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In deze bundel vindt u de bijlagen, behorend bij het afstudeerrapport 'De veranderende gebruiksvraag, hoe gaan 
we daar mee om?' 
De bijlagen zijn, uitgaande van het afstudeerrapport, zoveel mogelijk in chronologische volgorde opgenomen. 
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Hevo is een bureau voor onderzoek, advies en projectmanagement op het gebied van huisvesting en bouwen. De 
130 medewerkers van Hevo opereren landelijk vanuit een kantoor aan de A2 in 's-Hertogenbosch. Hevo is expert 
in het oplossen van huisvestings-en vastgoedvraagstukken. Hevo richt zich hierbij op vier verschillende sectoren: 
Gezondheidszorg, Overheid, Onderwijs en Wonen & Commercieel Vastgoed. Met de kennis waar iedere sector 
over beschikt, wordt een complete dienstverlening aangeboden: van strategische vastgoedadvisering en 
procesmanagement tot integrale huisvestingsoplossingen met resultaatgaranties. Voor zowel de publieke als 
private sector. (Hevo, 27.11.2007) 
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In deze bijlage vindt u de omschrijving van enkele begrippen die in het onderzoeksverslag naar voren komen. Het 
is belangrijk om te weten wat in het onderzoek precies onder deze begrippen wordt verstaan. Het is daarom 
verstandig om de inhoud van deze begrippen in een begripsomschrijving vast te leggen. 

Ambulante zorg 

AWBZ 

Bouwdelen 

Bouwkundige 
aanpassingen/ingrepen 

Flexibiliteit 

~sihrüwirw - --- - - -- - - - - · 
Gesproken wordt van ambulante zorg wanneer sprake is van een 
(ziekenhuis)opname zonder overnachting. De patiënt wordt hierbij alleen 
tijdens de daadwerkelijke behandeling opgenomen. 
De AWBZ is een volksverzekering voor ziektekostenrisico's waar je je als 
burger niet individueel voor kunt verzekeren.ledereen die in Nederland 
woont of werkt is verzekerd voor deze risico's en heeft recht op vergoeding 
van de AWBZ-zorg. Bij de AWBZ gaat het om medische tkosten die door 
vrijwel niemand op te brengen zijn, het dekt de zware geneeskundige 
risico's die niet onder de zorgverzekeringen vallen. (Minister ie van VWS. 19.02.2008) 

Constructie-technische onderdelen van het gebouw die een specifieke 
functie hebben en die eventueel afzonderlijk kunnen worden vervaardigd 
en aangebracht (bijv. binnenwanden, gevels) (Nico!aï en Dekker, 1991) 

Ingrepen, waarbij sloop van bouwdelen noodzakelijk is. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om het uitbreken, opbouwen of verplaatsen van 
wanden. 
'Zonder bouwkundige aanpassingen' of 'met eenvoudige bouwkundige 
aanpassingen' doelt op het gebruik van bouwkundige voorzieningen zoals 
schuifwanden of eenvoudig weg te nemen tussenwanden. 
Zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden. (Van Dale, 

0402.200B) In dit afstudeeronderzoek wordt onder flexibiliteit verstaan: 
gemakkelijk aanpasbaar aan de veranderende wensen en eisen van de klant 
en eindgebruikers. 

Flexibel bouwen 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 lhet 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. 

Gebouwdelen/gebouwgedeelten Ruimtelijke onderdelen van het gebouw (bijv. bouwblokken, vleugels) 

Gebruiksvraag 

Gezondheidszorgsector 

GGZ 

GOTIK-aspecten 

(Nico laï en Dekker. 1991) 

In dit afstudeeronderzoek wordt onder de gebruiksvraag verstaan: de 
ruimtelijk-functionele wensen en eisen van de klant en eindgebruikers. 

Sector gericht op de gezondheidszorg, dat als medische discipline een 
toegepaste wetenschap is die zich met de gezondheid van mensen 
bezighoudt. 

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling, zorg en 
begeleiding aan mensen met psychische problemen en stoornissen. Zij 
draagt bij aan de verbetering van de geestelijke gezondheid en kwaliteit 
van leven van de patiënt (Ton naer. 1999) 

De GOTIK-aspecten zijn de beheersaspecten Geld, Organisatie, Tijd, 
Informatie en Kwaliteit. 
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Klinische zorg 

Poliklinische zorg 

Klinische en poliklinische 
huisvesting 

Model 

Programma van Eisen 

Travee 

Werkmethode 

Zorg die niet poliklinisch of in dagbehandeling kan worden uitgevoerd. 
Meestal impliceert dit een opnameduur van meer dan 24 uur. Er is ten 
minste sprake van één overnachting. (Bouwcoll ege, 2003) 

Van Dale omschrijf het bijvoeg "ijk naamwoord 'klinisch' als 'op 
ziekteverschijnselen betrekking hebbend die bij onderzoek van een patiënt 
direct blijken'. De term 'kliniek' wordt door van Dale omschreven als een 
'inrichting waar patiënten verpleegd worden'. 
Met de term polikliniek bedoelt men een medische consultatie of kleine 
behandeling die een arts houdt in een instelling in plaats van in zijn eigen 
praktijk. De arts kan daarbij gebruik maken van de uitgebreidere technische 
en administratieve voorzieningen van deze instelling. Hierbij is geen 
opname in de instelling voorzien. 
Van Da,le omschrijft het bijvoeglijk naamwoord 'poliklinisch' als 'betrekking 
hebbend op een polikliniek'. De term 'polikliniek' wordt vervolgens 
omschreven als een 'inrichting waar niet-bedlegerige patiënten worden 
behandeld.' 
Het gebouwtype waar met dit onderzoek op zal worden gericht betreft 
klinische en poliklinische huisvesting voor de GGZ. Duidelijk wordt dus dat 
het hier huisvesting betreft waar zowel patiënten behandeld kunnen 
worden die na behandeling weer huiswaarts keren als patiënten waarvoor 
opname in de instelling noodzakelijk is. 
Vereenvoudiging van de werkelijkheid. 

Een geordende verzameling van gegevens, die de huisvestingsbehoefte 
weergeven. ISpekk1nk, 2006) 

De travee is de afstand tussen twee steunpunten in de lengterichting, of de 
afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. 
(Wikipedia, 18.08.2008) 

De wijze waarop afzonderlijke handelingen worden uitgevoerd en op elkaar 
aansluiten. 

De verschillende te onderscheiden flexibiliteitsvormen zijn in bovenstaande begrippenlijst niet aan bod 
gekomen. Deze worden uitvoerig behandeld in paragraaf 3.3.2 van het onderzoeksverslag. 
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In deze bijlage vindt u een overzicht van waar de centrale vragen en deelvragen in het onderzoeksverslag 
worden beantwoord. 

