2007). Voordeel hiervan is 
dat alle ruimtestaten en ruimtebehoeften overzichtelijk in één hoofdstuk zijn samengevat en geen sprake meer is 
van kleine ruimtestaten na de beschrijving van de functionele eisen van iedere afzonderlijke ruimte. Dit sluit ook 
aan bij de mening vanir.van Kessel, welke aangeeft dat in het PvE voornamelijk aandacht moet worden 
geschonken aan de processen en de ruimtestaat In geval van deze verdeling ligt de nadruk in het hoofdstuk 
'Functioneel Programma van Eisen' voornamelijk op de processen en komen de ruimtestaten aan bod in het 
hoofdstuk 'Ruimtelijk Programma van Eisen'. 
Hiervoor is besproken dat de werkgroep PvE voorstelt om PvE's van de sector Gezondheidszorg anders in te delen 
door per facilitair proces de verschillende toepassingen te beschrijven en in een matrix aan te geven welke 
functie van welke toepassing gebruik maakt. Dit advies is meegenomen en doorgevoerd als aanpassing aan de 
inhoud. Het heeft echter ook geleid tot een verandering in de structuur. Besloten is namelijk om de omschrijving 



van de facilitaire processen gezamenlijk te bespreken in een aparte paragraaf aansluitend op de beschrijving van 
de functionele eisen van de verschillende ruimten. 

Daarnaast is een hoofdstuk 'Technische aandachtspunten' aan het masterdocument toegevoegd. Hoewel met het 
onderzoek wordt gericht op het Ruimtelijk-Functioneel PvE en uit de gesprekken met adviseurs binnen Hevo 
blijkt dat de technische eisen pas later in het proces een rol moeten spelen is toch besloten een hoofdstuk 
Technische Eisen toe te voegen aan het masterdocument In de literatuur blijkt dat in het bijzonder installaties 
aantonen niet voldoende flexibel te zijn om veranderingen te volgen zonder grote aanpassingen. De technische 
installaties kunnen veelal worden gezien als de sleutelfactor wat betreft de mogelijkheden tot aanpassing van 
gebouwen. (C,eraedts, 19981 De haalbaarheid van wijzigingen aan gebouwen wordt immers steeds meer bepaald 
door haar installaties. (Ge raedt s, 20011 Wanneer gericht wordt op het creëren van een flexibel gebouw kun je dan ook 
niet heen om de behandeling van enkele technische aandachtspunten. Opgemerkt dient te worden dat dit enkel 
dient ter aanvulling op het Ruimtelijk-Functioneel PvE en geenszins ter vervanging van het Technisch PvE. Het 
heeft meer tot doel een betere basis te leggen voor het Technische PvE.In bepaalde gevallen is het verstandig 
om in het Ruimtelijk-Functioneel PvE al (basis)eisen en/ of aandachtspunten met betrekking tot de techniek op te 
nemen ter voorbereiding op dit Technisch PvE. 

Wat betreft de behandeling van de interne en externe voorwaarden is de werkgroep O&A van mening dat deze 
geplaatst dienen te worden in een hoofdstuk volgend op de inleiding of geheel achteraan in het rapport. Bij de 
meeste geanalyseerde PvE's van de sector Gezondheidszorg was dit al het geval. Om die reden behoeft het 
masterdocument wat dit betreft dan ook geen wijziging. 
Hiervoor werd duidelijk dat het verstandiger is het hoofdstuk 'Interne voorwaarden' in sommige gevallen 
'uitgangspunten' of 'randvoorwaarden' te noemen. Deze mogelijkheid is dan ook in het masterdocument 
opgenomen. 

Besloten is daarnaast om de mogelijkheid te bieden tot het opnemen van enkele specifieke aandachtspunten 
en/ of eisen aan het ontwerp voorafgaand aan de functies en prestaties. Sommige projecten vragen er om een 
aantal specifieke eisen of voorwaarden uit te lichten. 

Ook is een paragraaf 'Exploitatie en beheer' toegevoegd aan het hoofdstuk 'Interne voorwaarden'. Tijdens een 
gesprek met van Kessel werd duidelijk dat zij van mening is dat de exploitatie en het beheer niet in het PvE thuis 
horen. Aan het eind van de definitiefaseworden deze aspecten in een apart document besproken. Echter, de 
achterliggende gedachte bij het opnemen van flexibiliteit in het PvE is het zogenaamde 'exploitatiedenken' in 
plaats van het 'investeringsdenken'. Zie voor een nadere uitleg van deze begrippen paragraaf 5.3.2. Wat dat 
betreft verdient de exploitatie en het beheer dan ook in de definitiefase al aandacht. Ook de werkgroep PvE 
adviseert een speciaal deel van het PvE in te richten voor exploitatie en beheer. (Heemels, 200 71 Bovendien geeft ook 
de Koning (2007) aan dat, in geval van een gedetailleerd PvE, dient te worden ingegaan op de exploitatie en het 
beheer. Om bovenstaande redenen is besloten de paragraaf op te nemen in het aangepaste masterdocument Op 
die manier bestaat de mogelijkheid deze uit te werken. De behandeld adviseur kan desgewenst uiteraard zelf 
bepalen of deze paragraaf al dan niet wordt ingevuld. In de PvE-fase kan nog weinig gezegd worden over de 
kosten die spelen in de exploitatie- en beheerfase. Daar kun je immers pas uitspraken over doen als het ontwerp 
er ligt. Qua inhoud dient hier dan ook voornamelijk gericht te worden op aandachtspunten voor het ontwerp 
gericht op de exploitatie. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als materiaalkeuze, onderhoudsbewust 
ontwerpen en duurzaamheid in het algemeen. 

In de paragrafen 3.4.3 en 3.4.5 staan verschillende argumenten genoemd om te overwegen om een hoofdstuk 
'Financieel' of 'Budgetten' toe te voegen aan het masterdocument Intern overleg binnen Hevo heeft ertoe geleid 
hier uiteindelijk niet voor te kiezen. Hoewel SBR opteert voor een aparte behandeling van de bouwsteen 
'Budgetten' en ook in de analyse een aantal maal naar voren is gekomen dat volgens Hevo het PvE aangevuld 
dient te worden met ondermeer een raming van de benodigde investeringskosten, maakt de sector 
Gezondheidszorg binnen Hevo dit aspect tot op heden bewust geen onderdeel van het PvE, maar van een apart 
document. Hiervoor bestaat een gegronde reden, waardoor de vergelijking op dit gebied niet heeft geleid tot 
aanpassing aan de data. Veelal wordt het PvE al snel een 'openbaar' document, waarmee het voor een groot 
aantal personen inzichtelijk wordt. De beschikbare budgetten worden veelal gerekend tot de vertrouwelijke 
informatie, waarvan de opdrachtgever liever niet heeft dat deze overal beschikbaar wordt. Om die reden maken 
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de budgetten onderdeel uit van een apart, minder openbaar, document. Bewust is hier dus gekozen om af te 
wijken van de voorgestelde inhoudsopgave vanSBRen is hiervoor geen apart hoofdstuk aan het 
masterdocument toegevoegd. De paragraaf 'Financiën' blijft in het masterdocument wel deel uitmaken van het 
hoofdstuk 'Interne voorwaarden'. Desgewenst is het op die manier altijd mogelijk in te gaan op de budgetten. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat niet gesteld kan worden dat de aanpassingen aan het masterdocument 
voor 1 OOo/o voltooid zijn. Dit is dan ook niet het hoofddoel' van het onderzoek. Echter is geprobeerd een goede 
eerste aanzet te geven. Denkbaar is dat, ter verbetering van deze structuur, het masterdocument door 
verschillende personen binnen Hevo bekeken en waar nodig aangepast zou kunnen worden. Ook ervaringen uit 
projecten (opmerkingen van architecten, opdrachtgevers etc.) kunnen leiden tot verbeteringen. 

Samenvattend zijn de wijzigingen aan de structuur van de data als volgt: 
In de inleiding is een a·linea opgenomen over welke volgorde geldt bij tegenstrijdigheden. 
In het tweede hoofdstuk van het masterdocument is een subparagraaf 'Ambities' toegevoegd. 
Er is onderscheid gemaakt tussen het Functioneel Programma van Eisen en het Ruimtelijk Programma van 
Eisen. 
De omschrijving van de facilitaire processen wordt gezamenlijk besproken in een aparte paragraaf 
aansluitend op de beschrijving van de functionele eisen van de verschillende ruimten. 
Het hoofdstuk Technische aandachtspunten' is toegevoegd ter voorbereiding op het Technisch PvE. 
De mogelijkheid tot het opnemen van enkele specifieke aandachtspunten en/ of eisen aan het ontwerp 
voorafgaand aan de functies en prestaties. 
Paragraaf'Exploitatie en beheer' is toegevoegd aan het hoofdstuk 'Interne voorwaarden'. 

Aan de hand van het aangepaste masterdocument is het uiteindelijke datamodel opgesteld, waarover later meer. 

3.5.4 AANPASSINGEN AAN DE INHOUD 
De aanpassingen die zijn doorgevoerd aan de inhoud van het PvE zijn voornamelijk gericht op het opnemen van 
flexibiliteit in dit document. Deze komen aan bod in de volgende twee subparagrafen. Daarnaast is een aantal 
adviezen opgevolgd. Enkele wijzigingen die zijn doorgevoerd aan de hand van beschikbare data en gesprekken 
binnen Hevo kunnen als volgt worden opgesomd: 

Hiervoor is besproken dat de werkgroep PvE voorstelt om PvE's van de sector Gezondheidszorg anders in te 
delen door per facilitair proces de verschillende toepassingen te beschrijven en in een matrix aan te geven 
welke functie van welke toepassing gebruik maakt. Dit advies is meegenomen en doorgevoerd als 
aanpassing aan de inhoud. Daar waar de facilitaire processen in het PvE aan bod komen zal allereerst een 
matrix worden weergegeven. De inhoud en betekenis van deze matrix zal vervolgens duidelijk moeten 
worden gemaakt door de verschillende processen te bespreken. 
Daarnaast is het advies opgenomen om een organogram van de opdrachtgevende partij op te nemen in het 
PvE. Dit advies kwam naar voren in de verschillende interviews die door de vakgroep O&A zijn gehouden met 
architecten en opdrachtgevers. 
Uit deze interviews kwam ook naar voren dat in het Functioneel PvE de voorkeur wordt gegeven aan een 
sfeeromschrijving van ruimten of groepen ruimten in plaats van een gedetailleerde omschrijving. Dit is 
meegenomen als aanbeveling voor de inhoud van het PvE. 
De vergelijking tussen de literatuur en de geanalyseerde data heeft geleid tot het advies om bij de 
beschrijving van de beeldvorming gebruik te maken van referentiebeelden. Hierbij dient wel te worden 
gewaarschuwd voor het feit dat opdrachtgevers dit kunnen gaan zien als ontwerp en zich hieraan gaan 
hechten, zo blijkt uit bovengenoemde interviews met architecten en opdrachtgevers. Als projectmanager 
moet je daarom benadrukken dat het slechts een visualisatie is. Aan de architecten zal duidelijk gemaakt 
moeten worden welke vrijheden ze hierin hebben. Daarnaast wordt duidelijk dat een te uitgebreide 
beeldverwachting volgens de architect de mogelijkheden al snel beperkt. Hierin moet dan ook een goede 
balans worden gevonden. 
Onderdeel van het hoofdstuk 'Ruimtelijk Programma van Eisen' is de behandeling van de ruimterelaties. 
Naast een beschrijving van de relaties tussen de ruimten dient hier ook gebruikt gemaakt te worden van 
visualisaties. Vakgroep O&A noemt hiervoor de tool'bollenschema ten behoeve van ruimterelaties'. Hiermee 
kunnen ruimterelaties visueel in beeld worden gebracht met 'bollen' of 'blokken'. 



3.5.5 OPNEMEN VAN FUEXIBILITEIT 
Om in het Programma van Eisen rekening te kunnen houden met de veranderende gebruiksvraag zal allereerst 
duidelijk moeten zijn op welke delen van de data en de werkmethode dit effect heeft en waar in het PvE 
flexibiliteit kan worden opgenomen. Deze subparagraaf gaat hier op in door de beantwoording van deelvraag 3.1 
(Op welke delen van de data en de werkmethode die binnen Hevo wordt gehanteerd heeft de veranderende 
gebruiksvraag effect en in welke zin?) en deelvraag 3.2 (Waar in het PvE en de werkmethode kan flexibiliteit 
worden opgenomen zodat rekening kan worden gehouden met de veranderende gebruiksvraag?). Deze vragen 
hebben een direct verband en worden daarom samen behandeld. Aan de hand van het antwoord op deze vragen 
wordt duidelijk op welke onderdelen van de data en proces gericht zal worden om rekening te kunnen houden 
met de veranderende vraag. De andere onderdelen spelen een aanzienlijk kleinere rol in het onderzoek en zullen 
dan ook veelal buiten beschouwing worden gel'aten. 

In bijlage 19 is een overzicht opgenomen van de paragrafen uit het Programma van Eisen die betrekking hebben 
op de flexibiliteit van een gebouw. Wanneer in het PvE meer rekening moet worden gehouden met de 
veranderende gebruiksvraag zal bij het opnemen van flexib'iliteit in het PvE op deze paragrafen gericht moeten 
worden. Aan de hand van de analysefase van het onderzoek is bepaald waar in de structuur van de huidige 
methode, op welke onderdelen van het PvE, de flexibiliteit zit of zou moeten zitten. 
Kijkend naar de inhoud van het Programma van Eisen kan worden gesteld dat de veranderende 
gebruiksvraag/flexibiliteit voornamelijk effect heeft op de volgende onderdelen van het PvE: 

De omschrijving van de (woon-) en zorgwensen van de doelgroep. 
De visie en de missie van de opdrachtgevende organisatie. 
De capaciteit en doelgroep van de verschillende afzonderlijke ruimten. 
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van afzonderl ijke ruimten en het gebouw. 
De activiteiten en de organisatie van de zorgverlening met betrekking tot de verschillende afzonderlijke 
ruimten. 
Het overzicht van de ruimtebehoeften. 
Het overzicht van de ruimterelaties. 
De omschrijving van de technische aandachtspunten. 
De interne voorwaarden met betrekking tot exploitatie en beheer. 
Daarnaast zullen voornamelijk de paragrafen 'uitbreidbaarheid en flexibiliteit' een grote rol spelen. 
Uitbreidbaarheid en flexibiliteit is gebundeld als paragraaf opgenomen in het masterdocument voor zowel 
de afzonderlijke ruimten, het gebouw en het terrein. Op die manier ontstaat een duidelijk overzicht van de 
flexibiliteit op drie niveaus: ruimteniveau, gebouwniveau en terreinniveau. 

Bijlage 19 toont voldoende mogelijkheden om flexibiliteit gespreid over het Programma van Eisen op te nemen. 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid is echter geprobeerd om uitbreidbaarheid en flexibiliteit zoveel mogelijk 
gebundeld te behandelen. Zoals hiervoor vermeld wordt hierbij onderscheid gemaakt in drie niveaus: 
ruimteniveau, gebouwniveau, terreinniveau. Dit neemt niet weg dat bovengenoemde onderdelen, al dan niet 
gebundeld, aan bod zullen komen. ln bijlage 20 wordt duidelijk waar in het datamodel, het format PvE, 
flexibiliteit is opgenomen. 

Het onderzoek van Nicolaï & Dekker is reeds genoemd. In opdracht van het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi) 
hebben zij tussen 1988 en 1991 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot aanpasbaarheid van 
gebouwen. Hoewel dit onderzoek zich richt op ziekenhuizen is een deel van de uitkomsten ook bruikbaar voor dit 
onderzoek. Enkele belangrijke uitkomsten uit dit onderzoek zijn: 

Bij alle functies komen aanpassingen voor. In dit betreffende onderzoek nemen niet-medische afdelingen 
zelfs een grotere plaats in dan medische en paramedische diensten. Een van de oorzaken hiervoor is dat niet
medische functies gemakkelijk zijn te verdrijven. 

Duidelijk wordt dat met het oog op flexibiliteit in het PvE niet enkel dient te worden gericht op bepaalde functies 
en bijbehorende ruimten, maar op ieder niveau rekening dient te worden gehouden met toekomstige 
aanpassingen. Dit wordt bevestigd door een tweede uitkomst uit het onderzoek: 

Veel aanpassingen betreffen ruimtetoevoeging op een organisatieniveau lager dan dat van een afdeling. 
Soms gaat het om het vergroten van één enkele ruimte of van een kleine groep ruimten. (Ni cola I & Dekker,1991l 

In het kader van de beantwoording van deelvraag 3.2 is het van belang twee stellingen uit te lichten die in het 
afstudeeronderzoek naar voren zijn gekomen. 
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1. Nicolaï (1 991) stelt dat ruimtelijke aanpassingsbehoeften in principe overal voor kunnen komen, in alle 
afdelingen en op alle niveaus van de gehuisveste organisatie. Nicolaï stelt dan ook dat het treffen van 
specifieke voorzieningen die anticiperen op bepaalde ontwikkelingen die men in de toekomst verwacht 
moet worden ontraden. De betreffende ontwikkelingen doen zich in de praktijk namelijk lang niet altijd 
voor, of dusdanig anders dan men verwachtte dat de getroffen voorzieningen niet voldoen. Beter is het om 
een zodanige flexibiliteit aan het gebouw mee te geven dat altijd ontwikkelingen ruimtelijk kunnen worden 
opgevangen op een manier die de organisatiestructuur in tact laat. Doordat ruimtelijke 
aanpassingsbehoeften in principe overal voor kunnen komen moet de flexibiliteit van een gebouw zo veel 
mogelijk universeel zijn, wat wil zeggen dat in principe altijd en overal ruimtelijke veranderingen 
aangebracht moeten kunnen worden. 
Het plaatselijk achterwege laten van ruimtelijke flexibiliteit raadt Nicolaï af. Hij geeft aan dat het verleden 
heeft aangetoond dat dit veelal tot problemen leidt. Men kan goede redenen hebben om aan te nemen dat 
een bepaalde functie weinig of niet aan verandering onderhevig zal zijn, maar dan blijkt toch na enkele jaren 
dat zich een ontwikkeling voordoet die volkomen onvoorspelbaar was en die juist op die plaats in de 
organisatie om ruimtelijke aanpassing vraagt. (N icolal & Dekxer, 1991) 

2. Het CBZ stelt daarentegen dat het creëren van flexibiliteit doelgericht moet gebeuren, zoals in de 
literatuurstudie in bijlage 4 naar voren komt. Er dient ingesprongen te worden op de ontwikkelingen die 
zorginstellingen tegen verwachten te komen. De afweging tussen het effect op de investeringskosten, het 
exploitatieresultaat en de grootte van de kans dat daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt van de 
flexibiliteit zal hierbij een grote rol spelen. Het creëren van flexibiliteit mag echter nooit een doel op zich zijn, 
aldus het CBZ. (CBZ, 2005_2) 

De stellingen van Nicolaï en het CI3Z staan haaks op elkaar. Geen van beide zal in de praktijk waarschijnlijk 
mogelijk zijn. Het creëren van universele flexibiliteit van het gebouw, zoals gesteld door Nicolaï, zal niet geheel 
mogelijk zijn in geval geen gebruik kan worden gemaakt van gespreide laagbouw. Hier zal in paragraaf 3.5.6.2 
verder op worden ingegaan. Bovendien valt het bereiken van universele flexibiliteit veelal niet binnen het budget 
van de opdrachtgever. Echter is in het afstudeeronderzoek ook gesteld dat het voorspellen van de toekomst erg 
lastig is en altijd zal blijven. Om die reden is het voorspellen van de toekomst dan ook bewust geen doelstelling 
van dit onderzoek. Direct wordt duidelijk dat de insteek van zowel het onderzoek van het NZi als het 
afstudeeronderzoek hierin overeenkomen. Er zal een balans moeten worden gevonden tussen beiden stellingen 
waarbij de belangrijkste flexibiliteitseisen boven water komen, zonder hierbij voorspellingen te doen voor 
specifieke ontwikkelingen in de toekomst. Op die manier ontstaat een universeel toepasbaar model. 
Projectafhankelijk kan, indien gewenst door de opdrachtgever, bepaald worden specifiek rekening te houden 
met bepaalde ontwikkelingen. 

3.5.6 OMSCHRIJVING VAN FLEXIBILITEIT 
Het feit dat in een PvE staat beschreven dat een ruimte flexibel moet zijn is natuurlijk positief. Dit stimuleert de 
ontwerper om hierover na te denken, maar je kunt de ontwerper er achteraf niet op afrekenen. Het is daarom van 
belang duidelijk te hebben en goed te formuleren wat onder deze flexibiliteit verstaan wordt. Alleen dan biedt de 
omschrijving van flexibiliteit de opdrachtgever zekerheid. In deze subparagraaf wordt hierop ingegaan met de 
beantwoording van deelvraag 3.3 (Hoe kan deze flexibiliteit in het PvE worden ingepast en omschreven?) 
Duidelijk zal worden hoe het inpassen van flexibiliteit in het PvE heeft plaatsgevonden en waartoe dit heeft 
geleid. 

De flexibiliteitseisen die in deze subparagraaf aan bod komen zijn zo geformuleerd dat ze algemeen bruikbaar 
zijn. Ze vormen daarmee onderdeel van het datamodel, wat een tooi vormt voor de behandeld adviseur in het 
opstellen van het Programma van Eisen voor een specifiek project. Duidelijk zal worden dat bepaalde eisen dan 
wel algemeen bruikbaar zijn, maar nog niet één op één kunnen worden toegepast. Deze eisen zijn dusdanig 
projectafhankelijk dat ze nog niet direct aansluiten op de vraag. Er zullen hiervoor eerst een aantal zaken met de 
opdrachtgever besproken dienen te worden. Dit is noodzakelijk omdat het veelal budgettair nu eenmaal niet 
mogelijk is het gebouw oneindig flexibel te maken. Beseft moet dan ook worden dat met betrekking tot 
bepaalde eisen altijd de vraag 'hoe ver wil je gaan?' zal blijven bestaan en hierdoor ook de vraag 'wat heb je er 
voor over?'. Per project zal dit met de opdrachtgever besproken dienen te worden. Bij deze eisen wordt daarom 
aanvullend op de algemene eis aangegeven om welke zaken het hierbij gaat. Op die manier biedt de tooi een 
duidelijke basis voor de behandelend adviseur in haar gesprekken met de opdrachtgever. 



Belangrijk punt bij het formuleren van flexibiliteit is dat de uitkomst concreet is, zekerheid biedt voor de 
opdrachtgever en een vertrekpunt biedt voor architecten, adviseurs en ingenieursbureaus. Ingewikkeld hierbij is 
om de juiste balans te vinden tussen eis en oplossing. Het is van belang alleen prestaties te omschrijven en eisen 
en oplossingen strikt te scheiden. Veelal is het echter in het belang van het gevraagde verstandig enkele 
ontwerpoplossingen te noemen. Hiermee wordt voor de ontwerpende partijen duidelijk wat bedoeld en 
gevraagd wordt. Om hierbij te voorkomen dat teveel in oplossingen wordt gesproken worden in plaats van één 
oplossing meerdere oplossingen gegeven, zonder een bepaalde oplossing vast te leggen. Hiermee wordt de 
filosofie achter het Functioneel Specificeren niet verbroken. Het noemen van de oplossingen dient in deze enkel 
ter verduidelijking van de vraag. De gestelde eisen dienen immers als input voor het ontwerpproces waarmee 
ontwerpende partijen aan de slag kunnen en zo zelfmet innovatieve ideeën komen om aan de eisen te voldoen 
Christmas en Dols (2007) delen deze mening zoals in de literatuurstudie in bijlage 5 staat beschreven. De 
vraagstelling moet hard genoeg zijn om de huisvesting aan te laten sluiten bij de wensen van de klant, maar 
tegelijkertijd open genoeg om innovatie mogelijk te maken. Op die manier kan optimaal gebruik worden 
gemaakt van de kennis, kunde en ervaring van ontwerpende partijen. 
Het geven van enkele oplossingen geeft de vragende partij bovendien een basis. Op die manier is immers 
duidelijk datje niet iets vraagt wat niet kan. Dr.ir.Hermans van de Rijksgebouwendienst deelt deze mening. Zij 
stelt uit praktijkervaring van de Rijksgebouwendienst dat als je weet wat je wilt hebben, je dat dan ook (in 
specifieke termen) moet vragen. Haar advies is dan ook om niet om de brij heen te draaien met krampachtige 
functionele beschrijvingen. (Roges, 2008) In het uiteindelijke datamodel (het format PvE in bijlage 20) zijn enkele 
eisen daarom, puur ter verduidelijking, uitgebreid met een praktijkvoorbeeld. Hierin wordt duidelijk hoe de eis 
voor een bepaald fictief project zou kunnen luidden, al dan niet met enkele voorbeelden van 
ontwerpoplossingen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat bij het noemen van deze ontwerpoplossingen 
ervoor gewaakt moet worden dat opdrachtgevers dit niet gaan zien als ontwerp en zich hieraan gaan hechten. 
Dit gevaar kwam, zoals beschreven in paragraaf 3.4.4, naar voren in verschillende interviews die door de 
vakgroep O&A binnen Hevo zijn gehouden met architecten en opdrachtgevers. 
Voor de ontwerpoplossingen in het datamodel is veelal gebruik gemaakt van de projectgegevens van het Martini 
Ziekenhuis te Groningen. Het gehele ontwerp van dit ziekenhuis is toekomstgericht en voldoet aan de IFD
principes: 

Industrieel: van te voren geproduceerde, monteerbare standaarden. 
Flexibel: toepasbaar voor verschillende functies. 
Demontabel: verplaatsbare onderdelen. 

Het betreft een toekomstgericht gebouw dat flexibel van opzet is en dat kan inspelen op de behoeften die 
patiënten en professionals stellen aan het gebouw. Zo is het gebouw dusdanig flexibel dat een verpleegafdeling 
eenvoudig kan worden omgezet in een pollikliniek en andersom. Gekozen is voor dit project omdat het fungeert 
als IFD-demonstratieproject en daarvoor van het Ministerie van VROM een 1landelijke demonstratiestatus heeft 
ontvangen. (Martini Ziekenhuis, 17.06.2008) 

De ontwerpoplossingen uit de literatuur kunnen gebruikt worden om aan de hand hiervan eisen te formuleren. 
Om die reden zijn ontwerpoplossingen dan ook in het onderzoek meegenomen. Ze verschaffen inzicht in de 
mogelijke invullingen voor het ontwerp en maken het mogelijk de achterliggende essentie met betrekking tot 
flexibiliteit te achterhalen. In paragraaf 3.5.6.1 vindt de vertaling plaats van de ontwerpoplossingen, zoals 
besproken in paragraaf 3.3.3 aan bod zijn gekomen, naar functionele en technische eisen. 
In de literatuur zijn bovendien tal van adviezen te vinden waarmee de flexibiliteit van een gebouw kan worden 
vergroot. Deze kennis is al vele jaren voorhanden. Echter, gebleken is dat van deze kennis tot op heden weinig is 
terug te vinden in de Programma's van Eisen. Gefocust is dan ook op het omzetten van deze kennis in 
formuleringen geschikt voor het PvE, wederom rekening houdend met de filosofie achter het Functioneel 
Specificeren. Paragraaf 3.5.6.2 gaat hier op in. 
Bijlage 20 toont hoe de flexibiliteitseisen uiteindelijk in het datamodel (het format PvE) zijn opgenomen, inclusief 
bovengenoemde praktijkvoorbeelden en aanvullende punten. 