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

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 factoren op de klinische en poliklinische 

huisvesting voor de GGZ? 

- --

o.a. §2.5 en Bijlage 4 
Deze vraag komt op 
verschillende plaatsen aan 
bod. 

§2.5 + §3.4 
Bijlage4 

Bijlage 4 + §3.2 

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?" 

Deelvragen bij centrale vraag 2 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 ~n 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? 

Bijlage 5 

§2.3 

§2.3 

3.2 
§2.5 

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

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 effect en in welke zin? 

§3.5 + §3.6 
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3.2 Waar in het PvE en de werkmethode kan flexibiliteit worden opgenomen §3.5 + §3.6 
zodat rekening kan worden gehouden met de veranderende gebruiksvraag? 

3.3 Hoe kan deze flexibiliteit in het PvE worden ingepast en omschreven? §3.5 

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?" 

Deelvragen bij centrale vraag 4 zijn: 

Waar beantwoord? 
4.1 Volgens welke werkwijze kunnen de aanpassingen aan de huidige methoden Hoofdstuk 4 

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 Hoofdstuk 4 
bruikbaar zijn bij het opstellen van programma's van eisen met als doel de 
opdrachtgever in staat te stellen zïn vraag beter te stellen? 

10 I 



4.1 INLEIDING 
In deze bijlage zal de Nederlandse gezondheidsz.orgsector worden behandeld. Het geeft gedeeltelijk antwoord 
op de eerste centrale vraag van het onderzoek. Paragraaf 4.2 geeft een beknopte beschrijving van de opzet van 
het Nederlandse zorgstelsel en geeft daarmee invulling aan deelvraag 1.3 van het onderzoek. Het 
afstudeeronderzoek richt zich specifiek op de Geestelijke GezondheidsZorg. Om die reden zal de GGZ apart 
worden besproken in paragraaf 4.3. De zorginhoudelijke ontwikkelingen zullen aan bod komen in paragraaf 4.4. 
Tot slot komt de visie van het afstudeerbedrijf Hevo op de gezondheidszorgsector aan bod in paragraaf 4.5. 

Opmerking: De literatuurstudie is in de beginfase van het afstudeeronderzoek uitgevoerd Ook tijdens het 
onderzoek zijn aanvullende literatuurstudies uitgevoerd De resultaten hiervan zijn echter niet apart vastgelegd, 
maar direct verwerkt in het onderzoeksverslag. 

4.2 GEZONDHEIDSZORG IN NEDERLAND 
Deze paragraaf geeft samen met paragraaf 4.3 invulling aan deelvraag 1.3 uit het onderzoek (Hoe is de zorg in 
Nederland georganiseerd en welke rol heeft klinische en poliklinische huisvesting voor de GGZ hierin?) 
In hoofdstuk 1 van het onderzoeksverslag werd reeds duidelijk dat de Nederlandse zorgsector op het moment 
verschillende ingrijpende veranderingen doorgaat. De gezondheidszorg is als medische discipline een toegepaste 
wetenschap die zich bezighoudt met de gezondheid van mensen. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen 
het onderzoek, de studie en de kennis van gezondheid verstaan, maar ook de toepassing van deze kennis om de 
gezondheid te verhogen, ziekten te voorkomen of te genezen en het lichamelijk functioneren te verbeteren. 
De Nederlandse gezondheidszorg kent, in vergelijking met ons omringende landen, een grote variatie aan 
zorgverleners en voorzieningen. De gezondheidszorg in Nederland bestaat uit de volgende sectoren: 
ziekenhuiszorg (medisch-specialistische hulp en daarmee samenhangende verpleging en verzorging van 
patiënten), eerstelijnszorg (huisartsenzorg, farmaceutische zorg, tandartsenzorg, paramedische zorg en 
verloskundige zorg), verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en genees- en 
hulpmiddelen. (Rijksinstit uut voor Volksgezondheid en Milieu, 28.10.2007) Duidelijk wordt dat binnen de zorgsector tal van typen 
zorg kunnen worden onderscheiden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen decuresector (zorg gericht 
op herstel) en de caresector (deel van de zorgsector waarin de langdurige zorg wordt geleverd, te onderscheiden 
in de sectoren voor gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en hulpmiddelen). (Thesaurus 
Zorg en Welzijn, 13.1/)037) 

4.2.1 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG 
Duidelijk wordt dat het Nederlandse zorgstelsel getypeerd kan worden als een gecompliceerde organisatie met 
zeer uiteenlopende doelgroepen. Het Nederlandse zorgaanbod is door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) opgesplitst in vijf deelgebieden, te weten: preventie, cure, care, GGZ-MZ (Geestelijke 
GezondheidsZorg en Maatschappelijke Zorg) en Welzijn en Sport. (Ministerie van vw s, 19.02.2008) Binnen deze 
deelgebieden is bovendien nog een groot aantal deelgebieden te onderscheiden. Het is voor het onderzoek 
echter niet van belang hier verder op in te gegaan. Aangezien het onderzoek zich richt op de GGZ zullen de 
deelgebieden hiervan in de volgende paragraafwel aan bod komen. 
Naast de hiervoor genoemde verdeling bestaat er ook een verdeling in eerste (algemene zorg), tweede 
(specialistische zorg) of derde(intensieve zorg) lijns zorg. Behandeling begint vaak bij de huisarts (eerste lijn). 
Wanneer blijkt dat deze niet in staat is de patiënt te behandelen wordt doorverwezen naar een specialistische 
vorm van behandeling (tweede lijn). Indien deze behandeling niet voldoet kan ervoor worden gekozen om de 
cliënt op te nemen in een kliniek (derde lijn). (KiesBeter. 28ouoos) Deze onderverdeling zal voor de GGZ uitgebreider 
worden behandeld in paragraaf 4.3.3. 
Het College Bouw Zorginstellingen (CBZ), kortweg het Bouwcollege, houdt zich bezig met de huisvesting van 
intramurale gezondheidszorg. Hierbij gaat het om ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen 
voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. (CBZ, 2o.o2.2008) 

Het CBZ hanteert een onderverdeling voor de zorg in intramurale, transmurale (of semimurale) en extramurale 
zorg. Wanneer sprake is van een zorgaanspraak inclusief verblijf wordt gesproken van intramurale zorg. Wanneer 
hiervan geen sprake is wordt gesproken van extramurale zorg . Transmurale zorg betekent letterlijk: zorg over de 



muren heen. Hierdoor is het mogelijk dat patiënten eerder uit een ziekenhuis of instelling worden ontslagen en 
verder thuis worden verzorgd en verpleegd. 
Bij deze onderverdel,ing door het CBZ wordt allereerst een scheiding gemaakt op basis van het ziektebeeld of de 
aandoening van de cliënt en vervolgens op basis van de zwaarte van de aandoening en het type zorg dat hierbij 
benodigd is. (CB2, 200<\l In paragraaf 4.3 zal duidelijk worden dat deze onderverdeling overeenkomsten vertoont 
met de hiervoor genoemde verdeling in eerste, tweede of derdelijns zorg. 
Duidelijk wordt dat het Nederlandse zorgstelsel niet alleen gecompliceerd is, maar zich ook op meerdere 
manieren laat organiseren. De essentie van het zorgstelsel blijft echter het organiseren van medische 
voorzieningen voor de gebruiker. Dit principe is in Nederland grondwettelijk vastgelegd en zal worden 
behandeld in de volgende paragraaf. 