3.5.6.1 Ontwerpoplossingen vertaald naar eisen 
In onderstaande tabel wordt duidelijk hoe bovengenoemde ontwerpoplossingen zijn vertaald in eisen, zodanig 
dat deze kunnen worden opgenomen in het PvE. Daarnaast wordt aangegeven op welk deel van het PvE dit 
betrekking heeft. Daar waar nodig wordt de vertaling van oplossing naar eis bijgestaan door beschrijvende tekst. 
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Gebruik maken van een brede, ondiepe In het ontwerp zal gebruik moeten worden 
plattegrond, zodat ook wanneer het gebouw in gemaakt van een plattegrond waarbij toetreding 
meerdere kleine ruimten wordt opgedeeld, in alle van natuurlijk licht in alle ruimten mogelijk is, 
ruimten toetreding van natuurlijk licht mogelijk ook wanneer het gebouw in meerdere kleine 

___ is . ...:.(G.::.:u..:.J:Ip...:.;en.:..' 2.::.:0..:...06:.:,.l ___,,..,......---,-.,...----,...--- ruimten wordt opgedeeld. 
Een zodanige beukbreedte dat een aantal Behoeft geen wijziging. 
verschillende indelingsvarianten mogelijk is. 
(Gulpen, 2006) 

De mogelijkheid van het maken van zinvolle 
indelingsvarianten door verwijderbare (en 
daardoor ook verplaatsbare) niet-dragende 
binnenwanden, schuifwanden, sanitaire units etc. 
(Gulpen, 1006) 

Vrije indeelbaarheid door de mogelijkheid tot het 
maken van zinvolle indelingsvarianten waarbij 
ruimterelaties blijven bestaan, zonder 
bouwkundige ingrepen. Dit kan bijvoorbeeld 
worden bereikt door: 

verwijderbare/verplaatsbare niet-dragende 
binnenwanden 
schuifwanden 
strategische plaatsing van sanitaire units 
en/ of verwijderbare/verplaatsbare units 
(bijvoorbeeld d.m.v. toepassing van 
vuilwater m en en fecaliënvermalers) 

Flexibiliteit 
gebouwniveau 

Flexibiliteit 
gebouwniveau 

Flexibiliteit 
gebouwniveau 

Uit de literatuur blijkt dat het met betrekking tot de vrije indeelbaarheid van belang is dat de mogelijkheid 
bestaat tot het maken van zinvolle indelingsvarianten. De twee laatstgenoemde eisen zijn echter nog 
onvoldoende specifiek om op te nemen in het Programma van Eisen. Wat wordt immers verstaan onder 'zinvolle 
indelingsvarianten'? Dit dient aangegeven te worden om de eisen specifiek genoeg te maken voor ontwerpende 
partijen. Het antwoord op deze vraag is echter dusdanig projectafhankeli~k dat deze niet in algemene zin gesteld 
kan worden. 

Per project zal dit met de opdrachtgever besproken moeten worden, om zo ter verduidelijking van de vraag 
enkele zinvolle indelingsvarianten aan te geven. 

Hierbij zullen de ruimterelaties zoals deze bestaan in het oorspronkelijke ontwerp een rol blijven spelen. Zoals 
hiervoor beschreven zal dit punt aanvullend op de eis in het datamodel, het format PvE, worden opgenomen, om 
zo de behandelend adviseur een duidelijke basis te bieden in haar gesprekken met de opdrachtgever. 
Wanneer het ontwerp aan deze eis voldoet wordt bereikt dat de hoofdstructuur los st·aat van het zorgconcept dat 
in de loop der jaren voortdurend verandert. Indien dit leidt tot andere eisen aan de inrichting, indeling en 
functionaliteit, kan het gebouw relatief eenvoudig worden aangepast. Het Martini Ziekenhuis in Groningen kan 
als voorbeeldproject worden genoemd van een gebouw dat hier aan voldoet. 
De genoemde ontwerpoplossingen in de laatstgenoemde eis dienen ter verduidelijking van de vraag. Als 
mogelijke oplossing worden verplaatsbare/verwijderbare sanitaire units genoemd. Dit vraagt wellicht om enige 
verheldering. De situering van deze kleine ruimten(groepen) luistert immers erg nauw. Verplaatsbaarheid van 
deze units is mogelijk door een strategische plaatsing in het ontwerp. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken 
om een X aantal travees (zie eventueel begrippenlijst in bijlage 2) een sanitaire unit te plaatsen. Bij het plaatsen 
van de benodigde leidingen en afvoeren dient hier rekening mee te worden gehouden. Door gebruik van 
vuilwaterpompen en fecaliënvermalers (bijvoorbeeld een Sanibroyeur® !Sanibroyeur, oz.o9J008l) is het echter ook 
mogelijk niet plaatsgebonden sanitaire units te bouwen. 

Neutrale vertrekmaten. (Gulpen, Z006) De vertrekmaten dienen gekozen te worden, Flexibiliteit 
zodanig dat verschillende functies in gebouwniveau 

----------------verschillende ruimten kunnen plaatsvinden. 
Voldoende netto verdiepingshoogte op alle De nettoverdiepingshoogtenop de Flexibiliteit 
verdiepingen. (Gulpen, 2006) verschillende verdiepingen dient geschikt te zijn gebouwniveau 

voor verschillende functies. 

Bovenstaande twee eisen vertonen een duidelijk verband met de hiervoor gestelde eisen met betrekking tot vrije 
indeelbaarheid. Indien samen met de opdrachtgever enkele zinvolle indelingsvarianten worden aangegeven zijn 
ook deze eisen toetsbaar. 



Mogelijkheid voor een eigen toegang. (Gulpen, 
2006) 

Het ontwerp moet de mogelijkheid bieden van Flexibiliteit 
verzelfstandiging van ruimten, bijvoorbeeld door ruimteniveau 
middel van de mogelijkheid voor een eigen 
toegang, tegen zo min mogelijk kosten en 
bedrïfshinder. 

Uit de literatuur blijkt tevens dat de mogelijkheid tot verzelfstandiging van 1ruimten, bijvoorbeeld door middel 
van een eigen toegang, bijdraagt aan de flexibiliteit van een gebouw. Ook deze eis is nog onvo'ldoende specifiek 
om op te nemen in het Programma van Eisen. Direct ontstaan hierbij namelijk een aantal vragen: 

Welke ruimten dienen te kunnen worden verzelfstandigd? 
Wat wordt onder verzelfstandiging verstaan? (waarschijnlijk dat de ruimte een eigen leven kan leiden en op 
Ruimtelijk-Functioneel gebied niet afhankelijk is van andere ruimten). 
Wanneer dienen de ruimten verzelfstandigd te kunnen worden? Eenmalig of bijvoorbeeld bepaalde dagen 
van de week? 
In geval gekozen zou worden voor een eigen toegang, dient deze toegang dan van buitenaf bereikbaar te 
zijn of mag dit via een openbaar of semi-openbaar gebied? 
Op welk ruimteniveau is bedrijfshinder acceptabel? 

Deze punten dienen bepaald te worden om de eis specifiek genoeg te maken voor ontwerpende partijen. Ook 
hier geldt dat de antwoorden op deze vragen echter dusdanig projectafhankelijk zijn dat deze niet in algemene 
zin gesteld kunnen worden. Per project zullen deze punten met de opdrachtgever besproken moeten worden. 
Deze punten zijn daarom aanvullend op deze eis in het datamodel, het format PvE, opgenomen. 
Daarnaast is ter verduidelijking in het datamodel (bijlage 20) een eis omschreven zoals die voor een fictief project 
zou kunnen luiden. 

Uitbreidbaarheid in horizontale zin: 
voorzieningen zoals palen of funderingsbalken, 
kolommen e.d. (Gulpen, 20061 

+ 
Uitbreidbaarheid in verticale zin (extra verdieping 
etc.): voorzieningen zoals sparingen in vloer/dak 
e.d. (Gulpen, 2006) 

Het gebouw dient zowel in horizontale als in 
verticale zin uitbreidbaar te zijn, tegen zo min 
mogelijk kosten en bedrijfshinder. 
Uitbreidbaarheid in horizontale zin kan worden 
bereikt door voorzieningen als: 

palen offunderingsbalken, kolommen e.d. 
Uitbreidbaarheid in verticale zin (extra 
verdieping etc.) kan worden bereikt door 
voorzieningen als: 
s arin en in vloer/dak e.d. 

Uitbreidbaarheid 
gebouwniveau 

Deze eis vertoont een direct verband met de eis dat uitbreiding dient te kunnen geschieden aansluitend aan de 
uit te breiden functie. Hierover echter later meer. 
Ook hier zal per project enige specificatie gewenst zijn. Wederom speelt namelijk de vraag 'hoe ver wil je gaan?'. 
Dit bepaald in welke mate het gebouw uitbreidbaar moet zijn. Met de opdrachtgever moet worden besproken: 

Met welk percentage dient het totale vloeroppervlak toe te kunnen nemen? Dit speelt een grote rol in 
ontwerpkeuzes met betrekking tot ondermeer de draagkracht van de constructie en fundering. 
Op welk ruimteniveau dient de uitbreiding plaats te kunnen vinden? (bijvoorbeeld op ruimteniveau, 
afdelingniveau of gebouwniveau). 
Op welk ruimteniveau is bedrijfshinder acceptabel? 

Een mogelijke formulering van deze eis voor een specifiek project is ter verduidelijking opgenomen in het 
datamodel. Daarnaast is een prakt i~kvoorbeeld opgenomen van het Martini Ziekenhuis in Groningen waarin 
duidelijk wordt hoe de uitbreiding mogelijkerwijs plaats zou kunnen vinden. (Martini Ziekenhuis, 17.06.1008) 

De identiteit van het gebouw kan worden 
aangepast, waarbij zowel de gevelindeling als de 
gevelelementen eenvoudig zijn te wijzigen. 
(Gulpen, 2006) 

De identiteit van het gebouw dient eenvoudig te 
kunnen worden aangepast. Bijvoorbeeld door: 

de mogelijke wijziging van de 
gevel indeling. 

de mogelijke wij~iging van gevelelementen. 

gebouwniveau 

Duidelijk zal zijn dat ook deze eis niet specifiek genoeg is om algemeen toe te kunnen passen. De opdrachtgever 
zal ook hierbij dienen te bepalen in hoeverre de aanpassing van de identiteit van het gebouw mogelijk moet zijn. 
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Daarnaast moet worden bepaald: 
Wanneer dient de identiteit van het gebouw te kunnen worden aangepast? Eenmalig aan het eind van of 
ook tijdens de gebruiksperiode? 
Door aan te geven welke oorzaken ten grondslag zouden kunnen liggen aan de wens tot aanpassing van de 
identiteit ontstaat voor de ontwerpende partijen inzicht in de mogelijkheden die het ontwerp moet bieden. 

Deze eis sluit aan op een eis die verderop aan bod zal komen, welke ingaat op de ombouwbaarheid van het 
gebouw voor een geheel andere functie (bijvoorbeeld kantoren of woningen) . Dit zou een mogelijke oorzaak 
kunnen zijn. In dat geval dient de identiteit van het gebouw eenvoudig aangepast te kunnen worden, zodat het 
daarna kan voldoen als kantoor- of woonfunctie. 

Hierbij dient uiteraard ook te worden aangegeven en beschreven welke uitstraling voor deze nieuwe functie 
gewenst is. 

Wanneer dit duidelijk is, wordt het voor ontwerpende partijen mogelijk om aan te tonen dat het ontwerp dit 
mogelijk maakt. 

Extra standleiding met voorzieningen voor aan- De installaties m.b.t. de aan- en afvoer van water, 
en afvoer van water, gas en (mechanische) gas en (mechanische) ventilatie dienen berekent aandachtspunten 
ventilatie; ten behoeve van de verplaatsbaarheid te zijn op de verplaatsbaarheid van natte 
van natte ruimten. (Gulpen, 2006) ruimten. 

In meer algemene zin kan de volgende eis worden gesteld: 
Installatietechnisch onderscheid tussen drager en De installaties dienen ruimteaanpassingen en Technische 
inbouw, collectief en individueel, vast en variabel, veranderende indelingen op alle niveaus aandachtspunten 
lange en korte levenscyclus. (Gulpen, 7006) eenvoudig te kunnen volgen, tegen zo min 

m elïk kosten en bedrïfshinder. 

Ook hier is in het datamodel het Martini Ziekenhuis als voorbeeld genoemd. Hier is alle techniek (lucht, water, 
elektra, gassen en data) ondergebracht in een centrale techniekschacht per bouwblok. Hierdoor kunnen de 
omliggende vloeren vrij worden ingedeeld. Ruimten kunnen zonder veel moeite van functie verwisselen. IMartmi 
Ziekenhuis, 17 .06.2008) 

Om deze eis specifiek en meetbaar te maken zal met de opdrachtgever moeten worden besproken: 
Op welk ruimteniveau is bedrijfshinder acceptabel? 

Het betreft hier een eis voor het gehele gebouw. Hierbij zal dan ook in algemene zin moeten worden bepaald 
welke mate van bedrijfshinder acceptabel is bij ruimteaanpassingen en veranderende indelingen. 

Hogere oogte 
(installatiecomponenten bereikbaar in verlaagd 
plafond). (Gulpen, 2006) + Vloerconstructie waarbij 
installatiecomponenten goed bereikbaar blijven. 
(Gulpen, 2006) 

Installatiecomponenten dienen eenvoudig 
bereikbaar te zijn, zonder hierbij hinder te 
veroorzaken op andere afdelingen en/ of 
verdiepingen. 

Het op eenvoudige wijze kunnen ontkoppelen, Installatiecomponenten dienen op eenvoudige 
verwijderen of verplaatsen van wijze te kunnen worden ontkoppeld, verwijderd 
_i:-:-=n::..:st~al:;.;:la:..;;t i~ec.;..;o:..;;m~p;..;.o.;..ne;;.;.n.;..;te;;.;.n-:-. ~(G:..;;ul.:;.pe;;;;n:.;;. 2.;;.;00;..;.6)=---:--:---~- of verplaatst. 

Individuele warmteregeling per vertrek (mogelijk De warmteregeling dient per vertrek individueel 
door plaatsin van thermostaat). (Gulpen, 2006) r elbaar te zïn. 

aandachtspunten 

Technische 
aandachtspunten 

Technische 
aandachtspunten 

- !\uts In het Pvf ' 
Overcapaciteit, bijvoorbeeld in het Technische 
installatievermogen. (Gulpen, 2006) toename van het gewenste installatievermogen. aandachtspunten 

Deze eis komt ook terug in het gesprek met dhr. de Graaf, hoofd huisvesting van de GGzE. Hij geeft aan dat een 
gebouw met lage verdiepingen grote beperkingen geeft. Hierbij is te weinig ruimte boven de plafonds aanwezig 
ten behoeve van het aanpassen van installaties. De hoge ruimtes waarvoor dhr. de Graaf opteert zijn echter al 
een ontwerpoplossing. Als eis kan geformuleerd worden dat de ruimtes die nodig zijn voor installaties in de 
toekomst met een bepaald percentage toe moet kunnen nemen. Dhr. de Graaf is van mening dat in de toekomst 
rekening moeten worden gehouden met een toename van de benodigde ruimte voor technische installaties van 
10% om de technische ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving te kunnen blijven volgen. 
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Hoewel dhr. de Graaf aangeeft dat de benodigde ruimte met 10% moet kunnen toenemen draait het in mijn 
ogen niet om ruimte, maar om een benodigde capaciteitstoename van de installaties in de toekomst. Het is aan 
de installatietechnisch adviseur om te bepalen hoeveel extra ruimte hiervoor nodig is. Het rekening houden met 
een ruimtetoename van 10% gaat in mijn ogen dan ook te ver. Beter is om te stellen dat in het ontwerp rekening 
dient te worden genouden met een capaciteitstoename van 10% en de gevolgen voor het ontwerp hiervan over 
te laten aan de ontwerpende partij. Dit resulteert in onderstaande vertaling van ontwerpoplossing lilaar eis. 

Het gebouw dient te beschikken over hoge 
ruimtes zodat aanpassingen aan installaties 
boven het plafond eenvoudig kunnen 
plaatsvinden. (de Graaf, 2008) 

In het ontwerp dient rekening te worden 
gehouden met een capaciteitstoename van de 
technische installaties in de toekomst met 10%. 

Technische 
aandachtspunten 

In de praktijk zal dit ondermeer effect hebben op de installaties voor luchtbehandeling (aan- en afvoer), water, 
elektra, (medische) gassen en data. Overigens blijkt uit de literatuurstudie dat ook het College Bouw 
Zorginstellingen een toename van installaties en technische ruimten in gebouwen verwacht, ondermeer door 
verdergaande toepassing van domotica, vertaald naar de bouwkundige infrastructuur van instellingen. (CBZ, 20o5J 

3.5.6.2 Functionele eisen 
Naast de vertaling van ontwerpoplossingen is voor de formulering van functionele eisen gebruik gemaakt van 
gesprekken in de praktijk en een gerichte literatuurstudie. Beide zullen afzonderlijk worden besproken. 

GESPREKKEN IN DE PRAKliJK 
In het gesprek met dhr. de Graaf wordt duidelijk dat met betrekking tot flexibiliteit rekening moet worden 
gehouden met de bereikbaarheid van het gebouw. Dirt kan in het PvE worden opgenomen als eis dat het gebouw 
(in de toekomst) op meerdere plaatsen ontsloten moet kunnen worden. 

_t.rrUfr- ·tiJ ~ Plaats in het M 
Ten behoeve van de bereikbaarheid/opdeelbaarheid dient het gebouw in de toekomst op meerdere 

laatsen ontsloten te kunnen worden. 
Bereikbaarheid 
gebouwniveau 

Voor deze eis geldt deels hetzelfde als voor de eis met betrekking tot de verzelfstandiging van ruimten. Ook 
hierbij ontstaan direct een aantal vragen. In die zin is deze eis dan ook nog onvoldoende specifiek om op te 
nemen in het Programma van Eisen. Vragen die hiervoor eerst beantwoord moeten worden: 

Dient de ontslui,ting van buitenaf plaats te vinden of mag dit via een openbaar of semi-openbaar gebied? 
Hoeveel extra ontsluitingen moeten in de toekomst realiseerbaar zijn? 
Welke eisen worden gesteld aan deze ontsluiting? 
Wanneer dient het gebouw op meerdere plaatsen ontsloten te kunnen worden? Eenmalig of bijvoorbeeld 
bepaalde dagen van de week? 

Deze punten zijn als aanvulling op de eis in het datamodel opgenomen. Ter verduidelijking is bovendien een 
mogelijke formulering van de eis opgenomen. 

Ten behoeve van de vrije indeelbaarheid is het van belang dat ook de bereikbaarheid van afzonderlijke ruimten 
eenvoudig kan worden aangepast aan een wijzigende functie. Het betreft hier dus een eis op een ander 
ruimteniveau dan de vorige eis. Dit kan als volgt worden vertaald: 

~ ~ = ·_-- til · -_ ·_ _ _ _ _ _ - ~ _ - Plaats in het M 
De bereikbaarheid van afzonderlijke ruimten dient eenvoudig te kunnen worden aangepast aan een Bereikbaarheid 
wijzigende functie. Beweegbare elementen (bijvoorbeeld schuifdeuren of dubbele deuren) kunnen de ruimteniveau 

ebruiksmo elïkheden van ruimten ver roten. 

Het ontwerp dielilt aan deze eis te voldoen om verschuiving van functies niet in de weg te staan. 
Om de eis specifiek te maken dient het volgende met de opdrachtgever te worden besproken: 
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Wanneer dient de bereikbaarheid van afzonderlijke ruimten te kunnen worden aangepast? Eenmalig, of 
bijvoorbeeld per week? 
Van welke functie dient te worden uitgegaan bij de mogelijkheid tot aanpassing? (welke mogelijke 
functiewijzigingen in de tijd zijn mogelijk en welke eisen worden gesteld aan de bereikbaarheid?) 



Hiervoor staat de eis geformuleerd met betrekking tot de vrije indeelbaarheid van het gebouw. Tevens staan hier 
drie mogelijke ontwerpoplossingen genoemd die dit mogelijk maken. Uit het gesprek met dhr. de Graaf volgt een 
vierde mogelijke oplossing die aan de eis wordt toegevoegd: 

De ruimte dient vrij indeelbaar te zijn. Dit kan ondermeer worden bereikt door toepassing van 
modulair ontwer en. 

Flexibiliteit 
gebouwniveau 

Overigens volgt uit de literatuurstudie dat het College Bouw Zorginstellingen deze mening deelt. Volgens het 
CBZ kan een flexibele opzet worden behaald met een situering die uitbreiding toestaat en waarbij sprake is van 
vrij indeelbare ruimten en een sterk modulaire opzet met gestandaardiseerde maatvoering. (CBZ. 2003l 

De vrije indeelbaarheid kan ook worden bereikt door gebruik te maken van multifunctionele ruimten, 
wisselruimten of standaardisatie van ruimten (tenminste naar grootte en vorm). Flexibiliteit ontstaat door in het 
ontwerp te streven naar gelijkwaardige ruimten in plaats van ruimten die nadrukkelijk maar één functie kunnen 
hebben. Deze mogelijke oplossingen worden aan de eis met betrekking tot de vrije indeelbaarheid van ruimten 
toegevoegd. Op die manier dragen ze bij aan een verduidelijking van de vraag, zonder hierbij de filosofie achter 
het Functioneel Specificeren te verbreken. 

Wat verder naar voren is gekomen is dat er een groei in de ruimte per patiënt mogelijk moet zijn, zonder dat 
hiervoor bouwkundige aanpassingen moeten worden gedaan. Besproken is dat uit het gesprek met dhr. de Graaf 
blijkt dat door veranderende wetgeving de vereiste grootte van ruimtes snel kan veranderen. De huidige norm 
dient hier dan ook als ondergrens te worden genomen. Als groei dient hier bijvoorbeeld een 20% hogere norm 
mogelijk te zijn. Het exacte percentage dient echter per project nader bepaald te worden. Dit resulteert in 
onderstaande eis: 

--,~·~--.lil!.--- - r- --r--.------ - 1 · .! - ~!)o. ' ' • . . - • • 

Er dient een groei in de ruimte per patiënt mogelijk te zijn zonder dat hiervoor bouwkundige U!"tbreidbaarheid 
aanpassingen moeten worden gedaan. Hierbij dient de huidige oppervlaktenorm in vierkante meters ruimteniveau 
als onder rens te worden enomen. Een X% (nader te be len) h ere norm dient mo eli'k te zi'n. 

Wat betreft deze eis zal per project met de opdrachtgever besproken moeten worden: 
Met welke hogere norm (X%) dient rekening te worden gehouden? 
Wanneer dient de groei in ruimte per patiënt mogelijk te zijn? Eenmalig of bijvoorbeeld bepaalde maanden 
per jaar? 

Met 'bouwkundige aanpassingen of ingrepen' worden zware ingrepen bedoeld, waarbij sloop van bouwdelen 
noodzakelijk is. Zonder bouwkundige aanpassingen doelt dan ook op het gebruik van bouwkundige 
voorzieningen zoals schuifwanden of eenvoudig weg te nemen tussenwanden. 

Verder blijkt, wanneer gekeken wordt naar de flexibiliteit van een gebouw voor de GGZ, de verhouding tussen de 
open en gesloten afdeling van belang te zijn. Aan de hand hiervan is altijd sprake van een tweedeling van een 
gebouw. Beide afdelingen hebben eigen specifieke eisen. Zo speelt bij een gesloten afdeling de bereikbaarheid 
een belangrijke rol en dienen de deuren in deze afdeling open en dicht te kunnen om zo de veiligheid van de 
cliënten in de rest van het gebouw te kunnen waarborgen. Ook de lawaaiproductie in de gesloten afdeling 
behoeft extra aandacht. (de Graaf, lOOS) Duidelijk wordt dat, om het mogelijk te maken een deel van de open 
afdeling in de toekomst geschikt te maken om te dienen als gesloten afdeling, hier rekening mee dient te worden 
gehouden. Dit kan worden vertaald in onderstaande eis: 

-r: Plaau in het PvE 
De verhouding tussen de open en gesloten afdeling in het gebouw dient eenvoudig te kunnen Flexibiliteit 
worden verschoven, te en zo min mogeli'k kosten en bedri' hinder. gebouwniveau 

Om deze eis specifiek en meetbaar te maken zal per project allereerst de huidige verhouding dienen te worden 
bepaald. 

Vervolgens zal per project met de opdrachtgever dienen te worden bepaald in hoeverre deze verhouding 
dient te kunnen worden verschoven. 
Ook dient bepaald te worden in welke richting de verschuiving op dient te kunnen treden (richting open, 
gesloten of beiden?) 
Wanneer dient deze verschuiving plaats te kunnen vinden? Eenmalig of bijvoorbeeld bepaalde maanden van 
het jaar? 
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Op welk ruimteniveau is bedrijfshinder acceptabel? 
In het datamodel is naast bovenstaande punten ter verduidelijking ook een mogelijke formulering van de eis 
opgenomen. 

In de literatuurstudie komt naar voren dat in de gezondheidszorg een trend gaande is met betrekking tot een 
verschuiving naar meer dagverpleging en poliklinische behandelingen. (College Bouw Zorgins tellingen, 2003) Aanvullend 
kan dan ook een eis worden toegevoegd die aangeeft dat ook de verhouding klinisch/poliklinisch dient te 
kunnen worden verschoven. 

De verhouding tussen de klinische en poliklinische afdeling in het gebouw dient in de toekomst Flexibiliteit 
eenvoudig te kunnen worden verschoven, te en zo min m elïk kosten en bedrijfshinder. gebouwniveau 

Ook hierbij dient allereerst de huidige verhouding te worden bepaald. Orn deze eis specifiek en meetbaar te 
maken zal per project vervolgens hetzelfde bepaald moeten worden als in de voorgaande eis. 

Met het oog op het bereiken van flexibiliteit van gebouwen moet worden geprobeerd om verschillende functies 
los van elkaar te zien. {Woerdeman, 2008) Hierbij kan de volgende eis worden geformuleerd: 

gehuisveste organisatie moet ruimtelijk een eigen leven kunnen 
gebouwniveau 

Het betreft hier een eis waar veel andere eisen die aan bod zijn gekomen, of nog aan bod zullen komen, mee 
verbonden zijn. Al deze eisen samen maken duidelijk waaraan het ontwerp dient te voldoen wil het in staat zijn 
iedere autonome functie binnen de gehuisveste organisatie een eigen leven te laten leiden. Het specifiek maken 
van deze eis vindt in feite dan ook plaats door deze eisen gecombineerd op te nemen in het PvE. 
Belangrijk is daarnaast om met de opdrachtgever te bepalen: 

Wat zijn de verschillende autonome functies die in het ontwerp gehuisvest moeten worden? 

GERICHTE LITERATUURSlUDIE 
Ook een gerichte literatuurstudie heeft geleid tot een aantal eisen. Allereerst is hierbij gebruik gemaakt de 
rapportage van een onderzoek van Nicolaï & Dekker, genaamd 'Fiexïbiliteitsstrategieën voor de bouw in de 
gezondheidszorg', welke hiervoor reeds is genoemd. Hoewel dit onderzoek zich specifiek richt op algemene 
ziekenhuizen, is een deel ook bruikbaar voor dit onderzoek. In paragraaf 3.5.5 is besproken dat de insteek van 
zowel het onderzoek van Nicolaï & Dekker als het afstudeeronderzoek overeenkomen wat betreft het voorspellen 
van de toekomst. Mede hierom is besloten de studie in het afstudeeronderzoek mee te nemen. 
Een andere reden is de overeenkomstige mening omtrent de noodzaak om flexibiliteit zorgvuldig en uitvoerig in 
het Programma van Eisen op te nemen. In het afstudeeronderzoek is in de data-analyse duidelijk geworden dat 
vrijwel ieder PvE aandacht besteedt aan flexibiliteit, maar dat de beschrijving hiervan veelal weinig uitgebreid en 
concreet is. Typisch is dat Nicolaï in zijn publicatie uit 1991 hetzelfde stelt. Zo stelt hij dat er waarschijnlijk geen 
Programma van Eisen is voor een gebouw voor gezondheidszorg waarin niet een passage is te vinden over 
flexibiliteit. Meestal is de tekst volgens hern echter zeer summier en staat er bijvoorbeeld niet meer dan dat 'het 
ontwerp moet beschikken over de nodige flexibiliteit.' Deze zelfde constatering heb ik persoonlijk, in een data
analyse vele jaren later, ook gedaan. Toen na deze data-analyse de stelling van Nicolaïwerd gelezen schepte dit 
dan ook enige verbazing. Nog steeds blijkt hier immers verbetering mogelij1k. Dat is tenslotte waar dit onderzoek 
zich op richt. Nicolaï stelt verder dat een dergelijke summiere beschrijving onvoldoende is. 'De nodige flexibiliteit' 
kan volgens hem alleen worden bereikt als de wensen exact worden aangegeven en het begrip wordt 
gehanteerd als een rode draad die door het gehele programma en voorbereiding wordt geweven. De benodigde 
flexibiliteit moet zorgvuldig worden doordacht en in het Programma van Eisen in algemene zin en in detail 
worden aangegeven. !Ni<olai& Dl"kker,1991J Duidelijk wordt dat het afstudeeronderzoek aansluit op deze stellingen. 
Meer informatie over het onderzoek van Nicolaï & Dekker, waaronder de belangrijkste uitkomsten, vindt u in 
bijlage 22.1n deze bijlage wordt tevens ingegaan op de situatie specifiek voor klinische en poliklinische 
huisvesting voor de GGZ. Hierin komt ondermeer het verschillende karakter ten opzichte van algemene 
ziekenhuizen aan bod. Duidelijk wordt dat de patiëntenhuisvesting in de langdurige zorg even gevoelig is voor 
ruimtelijke aanpassingsbehoeften als de medische functie in het algemeen ziekenhuis. Wat dat betreft biedt 
flexibiliteit voor beide gebouwtypen veel voordeel. 



Aandachtspunt bij het gebruik van het onderzoek van Nicolaï & Dekker is dat dit het in anno 1990 bestaande 
beeld van flexibiliteit beschrijft. Bij bestudering van de publicatie is hier rekening mee gehouden. In de tussentijd 
hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Belangrijk is om alleen die punten uit het onderzoek uit te lichten 
die van alle tijd zijn. Hoewel het onderzoek van Nicolaïvele jaren geleden is uitgevoerd komen hierin punten naar 
voren die in dit afstudeeronderzoek gebruikt kunnen worden. In het onderzoek wordt duidelijk welke elementen 
volgens Nicolaï voor verbetering van de flexibiliteit zorgen. Hieraan worden vaak direct mogelijke 
ontwerpoplossingen gekoppeld. Zoals hiervoor reeds is vermeld is het opnemen van deze ontwerpoplossingen in 
het PvE niet het doel van het afstudeeronderzoek. Het is van belang geen oplossingen te geven, maar slechts 
eisen te stellen. Om de bevindingen uit de studie van Nicolaï bruikbaar te maken voor het afstudeeronderzoek 
zijn verschillende bevindingen dan ook direct vertaald in eisen zoals deze in het PvE gesteld zouden kunnen 
worden. 

Een belangrijk element voor verbetering van de flexibiliteit die in het onderzoek van Nicolaï naar voren komt is 
het verminderen van de voortschrijdende desintegratie. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het op afstand 
huisvesten van de toe te voegen (deel)functie. Hiermee wordt de organisatorische samenhang ruimtelijk 
verbroken. Desintegratie leidt ertoe dat functies niet meer op de goede plaats komen te liggen. Het kan leiden tot 
ernstige inefficiency en onwerkbare situaties. 
Verdrijving betekent dan ook bijna altijd achteruitgang van de ruimtelijke organisatie. Om verdrijvingen/of 
desintegratie te voorkomen moet uitbreiden kunnen geschieden aansluitend aan de uit te breiden functie. Bij de 
verdeling van ruimten dient hier dan ook rekening mee te worden gehouden. Ruimtetoevoeging zou steeds 
mogelijk moeten zijn daar waar de uit te breiden functie zich bevindt. Alleen dan blijft de werkstructuur van de 
gehuisveste organisatie in tact, zo stelt Nicolaï terecht. Ook kleinschalige toevoegingen moeten aansluitend aan 
de groeiende functie mogelijk zijn . (Nicclaï & Dekker,l9!nl In het PvE zou dit in de vorm van de volgende eis 
geformuleerd kunnen worden: 

Uitbreiding moet kunnen geschieden aansluitend aan de uit te breiden functie, om verdrijving en/ of 
desintegratie te voorkomen. gebouwniveau 

Ter verduidelijking van de vraag kan hierbij een mogelijke ontwerpoplossing worden genoemd waarbij gebruik 
wordt gemaakt van buffers. Deze ontwerpoplossing heeft niet alleen tot gevolg dat uitbreiding kan geschieden 
aansluitend aan de uit te breiden functie, maar ook dat het totaal aantal te verbouwen vierkante meters sterk 
afneemt wat uiteraard een positief effect heeft op de kosten. 
Het toevoegen van buffers aan de lay-out kan verdrijving en desintegratie voorkomen. In het onderzoek worden 
onder buffers functies verstaan die geen hoge technische eisen stellen aan het gebouw en waarvan de situering 
organisatorisch niet bijzonder belangrijk is, zodat verdrijving geen groot probleem vormt. Het zijn ruimten die 
weinig of geen ingebouwde voorzieningen vergen, zoals ruimten voor administratieve werkzaamheden. In het 
onderzoek wordt terecht opgemerkt dat deze mogelijkheid aan bewerkingen gebonden is. Er is bijvoorbeeld 
maar een klein aantal functies in de organisatie dat aan bovengenoemde criteria voldoet. Daarbij zal de omvang 
van de buffer op het moment dat hij het veld moet ruimen zelden precies overeenkomen met de ruimtebehoefte 
van de groter te maken functie. Als hij te groot is zal de buffer ten dele worden verplaatst. Opdelen betekent 
echter functionele achteruitgang (voortschrijdende desintegratie). Dit neemt echter niet weg dat tussenvoegen 
van buffers aanbevelingswaardig kan zijn. 
Buffers kunnen de omvang hebben van een hoofdfunctie (afdeling), een cluster of een afzonderlijke ruimte. Wat 
betreft hoofdfuncties komen volgens het onderzoek vooral diensten in aanmerking die 'praten, schrijven, bergen' 
en/ of 'rusten' als voornaamste activiteiten omvatten, aangezien hier sprake is van weinig bouwtechnische eisen. 
Ook dienen ze geen belangrijke relaties te hebben met andere functies (bijvoorbeeld ruimten voor geestelijke 
zorg) dan wel gelijkwaardige relaties met vele afdelingen te bezitten (bijvoorbeeld directie, centraal magazijn). 
Op cluster- en ruimteniveau moet vooral gedacht worden aan administratieve functies, niet locatiegebonden 
werkkamers, berg- en magazijnfuncties etc. (Nicolai & Dekker,l991l 

Zoals al aangegeven kan het toepassen van buffers worden gezien als ontwerpoplossing. Het opnemen van de 
eis dat gebruik dient te worden gemaakt van buffers gaat in deze dan ook te ver. Echter, indien besloten wordt 
om functies aan te wijzen als buffers en strategisch op te nemen in het plan om verdrijving en desintegratie te 
voorkomen kunnen enkele aandachtspunten worden genoemd: 
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Buffers dienen zo gesitueerd te worden dat zij verdrijving van functies voorkomen. Dit betekent dat 
buffers daar gesitueerd dienen te worden waar ruimtetoevoeging van aangrenzende functies te 
verwachten is. 

Flexibiliteit 
gebouwniveau 

Hiervoor is duidelijk gesteld dat doel van het onderzoek niet is om toekomstige aanpassingen te voorspellen. 
Toch staat in bovenstaande eis duidelijk opgenomen 'daar waar ruimtetoevoeging te verwachten is'. Het draait 
hier echter niet zozeer om het exact bepalen van te verwachten ruimteaanpassingen per functie, maar veel meer 
om het onderscheid tussen functies waarvoor dit wel en geen probleem oplevert. Door te bepalen welke functies 
tot de buffers behoren en welke niet wordt het mogelijk de buffers strategisch op te nemen in het plan. Hierbij 
speelt ook het behoud van ruimterelaties een grote rol. 
Om deze eis specifiek en meetbaar te maken zal met de opdrachtgever dan ook moeten worden besproken: 

Voor welke functies is verdrijving een probleem vormt en voor welke functies niet? (welke functies behoren 
tot de buffers en welke niet?) 

Ter verduidelijking zijn in het datamodel enkele illustraties ,inclusief bijbehorende uitleg opgenomen. Hiermee 
wordt duidelijk dat door middel van het strategisch plaatsen van buffers het te verbouwen oppervlak kan worden 
beperkt. Het draagt dus niet alleen bij aan de flexibiliteit maar kan daarnaast een aanzienlijk positief effect 
hebben op de exploitatiekosten. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat het bij gebouwaanpassingen bijna altijd gaat om het toevoegen van ruimte. 
Zolang er geen extra ruimte nodig is behoeft er zelden te worden verbouwd. De in het onderzoek gesignaleerde 
problemen betreffen vooral de ruimtelijke beperkingen die het realiseren van een oplossing vaak bemoeilijken. 
Dit omdat functies die aangepast moeten worden zodanig naast en tussen andere functies liggen dat de 
benodigde ruimte alleen op afstand kan worden gevonden, dan wel door het 'opzij duwen van buren' (de veel 
voorkomende verdrijving). De hamvraag is dan ook: 'hoe creëer je in een bouwplan zoveel ruimte dat iedere 
functie die daar om vraagt ter plekke kan worden uitgebreid?' (NKolai & Dekker, 1991l 

Om de structuur van de gehuisveste organisatie in stand te houden, is het dus noodzakelijk dat ruimtetoevoeging 
kan geschieden aansluitend aan de uit te breiden functie. De vraag is dan op welk organisatieniveau de 
uitbreiding plaats moet vinden. Verschillende ruimtelijke organisatieniveaus vragen elk om een daarop 
toegesneden vorm van ruimtelijke flexibiliteit. Voor een heel nieuwe afdeling gaat het om voldoende grond en 
om een interne hoofdverkeersstructuur waarop kan worden aangesloten. Het uitbreiden van een afdeling met 
een of meer nieuwe functies is mogelijk wanneer de afdeling beschikt over een open einde, d.w.z. dat er aan het 
einde van de afdeling vrije ruimte is voor aanbouw en dat de interne verkeersstructuur gemakkelijk 
doorgetrokken kan worden. (Nicolal & DEkker,1991J In het belang van de mogelijkheid tot ruimtelijke aanpassingen op 
afdelingniveau kan hieruit de volgende eis worden afgeleid: 

Ten behoeve van het eventueel toevoegen van een afdeling dient het plan te beschikken over een 
interne hoofdverkeersstructuur waaro kan worden aan esloten. gebouwniveau 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de uitbreiding van het vloeroppervlak in procenten zoals 
hiervoor gesteld. De hoofdverkeersstructuur moet ook na deze uitbreiding nog voldoen aan de gestelde normen. 

Ten behoeve van het uitbreiden van een afdeling kan de volgende functionele eis worden geformuleerd. Deze eis 
vertoont een duidelijke overeenkomst met de hiervoor gestelde eis dat het gebouw zowel in horizontale als ïn 
verticale zin uitbreidbaar moet zijn. In onderstaande eis wordt een drietal ontwerpoplossingen genoemd, puur 
met als doel de vraag te verduidelijken: 

Uitbreiding van een afdeling dient eenvoudig mogelijk te zijn, tegen zo min mogelijk kosten en 
bedrijfshinder. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van: gebouwniveau 

een open einde, waardoor vrije ruimte beschikbaar is voor aanbouw. 
een open flank structuur, waardoor vrije ruimte haaks op de lengteas van het gebouw 
beschikbaar wordt voor aanbouw. 
Een extra verdieping (waar de fundering op berekent dient te zijn). 

De interne verkeersstructuur dient deze wï i in en eenvoud i te kunnen vol en. 
De in paragraaf 3.3.2. 1 reeds genoemde aanbouwflexibiliteit komt in het onderzoek naar voren als de beste 
mogelijkheid om een gebouw aan te passen wanneer sprake is van behoefte aan ruimtetoevoeg ing. mits het 



aanbouwen mogelijk is aansluitend aan de betrokken functie. Doordat aanbouwen geschiedt aan de buitenzijde 
van het gebouw treedt geen verdrijving c.q. desintegratie op en blijft bedrijfshinder tot het minimum beperkt. 
(Nfcofar & Dekker.1991l De eis die hieruit kan worden afgeleid komt overeen met de hiervoor gestelde eis dat 
uitbreiding moet kunnen geschieden aansluitend aan de uit te breiden functie. Wat betreft aanbouwflexibiliteit 
kan wel de volgende eis worden toegevoegd: 

• - -- Plailllin~atM 1 

Het gebouw dient dusdanig te worden vormgegeven dat het ontwikkelingen als gevolg van 
aanbouwen kan doormaken met behoud van architectonische kwaliteit. 

Uitbreidbaarheid 
gebouwniveau 

Het betreft hier niet zozeer een eis op het gebied van Ruimtelijk-Functionele flexibiliteit. De eis heeft echter wel 
een direct verband met de flexibiliteit van het gebouw. Bij deze eis is het van belang om de architect te vragen 
om een argumentatie. In feite draait het hier om een ruimtereservering die gedaan moet worden om behoud van 
architectonische kwaliteit mogelijk te maken. 

Ten behoeve van de uitbreidbaarheid is het bovendien van belang dat de gevel eenvoudig kan worden 
verwijderd en vervolgens weer kan worden teruggeplaatst. Hierbij kan de volgende eis worden geformuleerd: 

Gevels dienen gemakkelijk gedemonteerd te kunnen worden. Van belang is dat dit kan geschieden op Uitbreidbaarheid 
een manier waaro de evelonderdelen her ebruikt kunnen worden. gebouwniveau 

Ter verduidelijking van deze eis is in het datamodel wederom het Martini Ziekenhuis in Groningen als 
praktijkvoorbeeld genoemd. 

Binnen de zorg kan naast groei ook sprake zijn van afslanking. In sectoren als psychiatrie en verpleeghuizen kan 
afslanking zich voordoen in het kader van decentralisatie en integratie van de zorg in de samenleving. Inkrimpen 
van functies kan alleen bouwkundig worden geëffectueerd wanneer de ruimte die er door ontstaat geen 
desorganiserende gevolgen heeft. Ergens binnen een omvangrijk gebouwdeellege ruimte creëren zal meestal 
geen bevredigende oplossing zijn. Nicolaï wijst terecht op het feit dat het onwenselijk is als de door afslanking 
vrijgekomen ruimten 'vollopen' met functies waarvoor al geruime tijd een (her)huisvestingsbehoefte bestond. 
Dit draagt immers ernstig bij aan de voortschrijdende desintegratie. Veel beter zou het zijn als het betrokken 
gebouwgedeelte ook in materiële zin kan worden afgestoten. (Nicolar & Dekker.1991l Afstoten van gebouwgedeelten 
moet dan ook mogelijk zijn zonder dat dit leidt tot ernstige ingrepen in het totale gebouw. De structuur van het 
gebouw moet dus een zekere openheid bezitten, zodat delen weggenomen kunnen worden zonder de totale 
structuur geweld aan te doen. Bij het ontwerp van het gebouw moet expliciet rekening worden gehouden met 
dit verschijnsel, zowel in vormtechnisch als in bouwtechnisch opzicht. Hierbij kan de volgende eis worden 
geformuleerd: 

De structuur van het gebouw moet een zekere openheid bezitten, zodat getiOU'WgledeeltE!n 
kunnen worden zonder dat dit leidt tot ernstige ingrepen in het totale gebouw. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: 

Een vrije ligging van eventueel te verwijderen afdelingen/gebouwgedeelten, lettend op het feit 
dat hierna een zo gaaf mogelijke gebouwstructuur overblijft. 
Een gemakkelijk te demonteren en herbruikbare gevel. Dit omdat gevels een relatief duur 
gebouwonderdeel vormen en door hergebruik kostenbesparing kan worden bereikt. 
Een demontabel (en zo mogelijk herbruikbaar) skelet. 

Om deze eis specifiek en meetbaar te maken zal per project bepaald moeten worden: 
Welk percentage van het totale vloeroppervlak moet afgestoten kunnen worden? 
De ontwerpende partijen kunnen hierbij in het ontwerp rekening houden. 
Wat wordt verstaan onder ernstige ingrepen en wat is hierin toelaatbaar? 

gebouwniveau 

Dit vertoont een verband met de hiervoor gestelde eis met betrekking tot aanbouwflexibiliteit Denkbaar is 
immers ook hier dat door het afstoten van gebouwgedeelten de architectonische kwaliteit behouden dient 
te worden. 

Hoewel wijzigingen in de sanitaire voorzieningen slechts vragen om een zeer kleinschalige flexibiliteit, is het van 
belang hier aandacht aan te besteden. Het betreft hier altijd kleine ruimten(groepen) waarvan de situering zeer 
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nauw luistert. Het is dan ook van belang dat de sanitaire voorzieningen alle ruimtelijke aanpassingen eenvoudig 
kunnen volgen. (Nicolaï& Dekker, 1991) Hierbij kan de volgende eis worden gesteld: 

• · ~ Plaats in het f\i 1 

De sanitaire voorzieningen dienen ruimtelijke aanpassingen eenvoudig te kunnen volgen. Technische 
aandachts unten 

In de praktijk zullen de sanitaire voorzieningen eenvoudig aanpasbaar dienen te zijn aan een veranderende 
functie. Het moet mogelijk zijn deze voorzieningen eenvoudig uit te breiden en te verplaatsen. In paragraaf 
3.5.6.1 is hier op ingegaan. 

Een volgend aandachtspunt dat uit het onderzoek van Nicolaii & Dekker naar voren komt voor het bereiken van 
flexibiliteit is dat de breedte van deuren bij wijziging van ruimtegebruik moet kunnen worden veranderd. 
Daarnaast moeten kozijnen gemakkelijk kunnen worden weggenomen of toegevoegd. Als eis kan hierbij worden 
geformuleerd dat: 

Deuren en wandopeningen dienen ruimtelijke aanpassingen eenvoudig te kunnen volgen. Hiertoe 
dient de deurbreedte te kunnen worden veranderd en dienen kozijnen eenvoudig te kunnen worden ruimteniveau 
to evo dof verwïderd. 

Het betreft hier een eis die in een andere vorm hiervoor ook al is gesteld: de bereikbaarheid van afzonderlijke 
ruimten dient eenvoudig te kunnen worden aangepast aan een wijzigende functie. Bovenstaande eis is hier 
echter een aanvulling op. Beide eisen kunnen in het PvE als volgt worden ecombineerd: 

De bereikbaarheid van afzonderlijke ruimten dient eenvoudig te kunnen worden aangepast aan een Bereikbaarheid 
wijzigende functie. Hiertoe dienen deuren en wandopeningen ruimtelijke aanpassingen eenvoudig te ruimteniveau 
kunnen volgen. De deurbreedte moet kunnen worden veranderd en kozijnen dienen eenvoudig 
toegevoegd of verwijderd te kunnen worden. Beweegbare elementen (bijvoorbeeld schuifdeuren of 
dubbele deuren) kunnen de gebruiks~elïkheden van ruimten vergroten. 

Het ontwerp dient aan deze eis te voldoen om verschuiving van functies niet in de weg te staan. Vragen als 
'wanneer dient de bereikbaarheid van afzonderlijke ruimten te kunnen worden aangepast?' spelen hier geen rol. 
Dit moet mogelijk zijn bij iedere ruimteaanpassing, omdat het de flexibiliteit anders immers in de weg staat. Om 
de eis voldoende specifiek te maken dient hierbij wel het volgende te worden bepaald: 

Voor welke functies dient de bereikbaarheid van de ruimten geschikt te kunnen worden gemaakt? 
Welke eisen zijn verbonden aan deze functies? 

Het volgende aandachtspunt vertoont enig verband met bovenstaande eis. Duidelijk wordt dat, om 
verbouwingen in de toekomst mogelijk te maken, maatregelen dienen te worden getroffen die de aanvoer van 
grote bouwdelen mogelijk maakt. (Nicola1 & Dekker,1991l Dit kan worden vertaald in onderstaande eis: 
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In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met toekomstige verbouwingen leidend tot de 
aanvoer van rote bouwdelen. 

Flexibiliteit 
gebouwniveau 

De grootte van de genoemde bouwdelen kan voorafgaand aan de ontwerpfase beter niet worden bepaald. De 
ontwerpende partij( en) zijn beter in staat hiervan zelf, aan de hand van het ontwerp, een inschatting te maken. 
In de praktijk zal deze eis ondermeer effect hebben op de aanpasbaarheid van deuren en wandopeningen, de 
vrije verdiepingshoogte en afmetingen van de interne verkeersstructuur. 

Tot slot: uit het onderzoek van Nicolaï & Dekker kan worden geconcludeerd dat in principe op alle 
organisatieniveaus van alle gehuisveste functies de kans bestaat dat er op een bepaald moment ruimte aan 
toegevoegd moet worden. Dit heeft gevolgen voor de vormgeving van het bouwplan. Zo komt een compacte 
hoogbouw niet in aanmerking. Aanbouwen op een vierde of hogere verdieping is ingewikkeld, kostbaar en op 
esthetische gronden waarschijnlijk ongewenst. Bovendien geldt, hoe compacter het gebouw, hoe meer functies 
ingeklemd zullen zitten tussen andere functies. Uitgangspunt voor het ontwerp moet volgens Nicolaï dan ook 
zijn een gespreide laagbouw, met zo veel mogelijk vrije ruimte rond alle afzonderlijke functies (open einden en 
open flanken). (Nicola1 & Dekker, 1991) Gespreide laagbouw biedt met het oog op flexibiliteit zeker voordelen. In het 
kader van dit onderzoek gaat het echter veel te ver deze uitgangspunten voor het ontwerp als eisen op te nemen 
in het PvE. Het is aan de ontwerpende partijen om te komen tot flexibele oplossingen. 
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Flexibiliteit kan ook inhouden dat het gebouw na de gebruiksperiode ombouwbaar is voor een geheel andere 
functie, bijvoorbeeld kantoren of woningen. Dit kan als volgt in een functionele eis worden vertaald: 

De afmetingen van het gebouw en de omvang van gebouwmodules en afzonderlijke ruimten dienen 
zo ontworpen te worden dat (een deel van) het gebouw op termijn geschikt is voor andere functies gebouwniveau 
(hier kan bi" voorbeeld worden kozen voor kantoor- of woonfuncties). 

----~---------------------------------
Deze eis kan worden opgenomen indien de opdrachtgever hier behoefte aan heeft. Voornamelijk met het oog op 
de beleggingswaarde van het gebouwde object kan dit interessant zijn. Specifiek zorgvastgoed is doorgaans niet 
marktconform. Door bij het ontwerp te anticiperen op alternatieve aanwendbaarheid van het gebouw kan de 
restwaarde hoger worden. (Hevo, 1001 _5) 

Om de eis voldoende specifiek te maken dient hierbij wel te worden bepaald: 
Voor welke functies dient het gebouw geschikt te kunnen worden gemaakt? 
Welke eisen zijn verbonden aan deze functies? 

. - · Plaats in het Pvf · 
Ten behoeve van bovenstaande eis is het van belang dat de invulling van het kavel getuigt van een flexibiliteit 
goede lange termijn huisvestingsplan. Hierdoor dienen nieuwe ontwikkelingen op het terrein terreinniveau 
bouwkundig te kunnen worden ontwikkeld. De locatie dient dus, evenals het gebouw, steeds nieuwe 
mogelilmeden te bieden. 

Net als een van de voorgaande eisen duidt ook deze eis in feite op de noodzaak om een ruimtereservering te 
doen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit heeft niet alleen betrekking op de mogelijke uitbreiding 
van het gebouw, maar ook op de bereikbaarheid. Zo kan bijvoorbeeld opdeelbaarheid van het gebouw ertoe 
leiden dat het gebouw op meerdere plaatsen bereikbaar moet worden gemaakt. Bij de invulling van het kavel 
dient hier rekening mee te worden gehouden. Om deze eis specifiek en meetbaar te maken zal met de 
opdrachtgever moeten worden besproken welke mogelijkheden hier bedoeld worden. Echter, veelal zal dit al 
duidelijk worden aan de hand van eerder behandelde eisen. Onder meer de eisen met betrekking tot 
gebouwuitbreiding en functiewijziging dienen hier als input. 

3.5.6.3 Technische eisen 
Hiervoor is reeds een aantal eisen aan bod gekomen die niet alleen als functionele, maar ook als technische eis 
getypeerd zouden kunnen worden. In deze subparagraaf wordt aanvullend hierop een aantal technische eisen 
omschreven. Zoals vermeld is er bewust voor gekozen om in het datamodel, het format PvE, een hoofdstuk 
'Technische Aandachtspunten' op te nemen. Dit als voorbereiding op het Technisch PvE, om zo te komen tot een 
gebouw met maximale technische flexibiliteit (bouwtechnische en installatietechnische flexibiliteit) ten behoeve 
vanindelings-en afstotingsflexibiliteit. Om die reden zullen technische eisen worden beschreven zoals die in dit 
deel van het Programma van Eisen geplaatst kunnen worden. Deze eisen zijn geformuleerd aan de hand van een 
gesprek in de praktijk en een gerichte literatuurstudie. Duidelijk zal worden dat hieronder niet alleen harde eisen 
worden gesteld, maar ook sprake is van enkele aanbevelingen. 

GESPREKKEN IN DE PRAKTUK 
In paragraaf 3.3.2.1 werd het belang al genoemd van installaties die ruimteaanpassingen en veranderende 
indelingen op alle niveaus eenvoudig kunnen volgen. Ruimteaanpassingen en functieverschuivingen dienen niet 
belemmerd te worden door technische installaties, zoals gesteld in een voorgaande eis. Hierbij kan verwarming 
en koeling van het gebouw zonder het gebruik van ruimteafhankelijke installaties als mogelijke oplossing 
worden gegeven. Dus geen radiatoren, maar bijvoorbeeld vloerverwarming. En geen airco's maar bijvoorbeeld 
koeling via het luchtsysteem. 

Installaties dienen ruimteaanpassingen en veranderende indelingen op alle niveaus eenvoudig te Technische 
kunnen volgen, tegen zo min mogelijk kosten en bedrijfshinder. Ruimteaanpassingen en aandachtspunten 
functieverschuivingen dienen niet belemmerd te worden door technische installaties. 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk indien de verwarming en koeling van het gebouw plaatsvindt zonder het 
ebruik van ruimteafhankeli'ke installaties (o.a. vloerverwarmin , koelin via het luchtsysteem). 
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Om de eis voldoende specifiek te maken dient hierbij wel te worden bepaald: 
Op welk ruimteniveau is bedrijfshinder acceptabel? 

LITERATUURSTUDIE 
In paragraaf 3.3.2.1 staat beschreven wat kan worden verstaan onder bouwtechnische en installatietechnische 
flexibiliteit. Hieronder staan mogelijke aandachtspunten ten behoeve van achtereenvolgens bouwtechnische en 
installatietechnische flexibiliteit die uit het onderzoek van het NZi kunnen worden afgeleid. Wederom dient 
opgemerkt te worden dat in dit onderzoek hier en daar voornamelijk ontwerpoplossingen worden genoemd. 
Aangezien dit onderzoek draait om het formuleren van eisen en niet om het formuleren van oplossingen is waar 
mogelijk al een vertaalslag gemaakt van ontwerpoplossingen naar eisen. Overigens zullen alleen die 
aandachtspunten worden genoemd die hiervoor nog niet aan bod zijn gekomen. Tevens komen 
aandachtspunten ten behoeve van bouwtechnische en installatietechnische flexibiliteit aan bod die volgen uit 
bestudering van publicaties van ir. R.P. Geraedts. 

Uit het onderzoek van het NZi kan een tweetal aandachtspunten worden afgeleid die betrekking hebben op de 
hoogte van vloeren en plafonds: 

De vloerafwerking dient in alle vertrekken dezelfde hoogte te hebben. Dit ten behoeve van de vlakheid bij 
het eventueel wegnemen van een wand. 
Wat betreft deze vlakheid geldt ook voor plafonds dat deze in alle vertrekken dezelfde hoogte dient te 
hebben. 