4.2.2 RECHT OP ZORG 
Het recht op gezondheidszorg en de kwaliteit hiervan staat vastgelegd in de Nederlandse grondwet. Artikel22 
van de grondwet verwoordt het recht op gezondheidszorg als 'een verantwoordelijkheid van de overheid ten 
aanzien van de kwaliteit, de beschikbaarheid, de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de 
bescherming van de gezondheid van burgers'. !Maastricht Un1v (" 'i~y, 1 9.ono~bl De regelgeving beslaat dus de aspecten 
kwaliteit, kosten en verspreiding van gezondheidszorg. 
Binnen Nederland wordt er op toegezien dat iedere burger deel kan (blijven) nemen aan de samenleving en 
gebruik kan maken van zijn of haar recht op zorg. Dit gebeurt onder andere door middel van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze zullen hieronder kort worden 
behandeld. 

ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN (AWBZ) 
De AWBZ is een volksverzekering voor ziektekostenrisico's waar je je als burger niet individueel voor kunt 
verzekeren. ledereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor deze risico's en heeft recht op vergoeding 
van de AWBZ-zorg. Bij de AWBZ gaat het om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn, het 
dekt de zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Op basis van AWBZ krijg je dan 
ook bijzondere ziektekosten vergoed, bijvoorbeeld kosten voor langdurige opname in een instelling). De AWBZ 
onderscheidt zeven soorten zorgen, welke ook wel'functies' worden genoemd. De zeven AWBZ-functies zijn: 
huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende 
begeleiding, behandeling en verblijf. uv,inisteri e "an WIS, 19.0UOOBJ 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) 
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. De Wmo zorgt er volgens het 
ministerie van VWS voor dat iedereen kan 'meedoen' in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk 
zelfstandig kan blijven wonen. Dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Zowel ouderdom, een handicap of 
andere 'moeilijkheden' kunnen er volgens het ministerie van VWS voor zorgen dat een volwaardige participatie 
in de maatschappij niet mogelijk is. Uitvoerder van deze wet is de gemeente. Zo is een van de taken van 
gemeenten om ervoor te zorgen dat wijken 'generatiebestendig' worden. IMinis ie.ir va ., v1vs, 19 cnoosJ 

4.2.3 PARTICUI.IER INITIATIEF 
In de voorgaande subparagraaf werd duidelijk dat de overheid de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit, 
verspreiding en kosten van de medische zorg in Nederland. Dit is voor de overheid geen eenvoudige klus. Een 
groot gedeelte de Nederlandse gezondheidszorg is gebaseerd op het zogenaamde 'particulier initiatief. Dit 
houdt in zorginstellingen in handen zijn van particuliere instellingen of stichtingen. De overheid heeft geen 
directe invloed op deze instanties. Om ervoor te zorgen dat de overheid de controle en invloed blijft houden over 
de gezondheidszorg zijn deze instellingen aan vele regels gebonden. Zorginstellingen moeten zich houden aan 
deze regels om hun taken uit te mogen voeren. (Boot en Knapen, 20~1) 

4.3 6EESTEI.IJKE 6EZONDHEIDSZOR6 
Het afstudeeronderzoek zal zich richten op het ontwikkelen van een PvE voor de Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGZ). Dit type zorg zal hier daarom wat uitgebreider worden behandeld. 
De Geestelijke Gezondheidszorg biedt behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen 
en stoornissen. Onder psychische stoornissen vallen onder meer schizofrenie, angststoornissen, dementie, 
verstandelijke handicap, ADHD en depressie (Ministerie van Volk sgezond li ~ id, Weliijn en S(lort, 04 .12.2007) De GGZ draagt bij aan 
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de verbetering van de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. cronnaer, 1999) Ook het 
voorkomen van psychische problemen kan worden gezien als taak van de GGZ. De GGZ streeft naar het 
bevorderen en herstellen van de geestelijke gezondheid en/ of het draaglijk maken en houden van duurzame 
psychische problemen. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 28.1 0.2007) De GGZ zit vaak tussen de bovengenoemde 
cure- en caresector in. Er is zowel sprake van de behandeling van patiënten, maar in sommige gevallen zijn 
patiënten niet in staat een zelfstandig leven te leiden en is (permanente) verzorging noodzakelijk. 

4.3.1 BETROKKEN PARTIJEN 
Het ministerie van VWS geeft aan dat in de GGZ zeven partijen een belangrijke rol spelen: 

Organisaties van cliënten en hun familieleden 
Beroepsverenigingen 
Zorgaanbieders 
Brancheorganisaties, waarin de zorginstellingen voor een groot deel verenigd zijn 
Zorgverzekeraars 
Zorg kantoren, die zorg en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar proberen af te 
stemmen 
Overheid. 

(Ministerie van VWS, 19.02.2008) 

BRANCHEORGANISATIE 
De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) is de brancheorganisatie voor de GGZ
instellingen. Het RIVM geeft aan dat, met uitzondering van de psychotherapeuten (zie paragraaf 4.3.3), vrijwel 
alle instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg lid zijn van deze vereniging. Naast de belangenbehartiging 
van haar leden, ondersteunt GGZ Nederland de zorgontwikkeling en kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 28.1 0.2007) 

4.3.2 TERREINBESCHRIJVING 
Het werkgebied van de GGZ wordt door het ministerie van VWS onderverdeeld in zes aparte circuits: volwassenen 
kinderen en jeugdigen, ouderen, forensische psychiatrie, verslavingszorg en preventie. (Ministerie van vw s, 19 o2.2oosJ 

Volgens de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) kan de GGZ in de volgende functies worden 
opgesplitst: 

(Collectieve) preventie 
Behandeling 
Begeleiding 
Verpleging en verzorging 
Bescherming 

(NRV, 1989) 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat naast de bovengenoemde functies ook 
rehabilitatie een taak is van de GGZ. Hierbij leren mensen met blijvende beperkingen zo goed mogelijk om te 
gaan met hun mogelijkheden. (Rijksinstituut voo, Volksgezondheid en Milieu, 28.1 0.200/) 