Deze aandachtspunten kunnen in de formulering van een eis worden gecombineerd: 

aandachtspunten 

Vloervelden dienen bovendien overal even draagkrachtig te zijn om gewijzigde wandplaatsing en inrichting 
mogelijk te maken. Dit kan als volgt worden vertaald in een functionele eis: 

De draagkracht van vloervelden dient dusdanig te worden gekozen dat ruimtelijke aanpassingen 
eenvoudi m<>gelïk zijn. 

Technische 
aandachtspunten 

Om een eventuele aanbouw eenvoudig mogelijk te maken dienen dakranden dusdanig gedetailleerd te zijn dat 
het dakvlak bij een eventuele aanbouw eenvoudig kan worden doorgetrokken. Om diezelfde reden dienen 
strategische posities te worden gekozen voor hemelwaterafvoeren. (Nico laï & Del<keJ. 1991J Dit aandachtspunt kan 
rechtstreeks worden herschreven tot eis. 

Dakranden in het ontwerp dienen dusdanig gedetailleerd te zijn dat het dakvlak bij een eventuele 
aanbouw eenvoudig en onzichtbaar kan worden doorgetrokken. Om diezelfde reden dienen 
strate ische ities te worden ekozen voor hemelwaterafvoeren. 

aandachtspunten 

Om een gebouw te creëren wat verschillende functies kan huisvesten, ook wanneer deze functies over de jaren 
veranderen en het aantal functies en de grootte van functies verandert is het van belang dat de draagstructuur 
van het gebouw (her)verdeeld kan worden. (Geraedts, 2oon Aan de hand hiervan kan de volgende eis worden 
geformuleerd: 

De draagstructuur van het gebouw moet dusdanig worden ontworpen dat het ruimtelijke 
aanpassingen toelaat. Verschillende functies dienen te kunnen worden gehuisvest, ook het aantal 
functies en de rootte van functies dient te kunnen veranderen. 

Om deze eis specifiek en meetbaar te maken zal bepaald moeten worden: 

aandachtspunten 

Welke functies worden hier bedoeld? De functies die staan opgenomen in het PvE of nieuwe/andere 
functies? 

In het PvE kan deze eis worden gecombineerd met de hiervoor gestelde eis dat de draagkrachtigheid van 
vloervelden dusdanig dient te worden gekozen dat ruimtelijke aanpassingen eenvoudig mogelijk zijn. 
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Wat betreft installatietechnische flexibiliteit blijkt uit het onderzoek van het NZi dat de distributienetten aan 
bepaalde eisen dienen te voldoen willen zij zich makkelijk lenen voor ruimtelijke aanpassingen. Het gaat hierbij 
om de capaciteit en de mogelijkheid om aanpassingen te realiseren zonder onnodige bedrijfsstoring. De 
capaciteitsvraag betreft vooral enige overdimensionering van de hoofdtoevoerleidingen naar gebouwdelen 
en/ of afdelingen, hoofddistributieleidingen binnen gebouwdelenen/of afdelingen, extra aansluitpunten op 
verdelers ten behoeve van gebouwdelen en/ of afdelingen en pompen en ventilatoren. De meerkosten van 
overdimensionering op deze punten zullen volgens Nicolaï relatief gering zijn. (Nicolal & Dekker, 1991 l 

Ook hier geldt dat al enigszins ontwerpoplossingen worden gegeven om rekening te kunnen houden met 
toekomstige ruimtelijke aanpassingen. Dit kan echter worden vertaald in de volgende eis: 

•--:: PLlill:s in het Pvf 
Op het gebied van installatietechnische voorzieningen dient rekening te worden gehouden met Technische 
ruimtelijke aanpassingen, in de zin van toe- of afname van ruimten en wijzigingen in de lay-out. aandachtspunten 
Aansluit unten op leidin netten dienen veranderbaar en oed in- of o bouwbaar te zijn. 

Het is uiteindelijk aan de ontwerpende partij(en) om met de beste oplossing te komen en aan te tonen dat 
bovenstaande elementen inderdaad voldoende berekend zijn op toekomstige ruimtelijke aanpassingen. 
Duidelijk wordt dat delen van deze eis hiervoor, rineen andere vorm, air zijn gesteld. In het datamodel, het format 
PvE, kunnen deze eisen dan ook gecombineerd worden opgenomen. 

Geraedts (2001) stelt dat het van belang is componenten los te kunnen koppelen, omdat hiermee wordt 
voorkomen dat aanpassingen op een laag niveau invloed of effect hebben op hogere niveaus. Bovendien kunnen 
aanpassingen hierdoor onafllankelijk van elkaar plaatsvinden. Hiervoor is het van belang dat constructie- en 
installatiecomponenten eenvoudig bereikbaar zijn. (Geraedt s, 2oon Een eis die hieruit afgeleid kan worden is gericht 
op de onderlinge verbinding van constructie- en installatiecomponenten: 

_ Plaats in ~et ~f 
Constructie- en installatiecomponenten dienen eenvoudig bereikbaar te zijn en te kunnen worden 
los ekoppeld, verwijderd of verplaatst. 

Technische 
aandachtspunten 

Wat betreft de installatiecomponenten is deze eis eerder al aan bod gekomen. Ter verduidelijking van de vraag 
kan hierbij echter bovenstaande uitleg van het belang hiervan in het datamodel, het format PvE, worden 
opgenomen. 
Aanvullend hierop kan de volgende eis worden gesteld: 

· .- Pfms in het ~vE -
Technische 
aandachtspunten 

Geraedts opteert bovendien voor enige overdimensionering van installaties en het distributienetwerk. Het 
betreft hier echter een ontwerpoplossing. De eis die hierbij echter gesteld kan worden luidt als volgt: 

Om het voor gebruikers mogelijk te maken om te reageren op veranderende omstandigheden dient Technische 
het vermo en van de installaties aange ast te kunnen worden aan verschillende waarden. aandachtspunten 

Dit is hiervoor echter ook aan bod gekomen, waarbij is gesteld dat voor technische installaties in de toekomst 
rekening moet worden gehouden met een capaciteitstoename van 10%. 

In de literatuurstudie in bijlage 4 staat domotica beschreven als een van de technologische ontwikkelingen 
binnen de zorgsector. Van belang is dat het gebouw rekening houdt met deze ontwikkelingen, nu en in de 
toekomst. Hierbij kan dan ook de volgende eis worden gesteld, waarbij zou kunnen worden gesproken van 
'moderniseringsflexibiliteit': 

Het ontwerp dient berekent te zijn op de toename van informatie- en communicatietechnologieën 
(la) en domotica in het ebouw. 

In de praktijk zal dit voornamelijk effect hebben op de datavoorzieningen in het gebouw. 
Om deze eis specifiek te maken zal bepaald moeten worden: 

Voor welke functies is het van belang rekening te houden met deze toename? 
Met welke mate van toename dient rekening te worden gehouden? 

Technische 
aandachtspunten 



AANVULLEND 
Aanvullend worden enkele aanbevelingen gegeven die zijn afgeleid uit verschillende publicaties van ir. R.P. 
Geraedts: 

De flexibiliteit van gebouwen is onlosmakelijk verbonden met de flexibiliteit van haar installaties. Een eerste 
belangrijke aanbeveling die hieruit geconcludeerd kan worden is dan ook dat de gebouwflexibiliteit e11 
installatieflexibiliteit integraal ontwikkeld zouden moeten worden. 
Gelet op toekomstige aanpasbaarheld is het ten tweede sterk aan te raden geen installatie
/distributiecomponenten op te nemen in of door dragende delen van de constructie. Verandering van 
ruimten vraagt immers veelal om de verplaatsing van muren. 
De constructie en haar verschillende componenten worden ontworpen en geïmplementeerd om 
verschillende lange termijn functies te vervullen. De elementen die invulling geven aan het gebouw worden 
juist ontworpen en geïmplementeerd om korte termijn veranderingen op te vangen. Om die reden is het van 
belang dat beiden van elkaar worden gescheiden. Dit speelt ook op installatietechnisch gebied een rol. 
Een vierde aanbeveling is om in het ontwerp voor constructie en installaties gebruik te maken van een 
maximaal partitieplan, gebaseerd op de kleinst mogelijke onafhankelijk te verbinden eenheid. Eenheden 
kunnen hierdoor niet alleen worden herverdeeld of worden gecombineerd tot grotere eenheden, maar dit 
leidt er tevens toe dat zowel de ruimten als de installaties, afhankelijk van veranderingen in de 
gebruiksvraag, kunnen worden opgesplitst in kleinere onafhankelijke eenheden. 
Een volgende aanbeveling die kan worden genoemd is om duidelijk afspraken te maken over de grootte en 
positie van constructie- en installatiecomponenten. Hierdoor wordt het mogeljjk componenten eenvoudig te 
verwisselen en te herpositioneren. Dit komt gedeeltelijk terug in bovengenoemde eisen. 
Tot slot raadt Geraedts aan om niet te vergeten aandacht te besteden aan de gebruiksvoorzieningen op laag 
niveau. Hierdoor worden ook de elementen die dicht bij de gebruiker staan eenvoudig te veranderen en te 
vervangen. 
(Geraedts, 2001) 

Deze aanbevelingen kunnen indien gewenst als bijlage aan het datamodel worden toegevoegd. 

3.5.6.4 Meetbaarheid/aantoonbaarheid 
Hoe alle eisen en aandachtspunten die in dit hoofdstuk aan bod zijn gekomen uiteindelijk zijn verwerkt in het 
datamodel (format PvE) wordt duidelijk in bijlage 20. Hierin komen al deze eisen samen en zal duidelijk worden 
dat verschillende eisen een duidelijk verband met elkaar vertonen en om die reden gezamenlijk behandeld 
kunnen worden. 
Om er zeker van te zijn dat het PvE, met daarin de in dit hoofdstuk gestelde eisen, de opdrachtgever voldoende 
zekerheid biedt is het voor sommige eisen van belang dat de ontwerpende partij( en) hierin een 
aantoningsverplichting krijgen. Hierbij is het aan de ontwerpende partij(en) om aan te tonen dat het ontwerp 
voldoet aan de gestelde eisen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een aantal wijzigingsscenario's te laten zien en 
daarbij aan te tonen dat dit tegen geringe kosten en bedrijfshinder kan worden uitgevoerd. Een vraag die hierbij 
kan spelen is: 'wat zijn de kosten om van het ene naar het andere scenario te gaan?'.lndien dit niet tegen 
beperkte kosten mogelijk is getuigt het ontwerp van weinig flexibiliteit. 
Van Kessel geeft aan dat het verstandi9 is in dat geval in het PvE aan te geven dat de architect in het VO aan dient 
te tonen dat het gebouw of bepaalde ruimten ombouwbaar zijn tegen een bepaald percentage van de 
stichtingskosten. (van Kessel, 7008) 

3.S.6.S Conclusies 
De aanpassingen die zijn doorgevoerd aan de inhoud van het Programma van Eisen zijn voornamelijk gericht 
op het opnemen van flexibiliteit in dit document. Gebleken is dat er flexibiliteitseisen kunnen worden 
geformuleerd op drie ruimteniveaus: ruimteniveau, gebouwniveau en terrein niveau. Daarnaast kan 
onderscheid worden gemaakt in functionele eisen en technische eisen. Hoewel het afstudeeronderzoek zich 
richt op het Ruimtelijk-Functioneel PvE is ook aandacht besteed aan technische eisen. In het onderzoek is 
gebleken dat veelal in het bijzonder installaties aantonen niet voldoende flexibel te zijn om veranderingen te 
volgen zonder grote aanpassingen. De technische installaties kunnen dan ook veelal worden gezien als de 
sleutelfactor wat betreft de mogelijkheden tot aanpassing van gebouwen. Bij het creëren van een flexibel 
gebouw kun je om die reden niet heen om de behandeling van enkele technische aandachtspunten. 



Hoewel niet gesproken kan worden van 'de belangrijkste flexibiliteitseisen' kan wel een overzicht worden 
gegeven van de eisen die het meest nadrukkelijk naar voren komen, in die zin dat verschillende andere eisen 
hier een verband mee vertonen: 

Het gebouw moet een vrije indeelbaarheid bieden door de mogelijkheid tot het maken van zinvolle 
indelingsvarianten. 
Het gebouw moet dusdanig worden ontworpen dat het ruimtelijke aanpassingen toelaat (bijvoorbeeld 
verschuiving van fundies en verzelfstandiging van ruimten en/ of gebouwdelen) zonder dat dit leidt tot 
ernstige ingrepen in het totale gebouw. 
Ruimteaanpassingen moeten daar plaats kunnen vinden waar er behoefte aan is, om verdrijving en/ of 
desintegratie te voorkomen. 
ledere autonome fundie binnen de gehuisveste organisatie moet ruimtelijk een eigen leven kunnen 
leiden. 
Het gebouw dient zowel in horizontale als in verticale zin uitbreidbaar te zijn. 
De struduur van het gebouw moet een zekere openheid bezitten, zodat gebouwgedeelten afgestoten 
kunnen worden zonder dat dit leidt tot ernstige ingrepen in het totale gebouw. 
Technische installaties moeten ruimtelijke aanpassingen kunnen volgen. 
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw en afzonderlijke ruimten dient eenvoudig te 
kunnen worden aangepast. 
Zowel afzonderlijke ruimten als het gebouw dienen geschikt of aanpasbaar te zijn voor andere functies. 

Bij het realiseren van flexibiliteit moet daarnaast in ieder geval, worden gelet op de grootte van ruimten en 
de verdeling van ruimten. Ruimtebehoeften kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigende wetgeving, 
aanzienlijk veranderen. Wat betreft ruimteaanpassingen is eerder in dit rapport vastgesteld dat het in 
ruimtelijke zin vooral gaat om de mogelijkheden tot vergroten of inkrimpen van het beschikbaar oppervlak. 
Van belang is daarbij dat uitbreiding kan geschieden aansluitend aan de uit te breiden fundie, zoals 
hierboven ook als eis staat geformuleerd. Dit komt terug in het voorkomen van voortschrijdende 
desintegratie, dat naar voren komt als belangrjjk element ter verbeterin9 van flexibiliteit. Hiervoor is het van 
belang dat ruimtelijke aanpassingen zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar kunnen worden gerealiseerd, 
dat wil zeggen dired op het moment dat een van de behoeften zich aandient en daarwaar hier behoefte aan 
is. Wanneer een ontwerp voldoet aan de eisen die in deze paragraaf zijn gesteld bezit het gebouw een 
dusdanige flexibiliteit dat dit mogelijk is. Hierdoor blijven de tijdens de definitiefasezorgvuldig gekozen 
ruimterelaties behouden, ontstaat geen functionele achteruitgang en blijft de werkstructuur van de 
gehuisveste organisatie in tact. 
In (para) medische afdelingen gaat het om de hoogste m2-kosten. Door verdrijving noodzakelijke 
verbouwingen zijn hier dan ook het kostbaarst. Ook weegt de bedrijfshinder er het zwaarst. Als algemene 
conclusie kan op grond van deze bevinding worden gesteld dat naarmate afdelingen met een hoogwaardige 
technische invulling een meer ,kleinschalige functiedifferentiatie bezitten het belang van kleinschalige 
aanbouwflexibiliteit toeneemt. 
De eisen in deze paragraaf zijn zodanig opgesteld dat deze algemeen bruikbaar zijn. In het datamodel, het 
format PvE, is aanvullend op de algemene eis behandeld welke zaken per specifiek project met de 
opdrachtgever moet worden besproken. Op die manier biedt deze tooi een duidelijke basis voor de 
behandelend adviseur in haar gesprekken met de opdrachtgever en worden de eisen specifiek en meetbaar. 
Voor bepaalde eisen zal van belang zijn 'hoe ver wil je gaan?' Bij verschillende eisen staat opgenomen dat 
bepaalde ruimteaanpassingen mogellijk moeten zijn 'tegen zo min mogelijk kosten en bedrijfshinder'. Nu kan 
de toelaatbare bedrijfshinder per eis specifiek worden bepaald, waarbij de eerder genoemde ruimteniveaus 
kunnen worden gebruikt. Wat betreft de kosten is het echter onlogisch per eis aan te geven welk budget 
hiervoor beschikbaar is. Verschillende eisen vertonen onderlinge verbanden, waardoor bij een 
ruimteaanpassing nooit sprake zal zijn van de kosten als gevolg van één enkele eis. Voor het gebouw in zijn 
geheel zal bepaald moeten worden welke kosten acceptabel zijn, waarbij het totaalbudget natuurlijk de 
grens vormt. Om die reden is deze vraagstelling niet meegenomen als aanvulling op de eisen. 
Stichting Bouwresearch adviseert om naast de functionele eis ook de reden voor de flexibiliteit van de ruimte 
te noemen en de mate van verandering te kwantificeren. Bijvoorbeeld 'capaciteit ruimte moet tijdelijk 
kunnen worden verdubbeld in verband met festiviteiten'. (Wiik 2004) Dit vergroot het inzicht van de 
ontwerpende partijen in het belang van de flexibiliteit. Bij de formulering van de eisen is de mate van 
verandering meegenomen, maar de reden voor flexibiliteit wordt niet overal genoemd. Dit is dusdanig 
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projectafhankelijk dat het niet kan worden opgenomen in een algemeen toepasbare eis. Bij het opstellen van 
een specifiek Programma van Eisen valt aan te raden hier aandacht aan te besteden. 
Ten behoeve van de meetbaarheid van enkele eisen is het van belang dat ontwerpende partijen hierin een 
verplichting krijgen om aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Alleen dan biedt het 
Programma van Eisen de opdrachtgever voldoende zekerheid met betrekking tot flexibiliteit. 
De leesbaarheid van het Programma van Eisen zal toenemen wanneer de verschillende eisen in het 
datamodel, het format PvE, worden aangevuld met begeleidende teksten. 
Tot slot kan in algemene zin worden geconcludeerd dat het open houden van mogelijkheden het 
uitgangspunt voor flexibiliteit is. Dat wil zeggen het ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, voor wat er in de 
toekomst eventueel moet gebeuren. 

3.6 AANPASSIN6EN AAN DE BESTAANDE METHODEN EN TECHNIEKEN (PROCES) 

3.6.1 INLEIDING 
In paragraaf 3.4 werd duidelijk welke aanleidingen er in het onderzoek aangewezen kunnen worden voor 
aanpassingen aan de bestaande methoden en technieken binnen Hevo.ln deze paragraaf zal duidelijk worden 
welke aanpassingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd aan het procesmodel uit paragraaf 2.3.1, wat weergeeft hoe 
het proces van PvE-ontwi<kkeling binnen de sector Gezondheidszorg van Hevo plaatsvindt. Het geeft hiermee 
gedeeltelijk antwoord op deelvraag 3.1 (Op welke delen van de data en de werkmethode die binnen Hevo wordt 
gehanteerd heeft de veranderende gebruiksvraag effect en in welke zin?) en deelvraag 3.2 (Waar in het PvE en de 
werkmethode kan flexibiliteit worden opgenomen zodat rekening kan worden gehouden met de veranderende 
gebruiksvraag?). Deze vragen hebben een direct verband en worden daarom samen behandeld. In de 
voorgaande paragraaf heeft de beantwoording van deze deelvragen plaatsgevonden wat betreft de data. Hier zal 
worden ingegaan op het proces. 
In de analysefase van het onderzoek, beschreven in hoofdstuk 2, is gebleken dat het proces van PvE-ontwikkeling 
geen vast gegeven is. Verschillende aspecten blijken teveel afhankelijk van het project, de opdrachtgever etc. 
Daarnaast bestaat er niet één vaste methode voor de ontwikkeling van een PvE binnen Hevo. ledere adviseur 
hanteert hierin enigszins zijn of haar eigen methode. Het proces is voor alle adviseurs echter op verschillende 
punten vergelijkbaar, waardoor hierin wel kan worden gesproken van een gedeeltelijke uniformiteit. Hieruit 
volgt echter ook dat niet geprobeerd moet worden een vaste procesgang te ontwerpen. Het moet dienen als 
basis, aan de hand waarvan projectafhankelijk wijzigingen mogelijk moeten zijn. 

3.6.2 AANPASSINGEN MN HET PROCES 
De aanpassingen die zijn doorgevoerd aan de procesgang zijn het gevolg van: 

Het combineren van de beste onderdelen uit de werkwijze van verschillende adviseurs. 
Toevoegingen die volgen uit het onderzoek. 

In grote lijnen zal de procesgang echter hetzelfde blijven. De aanpassing blijft beperkt tot enkele toevoegingen. 
De wijzigingen worden in deze volgende subparagrafen behandeld. 

3.6.3 VOORBEREIDING 
In paragraaf 3.4 werd duidelijk dat de Vakgroep Onderzoek & Advies binnen Hevo uit een onderzoek heeft 
geconcludeerd dat er bij de sector gezondheidszorg in acquisitiegesprekken nauwelijks wordt ingegaan op het 
doel, de gedetailleerdheid en het voorkomen van het rapport. Dit heeft geleid tot een eerste aanpassing die is 
doorgevoerd aan het procesmodel uit paragraaf 2.3. Samen met de opdrachtgever zal aan de hand van de matrix 
uit diezelfde paragraaf worden bepaald welk PvE het meest geschikt is in zijn of haar situatie. 
In paragraaf 3.4.4 werd duidelijk dat visualisaties in het PvE inzicht, wervingskracht en draagvlak bevorderen, 
maar ook een kostenverhogende werking hebben. In het proces van PvE-ontwikkeling moet dan ook een 
afweging worden gemaakt omtrent de vormgeving van het eindproduct. Dit moet worden aangepast aan de 
doelgroep. 'Hoe wervend moet het zijn' is hierbij een belangrijke vraag. 
Daarnaast wordt ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst met de opdrachtgever door de adviseur een 'lege' 
versie van het PvE opgesteld en verzonden. In gesprek met mw. ir. J.M.T. van Kessel, huisvestingsadviseur binnen 
Hevo bij de sector Gezondheidszorg, werd duidelijk dat dit een goede voorbereiding biedt voor het eerste 
gesprek. In deze 'eerste' versie vult de behandelend adviseur op basis van eigen ervaring en inzicht al zoveel 
mogelijk in. De opdrachtgever heeft hierdoor een beeld van het Programma van Eisen en de inhoud hiervan. 
Bovendien deel ik de mening vanir. van Kessel dat het beter is om een document als basis te nemen en dit aan te 



passen, dan helemaalleeg te beginnen. Om die reden is deze stap opgenomen in het procesmodeL Een gunstige 
bijkomstigheid kan zijn dat dit leidt tot een versnelling van het proces. Aan de hand van deze eerste versie van 
het PvE kan worden aangegeven welke zaken voor de eerste bijeenkomst duidelijk moeten zijn. Dit geeft de klant 
inzicht in wat hij kan voorbereiden en waar hij over na moet denken. Dit leidt tot efficiency en common sense. 

3.6.4 TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN 
Een tweede aanpassing betreft de behandeling van technische aandachtspunten in het proces van ontwikkeling 
van het Ruimtelijk-Functioneel PvE. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er nauw verband bestaat tussen de 
ruimtelijk-functionele eisen en de technische eisen. In relatie tot flexibiliteit van een gebouw zijn beiden niet los 
van elkaar te zien. In de literatuur blijkt dat de technische installaties veelal ,kunnen worden gezien als de 
sleutelfactor wat betreft de mogelijkheden tot aanpassing van gebouwen. De haalbaarheid van wijzigingen aan 
gebouwen wordt steeds meer bepaald door haar installaties. Wanneer gericht wordt op het creëren van een 
flexibel gebouw kun je dan ook niet heen om de behandeling van enkele technische aandachtspunten. 
Om die reden is besloten de behandeling van technische aandachtspunten op te nemen in het procesmodeL 
Hoewel in de procesanalyse binnen Hevo, in paragraaf 2.3.1, naar voren komt dat de technische eisen meestal pas 
later in het proces aan bod komen, worden deze dus (weliswaar gedeeltelijk) naar voren gehaald om te komen 
tot een gebouw met maximale technische flexibiliteit. Het opnemen van technische aandachtspunten in het 
Ruimtelijk-Functioneel PvE heeft als doel een betere basis te leggen voor het Technisch PvE. Al eerder in het 
proces zal dan ook aan ondermeer een technisch adviseur en constructeur worden gevraagd zijn of haar kennis in 
te brengen. 

3.6.5 KOSTENBEREKENING 
In paragraaf 2.3.4 werd duidelijk dat de investeringskostenberekening volgens van Kessel en Bartelet pas na 
afronding van het PvE dient plaats te vinden. In een gesprek met kostendeskundige Viveen bleek echter dat er 
veelal ook voor afronding van dit document al behoefte bestaat aan een kostenoverzicht. Wanneer de klant er 
om vraagt moet het in mijn ogen dan ook mogelijk zijn deze globale kostenberekening tijdens het proces van 
PvE-ontwikkeling te maken. Dit kan vroegtijdig al veel inzicht verschaffen in de haalbaarheid van de gewenste 
dromen binnen het beschikbare budget. 
Bovendien is de verwachting dat de kosten in de toekomst een grotere rol zullen gaan spelen in de 
Gezondheidszorgsector. Door de invoering van de marktwerking zullen de kosten meer aandacht krijgen, 
doordat meer risico wordt gelopen. Dit onderdeel verdient dan ook tijdens het proces van PvE-ontwikkeling al 
aandacht. 

De noodzaak voor het besteden van aandacht aan de kosten is nog duidelijker bij het creëren van een gebouw 
met een zekere mate van flexibiliteit. Aan het flexibel maken van een gebouw zijn altijd kosten verbonden. De 
investeringskosten voor een flexibel gebouw zullen over het algemeen hoger liggen dan van een 'niet flexibel' 
gebouw. Flexibiliteit van een gebouw kan echter leiden tot flinke besparingen in de exploitatiefase. De hogere 
investering wordt dan ook gedaan met het oog op besparingen op de exploitatiekosten. De totale kosten kunnen 
hiermee aanzienlijk lager komen te liggen. Altijd zal echter de vraag blijven spelen 'hoe ver wil je (qua financiën) 
gaan?'. Het is budgettair veelal nu eenmaal niet mogelijk het gebouw oneindig flexibel te maken. Dit zal per 
project dan ook altijd met de opdrachtgevende partij besproken moeten worden. Ook om die reden is het van 
belang vroegtijdig de expertise van een architect, constructeur en installatietechnisch adviseur in het proces in te 
brengen. In combinatie met de inbreng van een kostendeskundige ontstaat hiermee direct inzicht in wat 
budgettair mogelijk is en wat niet. Met behulp van een investeringskosten- en exploitatiekostenberekening kan 
inzicht worden verkregen in de gevolgen van het opnemen van flexibiliteit in het gebouw. Hevo heeft hiervoor 
het eerder behandelde Abacus rekenmodel beschikbaar. In hoofdstuk 5 is een voorbeeld uitgewerkt van een 
investeringskosten- en exploitatiekostenberekening waarin duidelijk wordt wat het effect van flexibiliteit kan zijn 
op beide kostenberekeningen. Een dergelijk voorbeeld is voor adviseurs bruikbaar om aan opdrachtgevers 
duidelijk te maken dat het investeringsdenken plaats moet maken voor het exploitatieden ken. De noodzaak om 
rekening te houden met de veranderende gebruiksvraag en de positieve financiële gevolgen hiervan kunnen 
hiermee worden aangetoond. 

In paragraaf 2.3.4 staat beschreven dat er geen paragrafen uit het Programma van Eisen zijn aan te wijzen die als 
input gelden voor het kostenmodel. In feite geldt het hele PvE als input. Duidelijk is wel geworden wat een 
kostendeskundige minimaal nodig heeft om een globale investeringskostenberekening te kunnen maken: 
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Vloeroppervlakten in m2 

Doelgroep 
Kwaliteitsniveau + vormfactoren. 

Aan de hand van deze bevindingen is bepaald waar in het procesmodel een eerste kostenberekening mogelijk is. 
Bij deze eerste kostenberekening zal de invloed van het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp nog niet 
duidelijk zijn. Er zijn immers geen vaste posten in de berekeningsmethoden voor de factor flexibiliteit. Per project 
zal bekeken moeten worden welke bouwkundige kosten nodig zijn om de gewenste mate van flexibiliteit te 
behalen. Hiervoor dienen dus meer gegevens bekend te zijn, ondermeer volgend uit het Technisch PvE, waardoor 
een eerste globale kostenberekening rekening houdend met flexibiliteit pas later in het proces mogelijk is. Hedt 
blijkt echter wel mogelijk een kengetal met een bepaalde bandbreedte te bepalen wanneer exact duidelijk is wat 
onder flexibiliteit wordt verstaan. Deze laatste voorwaarde bepaalt het moment in het proces waarop een eerste 
globale kostenberekening mogelijk is, waarbij ook de invloed van het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp 
duidelijk wordt. 
Hoe meer bekend is, hoe nauwkeuriger de kostenberekening kan worden uitgevoerd. De bandbreedte neemt in 
het proces steeds verder af, zoals besproken in paragraaf 2.3.4 en zichtbaar in figuur 2.3. Opgemerkt dient te 
worden dat het in het ontwikkelingsstadium van het Ruimtelijk-Functioneel PvE nog niet mogelijk is een 
volledige kostenberekening te maken. Hiervoor is immers ook het Tec;hnisch PvE noodzakelijk. De globale 
kostenberekeningen bieden echter wel al een duidelijk beeld van de mogelijkheden. 

3.6.6 WORKSHOP 
Een vierde wijziging aan het proces betreft een aanpassing aan de werkwijze. Besloten is om naast een reguliere 
vergadercyclus een workshop op te nemen in het proces, specifiek gericht op flexibiliteit. Met ir. A.C. Wijn
Ruijten, adviseur bij de sector Gezondheidszorg van Hevo, is besproken wat haar ervaringen zijn met betrekking 
tot workshops in het proces van PvE ontwikkeling. Deze ervaringen blijken erg positief, wat heeft geleid tot dit 
besluit. 
Door een workshop op te nemen in het proces wordt het mogelijk om tegen geringe kosten (slechts één dag) alle 
aspecten met betrekking tot en de vraag naar flexibiliteit door te nemen. Het leidt bovendien tot tijdsversnelling 
en draagvlak onder de betrokken partijen. Andere voordelen die kunnen worden genoemd: er is sprake van een 
doelgericht programma en een duidelijke begrenzing van tijd en inzet van de deelnemers. De bedoeling van de 
workshop is om met alle disciplines samen de uitgangspunten voor het ontwerp te bespreken. 

DEELNEMERS 
Deelnemers aan de workshop zouden moeten zijn: 

Architect, 
Installatietechnisch adviseur, 
Constructief adviseur, 

De aandacht voor technische aandachtspunten, zoals hiervoor behandeld, kan op die manier plaatsvinden tijdens 
de workshop. 

Een exploitatie(kosten)adviseur. 
Deze is in staat direct de financiële gevolgen en financiële haalbaarheid van verschillende opties en 
overwegingen aan te geven. 

Zo wordt ook tijdens de workshop aandacht besteed aan de kostenberekening, zoals hiervoor behandeld. 
Wanneer de workshop vroeg in het proces plaatsvindt kan het zijn dat bovenstaande partijen nog niet 
geselecteerd zijn. Dit hoeft voor de workshop echter geen probleem te zijn. Partijen kunnen ook worden 
gevraagd enkel deel te nemen aan de workshop in verband met hun kennis, expertise en ervaring. 
Van de kant van de opdrachtgever dienen aanwezig te zijn: 

Raad van Bestuur, 
Afgevaardigden van 'de werkvloer', in de vorm van teamleiders en/ of managers. 

GROEPSVERDELING 
Aan de hand van het gesprek met Wijn-Ruijten is inzicht verkregen in hoe een dergelijke workshop in de praktijk 
het beste kan worden opgezet. Tijdens de workshop worden de aanwezigen in twee groepen ingedeeld: 

Groep techneuten 
Groep met personen ter vertegenwoordiging van de opdrachtgever 

Vervolgens wordt flexibiliteit besproken op het gebied van: 



De organisatie (wat zal hierin veranderen?) 
Techniek (wat zijn de ontwikkelingen, wat is het ideaalplaatje voor een flexibel gebouw?) 

ONDERWERPEN 
Onderwerpen die tijdens de workshop nog meer aan bod zouden moeten komen, kunnen worden afgeleid uit 
het de vorige paragraaf: 

Toekomstbestendigheid en -waarde (voor wie wordt gebouwd en voor hoelang?), 
Verdeling en grootte van ruimtes, 
Vormgeving (met het oogpunt op flexibiliteit), 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw en afzonderlijke ruimten, 
Ombouwbaarheid/aanpasbaarheid, 
Technische installaties in relatie tot flexibiliteit, 
Organisatorische wijzigingen en in hoeverre die opgevangen moeten kunnen worden, 
De betaaibaarheid hiervan. Hier is het belangrijk 'hoe ver je wilt gaan'. Tot welk punt is het nog interessant 
om te investeren in flexibiliteit? 

Het is overigens niet noodzakelijk om een workshop in zijn geheel te wijden aan flexibiliteit. De workshop kan 
ook onderdeel zijn van een dag waarin verschillende zaken worden besproken. Als adviseur zul je in dat geval wel 
continu moeten monitoren op het feit dat de vraag naar flexibiliteit bij de verschillende zaken aan bod komt. 

VlEKKENPLANSESSIE 
Naast de workshop over flexibiliteit wordt met de opdrachtgevende partij een zogenaamde vlekkenplansessie 
gehouden, waarmee een indeling naar functionele plekken ontstaat. Deze sessie leidt tot een aantal zinvolle 
indelingsvarianten waarmee invulling wordt gegeven aan de benodigde input voor verschillende 
flexibiliteitseisen, zoals genoemd in paragraaf 3.5.6. 
In paragraaf 3.3.2 is duidelijk geworden dat er verschillende vormen van flexibiliteit zijn te onderscheiden. Bij het 
realiseren van een flexibel bouwproject zal het voor de opdrachtgever duidelijk moeten zijn welke vorm van 
flexibiliteit hij wil bereiken. Ook dit komt tijdens deze sessie aan bod. Daarnaast kunnen ondermeer de volgende 
punten, al dan niet samen met de ontwerpende partij( en), worden besproken: 

In welke mate zijn bepaalde vormen van flexibiliteit nodig voor de afzonderlijke afdelingen? Dit o.a. op 
grond van de mate van functiedifferentiatie binnen de afdeling. 
In hoeverre kan gebruiksflexibiliteit worden bevorderd door alternerend gebruik van ruimten en/ of 
standaardisatie van ruimten c.q. ruimtematen? 

In paragraaf 3.5.6 worden bij de verschillende flexibiliteitseisen, naast de zinvolle indelingsvarianten, meerdere 
zaken genoemd die met de opdrachtgever besproken dienen te worden om de verschillende flexibiliteitseisen 
specifiek en meetbaar te maken. Deze zaken komen tevens aan bod tijdens deze sessie. Zo wordt bijvoorbeeld 
besproken: 

Welke afdelingen en afzonderlijke ruimten kunnen dienen als 'buffer'. 
Welke ruimterelaties van groot belang zijn en onder alle omstandigheden behouden moeten blijven. 

Voor een compleet overzicht van de zaken die besproken dienen te worden wordt verwezen naar de eisen in 
paragraaf 3.5.6 en bijlage 20. 

TE OVERWEGEN 
Overwogen kan worden de ruimteverdeling van functies (bijvoorbeeld in geval van meerdere gebruikers van het 
gebouw) door de gebruikers zelf uit te laten voeren. Door op deze manier zelf 'uit te vechten' hoe de ruimte 
wordt verdeeld ontstaat draagkracht onderling. 

PLAATS IN HET PROCESMODEl 
Kijkend naar de plaats in het proces van PvE-ontwikkeling kan worden gesteld dat voor de workshop geldt: 'hoe 
eerder hoe beter'. Kanttekening hierbij is de voorwaarde dat is gezorgd voor een goede voorbereiding en de 
juiste mensen de juiste vraagstellingen krijgen voorgelegd. In de planning voor de workshop heeft de adviseur 
enige vrijheid. Naar zijn of haar inschatting kan de plaats in het proces enigszins worden verschoven. 
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3.6.7 RESUMÉ 
Met het oog op het bereiken van flexibiliteit is het belangrijk om goed te kijken wat nu écht gewenst is. Waar 
gaat het nu om? Wat wordt verstaan onder exploitatie? Wat gaat het gebouw doen tijdens de gebruikersfase? 
Bestaat de kans dat de doelgroep in zijn geheel veranderd? Etc. Dit leidt tot veel besef onder opdrachtgever en 
gebruikers. Om de nodige flexibiliteit te bereiken dienen de wensen exact aangegeven te worden en dient het 
begrip te worden gehanteerd als de rode draad die door het gehele programma en door de hele voorbereiding 
loopt. Er moet dan ook voortdurend aandacht aan worden besteed. Dit is een basispunt voor het gehele proces 
van PvE-ontwikkeling. 
De wijzigingen die zijn doorgevoerd aan het procesmodel kunnen als volgt worden opgesomd: 

Bepalen meest geschikte PvE als voorbereiding, 
Voor de eerste bijeenkomst met de opdrachtgever een "lege" versie van het PvE opstellen en versturen, 
Workshop flexibiliteit, 
Aandacht voor technische aandachtspunten, 
Aandacht voor kostenberekening (exploitatie). 

In hoofdstuk 4 is het uiteindelijke procesmodel opgenomen, waarin deze aanpassingen zijn doorgevoerd. 



4.1 INLEIDING 
Dit hoofdstuk geeft invulling aan centrale vraag 4 (Hoe kunnen deze aanpassingen worden vertaald in een 
(aangepast) model voor het opstellen van een Programma van Eisen waarbij rekening wordt gehouden met de 
veranderende gebruiksvraag?) door beantwoording van deelvraag 4.1 (Volgens welke werkwijze kunnen de 
aanpassingen aan de huidige methoden en technieken, onderverdeeld in een data- en procesmodel, worden 
weergegeven?) en deelvraag 4.2 (Hoe dient dit te worden vormgegeven in een model wil het door Hevo 
bruikbaar zijn bij het opstellen van programma's van eisen met als doel de opdrachtgever in staat te stellen zijn 
vraag beter te stellen?). 
In het voorgaande hoofdstuk is behandeld welke aanpassingen zijn doorgevoerd aan de huidige methoden en 
technieken voor het opstellen van een Programma van Eisen. Het eindresultaat is dan ook deels al naar voren 
gekomen. In dit hoofdstuk zal echter worden gepresenteerd tot welk data- en procesmodel de aanpassimgen 
uiteindelijk hebben geleid. 
Het eindresultaat van het afstudeeronderzoek bestaat, naast de rapportage, uit drie delen: 
1. Op de eerste plaats het datamodel, oftewel het format PvE, zoals opgenomen in bijlage 20. 

Hierbij is tevens nagedacht over hoe dit format softwarematig zou kunnen werken. In paragraaf 7.2 wordt 
hier verder op ingegaan. 

2. Parallel hieraan loopt het onderzoek naar de flexibiliteit, waaruit verschillende flexibiliteitseisen zijn afgeleid 
waar een gebouw aan moet voldoen wil dit berekent zijn op de veranderende gebruiksvraag in de tijd. Deze 
eisen zijn opgenomen in het format PvE in bijlage 20 en zijn zodanig opgesteld dat deze a'lgemeen bruikbaar 
zijn. Echter is niet iedere eis ook direct toepasbaar. Voor deze eisen is in het format aanvullend op de 
algemene eis behandeld welke zaken per specifiek project met de opdrachtgever moeten worden 
besproken. Op die manier biedt de tooi een duidelijke basis voor de behandelend adviseur in naar 
gesprekken met de opdrachtgever en worden de eisen specifiek en meetbaar. 

3. Een derde eindresultaat is het procesmodeL Hierin wordt duidelijk hoe het datamodel gebruikt kan worden. 
De procesanalyse binnen Hevo heeft hierbij als basis gediend. Aan de hand van deze analyse, gesprekken in 
de praktijk en een vergelijking met de literatuur is een ideaal procesmodel opgesteld. 

Dit hoofdstuk zal voornamelijk ingaan op het eindresultaat in de vorm van het data- en procesmodeL In 
hoofdstuk 3 is reeds uitvoerig ingegaan op de verschillende flexibiliteitseisen. Dit behoeft dan ook geen 
herhaling. In dit hoofdstuk kan worden volstaan met een beknopte beschrijving van dit deel van het 
onderzoeksresultaat. 

4.2 DATAMODEL 
Het datamodel is het resultaat van een data-analyse waarbij verschillende PvE's binnen Hevo zijn geanalyseerd 
en de kennis hieruit is gebundeld tot een masterdocument Vervolgens is dit masterdocument aangepast, 
aangevuld en verbeterd op basis van gesprekken in de praktijk, eigen inbreng en literatuurstudie. Aan de hand 
van dit aangepast masterdocument is het datamodel, het format PvE, opgesteld. Deze tooi biedt de behandeld 
adviseur een goede basis in zijn of haar gesprekken met de opdrachtgever. Daarnaast kan het worden gezien als 
een raamwerk om het hergebruik van kennis te stimuleren. Het zorgt voor efficiëntie, consistentie en 
volledigheid van de PvE's. Benadrukt dient te worden dat het ontwikkelde datamodel niet bedoeld is als 
standaard. Het beperkt de adviseur nauwelijks in zijn of haar werkwijze, maar dient slechts als hulpmiddel bij het 
opstellen van het PvE. 
Hoe het uiteindelijke resultaat tot stand is gekomen is uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3. Hier kan dan ook 
worden volstaan met een verwijzing naar dit resultaat in bijlage 20. Deze bijlage bevat het datamodel, het format 
PvE, waarin tevens de flexibiliteitseisen zijn opgenomen. 

4.2.1 SOFTWAREMATIGE WERKING 
De bruikbaarheid van het datamodel wordt aanzienlijk vergroot wanneer hier software voor wordt ontwikkeld. In 
het afstudeeronderzoek is daar aandacht aan besteed. De softwarematige werking van het datamodel is echter 
tot in beperkte mate uitgewerkt. Er is geen software ontwikkeld, aangezien dit niet tot de doelstellingen van het 
onderzoek behoorde. Wel is een duidelijk beeld geschept van hoe de werking van het datamodel zou moeten 
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zijn. Dit biedt een goede basis voor eventueel te ontwikkelen software. Hieronder staat in een opsomming 
weergegeven welke mogelijkheden de software zou moeten bieden: 
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De software moet het mogelijk maken in de beginfase een aantal basisvragen te beantwoorden en keuzes te 
maken, aan de hand waarvan de inhoud van het PvE direct wordt aangepast. Ter illustratie: het antwoord op 
de vraag 'Is sprake van alleen behandeling of ook van verblijf (wonen)?' is bepalend voor de indeling van het 
PvE. 
Deze basisvragen kunnen ook ingaan op de benoeming van opdrachtgever, de naam van het project etc. 
Belangrijk is dat deze informatie door het gehele document gekoppeld wordt. Ook de informatie in de aparte 
invulvelden in het PvE dienen door het gehele document te worden gekoppeld. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan de benoeming van afmetingen. Een wijziging op één plaats leidt er op deze manier toe 
dat het gehele document wordt bijgewerkt. Dit voorkomt verkeerde en/ of tegenstrijdige informatie. 
De inhoudsopgave, hoofdstuk- en paragraafnummers en verwijzingen dienen automatisch te worden 
bijgewerkt wanneer delen van het PvE worden toegevoegd of weggehaald. 
Het dient mogelijk te zijn Microsoft Excel bestanden (bijvoorbeeld ruimtestaten) aan het format toe te 
voegen. 
De software moet het mogelijk maken onderscheid te maken in verschillende typen informatie in het 
Programma van Eisen. 
Tijdens de data-analyse, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2, werd duidelijk dat in het Programma van Eisen 
onderscheid is te maken tussen drie typen informatie, te weten: 

PROJECTAFHANKELIJKE INFORMATIE: 
Informatie die per specifiek projeà door de behandeld adviseur ingevuld zal moeten worden, 
STANDAARD INFORMATIE: 
Dit betreft informatie die algemeen toepasbaar is voor ieder Programma van Eisen, 
SEMI-STANDAARD INFORMATIE: 
Deze informatie kan grotendeels worden gezien als standaard, maar projectafhankelijk zullen hierin 
enkele kleine aanpassingen en invullingen moeten worden gedaan. 

Dit onderscheid is terug te vinden in het masterdocument in bijlage 18. Ook in het uiteindelijke datamodel, 
oftewel het format PvE, in bijlage 20 is dit onderscheid opgenomen. Hierin komt dit onderscheid terug in de 
vorm van drie verschillend gekleurde kaders. De aanpassingen en invullingen aan de kaders met semi
standaard informatie vindt plaats via de hiervoor genoemde aparte invulvelden. De software moet het 
mogelijk maken met deze kaders te werken. 
Zoals in het format PvE in bi}lage 20 zichtbaar is dienen de gekleurde kaders over een button 'goedkeuring 
adviseur' te beschikken. Wanneer de inhoud van het betreffende kader de goedkeuring van de behandeld 
adviseur (de gebruiker) kan dragen kan op deze button worden geklikt, waardoor het kader verdwijnt. Op 
die manier ontstaat een duidelijk overzicht van welke onderdelen van het PvE behandeld en voltooid zijn en 
welke onderdelen nog aandacht behoeven. 
De kaders bevatten aandachtspunten en opmerkingen, ter begeleiding van de behandelend adv,iseur. De 
software moet het mogelijk maken onderscheid te maken tussen de inhoud van het Programma van Eisen en 
deze opmerkingen. De aandachtspunten en opmerkingen dienen niet te worden afgedrukt. 
Enkele kaders bevat een opsomming, bijvoorbeeld van mogelijke gehanteerde rapporten. De software moet 
het voor de gebruiker mogelijk maken onderdelen uit de opsomming aan te vinken. Onderdelen die niet 
worden aangevinkt dienen automatisch te worden verwijderd. 
Wanneer een adviseur besluit een bepaald deel uit het PvE te verwijderen dient dit nogmaals te worden 
bevestigd. Eventuele gevolgen voor de rest van het document moeten inzichtelijk worden gemaakt. 
De gezondheidszorg is voortdurend in beweging en de wensen en eisen die aan een gebouw gesteld worden 
veranderen dus ook voortdurend. In belang van de kennisdeling waarop dit model zich tevens richt is het 
van belang dit volledig en up-to-date te houden. Ook kan een project uiteraard om een andere invulling 
vragen. Om de bruikbaarheid van het format PvE te kunnen waarborgen is het dan ook noodzakelijk dat de 
software de mogelijkheid biedt om het format eenvoudig te wijzigen en/ of aan te vullen. Denkbaar is dat 
door veranderingen in bijvoorbeeld de wet- en regelgeving delen van het PvE zullen wijzigen. Ook kunnen 
wijzigingen optreden op advies van opdrachtgevers, de architect of adviseurs. Zo dient het bijvoorbeeld 
mogelijk te zijn bovengenoemde opsommingen aan te passen. De tooi is bedoeld om het hergebruik van 
kennis te stimuleren, maar tegelijkertijd moet het altijd mogelijk blijven kennis aan het format toe te voegen. 
Een belangrijk punt hierbij is het beheer van het format. De software moet de mogelijkheid bieden 
verschillende gebruikers verschillende rechten te geven. Per gebruiker dient te worden bepaald of hij of zij 



bevoegd is te accorderen en/ofte muteren. Wijzigingen die worden doorgevoerd door daartoe bevoegde 
personen dienen inzichtelijk te zijn. Indien gewenst dient hier bovendien een melding van te worden 
gemaakt aan de verschillende gebruikers. Overwogen zal moeten worden om het beheer door alle adviseur 
gezamenlijk uit te laten voeren of om hier één persoon verantwoordelijk voor te maken. Deze beslissing ligt 
bij Hevo en dit punt zal dan ook worden meegenomen als aanbeveling. 

Ter begeleiding is bij het format PvE voor adviseurs een handleiding geschreven, waarin de werking van het 
format exact wordt uitgelegd. Deze handleiding is te vinden in bijlage 21. 
Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden met betrekking tot bovenstaande beschrijving van de softwarematige 
werking van het format PvE is dit getoetst bij dhr. Stans, !CT-manager binnen Hevo. Deze toetsing vindt u terug in 
hoofdstuk 5. 

4.2.2 OPNAME FLEXIBILITEIT 
Ook de flexibiliteitseisen, als onderdeel van het datamodel, vormen een deel van het eindresultaat. Zoals hiervoor 
is vermeld is hier al uitvoerig op ingegaan in hoofdstuk 3. Om die reden zullen deze eisen hier slechts beknopt 
worden besproken. 
Aan de hand van gesprekken in de praktijk en literatuurstudie is achterhaald waar een gebouw aan moet voldoen 
wil dit flexibel zijn en berekend zijn op de veranderende gebruiksvraag in de tijd. Van de bevindingen uit de 
literatuur is de achterliggende gedachte, de essentie, achterhaald. Aan de hand hiervan zijn flexibiliteitseisen 
geformuleerd die kunnen worden opgenomen in het PvE. Hierbij is rekening gehouden met de filosofie van 
Functioneel Specificeren. De eisen zijn zo geformuleerd dat ze zekerheid bieden aan de opdrachtgever (ze zijn 
meetbaar en toetsbaar) maar voldoende input geven voor ontwerpende partijen. De eisen zijn voldoende 
concreet, maar bieden ontwerpende partijen voldoende vrijheden en mogelijkheden. Om sommige eisen 
specifiek en meetbaar te kunnen maken is per eis behandeld welke aspecten projectafhankelijk met de 
opdrachtgever bepaald dienen te worden. 
Hierbij dient als kanttekening te worden geplaatst dat de flexibiliteitseisen zijn opgesteld aan de hand van de 
beschikbare kennis van de afstudeerder. Ten tweede is de lijst met flexibiliteitseisen, vanwege de beperkte 
doorlooptijd van het afstudeeronderzoek, niet uitputtend. Het is dan ook denkbaar dat het datamodel kan 
worden aangevuld met extra eisen. Zo kunnen ontwerpoplossingen die in het onderzoek niet naar voren zijn 
gekomen leiden tot extra flexibiliteitseisen. Hetzelfde geldt voor nieuwe ontwerpoplossingen in de toekomst. 
Het meenemen van deze ontwerpoplossingen zal echter enkelleiden tot een verbeterende en uitgebreidere 
methode. 

4.3 PROCESMODEL 
Het procesmodel is het resultaat van een procesanalyse binnen Hevo. Vervolgens is aan de hand van dit resultaat 
en op basis van eigen inbreng en literatuurstudie een ideaal procesmodel opgesteld. Zoals hiervoor vermeld 
geeft het procesmodel in feite aan hoe het datamodel gebruikt moet worden. Zo wordt hiermee ondermeer 
antwoord gegeven op de vragen: 

Wat zijn de tussenfasen waarop wordt teruggegaan naar de klant? 
Op welk moment komt flexibiliteit aan de orde? 
Wat zijn te onderscheiden tussenstatussen? 
Zijn er momenten waarop er aan de hand van het PvE alvast ramingen kunnen worden gemaakt? 
Wat wordt er in welke processtap in het datamodel ingevuld of toegevoegd? 

Bij deze laatste vraag dient te worden opgemerkt dat gekozen is dit in grote lijnen in het procesmodel duidelijk te 
maken. Tijdens de analyse is gebleken dat de procesgang geen vast gegeven is. Veel is afhankelijk van de 
opdrachtgever, de complexiteit van het project etc. Het is dan ook niet verstandig op een gedetailleerd niveau, 
bijvoorbeeld per paragraaf, aan te geven welk deel van het PvE in welke fase moet worden ingevuld. Dit zal per 
project verschillen en bovendien geeft dit de adviseur vrijheid in zijn of haar werkwijze. 

In bijlage 23 is het procesmodel weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat het procesmodel de procesgang 
aangeeft van de situatie waarin de opdrachtgever besluit de flexibiliteitseisen op te nemen in het Programma 
van Eisen. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat het procesmodel de ideale procesgang weergeeft. 
Onderstaand vindt u de procesbeschrijving bij het procesmodeL 

Voorbereiding: 
Een PvE kan verschillende verschijningsvormen aannemen, van globaal tot gedetailleerd. Het gaat hierbij om 
de inhoud (mate van detail) en de aanpak (omvang projectorganisatie). Met behulp van de matrix in 
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paragraaf 2.3.1 wordt, in overleg met de opdrachtgever, bepaald welk PvE het meest geschikt is in zijn of 
haar situatie. Door middel van het stellen van vragen (in de acquisitiefase) kan worden bepaald welk 
kwadrant het meest passend is voor het op te stellen PvE. Deze vragen zijn genoemd in bijlage 7. 
1eversie: 
Toesturen van de basisstructuur naar de klant voorafgaand aan het eerste gesprek. Hiervoor stelt de adviseur 
een 'lege' versie op (de eerste versie) die op basis van zijn of haar ervaring en inzicht al gedeeltelijk is 
ingevuld. Deze versie geeft een goede input voor het eerste gesprek. Gedachte hierbij is dat het beter is om 
over iets te discussiëren dan helemaalleeg te starten. 
1 e bijeenkomst: 
In de eerste bijeenkomst wordt de 'lege' versie besproken. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de 
eventuele huidige situatie in kaart gebracht. Daarnaast wordt de bewoner/gebruiker gevraagd om te 
beschrijven hoe zijn of haar dag eruit ziet (in de gewenste situatie). Hierdoor wordt duidelijk wat belangrijk 
is. Daarnaast wordt ingegaan op de processen, de organisatie (visie, missie), functies+ prestaties en de 
randvoorwaarden. Ook de doelgroep en het kwalitei,tsniveau wordt besproken, als input voor de eerste 
globale kostenberekening. 
De eerste bijeenkomst met de opdrachtgever is voor de adviseur ook het moment om duidelijk te maken dat 
het investeringsdenken plaats moet maken voor het exploitatiedenken. De noodzaak om rekening te 
houden met de veranderende gebruiksvraag door het opnemen van flexibiliteit in het gebouw kan, zoals 
behandeld in paragraaf 3.6.5, worden aangetoond aan de hand van een voorbeeld investeringskosten- en 
exploitatiekosten berekening. Hiermee wordt ook inzicht gegeven in de positieve financiële gevolgen 
hiervan. 
2e versie: 
Met deze input is de adviseur in staat een ruimtestaat op te stellen. Deze ruimtestaat bestaat uit een eerste 
voorstel om over ruimtes te kunnen praten. Hierbij wordt enkel de ruimtestaat gebruikt en nog geen stukken 
tekst. Een overzicht werkt in deze fase het beste. Daaruit volgen vragen die worden teruggekoppeld. 
De adviseur stelt daarnaast de vormfactoren globaal vast, waardoor de benodigde input voor een globale 
kostenberekening compleet is. Dit is dan ook het moment dat, desgewenst, een eerste globale 
kostenberekening wordt opgesteld. 
2e bijeenkomst: 
Vervolgens gaat de adviseur met de 2e versie opnieuw naar de opdrachtgever. In deze fase wordt de 
ruimtestaat besproken en gaan vaak ook facilitaire zaken (bijv. afval, wasgoed, maaltijden en opslagruimtes 
etc.) en ondersteunende ruimtes (bijv. kantoren en vergaderruimtes) een rol spelen. Hiervoor komt dan ook 
vaak een persoon met een facilitaire achtergrond, van de zijde van de opdrachtgever, aan tafel zitten die zich 
hiermee bezighoudtin deze fase wordt idealiter de ruimtestaat goedgekeurd. 
Workshop: 
Aansluitend of gecombineerd met de 2e bijeenkomst vindt de workshop plaats waarin gesproken zal worden 
over flexibiliteit, hieraan verbonden technische aandachtspunten en het financiël'e plaatje. Naast deze 
workshop vindt ook de vlekkenplansessie plaats waarin zinvolle indelingsvarianten en de benodigde input 
voor de flexibiliteitseisen aan bod zullen komen. Beiden staan echter uitgebreid omschreven in paragraaf 
3.6.6. Na deze bUeenkomst is duidelijk wat wordt verstaan onder flexibiliteit, waarmee invulling wordt 
gegeven aan de benodigde input voor een globale kostenberekening waarbij rekening wordt gehouden met 
deze gewenste flexibiliteit. 
3e versie: 
Vervolgens schrijft de huisvestingadviseur de 3e versie, een concept PvE, waarin naast de ruimtestaat ook 
tekst wordt opgenomen. De ruimtes worden in dit concept-PvE beschreven. In deze versie van het PvE staan 
nog vragen en suggesties opgenomen. Ook worden in deze versie de flexibiliteitseisen ingevuld. Dit is dan 
ook het moment waarop de hierboven genoemde kostenberekening kan wordt opgesteld die rekening 
houdt met de gewenste flexibiliteit. 
3e bijeenkomst: 
Het concept-PvE wordt in deze fase besproken, waarin onder andere de hiervoor genoemde vragen en 
suggesties van de adviseur aan bod komen. Idealiter geeft dit gesprek de adviseur voldoende input om het 
PvE af te ronden. 
4eversie: 
De huisvestingadviseur is hierna idealiter in staat het PvE definitief te maken. Is dat niet het geval, dan zal in 
ieder geval één extra bijeenkomst met de opdrachtgever plaats moeten vinden. 