4.3.3 ORGANISATIE VAN DE GGZ 
Om een beknopt overzicht te kunnen geven van de organisatie van de GGZ is voornamelijk gebruik gemaakt van 
de gegevens van KiesBeter. KiesBeter.nl is een openbare zorgportal, gericht op alle volwassen inwoners van 
Nederland die vragen hebben over de zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. KiesBeter.nl wordt gemaakt door 
het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Opdrachtgever is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
KiesBeter geeft aan dat de GGZ vaak wordt ingedeeld in de eerste, tweede en derde lijn. Behandeling begint vaak 
bij de huisarts. Wanneer blijkt dat deze niet in staat is de patiënt te behandelen wordt doorverwezen naar een 
intensievere vorm van behandeling. 
KiesBeter is een openbare zorgportal, gericht op alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben over 
de zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. KiesBeter wordt gemaakt door het centrum voor Volksgezondheid 
Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Opdrachtgever is het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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4.3.3.1 Eerste lijn 
Onder de eerste lijn vallen de huisarts, eerstelijnspsycholoog en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). 
De eerstelijnspsycholoog biedt, in overleg met de huisarts, psychologische hulp. Voor patiënten die zijn 
doorverwezen naar een eerstelijnspsycholoog is een beperkt aantal gesprekken vaak voldoende om deze mensen 
te helpen. Het AMW is een gemeentelijke dienst. De hulpverlening die door het ANW wordt geboden is vrij 
toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Het ANW houdt zich vooral bezig met praktische en sociale 
problematiek. Het is een hulpverleningsvorm gericht op personen en gezinnen die moeilijkheden ondervinden in 
het maatschappelijk verkeer. 
De zorg in de eerste lijn kan getypeerd worden als makkelijk en eenvoudig en snel toegankelijk. Het betreft hier 
kortdurende hulpverlening. (KiesBeter, 28 01.2008) 

4.3.3.2 Tweede lijn 
Hulpverlening in de tweede lijn wordt uitgevoerd door psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. 
Voor hulp in de tweede lijn is een verwijzing nodig, die veelal door de huisarts wordt verleend. Hulpverlening in 
de tweede lijn is 'ambulant'. De hulpverlening is intensiever en duurt langer dan in de eerste lijn. 
In de gespecialiseerde GGZ in de tweede lijn wordt hulpverlening op verschillende manieren aangeboden. 
Onderscheid kan worden gemaakt in ambulante hulpverlening~ in een instelling of door zelfstandig gevestigde 
hulpverleners, of in de vorm van dag- of deeltijdbehandeling. 
Ambulante hulpverlening houdt in dat de een cliënt voor elke behandelingsafspraak naar een instelling komt, 
daar wordt behandeld en vervolgens weer vertrekt. Voor ambulante behandeling door een instelling is een 
verwijzing nodig van de huisarts of een eerstelijnspsycholoog. 
Er is echter ook ambulante behandeling buiten een instelling om, in een zelfstandige praktijk. Hier kan iemand 
met een probleem zich zonder verwijzing en indicatie laten behandelen. 
In sommige gevallen is ambulante behandeling niet voldoende. In dat geval kan gekozen worden voor deeltijd
of dagbehandeling. De behandeling kan dan intensiever worden doordat patiënten dagdelen of dagen 
behandeld worden. Na de behandeling vertrekt de patiënt echter wel1 weer. Deeltijdbehandeling vindt plaats bij 
een GGZ-instelling, psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of van een academisch ziekenhuis. 
(KiesBeter, 78 01.2008) 

PSYCHOLOOG 
Er zijn drie soorten psychologen: eerstelijnspsychologen, gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen. 
Er is hier sprake van een toenemende specialisatie. Een eerstelijnspsycholoog kan zich specialiseren tot 
gezondheidszorg en vervolgens tot klinisch psycholoog. 

PSYCHIATER 
Een psychiater houdt zich bezig met de behandeling van psychische stoornissen. Een psychiater is door zijn titel 
als arts de enige persoon binnen de GGZ die de bevoegdheid heeft om een patiënt medicijnen voor te schrijven. 
Zijn behandeling richt zich dan ook op stoornissen waarbij medicijnen een belangrijke rol spelen, zoals 
schizofrenie, depressie, verslaving en psychose. 
Psychiaters zijn zowel werkzaam in de tweede lijn (ambulant) als in de derde lijn (klinisch). 

PSYCHOTHERAPEUT 
Na een studie psychologie, geneeskunde, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde kan iemand zich 
specialiseren tot psychotherapeut. Psychotherapie is een vorm van behandeling die zich richt op het verhelpen 
van psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen. 
Ook psychotherapeuten werken zowel in de tweede lijn in de ambulante behandeling als in de derde lijn. 

4.3.3.3 Derde lijn 
Indien ambulante of deeltijdbehande1ling niet voldoet dan kan worden gekozen om de cliënt op te nemen in een 
kliniek. Dit kan een algemeen psychiatrisch ziekenhuis zijn, een psychiatrische afdeling van een algemeen 
ziekenhuis of van een academisch ziekenhuis, of in een zogenaamd herstellingsoord. Wanneer hiervan sprake is 
wordt gesproken van hulpverlening in de derde lijn. 



4.3.4 WET- EN REGELGEVING BINNEN DE GGZ 
De wet- en regelgeving die van toepassing is op de GGZ is divers en complex. Het ministerie van VWS geeft aan 
dat deze wet- en regelgeving betrekking heeft op de kernaspecten van de zorg, namelijk rechtsbescherming van 
cliënten, de kwaliteit van de zorg en de financiering en de kosten van de zorg. (M in i s t er i e v~n vws, 19.02.2008) 

WEITEN TER BESCHERMING VAN DE CLIËNT 
In de afgelopen jaren zijn enkele wetten tot stand gekomen die de positie van de cliënten in de gezondheidszorg 
versterken, waaronder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet klachtrecht 
cliënten zorginstellingen. (Min isterie van vws, 19.02.2008) 

Het ministerie van VWS geeft verder aan dat de rechtspositie voor cliënten die onder de hoede van justitie vallen 
is geregeld in verschillende beginselenwetten. Het gaat hier om de Penitentiaire Beginselenwet (1997), de 
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (1977) en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 
(1999). (Ministerie van VWS, 19.02.2008) 

WEITEN TERWAARBORGING VAN DE KWALITEITVAN DE ZORG 
Om de kwaliteit van de zorg in de GGZ te kunnen waarborgen is er allereerst de Wet kwaliteit zorginstelling en. 
Daarnaast biedt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) juridische kaders voor 
scholing en certificering van professionals die werkzaam zin in de GGZ. (Ministerie va n vws, 19.02 2008) 