De laatste stap betreft het definitief vaststellen van het PvE door de opdrachtgever (op bestuursniveau). Pas 
dan kan het dienen als kader voor het Voorlopig Ontwerp. Hiervoor dient overigens veelal geen bijeenkomst 
te worden ingepland. 

Grofweg is er sprake van vier versies van het PvE. De eerste versie betreft een 'lege' basisstruduur, ter 
voorbereiding op de eerste bijeenkomst met de opdrachtgever. In de tweede is voornamelijk de ruimtestaat van 
belang. In de derde versie volgen de beschrijving van de ruimtes, de organisatie en de flexibiliteitseisen. De 
vierde versie zou in de ideale situatie de definitieve versie van het PvE zijn. 

4.4 OPMERKINGEN 
Opgemerkt dient te worden dat het resultaat van het analysedeel van het onderzoek voor Hevo ook afzonderlijk 
bruikbaar kan zijn. Hoofdstuk 2 beschrijft het proces van PvE-ontwikkeling binnen Hevo en binnen de sedor 
Gezondheidszorg in het bijzonder. Bovendien beschrijft het de methoden en technieken die hierbij gehanteerd 
worden. Losstaand van dit afstudeeronderzoek kan deze analyse interessant zijn voor het afstudeerbed rijf. 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de kostenberekening in het volgende hoofdstuk kan worden gezien 
als een apart, los te gebruiken instrument. Deze kostenberekening kan worden gezien als onderdeel van de tooi 
voor adviseurs en kan worden gebruikt in zijn of haar gesprekken met de opdrachtgever. 
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5.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het model is geverifieerd. Hiermee wordt het onderzoeksresultaat getoetst 
op volledigheid en op juistheid. Duidelijk wordt door wie (experts) het is beoordeeld en wat deze personen voor 
commentaar hebben geplaatst. Ook gedurende het afstudeertraject heeft een bepaalde vorm van verificatie 
plaatsgevonden, door tussentijdse resultaten aan experts voor te leggen. In deze paragraaf zal echter duidelijk 
worden hoe het uiteindelijke resultaat is geverifieerd. 
Daarnaast zal worden ingegaan op de verificatie van het onderzoeksresultaat door middel van een 
kostenberekening. Hiermee wordt inzicht gegeven in het effect van het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp 
op de exploitatie. In feite wordt hiermee duidelijk of het opnemen van flexibiliteit ook in financiële zin 
aantrekkelijk is. 
Tot slot vindt toetsing van het eindresultaat plaats door na te gaan of het PvE, dat volgt uit het ontwikkelde 
proces- en datamodel, voldoende ruimte biedt voor verschillende bouwconcepten. 

5.2 EXPERTS 
Voor de verificatie van het onderzoeksresultaat is gesproken met ir. J.M.T. van Kessel, huisvestingsadviseur bij de 
sector Gezondheidszorg van Hevo. Zij is ook betrokken geweest bij de analysefase van het onderzoek en is 
daarom de juiste persoon om het eindresultaat te beoordelen. 
Doel van deze verificatie is om inzicht te krijgen in de volledigheid en de juistheid van het onderzoeksresultaat en 
een overzicht te krijgen van de sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen (een zogenaamde SWOT) die hierop 
van toepassing zijn. Bij de verificatie zijn de volgende aspecten besproken: 

Zijn het data- en procesmodel volledig? 
Zijn het data- en procesmodel juist? 
Zijn het data- en procesmodel bruikbaar in de praktijk? 
Zijn de flexibiliteitseisen, inclusief aanvullende punten, bruikbaar? 
Zijn de gestelde eisen met betrekking tot de flexibiliteit concreet en meetbaar/toetsbaar genoeg? 
Welke sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) zijn van toepassing op het data- en procesmodel 
en de flexibiliteitseisen? 

Van Kessel acht zowel het data- als procesmodel bruikbaar in de praktijk. De behandelde softwarematige werking 
van het datamodel draagt hieraan bij. Beide modellen beoordeelt ze bovendien als volledig en juist. Er zijn geen 
fouten in te ontdekken. Een aantal opmerkingen en suggesties heeft van Kessel wel: 

Wat betreft de softwarematige werking van het datamodel benadrukt van Kessel dat het ook mogelijk moet 
zijn Microsoft Excel bestanden (bijvoorbeeld ruimtestaten) aan het format toe te voegen. Dit punt is 
meegenomen als aanvulling op de softwarematige werking. 
Om de bruikbaarheid van het datamodel te kunnen waarborgen is een goed beheer volgens van Kessel een 
belangrijke eis. Dit aandachtspunt is zelf ook reeds genoemd in paragraaf 4.2.1. De mogelijkheden hiervoor 
zijn dan ook besproken. Het beheer kan worden uitgevoerd door één adviseur, of bijvoorbeeld de 
secretaresse van de sector Techniek & Innovatie binnen Hevo, aldus van Kessel. 
Van Kessel merkt op dat aan het eind van het procesmode I' voor de volledigheid nog één stap dient te 
worden toegevoegd, namelijk daar waar het Programma van Eisen wordt vastgesteld. Pas dan kan het 
dienen als kader voor het Voorlopig Ontwerp. Dit heeft geleid tot een aanvulling op het proces model. 
Van Kessel merkt verder op dat je in de workshop met andere personen aan tafel zit dan met wie je de 
flexibiliteitseisen bespreekt. De flexibiliteitseisen bespreek je in een werkgroep met 'mensen van de 
werkvloer', terwijl het bestuur tijdens stuurgroepvergaderingen beslissingen neemt over de kaders van het 
project (waaronder de aspecten die in de workshop aan bod komen). Hier dient in het procesmodel rekening 
mee te worden gehouden. De workshop in het procesmodel hoeft om die reden volgens van Kessel niet 
noodzakelijkerwijs pas plaats te vinden na de 2e bijeenkomst met de opdrachtgever (zie het procesmodel in 
bijlage 23), maar bijvoorbeeld tegelijkertijd met de bespreking van de 1 e versie van het PvE. Zodoende 
kunnen de hieruit volgende gegevens al in de 2e versie van het PvE worden verwerkt. Van Kessel merkt 
daarbij wel op dat het in de praktijk bij ieder project verschilt welke aspecten met welke personen besproken 
worden. 



De plaats van de workshop in het procesmodel is bepaald aan de hand van een gesprek met ir. A.C. Wijn
Ruijten, adviseur bij de sector Gezondheidszorg van Hevo, aangezien zij al ervaringen heeft met workshops 
in het proces van PvE ontwikkeling. Wijn-Ruijten. stelt dat er wel degelijk 'mensen van de werkvloer' bij de 
workshop aanwezig dienen te zijn, zoals duidelijk wordt in paragraaf 3.6.6. Duidelijk wordt dat dit binnen 
Hevo nog enig overleg behoeft. Deze opmerking heeft dan ook niet direct geleid tot een aanpassing aan het 
procesmodeL Het is echter wel van belang hier rekening mee te houden. Het is daarom meegenomen als 
aanbeveling. Wanneer overigens besloten wordt de workshop eerder in het proces te plaatsen, dan kan de 
eerste globale kostenberekening komen te vervallen.ln dat geval is op dat moment immers al bekend wat in 
het project precies onder flexibiliteit wordt verstaan, waardoor het mogelijk is direct een eerste globale 
kostenberekening te maken rekening houdend met flexibiliteit. 

Ook de in het datamodel opgenomen flexibiliteitseisen, die tijdens de verificatie aan bod zijn gekomen, zijn 
volgens van Kessel bruikbaar in de praktijk. De eisen zijn, door de toevoeging van punten die per project 
aanvullend met de opdrachtgever besproken dienen te worden, direct toepasbaar. Bovendien zijn de gestelde 
eisen concreet en meetbaar genoeg. Ze stellen de architect in staat om aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan 
de gestelde eisen. Ook wat betreft de flexibiliteitseisen heeft van Kessel echter een aantal suggesties: 

Wat betreft de eis omtrent de aanpasbaarheid van het gebouw voor een andere functie noemt van Kessel 
dat dit niet alleen speelt op gebouwniveau, maar ook op ruimteniveau.lmrners kan er ook voor worden 
gekozen een of enkele ruimten geschikt te maken voor een geheel andere functie. Deze mening wordt 
gedeeld. De suggestie heeft dan ook geleid tot een aanvulling op deze eis in het datamodel. 
De omschrijving 'tegen zo min mogelijk bedrijfshinder' die in verschillende flexibiliteiteisen genoemd wordt, 
kan volgens van Kessel specifiek worden gemaakt door op te nemen tot op welk ruimteniveau hinder 
acceptabel is. Zo kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat aanpassingen per afzonderlijke ruimte, per 
afdeling. of voor een geheel gebouw( deel) ineens dienen plaats te vinden. Deze suggestie heeft geleid tot 
een aanvulling op het datamodel. 

De volgende SWOT-analyse is samen met van Kessel opgezet. Hierin worden de sterktes, zwakten, kansen en 
bedreigingen van zowel het data- en procesmodel als de flexibiliteitseisen behandeld. 

------------~-----------------s Gebruik van het modelleidt tot volledigheid, efficiency, consistentie en foutenreductie. 
Het model is eenvoudig in gebruik. 
De flexibiliteitseisen, als onderdeel van het datamodel, zijn algemeen bruikbaar en direct toepasbaar. 
Het onderzoek richt zich weliswaar op de GGZ, maar is dusdanig algemeen toepasbaar dat het met kleine 
wijzigingen ook voor de gehele gezondheidszorg bruikbaar kan zijn. 

Eigen toevoegingen: 
De kostenberekening (cijfermatige onderbouwing) is algemeen bruikbaar. 
Het datamodel is softwarematig eenvou~l en daardoor te en relatief lage kosten realiseerbaar. 

W Het onderzoeksresultaat is enkel opgesteld aan de hand van de kennis van de afstudeerder. 
Er is enkel gericht op de methoden en technieken binnen Hevo, specifiek op de sector Gezondheidszorg. 
Niet alle adviseurs zijn esproken tijdens het onderzoek. 

0 Het onderzoek kan eenvoudig voor andere sectoren binnen Hevo en andere organisaties herhaald worden. 
Het procesmodel kun je in de offertes al meenemen. 

T De onderliggende informatie zal, door de veranderingen in de zorg, met enige regelmaat moeten worden 
bijgewerkt. 
Het beheer van het datamodel dient zorgvuldig te gebeuren wil het bruikbaar blijven. 
Waar wordt het model geplaatst? Er zijn verspreid over het intra net van Hevo al verschillende standaarden 
te vinden. Een juiste plaatsing van het model en het scheppen van duidelijkheid hierover is van belang. 

In bijlage 24 zijn enkele bedreigingen opgenomen die volgen uit het onderzoek, maar volgens van Kessel niet als 
zodanig kunnen worden getypeerd. 

Tevens is het onderzoeksresultaat getoetst bij ing. J.B.P.J. Bonnemaijers (Jan), Projectleider voorbereiding bij 
Hevo bij de sector Wonen en Commercieel Vastgoed. Met dhr. Bonnemaijers is tijdens het afstudeeronderzoek 
veelvuldig gesproken over de structuur, inhoud en softwarematige werking van het datamodel. 
Hieruit komen een aantal dingen naar voren: 

Het opstellen van een vast format aan de hand waarvan Programma's van Eisen kunnen worden opgesteld is 
om verschillende redenen zinvol te noemen. Het PvE wordt hierbij in feite opgebouwd uit modules, uit 
bouwstenen. Deze bouwstenen bevatten nuttige kennis. Het gebruik van deze bouwstenen zorgt ervoor dat 
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kennis niet langer verl'oren gaat. 'Nieuwe' kennis wordt behouden en is tevens beschikbaar voor alle 
gebruikers. Het stimuleert daarnaast dan ook het hergebruik van kennis. 
Bonnemaijers beaamd daarnaast dat het werken met een vast format voor consistentie zorgt. Het zorgt 
ervoor dat de structuur van alle door Hevo ontwikkelde PvE's nagenoeg gelijk is. Het zorgt hiermee voor een 
uniforme uitstraling van de PvE's van Hevo naar de buitenwereld. 
Bonnemaijers ziet het format als een handige tooi voor de behandelend adviseur in het opstellen van het 
PvE. De hieronder beschreven softwarematige werking van het format draagt hieraan bij. 

De verschillende beoogde voordelen van de bedachte softwarematige werking van het format zijn aan 
Bonnemaijers voorgelegd. Bonnemaijers is beaamd dat het format hierdoor naast bovengenoemde voordelen 
het volgende te bieden heeft: 

Efficiency Het format maakt gebruik van kant en klare stukken tekst (modules) en bestaande 
kennis en maakt het zo mo el ijk sneller en efficiënter een PvE o te stellen. 

Volledigheid Een vaste structuur die door iedere adviseur wordt gebruikt zorgt ervoor dat alle 
onderdelen worden behandeld (het voorkomt dat onderdelen worden vergeten). 

Consistentie Er wordt bij ieder project gebruik gemaakt van dezelfde structuur, waardoor ieder PvE 
naar de buitenwereld in grote lijnen hetzelfde is (zie ook hierboven). 

Foutenreductie Invulvelden in het PvE worden door de software door het gehele PvE gekoppeld, 
zodat een wijziging op één plaats ertoe leidt dat het gehele document wordt 
bijgewerkt. Dit voorkomt verkeerde en/ of tegenstrijdige informatie en leidt zodoende 
tot foutenreductie. 

Het format biedt op die manier een handige en eenvoudig bruikbare tooi voor de behandelend adviseur in het 
opstellen van het PvE. Om de bruikbaarheid van het format PvE te kunnen waarborgen biedt de software de 
mogelijkheid om het format eenvoudig te wijzigen en/ of aan te vullen. Net als van Kessel, benadrukt 
Bonnemaijers dat dit een belangrijke voorwaarde is. De tooi is dan ook bedoeld om het hergebruik van kennis te 
stimuleren, maar tegelijkertijd moet het altijd mogelijk blijven kennis aan het format toe te voegen. 
Tot slot verwacht Bonnemaijers dat, hoewel het format is opgesteld voor de sector Gezondheidszorg, het met een 
aantal wijzigingen ook voor andere sectoren bruikbaar zou kunnen zijn. Het idee en de achterliggende gedachte 
zou Hevo-breed kunnen worden toegepast. (Bonnemaijers. 2008) 

In het vorige hoofdstuk is gesproken over de softwarematige werking van het datamodel. Om inzicht te krijgen in 
de mogelijkheden hiervan is gesproken met de dhr. Stans, !CT-manager binnen Hevo. Hierbij kwam naar voren 
dat de softwarematige werking op verschillende manieren mogelijk is. 

Het kan met behulp van Microsoft Word (het tekstverwerkingsprogramma dat binnen Hevo wordt gebruikt) 
worden gemaakt. Het creëren van zogenaamde 'macro's' maakt hierbij veel mogelijk. Het is mogelijk om 
verschillende invulvelden te maken en deze aan elkaar te koppel1en en naar elkaar te laten verwijzen. 
Hiermee is het dus mogelijk tegenstrijdige en/ of verkeerde informatie te voorkomen. Het goedkeuren van de 
inhoud door de behandeld adviseur kan aan de hand van bladwijzers, waar eventueel een wachtwoord aan 
kan worden gekoppel'd. Een nadeel van het ontwikkelen van het format in Microsoft Word is dat in de 
praktijk waarschijnlijk problemen op zullen treden in het beheer van het bestand. Zo kunnen macro's en 
bladwijzers beschadigd raken waardoor fouten optreden in het document. Deze beschadigingen worden 
veroorzaakt door gebruikers van het format. Het is in Microsoft Word niet mogelijk al deze fouten te 
voorkomen. 
Een alternatief is om een database te maken waarin secties worden gecreëerd die overeenkomen met 
onderdelen van het Programma van Eisen. Deze database is n·iet door de gebruiker aan te passen, waardoor 
fouten worden voorkomen. Door middel van een machtigingssysteem kan worden bepaald welke gebruiker 
de bevoegdheid heeft om te accorderen en/of te muteren. De database kan worden samengesteld met 
behulp van Microsoft Access. Ook is het mogelijk de database in de vorm van een internetpagina op te 
zetten. Dit zal de gebruiker waarschijnlijk prefereren, omdat dit meer lijkt op het werken met een 
tekstverwerker. De structuur van het Programma van Eisen kan via de internetpagina worden gemaakt en 
goedgekeurd. Deze structuur kan vervolgens eenvoudig worden omgezet in een Microsoft Worddocument 

Duidelijk wordt dat het datamodel, het format PvE, op beide bovenstaande manieren relatief eenvoudig 
maakbaar is. Echter zal het gebruik van Microsoft Word niet foutbestendig zijn. Ook de kosten zullen hier echter 
een rol spelen. Wat dat betreft biedt de eerste mogelijkheid een voordeel boven de tweede. 



5.3 KOSTENBEREKENING 
In deze paragraaf wordt door middel van een kostenberekening inzicht gegeven in het effect van het opnemen 
van flexibiliteit in het ontwerp op de exploitatie. In feite wordt het onderzoeksresultaat hiermee getoetst door 
duidelijk te maken of het opnemen van flexibiliteit ook in financiële zin aantrekkelijk is. 

5.3.1 INLEIDING 
"Nieuwbouw van een gebouw betekent een zorgvuldige afweging van de kosten die daarbij komen kijken. Dat is 
logisch, want het is een enorme investering, waarmee gebruikers het weer zo'n 40 jaar moeten doen. Wat niet 
logisch is, is dat er niet of nauwelijks stil wordt gestaan bij wat het gebouw kost als het eenmaal in gebruik is, 
terwijl deze kosten over 40 jaar gezien veel hoger zijn dan de investering voor nieuwbouw." Ook de kosten van 
verbouwingen als gevolg van de veranderende gebruiksvraag zijn hier debet aan. "Bewuste keuzes tijdens het 
ontwerpproces kunnen forse besparingen opleveren op de exploitatiekosten." Hoogste tijd om verder te denken 
dan de bouwkosten en het investeringsdenkern te vervangen door exploitatieden ken, zoals ook eerder in dit 
rapport al naar voren is gekomen. 
"Bewust kiezen, betekent de gevolgen kennen van deze keuze voor de exploitatiekosten." Het rekening houden 
met de veranderende gebruiksvraag door flexibiliteit op te nemen in het ontwerp betekent vaak een hogere 
investering, maar dit verdient zich vaak meer dan terug. (Bossers, 2008) 

In onderstaande kostenberekening wordt dit duidelijk. Het betreft hier een globale berekening, welke bedoeld is 
om inzicht te geven in het effect van het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp op de exploitatie. Het 
berekenen van het exacte effect van flexibiliteit op de exploitatie zou een onderzoek op zich zijn. Aangezien dit 
niet de hoofddoelstelling van het onderzoek is, verdient een globale berekening hier de voorkeur. Desondanks 
geeft ook deze berekening voldoende inzicht. Het kan daarnaast dienen als onderwerp van discussie in 
gesprekken met de opdrachtgever. Het is overigens niet mogelijk om een algemeen toepasbare, universele 
kostenberekening te maken. Daarvoor is ieder project en de daarbij horende vraag van de opdrachtgever te 
verschillend. Het zal daarom altijd nodig zijn per specifiek project een kostenberekening uit te voeren. De 
kostenberekening in deze paragraaf is ook om die reden bewust globaal en overzichtelijk gehouden. Het geeft 
hiermee voldoende inzicht, zonder onnodig onduidelijk te zijn. 

Bij de kostenberekening is gebruik gemaakt van het door Hevo ontwikkelde Abacus© model. Hiermee is het 
mogelijk het exploitatieresultaat (met bandbreedte) te bepalen. Het kan dienen als toets- en sturingsinstrument 
tijdens de planvoorbereiding (bijvoorbeeld de afweging tussen de hogere initiële investering versus de lagere 
exploitatielast). Daarnaast is gebruik gemaakt van de kennis en expertise van dhr. Viveen, kostendeskundige 
binnen de sector Gezondheidszorg van Hevo. 

5.3.2 EXPLOITAllEDENKEN VERSUS INVESTERINGSDENKEN 
Al enkele malen is in dit afstudeerrapport gesproken over de termen 'exploitatiedenken' en 'investeringsdenken' 
en de noodzakelijke overgang van de laatstgenoemde in de andere. In deze subparagraaf zal, voorafgaand aan 
de kostenberekening, ter verduidelijking (nogmaals) worden ingegaan op beide begrippen. 
Bij investeringsdenken ligt de focus op de initiële investering. Hierbij wordt gericht op het zoveel mogelijk 
beperken van deze investering. Zoals hiervoor opgemerkt wordt hierbij niet of nauwelijks stilgestaan bij wat het 
gebouw kost als het eenmaal in gebruik is. Dit terwijl deze kosten over de exploitatieperiode gezien veel hoger 
zijn dan de investering voor nieuwbouw. 
Het exploitatiedenken brengt hier verandering in. Hierbij wordt niet gericht op de beperking van de initiële 
investering, maar op het gehele exploitatieresultaat. Zoals hiervoor vermeld kunnen bewuste keuzes tijdens het 
ontwerpproces forse besparingen opleveren op de exploitatiekosten. Meestal vraagt dit weliswaar om een 
hogere investering, maar dit verdient zich vaak meer dan terug. Over de gehele exploitatieperiode gezien levert 
dit dan ook duidelijke voordelen op. 
In de markt is ook sprake van een geheel andere ontwikkeling, waarbij het vastgoed door de zorginstelling 
geheel uit handen wordt gegeven. Deze ontwikkeling wordt in dit onderzoek echter buiten beschouwing 
gelaten. 

5.3.3 DOEL KOSTENBEREKENING 
Het doel van de kostenberekening is om antwoord te krijgen op de vraag of het opnemen van flexibiliteit ook 
vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk is. Onderzocht is of het realiseren van extra flexibiliteit extra 
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investeringen vergt en zo ja, in welke mate. Vervolgens is onderzocht of ruimtelijke aanpassingen in een meer 
flexibel gebouw in de exploitatieperiode leiden tot besparingen ten opzichte van een minder flexibel gebouw. 
Daarbij is tevens de verhouding hiervan ten opzichte van de hogere investering bepaald. In de volgende 
subparagrafen wordt hierop ingegaan. 
In feite wordt hiermee nagegaan of het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp financiële voordelen oplevert. 
Dit is een belangrijke voorwaarde voor de bruikbaarheid van het onderzoeksresultaat. De kostenberekening dient 
inzicht te geven in de mogelijke financiële gevolgen van het opnemen van flexibiliteit. Het kan op die manier 
dienen als onderwerp van discussie. 

5.3.4 OPZET KOSTENBEREKENING 
De opzet van de kostenberekening kan worden verdeeld in 8 stappen: 

1. Het selecteren van een basisontwerp. 
2. Het aanpassen van het basisontwerp in een tweede flexibele variant, naar aanleiding van de 

flexibiliteitseisen die in dit afstudeeronderzoek behandeld zijn. 
3. Het bepalen en vergelijken van de investeringskosten voor beide varianten. 
4. Het aannemen van gebouwaanpassingen gedurende de exploitatieperiode. 
5. Het bepalen en vergelijken van de exploitatiekosten voor beide varianten. 
6. Het vergelijken van het exploitatieresultaat voor beide varianten. 
7. Het uitvoeren van enkele scenario's, als aanvulling op de kostenberekening. 
8. Beschrijven van de algemene conclusies. 

Elk van deze stappen zal hier aan bod komen. 

Bewust is gekozen voor een focus op één gebouwonderdeel wat in vrijwel iedere GGZ-instelling voorkomt. 
Hierbij is gekozen voor de klinische ruimten, ofwel de patiënten kamers. Het betreft hier een gebouwonderdeel 
wat vaak repeterend voorkomt in vrijwel ieder gebouw binnen d'e GGZ-sector. Hierdoor is de kostenberekening 
algemeen toepasbaar binnen de GGZ. Deze focus heeft daarnaast een positief effect op de overzichtelijkheid. 
Aan de hand van de ervaring en expertise van kostendeskundige Viveen zijn de eigenschappen van dit 
gebouwonderdeel bepaald. Vervolgens is gewerkt met onderstaande varianten. Het betreft een fictief ontwerp A 
(variant 1) en aangepast flexibel ontwerp B (variant 2). 

Stap 7 en} 
VMtANr::l VARIANT2. _ 

I I 

5 5 

RUIMTE 1 RUIMTE 2 

VERKEERSRUIMTE 

RUIMTE 3 RUIMTE4 

= Dragende wand 

-----"7 = Overspanningsrichting 

Baksteen gevel (sober en doelmatig volgens de GZ
norm) 
Dragende binnenwanden 
Breedplaatvloer 

.,. 
RUIMTE 1 RUIMTE 2 

VERKEERSRUIMTE 

RUIMTE3 RUIMTE 4 

= Dragende wand 

= Overspanningsrichting 

Baksteen gevel (sober en doelmatig volgens de GZ
norm) 
Dragende buitenwanden 
Kanaalplaatvloer 



Variant 1 komt volgens Viveen regelmatig voor, waarmee dit een reëel uitgangspunt biedt in deze 
kostenberekening. Variant 2 is samengesteld met het oog op het creëren van flexibiliteit. Hierbij is sprake van een 
scheiding tussen drager en inbouw, wat leidt tot een vrije indeelbaarheid doordat gebruik wordt gemaakt van 
verplaatsbare niet dragende wanden. De vrije indeelbaarheid, die zinvolle indelingsvarianten mogelijk maakt, is 
een belangrijke flexibiliteitseis die hiermee dus wordt ingevuld. 
Een voordeel van deze twee varianten is dat beiden ontwerpen er op het eerste oog hetzelfde uit kunnen zien. 
Het opnemen van flexibiliteit in variant 2 behoeft geen wijziging van de uitstraling van het gebouw. 

5.3.5 INVESTERINGSKOSTENBEREK,ENING 
In bijlage 25 is het Abacus-model opgenomen waarin de investerings-en exploitatiekosten voor beide varianten 
zijn berekend. 

€495.000,- per eenheid €51 7.500,- per eenheid 

Een eenheid kan hier worden gedefinieerd als een drievoud van bovenstaande varianten, met een totaal 
oppervlak van 300m2• 

Hieruit valt te concluderen dat de investeringskosten voor Variant 2 ruim 4,5% hoger zijn dan voor Variant 1. Dit 
komt overeen met €75 per m2• De bouwkosten per m2 voor beide varianten zijn hierbij aangenomen aan de hand 
van de kennis en expertise van kostendeskundige Viveen. Duidelijk wordt dat voor Variant 2 de bouwkosten per 
m2 €50,- hoger liggen. Variant 2 is duurder door toepassing van een dikkere kanaalplaatvloer in plaats van een 
breedplaatvloer en dragende gevelelementen (terwijl de binnenwanden bijna even duur blijven i.v.m. 
geluidseisen). 
De berekening van de investeringskosten voor Variant 1 en 2 is niet gedetailleerd opgenomen in de bijlagen. 
Deze berekening is uitgevoerd door een kostendes kundige, gebruik makend van kengetallen en eigen kennis en 
ervaring, waarbij mag worden aangenomen dat deze correct is. 
Opgemerkt dient daarnaast te worden dat in het Abacus model in bijlage 25 enkele gegevens zijn verborgen ten 
behoeve van de overzichtelijkheid en duidelijkheid. Het betreft hier gegevens die voor beide varianten gelijk zijn 
en daarom geen invloed hebben. 

5.3.6 EXPLOITATIEKOSTENBEREKENING 

Stap4 
GEBOUWAANPASSINGEN GEDURENDE DE EXPLOITATIE 
Ook de gebouwaanpassingen gedurende de exploitatieperiode zijn in overleg met Viveen aangenomen, om zo 
tot een reële situatie te komen. Deze aanpassingen, geldend voor beide varianten, zijn als volgt gesteld: 

In jaar 1 is in beide situaties sprake van 12 ruimten van20m2 bruto vloer oppervlak (bvo). 

RUIMTE 1 RUIMTE2 RUIMTE3 RUIMTE4 RUIMTES RUIMTE6 

VERKEERSRUIMTE 

RUIMTEl RUIMTES RUIMTE9 RUIMTE 10 RUIMTE 11 RUIMTE 12 

I 
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In jaar 15 zal als gevolg van een veranderende gebruiksvraag een vergroting van deze ruimten plaatsvinden 
met een factor 1,5, waardoor 8 ruimten ontstaan van 30 m2 bvo. 

RUIMTE 1 RUIMTE 2 RUIMTE3 RUIMTE4 

VERKEERSRUIMTE 

RUIMTES RUIMTE6 RUIMTEl RUIMTES 

Ook in jaar 30 vindt een vergroting van de ruimten plaats, leidend tot een vergroting ten opzichte van de 
oorspronkelijke ruimten met een factor 2. Als gevolg hiervan ontstaan dus 6 ruimten, elk met een bvo van 40 
m2. 

RUIMTE 1 RUIMTE2 RUIMTE3 

VERKEERSRUIMTE 

RUIMTE4 RUIMTES RUIMTE6 

EXPLOITATIEKOSTENBEREKENING VOOR BEIDE VARIANTEN 
Het Abacus-model in bijlage 25 toont ook de exploitatiekostenberekening voor beide varianten. Hierbij zijn niet 
alleen de kosten voor jaarlijks onderhoud, maar ook de kosten als gevolg van bovenstaande 
gebouwaanpassingen (het groot onderhoud) berekend. 

N.B. 
In het Abacus-model staan onder de titel 'opbrengsten' de 'huuropbrengsten' opgenomen. Het draait echter niet om 
huuropbrengsten, maar om zorg productie. De vergoedingen van de zorgverze.keraar zijn gekoppeld aan deze zorgproductie. 
In de markt zijn twee ontwikkelingen te herkennen. Op de eerste plaats de ontwikkeling waarbij Staatssecretaris Bussemaker 
2,7 miljard euro uittrekt voor de nieuwbouw en het verbouwen van verpleeghuizen, zodat er eenpersoonskamers ontstaan. 
Hiermee kunnen alle 1100 plannen worden uitgevoerd die door zorgaanbieders in de AWBZ-sector zijn ingediend. Als gevolg 
hiervan krijgen alle bewoners van verpleeghuizen de mogelijkheid om over een eigen kamer te beschikken. Daarnaast blijft 
de keuze voor tweepersoonskamers ook bestaan. (Bijzijn, 08 08.2008) Patiënten ontvangen hierdoor meer privacy. 
Bovengeschetste situatie sluit niet aan op deze ontwikkeling. Hierbij is bij de basis in jaar 1 immers al sprake van 
eenpersoonskamers en vinden de aanpassingen plaats in de vorm van uitbreiding van deze kamers. Echter, op dit moment 
worden al veel plannen uitgevoerd in eenpersoonskamers (de tweede ontwikkeling). De verwachte ontwikkeling in de 
toekomst is dat men niet alleen behoefte heeft aan privacy, maar ook aan meer comfort. De trend is dan ook een behoefte 
aan meer vierkante meter. Als gevolg daarvan worden de kamers groter. Bovengeschetste situatie sluit dus wel aan op deze 
tweede ontwikkeling. Een randvoorwaarde is wel dat de zorginstelling voldoende financiering ontvangt voor het aantal 
vierkante meters per patiënt. 
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5t4p5 
KOSTCNGROOTONDERtJOUDVARt~Tl KOSTENGROOTONOERHDUDVARIANT2 - - ~ 

€330.000,- per eenheid €270.000,- per eenheid 

Uit de berekening kan worden geconcludeerd dat de verbouwingskosten op investeringskostenniveau in jaar 15 
en jaar 30 voor Variant 2 ruim 18% lager liggen dan voor Variant 1. De hogere verbouwingskosten zijn het gevolg 
van het feit dat Variant 1 vraagt om een rigoureuze aanpassing. Hierbij dienen de dragende wanden te worden 
doorbroken en te worden opgevangen met portalen. Variant 2 is berekend op ruimtelijke aanpassingen en vraagt 
dan ook om een veel minder rigoureuze aanpak. Hierbij kunnen de niet dragende binnenwanden eenvoudig 
worden verplaatst. Desondanks leiden de aanpassingen in Variant 2 tot een kostenpost van €135.000,-. In deze 
verbouwingskosten zijn dan ook alle hiervoor noodzakelijke kosten opgenomen, dus ook de kosten voor 
wijziging van de installaties etc. 
Kijkend naar het uiteindelijke exploitatieresultaat wordt duidelijk dat Variant 2 (€159.000 per eenheid) een hoger 
exploitatieresultaat heeft dan Variant 1 (€133.000 per eenheid). 

€ 165.000 
( 160.000 
( 155 .000 
{ 150.000 
{ 145.000 
{ 140.000 
( 135.000 
( 130.000 
( 125.000 
(120.000 

1 2 

Figuur 5.1 Exploitatieresultaat Variant 1 en 2 

Hiermee is dan ook aangetoond dat het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp kan leiden tot besparingen in de 
exploitatie en tot een voordeliger resultaat. 
In bovenstaande berekening is uitgegaan van eenheden van 12 ruimten in jaar 1. Het betreft hier een veelal 
repeterend gebouwdeel in vrijwel ieder gebouw binnen de GGZ-sector. Vanzelfsprekend zal het voordeel 
toenemen wanneer in het ontwerp sprake is van een veelvoud aan deze eenheden. 

5.3.7 SCENARIO'S 
In deze subparagraaf worden enkele scenario's uitgewerkt, als aanvulling op de hierboven beschreven 
kostenberekening. 

Stapl 
SCENARIO ENKELE GEBOUWAANPASSING 
In bovenstaande kostenberekening is uitgegaan van zowel een verbouwing in jaar 15 als in jaar 30. Er zou echter 
ook gerekend kunnen worden met enkel een verbouwing in jaar 15. Hiermee ontstaat dus een tweede scenario: 
1. Zowel een verbouwing in jaar 15 als in jaar 30 (zie hierboven) 
2. Alleen een verbouwing in jaar 15 

Bij scenario 1 (twee verbouwingen gedurende de exploitatie) is variant 2 duidelijk gunstiger gebleken. Dit is 
hierboven aangetoond. Bij variant 2 (enkel een verbouwing in jaar 15) is sprake van een break-even situatie. 
Hierbij zijn de exploitatieresultaten van Variant 1 en 2 respectievelijk €255.000,- en €258.000,-. Zie hiervoor 
bijlage 26. 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat het in beide scenario's gunstiger is te kiezen voor variant 2. Ook wanneer 
slechts één verbouwing plaats zou vinden levert dit voordeel op. Immers, variant 2 biedt hierbij nog verschillende 
mogelijkheden en zal vanaf dat moment bij iedere volgende verbouwing duidelijk gunstiger zijn. 
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SCENARIO EXTRA VERDIEPINGSHOOGTE 
Een tweede scenario gaat in op een extra gebouwaanpassing en betreft een wijziging aan de verdiepingshoogte 
in Variant 2. Door te kiezen voor een extra verdiepingshoogte van 0,5 meter wordt invulling gegeven aan een 
tweede flexibiliteitseis. Flexibiliteit kan namelijk ook inhouden dat het gebouw na de gebruiksperiade 
ombouwbaar is voor een geheel andere functie, bijvoorbeeld kantoren of woningen. De afmetingen van het 
gebouw en de omvang van gebouwmodules dienen hiervoor zo ontworpen te worden dat het gebouw op 
termijn zeer geschikt is voor andere functies, zoals ook gesteld in paragraaf 3.5.6. De extra verdiepingshoogte in 
Variant 2 speelt hierop in en maakt het gebouw geschikt voor meerdere functies, vooruitkijkend naar een 
mogelijke functiewijziging in de toekomst. In Variant 2 is hiermee ook rekening gehouden in de keuze voor de 
vloeren. De kanaalplaatvloeren die hier worden toegepast voldoen namelijk aan de eisen voor woningbouw. 
De extra verdiepingshoogte biedt overigens meer voordelen. Hierdoor is het mogelijk invulling te geven aan 
enkele installatietechnische flexbiliteitseisen. Zo maakt het de uitbreiding van installaties gemakkelijker, 
waardoor eenvoudiger aan de eis kan worden voldaan die stelt dat in het ontwerp rekening dient te worden 
gehouden met een capaciteitstoename van de technische ,installaties in de toekomst met 10%. Ook aan de eis die 
stelt dat installatiecomponenten eenvoudig bereikbaar dienen te zijn, zonder hierbij hinder te veroorzaken op 
andere afdelingen en/ of verdiepingen, is hierdoor eenvoudiger invulling te geven (zie hiervoor paragraaf 5.4.2). 

Bij dit scenario dient gerekend te worden met een toename van de bouwkosten met €15.000,- (€50,- per m2 

extra). Dit betreft de extra kosten voor de gevel en de binnenwanden, wederom gebaseerd op een aanname door 
Viveen. In bovenstaande kostenberekening is voor beide varianten gerekend met een looptijd van 40 jaar, zonder 
restwaarde. Als gevolg van deze extra investering is het goed denkbaar dat het gebouw wé,l een restwaarde 
heeft, of sprake is van bijvoorbeeld een 5 jaar langere looptijd. De extra verdiepingshoogte maakt het gebouw 
immers geschikt voor veel meer functies. Overigens bestaat de kans dat Variant 2 ook bij het huidige ontwerp al 
een restwaarde heeft. Het betreft hier een vrij indeelbare ruimte, welke om die reden mogelijkheden biedt voor 
verschillende functies. Dit is in de kostenberekening buiten beschouwing gelaten. Wanneer dit wel zou zijn 
meegenomen, dan zou het resultaat voor Variant 2 nog positiever uitvallen. 
Een hogere verdiepingshoogte brengt niet alleen extra investeringskosten, maar ook extra verbouwingskosten 
met zich mee. Aangenomen wordt dat deze kosten met 5% toenemen. Er worden geen extra onderhoudskosten 
meegenomen, aangezien in het ontwerp geen sprake is van een onderhoudsgevoelige gevel. 
Wanneer de hogere bouwkosten en de toename van de verbouwingskosten in het Abacus model worden 
ingevuld wordt duidelijk dat het exploitatieresultaat hierdoor zakt tot €126.000,-. Hiermee is Variant 2 dus 
minder gunstig dan Variant 1. Zoals hierboven aangegeven is het echter mogelijk dat als gevolg van deze extra 
kosten de looptijd van het gebouw met bijvoorbeeld 5 jaar wordt verlengd. Deze verlenging van de looptijd leidt 
tot een exploitatieresultaat van €140.000,- (zie hiervoor bijlage 27) waarmee Variant 2 wederom een gunstiger 
exploitatieresultaat heeft dan Variant 1 (€133.000,-). 
Ook de extra investering als gevolg van het kiezen voor extra verdiepingshoogte blijkt zich dus terug te verdienen 
in de exploitatie. Door de extra verdiepingshoogte ontstaat uiteraard niet alleen een gebouw dat op termijn zeer 
geschikt is voor andere functies, het biedt ook gedurende de exploitatieperiode extra mogelijkheden. 

5.3.8 FINANCIËLE CONSEQUENTlES VOOR HET PVE 
Het is moeilijk in te schatten wat het opnemen van flexibiliteit in het PvE voor financiële consequenties heeft. 
Het is voor te stellen dat het proces van het opstellen van een dergelijk PvE meer tijd in beslag neemt waardoor 
het honorarium logischerwijs stijgt. Daarnaast bestaat de kans dat extra adviseurs worden ingeschakeld. Door 
Hevo is een project uitgevoerd, gericht op het exploitatiegericht denken, waarbij is ingeschat dat tot aan de 
oplevering de kosten voor honorarium met 1,5% van de bouwkosten zullen stijgen. (Wi1n-Ru ijten, 2oosJ 
Echter, wanneer gebruik wordt gemaakt van het in dit afstudeeronderzoek gepresenteerde datamodel (het 
format PvE) zou het opstellen van een PvE, waarin flexibiliteit is opgenomen, niet noodzakelijkerwijs meer tijd in 
beslag hoeven te nemen. Dit format zorgt voor efficiency en tijdsbeperking. Het biedt de adviseur een snellere 
methode om een volledig PvE op te stellen. De extra kosten voor honorarium zouden dan ook wel eens lager uit 
kunnen vallen dan het hiervoor genoemde percentage. 
Daarnaast moet niet worden vergeten dat het in de beginfase van het bouwproces mogelijk is tegen geringe 
kosten veel invloed uit te oefenen. Hoe later in het proces wijzigingen moeten worden doorgevoerd, hoe hoger 
de kosten hiervan zullen oplopen. Zie hiervoor ook bijlage 5 en figuur B.5.3 in deze bijlage. 
In die zin is de relevantie van dit onderzoek dan ook groot. Het richt zich op de beginfase van het bouwproces. 
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Door een geringe extra (tijds)investering kan er veel in de lifecycle worden bespaard. Ook al zou het opnemen 
van flexibiliteit in het PvE hogere kosten met zich meebrengen, dan nog betreft dit slecht een erg klein 
percentage van de totale investeringskosten. Het valt dan ook niet aan te raden juist op deze kosten te besparen. 

5.3.9 CONCLUSIES 
5tap8 

In bovenstaande kostenberekening is er bewust voor gekozen om de focus te leggen op een veel 
voorkomend gebouwdeel voor GGZ-instellingen. Deze focus houdt het geheel overzichtelijk en het positieve 
effect van het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp begrijpelijk. Desondanks geeft het de essentie 
duidelijk weer. 
Daarnaast is bewust gekozen voor een veel voorkomende gebouwaanpassing, in de vorm van uitbreiding 
van de klinische ruimten, waardoor het voorbeeld aannemelijk en relevant is. 
Het biedt adviseurs een bruikbaar middel om in zijn of haar gesprekken met de opdrachtgever te spreken 
over de overgang van investeringsdenken naar exploitatiedenken of het exploitatiegericht denken in het 
algemeen. 
De kostenberekening in dit hoofdstuk geeft een indicatie. Per specifiek project zal altijd een aparte 
kostenberekening moeten worden gemaakt om het effect van het opnemen van flexibiliteit te bepalen. Het 
is niet mogelijk hier algemene uitspraken over te doen, hiervoor is iedere vraag van de opdrachtgever te 
verschillend. 
In bovenstaande kostenberekening wordt duidelijk dat de keuze voor de flexibele variant weliswaar een 
hogere investering vraagt, maar zich teru9verdient in de exploitatie. Investeren in fl'exibfliteit kan dan ook 
leiden tot besparingen in de lifecyclekosten. 
De extra investering voor Variant 2 bedraagt €22.500,-. De besparing tijdens de exploitatie voor Variant 2 
bedraagt €60.000,- ten opzichte van Variant 1 (bij verbouwingen in zowel jaar 15 als jaar 30). De verhouding 
tussen de extra investering en de besparing bedraagt hiermee 2,66. Het kiezen voor de duurdere flexibele 
variant leidt dan ook tot een besparing in de exploitatie. Variant 2 heeft overigens niet alleen een voordeliger 
exploitatieresultaat, het leidt ook tot minder bouwhinder. De gebouwaanpassingen bij Variant 2 zijn 
aanzienlijk minder rigoureus dan bij Variant 1, waarbij ondermeer de dragende binnenwanden gesloopt 
dienen te worden. Bij Variant 2 kunnen verplaatsbare elementen eenvoudig worden verplaatst, waardoor 
het 'bedrijfsproces' aanzienlijk minder wordt verstoord. Dit kan dan ook leiden tot een hogere zorg productie. 
Het eerste scenario in paragraaf 8.3.5 toont aan dat ook in geval van een enkele gebouwaanpassing in de 
exploitatieperiode de keuze voor Variant 2 de juiste is. Ook het tweede scenario, waarin extra flexibiliteit 
wordt bereikt door een tweede gebouwaanpassing aan Variant 2, toont aan dat de hogere kosten voor 
flexibiliteit kunnen worden terugverdiend in de exploitatie. 
Duidelijk wordt dat door in het Abacus-model aan slechts één 'knop' te draaien al veel kan worden bespaard. 
Zo is aangetoond dat een verlenging van de looptijd met slechts enkele jaren een groot positief effect kan 
hebben op het exploitatieresultaat. 

5.3.10 OPMERKINGEN 
In dit afstudeeronderzoek zijn veel meer flexibiliteitseisen genoemd dan in dit rekenvoorbeeld zijn 
meegenomen. Aan de hand van deze eisen kunnen dan ook ontwerpen ontstaan waarin veel meer 
flexibiliteit is opgenomen. Dit leidt mogelijk tot veel grotere exploitatievoordelen. In dit voorbeeld wordt 
echter duidelijk dat alleen de invulling van de flexibiliteitseis wat betreft de vrije indeelbaarheid al kan leiden 
tot een hoger exploitatieresultaat. 
De kostenberekening in dit hoofdstuk heeft enkel tot doel inzicht te verschaffen en dient enkel als 
onderwerp van discussie. Om deze kostenberekening uit te voeren zijn verschillende aannames gedaan. Er 
moet dan ook rekening worden gehouden met de onnauwkeurigheid van de gegevens. 

5.3.11 ANDERE ONDERZOEKEN 
De in dit hoofdstuk besproken kostenberekening is globaal, als gevolg van de doelstelling van deze 
kostenberekening en de beschikbare tijd. Er zijn echter meerdere onderzoeken gedaan naar de invloed van het 
opnemen van flexibiliteit op de stichtingskosten en exploitatiekosten. 
Zo heeft Gulpen (2006) in haar afstudeeronderzoek hier aandacht aan besteed op het gebied van woningen. Uit 
haar vergelijking tussen de opbouw van de stichtingskosten van flexibele woningen en traditionele woningen is 
gebleken dat het bouwen van flexibele woningen niet altijd hoeft te leiden tot hogere bouwkosten. Uit haar 
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onderzoek blijkt dat een aantal flexibele ontwerpoplossingen afzonderlijk bekeken leidt tot hogere bouwkosten 
dan vergelijkbare traditionele oplossingen. Toepassing van deze oplossingen kan hogere totale bouwkosten van 
het project tot gevolg hebben. Echter, voordelen van flexibel bouwen kunnen worden vergroot door dit te 
combineren met industrieel en demontabel bouwen. Zo kunnen er besparingen op de bouwkosten en 
onderhoudskosten worden behaald. Voorwaarde hiervoor is echter dat een bepaalde schaalgrootte gerealiseerd 
wordt. 
Het blijkt daarnaast dat veel ontwerpoplossingen ten behoeve van flexibiliteit, ook andere extra kwaliteiten 
verzorgen, zoals gebruikskwaliteit, belevingswaarde, etc. Dit staat eerder in dit hoofdstuk ook beschreven en 
Gulpen stelt dit dan ook terecht. Om die reden is het niet eenduidig aan te geven welk deel van de bouwkosten is 
toe te schrijven aan de flexibiliteit. 
Wat betreft de exploitatiekosten haalt Gulpen aan dat flexibiliteit, met name in combinatie met 
demonteerbaarheid, de mogelijkheid biedt om onderhoud efficiënter uit te voeren. Hierdoor is het denkbaar dat 
onderdelen (bijvoorbeeld installatiecomponenten, gevelelementen) gemakkelijker bereikt kunnen worden, 
waardoor onderhoud sneller, efficiënter en dus goedkoper plaats kan vinden. 
Net als blijkt uit bovenstaande kostenberekening, wordt ook in het onderzoek van Gulpen zichtbaar dat flexibel 
bouwen tot besparingen in de exploitatie zal leiden. Overigens stelt ook Gulpen dat per specifieke situatie 
bepaalde waarden bekend dienen te zijn om de exacte besparing in de vast te kunnen stelllen. 
In bovenstaande kostenberekening is in het tweede scenario 'in paragraaf 5.3.7 gewerkt met een verlengde 
looptijd. Dit bleek een positief effect te hebben op het exploitatieresultaat. Ook Gulpen stelt dat een groot 
voordeel van flexibel bouwen een verlenging van de functionele levensduur is. Uit haar kostenberekeningen kan 
worden afgeleid dat het positieve effect van flexibiliteit (bij woningen) het meest merkbaar is wanneer de 
volgende parameters met elkaar gecombineerd worden: maandhuur verhogen, langere functionele levensduur 
en langere exploitatieperiode. (Gulpen, 2006) 

Ook in het eerder genoemde onderzoek van Nicolaï & Dekker is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke 
besparingen als gevolg van flexibiliteit. Het betreft hier een onderzoek naar algemene ziekenhuizen, wat 
bovendien erg gedateerd is. Om die reden is hier in de kostenberekening geen gebruik van gemaakt. Desondanks 
is het wel de moeite waard het onderzoek te noemen. In het onderzoek van Nicolaï & Dekker wordt gerekend met 
extra initiële investering van 1,2% en een besparing op de aanpassingskasten van 40%. Beide waarden zijn 
gunstiger dan de waarden waarmee in bovenstaande kostenberekening is gewerkt. Wanneer in de bovenstaande 
kostenberekening zou zijn gerekend met deze waarden, dan zou het resultaat voor Variant 2 nog positiever 
uitvallen. Overigens wordt ook in het onderzoek van Nicolaï & Dekker duidelijk dat het opnemen van flexibiliteit 
kan leiden tot flinke besparingen. Er wordt, ten tijde van publicatie van dit onderzoek in 1991, gesproken van 
mogelijke besparingen van rond 160 miljoen gulden per jaar, op het moment dat alle algemene ziekenhuizen 
nieuw gebouwd zijn volgens een methode waarbij flexibiliteit wordt opgenomen in het ontwerp. 
Hoewel dit onderzoek zich richt op de algemene ziekenhuizen wordt gesteld dat ook voor de andere 
zorgsectoren besparingen mogen worden verwacht in een zelfde, relatieve orde van grootte. (N icolar & Dekker, 1991 l 

5.4 RUIMTE VOOR VERSCHILLENDE BOUWWNCEPTEN 
In de markt opereren verschillende aanbieders van flexibel vastgoed. Deze aanbieders worden ook wel 
'unitbouwers' genoemd. Als voorbeeld kunnen hier de Meeuw en de Groot Vroomshoop (als onderdeel van 
VolkerWessels) worden genoemd. Een goede toetsing voor het afstudeerresultaat is om te bepalen of het PvE dat 
volgt uit het ontwikkelde proces- en datamodel ook ruimte biedt voor deze zogenaamde unitbouwers. De vraag 
is dan: 'Zou je aan de hand hiervan ook een van deze unitbouwers uitnodigen? Oftewel, biedt het voldoende 
ruimte voor verschillende bouwconcepten? In deze paragraafwordt hierop ingegaan. 

DE GROOT VROOMSHOOP 
De Groot Vroomshoop Bouwmaatschappij. is een organisatie die huisvesting levert aan het onderwijs, de 
zorgsector en het bedrijfsleven. Van tijdelijke, semi-permanente tot permanente huisvesting, van ontwerp tot 
aan realisatie. Het bouwsysteem van de Groot Vroomshoop biedt veel ontwerpvrijheid, flexibiliteit en een korte 
bouwtijd. Het industrieel, flexibel en volledig demontabele elementen-bouwsysteem is speciaal ontwikkeld om 
maximale interne én externe flexibiliteit te garanderen. Zo is het eenvoudig om op termijn de huisvesting in te 
krimpen of uit te breiden. Ook kan de huisvesting snel en eenvoudig intern worden aangepast naar andere 
gebruiksdoeleinden. Bovendien is de huisvesting demontabel, duurzaam en makkelijk verplaatsbaar. De Groot 
Vroomshoop stelt bovendien de ideale maatvoering voor de zorgsector te hanteren. Met een systeemmaat van 
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2,4 x 7,2 meter ontwerpen ze functionele zitkamers, slaapkamers en kantoorruimten. Kolomvrije ruimten met een 
vrije inwendige hoogte van 3,5 meter maken het bouwsysteem uniek. 

Wanneer het bouwsysteem van de Groot Vroomshoop wordt beoordeeld aan de hand van de genoemde 
flexibiliteitseisen in hoofdstuk 3 kan worden gesteld dat het aan verschillende belangrijke eisen lijkt te voldoen: 

Zo is het eenvoudig uitbreidbaar of in te krimpen. 
Ook intern is de huisvesting snel en eenvoudig aan te passen. 
Er wordt gewerkt met een vaste stramienmaat van 2400 x 7200 mm, ideaal geschikt voor zowel onderwijs-, 
kantoor- en zorggebouwen, waarbij ruimtes in de bekende meest voorkomende veelvoud van 1200 mm 
kunnen worden ontworpen. Hierdoor is het gebouw dus ook geschikt voor andere functies. 
De hoge plafondhoogtes van 2800 mm in combinatie met het gebruik van systeemplafonds geeft ruimte aan 
toename van installaties in de toekomst. 
Er wordt een kruipruimte toegepast, welke noodzakelijk is bij het leggen van extra leidingen en bij het 
plegen van eventueel benodigd onderhoud van bestaande leidingen. Hierdoor zijn installatiecomponenten 
relatief eenvoudig bereikbaar. 
Het bouwsysteem is demontabel en herbruikbaar. 
Een snelle en schone bouwmethodiek zorgt bovendien voor mi11imale overlast voor cliënten en 
medewerkers. Er is dus sprake van weinig bouwhinder. 

(Bron: De Groot Vroomshoop, 26.08.2008} 

In bijlage 28 vindt u voor de volledigheid een standaard doorsnede van een van de door de Groot Vroomshoop 
geleverde units. 

DE MEEUW 
Ook de Meeuw ontwikkelt en produceert tijdelijke en (semi-)permanente huisvesting voor het onderwijs, de 
zorgsector en het bedrijfsleven. Het bouwsysteem van de Meeuw is, net als dat van de Groot Vroomshoop, 
gebaseerd op het Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen. In veel opzichten komen beide bouwsystemen 
overeen. 
Ook de unitbouw van de Meeuw lijkt invulling te kunnen geven aan verschillende belangrijke flexibiliteitseisen: 

De indeling is eenvoudig aan te passen. 
Het volume is eenvoudig aan te passen, waardoor kan worden ingespeeld op de benodigde capaciteit 
voortkomend uit de veranderende zorgvraag. 
Uitbreiden is mogelijk in de hoogte en op de begane grond. Op die manier is het gebouw dus zowel in 
horizontale als in verticale richting uitbreidbaar. 
Ook op ruimteniveau kan in zeer korte tijd uitbreiding of inkrimping plaatsvinden. Zo kan een ruimte worden 
omgebouwd voor een geheel andere functie. 
De oplossing is eenvoudig te demonteren en verplaatsbaar. 
Zowel de complete oplossing als de afzonderlijke componenten zijn herbruikbaar. 
Ook hier zorgt een snelle en schone bouwmethodiek voor minimale bouwhinder. 