WEITEN VOOR DE FINANCIERING 
Het ministerie van VWS geeft aan dat ook de financiering van de GGZ complex is, mede doordat de financiering 
van de sector sterk in beweging is als gevolg van de nieuwe wetgeving. 
Het ministerie van VWS geeft verder aan dat bij de regelgeving en financiering van de GGZ nog grotendeels 
wordt uitgegaan van een scheiding tussen de hiervoor besproken ambulante, semimurale en intramurale zorg. In 
de praktijk is dit onderscheid volgens het ministerie echter aan het verdwijnen. Dit wordt veroorzaakt door het 
feit dat GGZ-instellingen fuseren, maar ook het ontstaan van zorgprogramma's waarin verschillende 
ketenaanbieders participeren kan als oorzaak worden aangewezen. Het ministerie van VWS definieert een 
zorgprogramma als 'een samenhangend aanbod van geestelijke en andere gezondheidszorg voor een 
omschreven groep van hulpvragers, die bijvoorbeeld gekenmerkt wordt door een specifieke diagnose of 
zorg behoefte. (Ministerie van VINS, 19 02.2008) 

4.4 ZORGINHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN 
In deze paragraaf komen de zorginhoudelijke ontwikkelingen aan bod die voor het onderzoek relevant zijn . 
Allereerst zal worden ingegaan op de ontwikkelingen die betrekking hebben op de gehele 
gezondheidszorgsectoL Vervolgens zal in paragraaf 4.4.2 specifiek worden ingegaan op de ontwikkelingen in de 
geestelijke gezondheidszorg. Paragraaf 4.4.3 bespreekt de veranderende gebruiksvraag in de zorg. Tot slot zullen 
in paragraaf 4.4.4 de ontwikkelingen met betrekking tot flexibiliteit aan bod komen. 

4.4.1 ONTWIKKELINGEN BINNEN DE GEZONDHEIDSZORGSEGOR 
De (gezondheids-)zorgsector staat onder hoge druk. Demografische ontwikkelingen leiden tot een groeiende 
vraag naar zorg en aandacht. (Heijmans, 7006) Huisvesting in de gezondheidszorg voldoet in veel gevallen niet meer 
aan de eisen van cliënten 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) 

4.4.1.1 Wijzigingen wet- en regelgeving 
In Nederland zijn veel van de ontwikkelingen in de zorgsector het gevolg van politieke beslissingen. Zo ook de 
invoering van de marktwerking, wat gezien kan worden als de voor dit onderzoek belangrijkste en meest 
relevante ontwikkeling in de gezondheidszorgsectoL Vanaf eind jaren '80 speelt de politiek met het idee om de 
marktwerking binnen de zorgsector te introduceren. Met de invoering van de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de 
Wet toelating zorginstellingen (WTZi) per 2006 heeft de overheid daadwerkelijk actie ondernomen. 

ZORGVERZEKERINGSWET 
Het verdwijnen van de scheiding tussen het ziekenfonds en de particuliere verzekering kan gezien worden als 
een wetwijziging met een grote impact op de zorg. Met het ingaan van de Zvw komen de Ziekenfondswet (ZFW) 
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en de Ziektekostenverzekering (WTZ) te vervallen. Hiermee beoogd de overheid om zorgverzekeraars een 
sterkere positie te geven op de zorg inkoopmarkt. De overheid beoogd hier tegelijkertijd mee de zorgvragers een 
sterkere positie te geven als gevolg van de acceptatieplicht van verzekeraars. 

WET TOELATING ZORGINSTELLINGEN 
Een andere wetswijziging is de invoering van de hiervoor genoemde WTZi per 2006. Deze wet dient om de 
verandering van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt te bewerkstelligen. Zorginstellingen 
moeten een toelating hebben om zorg te mogen leveren die ten laste komt van de hiervoor genoemde 
Zorgverzekeringswet of de AWBZ. Wanneer een zorginstelling gaat (ver)bouwen moet in sommige gevallen 
bovendien een vergunning worden aangevraagd. De WTZi regelt dit. De WTZi is in werking getreden met als doel 
om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creëren, door minder 
overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van zorg instellingen. (Ministerie van Vo lksgezondheid, Welzijn en Sport, 
20 07.2008) 

Het ministerie van VWS geeft aan dat de overheid met de invoering van de Zvw en de WTZi hoopt de markt te 
stimuleren om een vraaggestuurde handelswijze te gaan hanteren. (VWS, 2005) 

Na de invoering van de hiervoor genoemde WTZi volgt er een aanloopperiode en een overgangsperiode van zes 
jaar. In die tijd kunnen instellingen wennen aan de bedrijfsrisico's die de verantwoordelijkheid voor de 
investeringen met zich mee brengt. Per 2012 heeft de invoering volledig plaatsgevonden en zijn instellingen 
volledig verantwoordelijk voor de kapitaallasten van huisvesting. Zij dragen dan het volledige risico voor de 
investeringen in huisvesting en kosten van instandhouding (de kapitaaiJasten). (fvl;~ i < t e,·ie van Volksgezondheid, Vvellijn en 
Sport, 20.02.2008) 

De marktwerking en de economische wetmatigheden dwingen instellingen tot efficiency en kostenbeperking. 
Zoals hiervoor al duidelijk werd heeft de nieuwe wetgeving in de zorgsector tot gevolg dat zorgverleners de 
komende jaren zelf verantwoordelijk worden voor de huisvestingslasten (de curesector vanaf 1-1-2008 en de 
caresector vanaf 1-1-2009). Directies en besturen van zorginstellingen krijgen hierdoor meer vrijheden en 
verantwoordelijkheden om te investeren in vastgoed. rstrukton, 14.112007) Na de hiervoor genoemde 
overgangsperiode 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 dan zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van zorgvoorzieningen. Als 
gevolg van de nieuwe regelgeving worden zowel instellingen uit decuresector als de caresector zelf 
verantwoordelijk voor vastgoedrisico's als leegstand en boekwaardeproblemen. Dit kan gezien worden als een 
enorme verandering ten opzichte van de voorheen risicoloze situatie van huisvesting in de gezondheidszorg. 
(Brouns, 2005) Zorginstellingen hebben altijd kunnen rekenen op rugdekking van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die in vastgoedzaken zekerheid gaf over vastgoedrisico'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. (Minis terie van 