(Bron: De Meeuw, 76.0il2008} 

CONCLUSIE 
Het PvE dat volgt uit het ontwikkelde proces- en datamodel biedt voldoende ruimte voor verschillende 
bouwconcepten. Ook voor een unitbouwer als de Groot of de Meeuw. Deze unitbouwers maken gebruik van 
seriematige productie. Deze bouwsystemen beweren invulling te kunnen geven aan verschillende belangrijke 
flexibiliteitseisen. Hoewel deze bouwsystemen in de praktUk tot erg veel mogelijkheden leiden, blijft de vraag of 
een zorginstelling unitbouw verkiest boven een op maat gemaakt gebouw dat voldoet aan alle wensen. Niet 
alleen qua afmetingen, maar ook wat betreft zaken als duurzaamheid, uitstraling, geluidsisolatie etc. Dit gaat 
echter buiten dit afstudeeronderzoek om. 
In een ander opzicht zouden de concepten van deze unitbouwers ook kunnen worden gezien als een aanvulling 
op het door mij ontwikkelde data- en procesmodeL Aan de hand van de hierin opgenomen kennis zou een ideaal 
bouwconcept kunnen worden ontwikkeld. 

5.5 RESUMÉ 
De verificatie onder experts heeft een duidelijk inzicht geschept in de volledigheid en juistheid van het 
onderzoeksresultaat en in de haalbaarheid/maakbaarheid hiervan en is om die reden erg zinvol. In de 
kostenberekening wordt duidelijk dat het rekening houden met de veranderende gebruiksvraag, door flexibiliteit 



op te nemen in het ontwerp, veelal om een hogere investering vraagt, maar dit zich vaak meer dan terugverdient. 
Men dient zich daarnaast te realiseren dat het in de beginfase van het bouwproces mogelijk is tegen geringe 
kosten veel invloed uit te oefenen. In die zin is de relevantie van dit onderzoek dan ook groot te noemen. Het 
richt zich op deze beginfase, waarin door een geringe extra {tijds)investering veel in de lifecycle kan worden 
bespaard. In feite kan ook de kostenberekening, zoals in dit hoofdstuk behandeld, worden gezien als onderdeel 
van de tooi voor adviseurs en dus van het eindresultaat van het onderzoek. Het is een apart, los te gebruiken 
instrument en kan door adviseurs gebruikt worden in zijn of haar gesprekken met de opdrachtgever. 
Een derde punt dat volgt uit de verificatie is dat de output uit het proces- en datamodel voldoende ruimte biedt 
voor verschillende bouwconcepten. De concepten van unitbouwers als de Groot of de Meeuw kunnen in een 
ander opzicht ook worden gezien als een aanvulling op het door mij ontwikkelde data- en procesmodeL Het 
onderzoeksresultaat biedt deze partijen waardevolle input. 
Hieruit mag worden afgeleid dat het onderzoeksresultaat bruikbaar is voor de praktijk. Echter moet wel 
gerealiseerd worden dat het exploitatiedenken allereerst vraagt om een andere mindset.ln een gesprek met 
P.J.M. Woerdeman, vastgoedadviseur bij de sector Gezondheidszorg van Hevo werd duidelijk dat de meeste 
zorginstellingen zich nog niet erg bezig houden met de flexibiliteit van hun vastgoed. (Woerdeman, 2008) Hier ligt 
voor Hevo en andere adviesbureaus dan ook een taak om opdrachtgevers ervan te overtuigen dat ze naar het 
'nieuwe denken' moeten, naar het exploitatiedenken in plaats van het investeringsdenken. Het 
onderzoeksresultaat kan Hevo hierin bijstaan. Dit is immers volledig gebaseerd op deze overgang. 
In hoofdstuk 6 zijn de conclusies van het gehele onderzoek opgenomen, alsmede tal van aanbevelingen. 



6.1 INLEIDING 
In dit afsluitende hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de conclusies en aanbevelingen die volgen uit 
het onderzoek. Ook in het rapport is reeds op verschillende punten ingegaan op (deel)conclusies van het 
onderzoek. 
Daarnaast beschrijft paragraaf 6.4 de reflectie op de resultaatverwachting van het onderzoek. 

6.2 CONCLUSIES 
Ontwikkelingen in de bouw- en zorgsector vertonen verschillende trends die allen gericht zijn op het 
toenemende belang van flexibiliteit in gebouwen en installaties. De huidige ontwikkelingen in de zorgsector 
vragen bovendien om een andere aanpak. Het wordt noodzakelijk de exploitatiekosten van de huisvesting in 
kaart te brengen. Het investeringsdenken moet plaatsmaken voor het exploitatieden ken. Om huisvesting te 
creëren die gedurende de hele exploitatie blijft voldoen aan de gebruiksvraag is het van belang een bepaalde 
mate van flexibiliteit op te nemen in het ontwerp. De altijd veranderende gebruikerseisen maken het immers 
onvermijdelijk dat gebouwen structurele wijzingen zullen moeten ondergaan wat betreft ruimtelijke 
eigenschappen en eigenschappen van technische installaties. Deze ontwikkelingen maken flexibiliteit en 
aanpasbaarheid van zorgvastgoed niet te negeren aspecten. Het onderzoek heeft zich hier dan ook op gericht. 

Het opnemen van flexibiliteit in een gebouw vraagt veelal om een hogere investering. Het onderzoek toont 
echter aan dat deze extra investering in de exploitatie eenvoudig kan worden terugverdient. 
Daarnaast moet niet worden vergeten dat het in de beginfase van het bouwproces mogelijk is tegen geringe 
kosten veel invloed uit te oefenen. Hoe later in het proces wijzigingen moeten worden doorgevoerd, hoe hoger 
de kosten hiervan zullen oplopen. Figuur B.5.3 in bi~age 5 toont het kosten-invloed figuur wat hierbij van 
toepassing is. In die zin is de relevantie van dit onderzoek dan ook groot. Het onderzoek richt zich op de 
beginfase van het bouwproces en daarmee op de juiste fase. Door een geringe extra (tijds)investering kan er veel 
in de lifecycle worden bespaard. 
Afgezien van kostenoverwegingen zijn er nog meer belangrijke voordelen te noemen van meer flexibiliteit: 

Het gebouw blijft langer voldoen aan de wensen en eisen van opdrachtgever en gebruikers. 
Het gebouw blijft langer up-to-date. 
Er is veel minder sprake van voortschrijdende desintegratie, waardoor de tijdens de definitiefasezorgvuldig 
gekozen ruimterelaties behouden kunnen blijven, geen functionele achteruitgang ontstaat en de 
werkstructuur van de gehuisveste organisatie in tact blijft. 
De grote vermindering van interne verbouwingen brengt een evenredige vermindering van bouwhinder 
mee, waardoor een hogere zorgproductie mogelijk is. 

Om flexibiliteit in het ontwerp op te kunnen nemen is het van belang tijdens de definitiefase al duidelijke eisen te 
stellen. Door middel van literatuuronderzoek, onderzoek van ontwerpoplossingen en gesprekken in de praktijk is 
onderzocht waar een gebouw aan moet voldoen wil dit flexibel zijn en berekend zijn op de veranderende 
gebruiksvraag in de tijd. Vervolgens is met deze kennis gericht op het formuleren van flexibiliteitseisen. Het 
onderzoek heeft geleid tot concrete en specifieke flexibiliteitseisen, aan de hand waarvan duidelijk wordt welke 
mate van flexibiliteit het gebouw moet bieden. De in het onderzoek gepresenteerde eisen bieden adviseurs een 
goede basis in gesprekken met de opdrachtgever. Per eis is toegevoegd wat met de opdrachtgever besproken 
dient te worden. Hierdoor zijn de eisen niet alleen algemeen bruikbaar, maar ook direct toepasbaar. 
Door bovengenoemde concretisering bieden de eisen de opdrachtgever bovendien zekerheid. De eisen zijn 
meetbaar en toetsbaar en bieden de ontwerpende partijen de mogelijkheid om aan te tonen dat het ontwerp 
voldoet aan de gevraagde mate van flexibiliteit. De eisen zijn erop gericht de ontwerpende partijen zelf met 
innovatieve ideeën te laten komen om aan de eisen te voldoen. Bij enkele eisen zijn weliswaar 
ontwerpoplossingen opgenomen, maar dit dient puur ter verduidelijking van de vraag. 
Uit het onderzoek naar flexibiliteit volgen een aantal sterk bepalende factoren, waarmee verschillende eisen dan 
ook een duidelijk verband vertonen. Zo kan worden gesteld dat de constructie erg bepalend is bij flexibiliteit. De 
constructie bepaald de vrije indeelbaarheiden mogelijkheden tot uitbreiden en inkrimpen. Ook de gevel is in 
financieel oogpunt een bepalende factor, gezien de hoge kosten van dit gebouwdeeL Verder komt naar voren dat 
de technische installaties kunnen worden gezien als sleutelfactor wat betreft de mogelijkheden tot aanpassing 
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van gebouwen. In de praktijk tonen in het bijzonder installaties aan niet voldoende flexibel te zijn om 
veranderingen te volgen zonder grote aanpassingen. De haalbaarheid van wijzigingen aan gebouwen wordt dan 
ook steeds meer bepaald door haar installaties. Wanneer gericht wordt op het creëren van een flexibel gebouw 
kun je dan ook niet heen om de behandeling van enkele technische aandachtspunten. Om die reden is besloten 
naast functionele eisen ook technische eisen op te nemen. Deze eisen dienen geenszins ter vervanging van het 
Technisch PvE, maar zijn er op gericht hier een betere basis voor te leggen. 
Hoewel niet gesproken kan worden van 'de belangrijkste flexibiliteitseisen' kan wel een overzicht worden 
gegeven van de eisen die het meest nadrukkelijk naar voren komen, in die zin dat verschillende andere eisen hier 
een verband mee vertonen: 

Het gebouw moet een vrije indeelbaarheid bieden door de mogelijkheid tot het maken van zinvolle 
indelingsvarianten. 
Het gebouw moet dusdanig worden ontworpen dat het ruimtelijke aanpassingen toelaat (bijvoorbeeld 
verschuiving van functies en verzelfstandiging van ruimten en/ of ge bouwdelen) zonder dat dit leidt tot 
ernstige ingrepen in het totale gebouw. 
Ruimteaanpassingen moeten daar plaats kunnen vinden waar er behoefte aan is, om verdrijving en/ of 
desintegratie te voorkomen. 
ledere autonome functie binnen de gehuisveste organisatie moet ruimtelijk een eigen leven kunnen leiden. 
Het gebouw dient zowel in horizontale als in verticale zin uitbreidbaar te zijn. 
De struduur van het gebouw moet een zekere openheid bezitten, zodat gebouwgedeelten afgestoten 
kunnen worden zonder dat dit leidt tot ernstige ingrepen in het totale gebouw. 
Technische installaties moeten ruimtelijke aanpassingen kunnen volgen. 
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw en afzonderlijke ruimten dient eenvoudig te kunnen 
worden aangepast. 
Zowel afzonderlijke ruimten als het gebouw dienen geschikt of aanpasbaar te zijn voor andere fundies. 

Bij het realiseren van flexibiliteit moet daarnaast in ieder geval worden gelet op de grootte van ruimten en de 
verdeling van ruimten. Ruimtebehoeften kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigende wetgeving, aanzienlijk 
veranderen. Wat betreft ruimteaanpassingen is eerder in dit rapport vastgesteld dat het in ruimtelijke zin vooral 
gaat om de mogelijkheden tot vergroten of inkrimpen van het beschikbaar oppervlak. Van belang is daarbij dat 
uitbreiding kan geschieden aansluitend aan de uit te breiden functie. Dit komt terug in het voorkomen van 
voortschrijdende desintegratie, dat in het onderzoek naar voren komt als belangrijk element ter verbetering van 
flexibiliteit. De voordelen van minder voortschrijdende desintegratie zijn al genoemd: de tijdens de definitiefase 
zorgvuldig gekozen ruimterelaties blijven behouden, er ontstaat geen fundionele achteruitgang en de 
werkstructuur van de gehuisveste organisatie blijft in tad. Hiervoor is het van belang dat ruimtelijke 
aanpassingen zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar kunnen worden gerealiseerd, dat wil zeggen direct op het 
moment dat een van de behoeften zich aandient en daar waar hier behoefte aan is. Wanneer een ontwerp 
voldoet aan de eisen die in het onderzoek zijn gesteld bezit het gebouw een dusdanige flexibiliteit dat dit 
mogelijk is. 

De verschillende eisen zijn opgenomen in een datamodel. Dit datamodel is het resultaat van aanpassingen en 
aanvullingen aan het masterdocument, volgend uit een analyse van de huidige methoden en technieken binnen 
het afstudeerbedrijf. Het datamodel kan worden gezien als raamwerk om het hergebruik van kennis te 
stimuleren. Het is een format aan de hand waarvan een Programma van Eisen kan worden opgesteld. Mede 
dankzij de softwarematige werking van het model zorgt het voor: 

Efficiency (tijdsbesparing), 
Consistentie, 
Volledigheid en 
Foutenreductie. 

Het is een zogenaamd 'open format', waardoor het mogelijk is aanpassingen te doen en kennis aan het format 
toe te voegen. Dit waarborgt de bruikbaarheid van het model. 
De softwarematige werking is getoetst bij de !CT-manager van het afstudeerbed rijf. Hieruit komt naar voren dat 
het eenvoudig maakbaar en daardoor tegen relatief lage kosten realiseerbaar is. 
Het datamodel is niet in zijn geheel uitgewerkt. Dit zou teveel tijd hebben gevraagd, die binnen de vastgestelde 
doorlooptijd niet beschikbaar is. Echter geeft het format ook in de huidige vorm het idee voldoende duidelijk 
weer. Een duidelijke eerste aanzet voor voltooiing van het format in eventueel vervolgonderzoek is gegeven in 



het masterdocument in bijlage 10. Hierin wordt voor iedere paragraaf een beknopte beschrijving gegeven van de 
benodigde inhoud. 
Duidelijk wordt dat het onderzoek zich naast het formuleren van flexibiliteitseisen ook heeft gericht op 
information management. Hieruit is een bruikbare tooi ontstaan, een 'Quick and Dirty' methode om een 
Programma van Eisen op te stellen. 

Naast bovengenoemd datamodel is tevens een procesmodel ontwikkeld, wat in feite aangeeft hoe het 
datamodel gebruikt moet worden. Zo geeft het procesmodel ondermeer aan wat de tussenfasen zijn waarop 
wordt teruggegaan naar de klant, wanneer flexibiliteit aan de orde komt en welk deel van het datamodel in 
welke processtap wordt ingevuld. 
Ook het procesmodel is het resultaat van aanpassingen en aanvullingen aan het resultaat van een analyse binnen 
het afstudeerbedrijf. Net als het datamodel houdt het rekening met de veranderende gebruiksvraag. 
De vaste basisstructuur in het datamodel en het procesmodel maken het mogelijk ervaringen en kennis binnen 
Hevo op een gestructureerde manier te delen. Bovendien leidt dit tot een common approach binnen het 
afstudeerbed rijf. 

De volledigheid, juistheid en bruikbaarheid van bovengenoemde flexibiliteitseisenen het data- en procesmodel 
zijn getoetst door een huisvestingsadviseur binnen het afstudeerbedrijf. Dit is de meest geschikte persoon, 
aangezien de adviseur uiteindelijk de eventuele gebruiker van het onderzoeksresultaat zal zijn. Uitgaande van 
deze vorm van verificatie kan worden geconcludeerd dat zowel de flexibiliteitseisen als het data- en procesmodel 
volledig, juist en bruikbaar zijn in de praktijk. Uiteraard is het goed mogelijk dat hier nog verbeteringen in kunnen 
worden aangebracht door experts. Het onderzoeksresultaat is immers enkel opgesteld aan de hand van de kennis 
van de afstudeerder. Het idee en de achterliggende gedachten zijn echter duidelijk. Overigens houdt ook de 
vakgroep Onderzoek & Advies binnen Hevo zich bezig met het ontwikkelen van een verbeterde aanpak voor 
Programma's van Eisen. Het afstudeeronderzoek sluit hier op aan. 

Met het onderzoek is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag die hierbij is geformuleerd: 'l<unnen de 
methoden en technieken die binnen het afstudeerbedrijf worden gehanteerd voor het opstellen van een 
Programma van Eisen anders worden ingericht met als resultaat het ontstaan van Programma~ van Eisen waarbij 
rekening wordt gehouden met de veranderende gebruiksvraag in de tijd?' 
Ik heb aangetoond dat dit mogelijk is. Aanpassingen aan de huidige methoden en technieken hebben geleid tot 
een data- en procesmodel aan de hand waarvan Programma's van Eisen zullen ontstaan die rekening houden 
met de veranderende gebruiksvraag in de tijd. Het data- en procesmodel stellen de opdrachtgever in staat zijn 
vraag concreter te stellen wat zalleiden tot een beter (eind)resultaat. 
Het onderzoek heeft zich weliswaar gericht op de GGZ, maar is dusdanig algemeen toepasbaar dat het met kleine 
wijzigingen ook voor de gehele gezondheidszorg bruikbaar kan zijn. Bovendien kan het onderzoek eenvoudig 
voor andere sectoren binnen Hevo en andere organisaties worden herhaald. Dit is gunstig, aangezien de 
noodzaak om rekening te houden met de veranderende vraag in de tijd niet alleen in de Gezondheidszorg een 
grote rol speelt. De vraag naar flexibele huisvesting speelt ook in andere sectoren. De conclusie die dan ook kan 
worden getrokken is dat een breed toepasbaar data- en procesmodel is ontwikkeld. 

Tot slot: flexibiliteit van huisvesting zal een grotere rol gaan spelen. Met het ontwikkelde datamodel, de 
flexibiliteitseisen als onderdeel van het datamodel en het procesmodel kan Hevo hier direct op inspelen. 
Natuurlijk is het onderzoek slechts één stap in de weg naar' exploitatieden ken' en naar gebouwen die klaar zijn 
voor de veranderende vraag, maar wel een erg belangrijke stap. Het onderzoek richt zich op de juiste fase van het 
bouwproces. 
Afsluitend kan in algemene zin worden geconcludeerd dat het open houden van mogelijkheden het 
uitgangspunt voor flexibiliteit is. Dat wil zeggen het ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, voor wat er in de 
toekomst eventueel moet gebeuren. 
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6.3 AANBEVELINGEN 
In deze paragraaf zal een aantal aanbevelingen worden gegeven 

6.3.1 ALGEMENE AANBEVELINGEN 
Om de mogelijkheid tot aanpasbaarheid van het gebouw in de toekomst zeker te stellen is het van belang 
rekening te houden met de wet- en regelgeving hieromtrent. Dit mag de flexibiliteit van het gebouw immers 
niet in de weg staan. Het is van belang eventueel te verwachten hindernissen te signaleren. Indien mogelijk 
zouden hieromtrent vervolgens ook al afspraken gemaakt moeten worden, die de eventuele wijzigingen in 
de toekomst mogelijk maken. Idealiter leidt dit tot een bouwvergunning waarbij vooraf goedkeuring wordt 
verleend voor deze toekomstige wijzigingen. Dit zal met name wat betreft uitbreiding van het gebouw een 
rol spelen. Dergelij,ke afspraken geven de gebruiker van het vastgoed zekerheid voor de toekomst. 

In paragraaf 5.2 werd duidelijk dat verschillende adviseurs binnen de sector Gezondheidszorg van Hevo een 
andere mening hebben wat betreft de personen die aanwezig dienen te zijn bij een workshop gericht op 
flexibiliteit. Het valt aan te raden hier intern overleg over te plegen, bij voorkeur met personen die reeds 
ervaring hebben met workshops in het proces van PvE ontwikkeling. Dit zal ,leiden tot een gegronde 
beslissing. Tot welke wijzigingen in het procesmodel dit eventueel zou leiden staat beschreven in paragraaf 
5.2 . 

In de SWOT-analyse in paragraaf 5.2 de plaatsing van het model als een van de bedreigingen genoemd. Er 
zijn verspreid over het intra net van Hevo al verschillende standaarden te vinden. Een juiste plaatsing van het 
model en het scheppen van duidelijkheid hierover is dan ook een aanbeveling. 

6.3.2 AANBEVELINGEN VOOR VERDERE UITWERKING 
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Indien de wens bestaat het datamodel in de praktijk te gebruiken zal het datamodel verder moeten worden 
uitgewerkt. De structuur van het datamodel is hierbij een duidelijke eerste aanzet tot het creëren van een 
raamwerk om hergebruik van kennis te stimuleren. Het is echter denkbaar dat hierin nog verbeteringen 
en/ of aanvullingen mogelijk zijn. Hoewel hierover intern verschillende gesprekken zijn gevoerd betreft het 
nog steeds de interpretatie van de afstudeerder. Verstandig is dan ook om hier intern door verschillende 
experts naar te laten kijken. 

Gebruik van het datamodel zal er tevens om vragen dat de softwarematige kant van het format 
daadwerkelijk wordt ontwikkeld. De aandachtspunten hiervoor staan beschreven in hoofdstuk 4.1ndien 
wordt besloten tot daadwerkelijke ontwikkeling over te gaan valt aan te bevelen kennis te nemen van reeds 
bestaande software hieromtrent. Zo zijn er reeds verschillende softwarepakketten op de markt gericht op het 
opstellen van bestekken. Mogelijkerwijs leidt bestudering van deze software tot een verbeterde 
softwarematige werking van het datamodel. 

Zorgvuldig beheer van het datamodel is een belangrijke voorwaarde om de bruikbaarheid te waarborgen. 
Overwogen zal moeten worden om het beheer door alle adviseur gezamenlijk uit te laten voeren of om hier 
één persoon verantwoordelijk voor te maken. 

Wat betreft de in het datamodel opgenomen praktijkvoorbeelden is het een idee om deze te verzamelen en 
los van het format te bundelen in een database. Deze database kan worden onderhouden en worden 
aangevuld met de door Hevo als goed beoordeelde ontwerpoplossingen. Het kan als het ware groeien, 
waarbij alle goede ideeën in de database worden opgenomen. Op die manier ontstaat een kennisbank van 
het bedrijf. Met deze knowhow kan Hevo zich onderscheiden. 

Zoals in paragraaf 6.2 is geconcludeerd kan het afstudeeronderzoek eenvoudig voor andere sectoren binnen 
Hevo worden herhaald. Deze conclusie kan ook als aanbeveling worden opgenomen. Het Hevo breed 
toepassen van het data- en procesmodel zorgt ervoor dat binnen de gehele organisatie eenzelfde werkwijze 
ontstaat. Dit maakt het mogellijk om kennisdeling Hevo breed toe te passen en zorgt binnen heel Hevo voor 
consistentie, efficiency en volledigheid van de PvE's. 



6.3.3 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK 
Het onderzoek biedt een flink aantall flexibiliteitseisen. Echter zal de lijst met flexibiliteitseisen, vanwege de 
beperkte doorlooptijd van het afstudeeronderzoek, niet uitputtend zijn. Vervolgonderzoek en ervaring met 
het format in de praktijk zal kunnen leiden tot aanvullingen op het format. 

In het onderzoek is aandacht besteed aan de gevolgen van het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp op 
de investerings-en exploitatiekosten. Hiervoor is in een kostenberekening een voorbeeldsituatie uitgewerkt, 
waarbij verschillende aannames zijn gedaan. Deze berekening geeft voor het afstudeeronderzoek voldoende 
inzicht om te kunnen dienen als ontwerp van gesprek/discussie. Indien echter behoefte bestaat aan een 
nauwkeurige berekening van het opnemen van flexibiliteit op de investerings-en exploitatiekosten, za!l 
nader onderzoek nodig zijn. Hiervoor zal aanzienlijk meer tijd moeten worden gestoken in het zorgvuldig 
stellen van toekomstige wijzigingen en de gevolgen hiervan op de investerings-en exploitatiekosten. 
Het kan echter leiden tot de ontwikkeling van een kostenmodel specifiek gericht op flexibiliteit, waarbij de 
gevolgen van het opnemen van flexibiliteit op de investering en de exploitatie direct zichtbaar worden. Op 
dit moment is een dergelijk model niet beschikbaar, waardoor een kostendeskundige is aangewezen op 
kengetallen met een bepaalde bandbreedte. Kijkend naar het toekomstbeeld zoals dat in het onderzoek is 
gesteld valt aan te bevelen de ontwikkeling van een dergellijk kostenmodel te onderzoeken. Aan de hand 
hiervan zou een keuzemodel kunnen ontstaan waarmee de opdrachtgever wordt geholpen in zijn keuze in 
welke mate flexibiliteit op te nemen in het gebouw. Immers, het oneindig opnemen van flexibiliteit zal 
budgettair veelal niet mogelijk zijn, zoals beschreven staat in paragraaf 3.5.6. 

Dit onderzoek gaat in op hoe je flexibiliteit kunt opnemen in het Programma van Eisen. Wat echter ook 
interessant is om te onderzoeken is hoe je een flexibel PvE creëert. Hierbij draait het dus niet om de opname 
van flexibiliteit in het PvE, maar om de flexibiliteit van het document an sich. In dit afstudeeronderzoek is 
geopteerd voor een procesgang waarbij zo vroeg mogelijk de kennis wordt ingeroepen van experts en 
ontwerpende partijen. Desondanks wordt wel uitgegaan van een traditioneel proces van PvE-ontwikkeling, 
waarbij het daadwerkelijke ontwerpproces pas start na voltooiin9 van het Programma van Eisen. Tijdens de 
analysefase van het onderzoek werd duidelijk dat het PvE weliswaar evolueert in de tijd, maar wel degelijk 
wordt afgerond voorafgaand aan de ontwerpfase. Interessant is om te onderzoeken wat er dient te 
veranderen wanneer gekozen wordt voor een procesgang waarin definitiefase en ontwerpfase parallel 
lopen. Hierbij zal sprake zijn van een gefaseerde ontwikkeling van het PvE, van grof naar gedetailleerd. Dit 
principe komt ondermeer naar voren in het behandelde Functioneel Specificeren als onderdeel van Systems 
Engineering in bijlage 5. Wanneer het opstellen van het PvE parallelloopt aan het ontwerp zou een flexibel 
PvE bijvoorbeeld gunstig kunnen zijn. Een flexibel PvE maakt het mogelijk dat hier tijdens het proces nog 
aanpassingen aan kunnen worden gedaan. Echter is het in de praktijk prettig een startpunt vast te stellen 
waar je op terug kunt vallen (het PvE). Vraag in dit onderzoek zou dan ook zijn hoe je hier mee om gaat. Hoe 
geeft je een PvE dat nog kan veranderen voldoende status mee en hoe levert dit voldoende zekerheid? 

Het afstudeeronderzoek biedt de adviseurs verschillende handvaten om met de opdrachtgever en 
ontwerpende partijen te spreken over flexibiliteit. Interessant is echter om te kijken naar de mogelijkheden 
om een communicatiemiddel over flexibiliteit te gebruiken. Zo heeft Geraedts (eerder genoemd in hoofdstuk 
3) hiervoor het communicatiemiddei"Fiexis" bedacht. 

6.4 REFLECTIE OP DE RESULTAATVERWACHTING 
In feite is het niet nodig lang in te gaan op een reflectie op de resultaatverwachting. Kijkend naar de 
resultaatverwachting in paragraaf 1.1 0, opgesteld voor aanvang van het daadwerkelijke onderzoek, mag worden 
gesteld dat deze verwachting is uitgekomen. Zo is het verloop van het onderzoek en de verwachte 
verschijningsvorm van het eindresultaat ongewijzigd gebleven. Het vooraf opgestelde onderzoeksplan is dan ook 
haalbaar gebleken. 
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In onderstaande lijst zijn de bronnen opgenomen die geraadpleegd zijn bij het opstellen van zowel dit 
onderzoeksverslag als de bijbehorende bijlagen. De tussen haakjes geplaatste bronnen zijn wel geraadpleegd, 
maar hier wordt in het onderzoekverslag en de bijlage niet direct naar verwezen. 
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