Volksgezondheid, Welzijn en sport, 04.1 2.2007) 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. De nieuwe wetgeving maakt het noodzakelijk om de 
exploitatiekosten van huisvesting in kaart te brengen. Zorginstellingen die voortaan slim met hun vastgoed 
omgaan, zullen gemakkeiUk tot een positief exploitatieresultaat komen. (Brouns. 2005) Het wordt in die sector 
daarom meer dan ooit van belang om al in een vroeg stadium na te denken over exploitatieconsequenties van 
ontwerpkeuzes. ( Regieraad Bouw en PSIBouw. 2006) De huisvestingslasten worden onderdeel van de kostprijs. Daarmee is 
huisvesting een essentiële factor in de zich snel ontwikkelende concurrentieverhoudingen tussen instellingen. 
(S trukton, 14.11 .2007) 

4.4.1.2 Wijzigingen bekostiging en strategisch vastgoedbeleid 
Voor de bouw in de gezondheidszorg betekenen deze ontwikkelingen dat het steeds belangrijker wordt op 
strategische wijze om te gaan met gebouwen en locaties. (CBZ, 2005) Het draait er hierbij om dat het vastgoed 
optimaal bijdraagt aan het functioneren van de instelling op zowel de korte als lange termijn. Hiervoor werd al 
duidelijk dat als gevolg van de nieuwe wetgeving er een overgang plaatsvindt van de huidige budgetbekostiging 
naar prestatiebekostiging. Hierbij verandert de wijze waarop de kosten van het vastgoed en de zorg worden 
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vergoed. Er komt, in zowel decure-als de caresector, één eenheid op basis waarvan de bekostiging en 
vergoeding plaatsvindtin decuresector zijn dit de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC) en in de 
caresector de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP). Dit moet leiden tot transparantie in de instellingsbudgetten, 
doordat hierdoor een eenduidige productstructuur ontstaat waaraan alle instellingen hun kosten moeten 
toerekenen. Op basis van een diagnose wordt voor de cliënt een zogenaamde 'functie' omschreven. (Ministerie van 

Vo lksgezondheid, Welzijn en Sport, 2005 ) Afhankelijk van de functie geeft het recht op een budget voor de financiering van 
één van de zeven AWBZ-functies zoals behandeld in 4.2.2: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, 
verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. (Minister ie van vws, 
19.02.2008) Voor elke functie is in de bekostigingsstructuur een vergoeding vastgesteld die is opgebouwd uit een 
basismodule voor reguliere zorg en een of meerdere opslagmodules voor bijzondere leveringsvoorwaarden of 
een bijzonder cliëntprofieL (MiniSterie van Volksgezondheid, We lzijn en Sport, 2005) De vergoeding die de zorginstelling 
ontvangt is dus afhankelijk van het aantal cliënten dat onder behandeling is en het de typen functies die aan 
deze cliënten worden toegekend. Aangezien de vergoeding wordt toegekend op basis van deze 'productie' 
ontvangen zorginstellingen niet langer vergoeding voor de 'onbenutte meters'. Het wordt daarom van belang 
vastgoed te realiseren dat aansluit bij vraagfluctuaties. Wat betreft het vastgoedbeheer zal de benadering van de 
Tot al Costs of Ownership (TCO) en de aandacht voor flexibiliteit hier een rol spelen. 

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel, zo snel dat ieder ziekenhuis al na pakweg 1 5 jaar technologisch 
sterk verouderd is. Het gebouw is dan nog lang niet afgeschreven en moet eigenli~k 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 dit te voorkomen. 
( Regieraad Bouw en PS I Bouw, 2006) 

4.4.1.3 Ontwikkelingen met betrekking tot de zorgvraag 
Om een beknopt overzicht te kunnen geven van de voornaamste ontwikkelingen en trends binnen de vraagzijde 
van de gezondheidszorg is voornamelijk gebruikt gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 
De eerder genoemde vergrijzing van de bevolking in Nederland is een eerste trend die zich momenteel voordoet. 
Als gevolg van het feit dat de zogenaamde babyboom generatie de seniorenleeftijd (55+ jaar) bereikt zal de 
gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking in het komende decennia sterk toenemen. (C BS, 21.022oosJ 

Duidelijk zal zijn dat als direct gevolg van de vergrijzing de omvang van de zorgvraag zal toenemen. 
Ook de zogenaamde ontgroening van de bevolking is hier debet aan de toename van de gemiddelde leeftijd van 
de Nederlandse bevolking. Onder deze ontgroening wordt de afname van het aantal geboorten per ouder 
verstaan. Diverse factoren worden als oorzaken hiervoor aangewezen, waaronder financiële motieven en een 
verminderde invloed van de religie. Dit laatste doelt op het grote 'katholieke gezin' met veel kinderen wat niet 
meer bestaat. (CBS, 2102.2ooaJ 

Het CBS stelt dat het doorzetten van deze ontgroening in de toekomst, in tegenstelling tot de gevolgen van de 
vergrijzing, geen gegeven zijn. Vanaf het begin van de jaren '90 heeft namelijk een lichte stijging plaatsgevonden 
in het aantal geboorten per ouder. Het is volgens het CBS echter lastig in te schatten of deze stüging door zal 
zetten. (CBS, n ovoo8J 
Ook de toename van de gemiddelde levensverwachting, naast de toename van het aantal ouderen, kan als trend 
genoemd worden. Het CBS geeft aan dat de gemiddelde levensduur in 2030 ten opzichte van 2007 met 2 jaar zal 
toenemen. In het jaar 2050 wordt zelfs gesproken van een toename van 3 jaar. Als oorzaken hiervoor noemt het 
CBS de verbetering van medicamenten, voeding en zorg. (CBS, 21 022oosJ 

Hiervoor werd duidelijk dat de omvang van de zorgvraag zal toenemen als gevolg van de vergrijzing. De 
zorgvraag neemt echter ook toe door de toename van zogenaamde 'welvaartziekten', waaronder hart- en 
vaatziekten en overgewicht en de toename van psychische aandoeningen, waaronder dementie. Het 
Kenniscentrum Wonen-Zorg, onderdeel van Aedes (vereniging van woningcorporaties) en ActiZ (organisatie van 
zorgondernemers), geeft aan dat de zorgvraag toeneemt doordat ziektes of aandoeningen eerder worden 
gesignaleerd en daardoor in een eerder stadium worden behandeld. Ook de leeftijdsverwachting na signalering 
van een ziekte of aandoening stijgt. Kenniscentrum Wonen-Zorg geeft aan dat uit een het onderzoek 'Zorg voor 
Gezondheid' van het RIVM blijkt dat Nederlanders niet alleen steeds ouder worden, maar ook langer gezond 
blijven. (Kenniscentrum Wonen-Zorg, 21.02.2008) 

Ook het ministerie van VWS geeft in haar bundel 'niet voor later zorg' aan dat de vraag naar zorg de komende 
jaren fors toe zal nemen als gevolg van de vergrijzing, maar ook door andere oorzaken. Het ministerie van VWS 



geeft aan dat de stijging van de zorgvraag de komende jaren op vrijwel alle terreinen in de zorg zichtbaar zal 
worden. Als voorbeeld noemt het ministerie van VWS de stijging in het aantal contacten van patiënten met de 
huisarts. Deze zullen stijgen van 114 miljoen contacten per jaar nu, naar maar liefst 170 miljoen in 2020. Het 
ministerie van VWS noemt daarnaast als voorbeeld het percentage personen dat medicijnen krijgt 
voorgeschreven. De groep medicijngebruikers is in de afgelopen 20 jaar met bijna een derde toegenomen. De 
verwachting is dat deze stijging in de toekomst zal doorzetten. Voor allerlei vormen van zorg geldt dus dat er 
sprake is van een toename in het beroep dat hier door de bevolking op wordt gedaan. 
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ]007) 

Samenvattend kan gesteld worden dat demografische, epidemiologische en sociaal culturele veranderingen 
allen bijdragen aan de stijgende vraag naar zorg. Op demografisch gebied krijgen we de komende jaren te maken 
met de hiervoor geschetste een 'dubbele vergrijzing'. Niet alleen neemt het aantal ouderen toe, ouderen worden 
ook steeds ouder. Op epidemiologisch gebied krijgen we te maken met een toename van voornamelijk 
chronische ziektes. Tot slot is op sociaal cultureel gebied een ontwikkeling waarneembaar waarbij patiënten 
steeds mondiger worden en meer zeggenschap krijgen over de eigen verzorging. Het ministerie van VWS geeft 
aan dat over het algemeen wordt aangenomen dat ook dit meer werk voor hulpverleners betekent. Zo zal in 2020 
21% van de totale werkgelegenheid door de bedrijfstak zorg in beslag wordt genomen. (iviiilistene van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 2007) 

4.4.1.4 Ontwikkelingen met betrekking tot het zorgaanbod 
Verschi.Jiende ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de zorg zijn in deze paragraaf al eens besproken. Zo werd 
al duidelijk dat per 2006 de marktwerking voor zorginstellingen is ingevoerd. De zorgmarkt krijgt hierdoor meer 
verantwoordelijkheden. Verschil ten opzichte van de situatie voor de intrede van de marktwerking is volgens het 
CBZ dat zorginstellingen te maken krijgen met concurrenten. (College Bouw Zorg instel lingen, 20051 

Met de invoering van marktwerking in de zorg ontstaan meer keuzemogelijkheden voor de consument en wordt 
beoogd dat marktpartijen doelmatiger en efficiënter met hun middelen omgaan. Het CBZ geeft aan dat het doel 
van de marktwerking is om te zorgen voor een breder en kwalitatief beter aanbod en een doelmatigere werking 
van de zorgsector. De verwachting is dan ook dat dit zalleiden tot een betere kostenbeheersing waarmee een 
explosieve toename van de zorgkosten voorkomen kan worden. (College Bouw Zorgins tellingen, 20051 

Wanneer gekeken wordt naar de belangrijkste partijen in de nieuwe situatie dan komen drie partijen naar voren, 
te weten: de zorgconsumenten, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Deze drie partijen zullen hier 
afzonderlijk worden behandeld. 
Een eerste belangrijke partij betreft de zorgconsumenten. Een belangrijke ontwikkeling voor consumenten is dat 
zelf bepaald kan worden voor een zorg instelling, weliswaar binnen een aantal gestelde grenzen. De consument 
krijgt meer keuze in de zorgaanbieders. Hier tegenover staat wel dat hierin van de consument eigen initiatief 
verwacht wordt en de kosten van het eigen risico en de eigen bijdrage toenemen. 
Naast de consumenten zijn ook de zorgaanbieders een belangrijke partij in de nieuwe situatie. Voor de 
zorgaanbieders speelt de concurrentie, als gevolg van de invoering van de marktwerking, een grote rol. Zij zullen 
elkaar moeten beconcurreren ten gunste van de consument. Daarnaast zullen zij met zorgverzekeraars moeten 
onderhandelen willen ze voorkomen dat geen zorg mogen verlenen aan de cliënten van deze verzekeraars. 
Een andere belangrijke ontwikkeling in de nieuwe situatie is dat zorgaanbieders niet langer worden afgerekend 
op basis van de gemaakte (huisvesting)kosten, maar op basis van de hoeveelheid zorg die zij bieden. Dit is 
hiervoor al besproken. 
Als derde belangrijke partij kunnen de zorgverzekeraars genoemde worden. De zorgverzekeraars zijn verplicht 
tot het leveren van kwalitatieve zorg. Zij zullen hiervoor de zorg moeten inkopen bij zorginstellingen en andere 
zorgaanbieders. In de nieuwe situatie mogen klanten niet meer worden geweigerd op basis van hun 
ziekteverleden. (Co llege Bouw 7orgins tellingen, I 1.02.2008) 

De overheid ziet er op toe dat het publieke belang niet in het geding komt. In Nederland vindt het toezicht plaats 
door de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) en de Nederlandse Mededingings Authoriteit (NMA). (Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 20.02 .2008) 

4.4.1.5 Technologische ontwikkelingen 
Natuurlijk spelen ook de technologische ontwikkelingen een rol in de zorgsector. Al eerder kwam aan bod dat 
ontwikkelingen in de zorg dusdanig snel gaan dat gebouwen vaak snel verouderd zijn, terwijl ze eigenlijk nog 
decennia mee moeten. Ook de technologische ontwikkelingen zijn hier debet aan. 
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In de zorg wordt de vraag om efficiënte oplossingen die het mogelijk maken om meer te doen in minder tijd 
steeds groter. Ook vanuit de aanbodzijde worden echter nieuwe ontwikkelingen op de markt gezet. Naast de 
ontwikkelingen naar aanleiding van bovenstaande market-pullleidt dus ook de technology-push tot nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg. Een voorbeeld van de technologische ontwikkelingen binnen de zorgsector is de 
domotica. Domotica maakt hulp op afstand en verschillende vormen van monitoring mogelijk. Deze 
ontwikkeling, die voornamelijk binnen de caresector een rol speelt, maakt het voor cliënten mogelijk om langer 
zelfstandig te blijven wonen. Bovendien leidt het tot een verhoogde veiligheid en leefbaarheid van de cliënt. 
Het ministerie van VWS geeft in haar bundel'niet voor later zorg' aan dat medisch technologische 
ontwikkelingen de zorg steeds beter maken. Zo leiden nieuwe inzichten tot nieuwe en betere 
behandelmethoden waardoor de kwaliteit van het leven toeneemt. Het ministerie van VWS geeft aan dat de 
verwachting is dat ook de komende decennia medische ontwikkelingen voor allerlei nieuwe en verbeterde 
behandelingen zullen zorgen. Zo zal een groeiend inzicht in de genetica nieuwe mogelijkheden met zich 
meebrengen. 
Als gevolg van technologische ontwikkelingen zullen, over de gehele zorg bekeken, het aantal behandelingen 
toenemen. Het ministerie van VWS geeft echter aan dat technologische ontwikkelingen op sommige vlakken 
echter ook kunnen leiden tot een vermindering van de zorgvraag. Als voorbeeld wordt hier genoemd dat 
patiënten met behulp van ICT en de hiervoor genoemde domotica langer zelfstandig kunnen leven. (Ministerie. van 
Volksgewndheid, Well ijn en Sport, 2007) 

4.4.1.6 Vastgoedontwikkelingen 
Naar aanleiding van de hiervoor besproken ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, vraag en aanbod zullen 
ook ontwikkelingen in het vastgoed van zorginstellingen optreden. Hier zal kort op enkele van deze 
ontwikkelingen kort worden ingegaan. 
De voorheen risicoloze situatie van huisvesting in de gezondheidszorg is in paragraaf 4.4.1.1 al aan bod geweest. 
In deze situatie ontvingen zorginstelling met een WZV-vergunning (Wet Ziekenhuis Voorzieningen) op basis van 
nacalculatie een vergoeding voor het in gebruik zijnde vastgoed. Deze vergoeding bestond uit de kosten voor 
rente, afschrijving en de kosten die de instelling had gemaakt ten behoeve van de instandhouding en functionele 
aanpassingen. Het Ministerie van VWS geeft aan dat het nadeel van deze oude situatie is dat zorginstellingen 
vaak overcapaciteit hadden door de gedachtegang dat het 'altijd wel eens van pas komt'. Een ander nadeel is dat 
het vastgoed wordt gezien als 'aanhangsel van zorg' en niet als productiemiddel. {Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, 2005) 

De gebouwde vierkante meters waren voor de zorginstellingen in de oude situatie vrijwel gratis. Na goedkeuring 
door het bouwcollege was de vergoeding van de bouwkosten en de kosten voor instandhouding gegarandeerd 
voor de levensduur van het vastgoedobject. De zorginstellingen liepen dan ook nauwelijks risico op hun 
vastgoed. In de nieuwe situatie wordt onbenut vastgoed niet vergoed. Daarnaast wordt het kwaliteitsniveau 
gezien als een methode om de concurrentie met andere instellingen aangegaan. Beide ontwikkelingen leiden 
ertoe dat er niet meer wordt gericht een maximaal aantal vierkante meters, maar op minder, maar betere 
vierkante meters. (CBZ, 2006J 

Het is in het verleden van de zorg gebruikelijk geweest dat bij het ontwikkelen van vastgoed de eerste doelgroep 
als uitgangspunt werd gebruikt voor het opstellen van de functionele eisen. Doordat verkoop van het 
vastgoedobject aan het eind van de functionele levensduur hierbij zelden een aandachtspunt was ontstond 
inflexibel en niet courant vastgoed. Dit leidde tot sloop of hoge verbouwing- of herontwikkelingskosten. 
Een ontwikkeling binnen de zorg is het streven naar zoveel mogelijk courant en flexibel vastgoed. Door aandacht 
voor diverse vormen van flexibiliteit (o.a. organisatorisch, proces en product) streeft strategisch vastgoedbeheer 
naar optimalisatie van het gebruik. Hiermee is het mogelijk om een hogere functionele en verkoopwaarde voor 
het zorgvastgoed te realiseren. Bij creëren van flexibiliteit bij het ontwikkelen van zorgvastgoed dient wel 
doelgericht te gebeuren. 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. (CBZ, 2oos_2J 

In de toekomst zal de concurrentiepositie van de zorginstelling mede worden bepaald door de mate waarin deze 
aansluit bij de eisen en wensen van de zorgconsument Het CBZ geeft aan dat hierin meer subjectieve factoren 
ook een rol gaan spelen. Hier kan gedacht worden aan de vormgeving en de kwaliteit van de zorg, die het voor de 
cliënt aantrekkelijk maken om de zorg van een bepaalde instelling af te nemen. (CBZ, l006) 

In paragraaf 4.4.2. zal verderworden ingegaan op de ontwikkelingen die specifiek betrekking hebben op de GGZ. 
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4.4.1.7 Rol van de adviseur 
Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is de verwachting dat de rol van de adviseur in het proces zal 
veranderen. Voorheen waren zorginstellingen gebonden aan de eisen gesteld door het College Bouw 
Zorginstellingen (Bouwcollege). Naast de minimale eisen stelde het Bouwcollege ook de bovengrens van de 
ontwikkeling vast. De adviseur speelde in dit proces de rol van kenner van de regelgeving en mogelijkheden om 
te komen tot maximalisatie van het aantal vierkante meters. De kosten voor onderhoud en beheer van deze 
vierkante meters speelde geen rol, deze werden immers volledig vergoed. 
In de nieuwe situatie beginnen zorginstellingen in te zien dat ze risico gaan lopen op hun vastgoed en dat dit 
vastgoed beschouwd moet worden als productiemiddel. Zij beginnen dan ook in te zien dat hun positie ten 
opzichte van het vastgoed om verandering vraagt. In deze nieuwe situatie is de rol van de adviseur meer die van 
kennisbron om te komen tot een nieuwe vastgoedbenadering voor de zorginstellingen. 

4.4.2 ONTWIKKELINGEN BINNEN DE GGZ 
De ontwikkelingen die besproken zijn in de voorgaande subparagraaf zijn ook van toepassing op de GGZ. Zo 
geeft het ministerie van VWS geeft aan dat inmiddels ook binnen de GGZ de modernisering van de AWBZ speelt. 
(Ministerie van Volks ge2ondheid, Wellijn en Sport, 20 02.2Ö08) In deze subparagraaf worden als toevoeging hierop enkele 
ontwikkelingen specifiek voor de GGZ besproken. Hoewel enkele ontwikkelingen niet direct bepalend zijn voor 
het onderzoek worden ze voor de volledigheid kort genoemd. Tot slot worden de gevolgen van deze 
ontwikkelingen voor de bouwkundige zorginfrastructuur besproken, waarmee deelvraag 1.4 van het onderzoek 
(Welke invloed hebben de bepalende factoren op de klinische en poliklinische huisvesting voor de GGZ?) deels 
wordt beantwoord. 

4.4.2.1 Ontwikkelingen volgens het Ministerie van VWS 
Het Ministerie van VWS geeft op haar website een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de GGZ. 
Deze ontwikkelingen zullen hier kort worden besproken. 

HERPOSITIONERING 
Eind 2003 heeft de toenmalige minister van VWS enkel'e samenhangende maatregelen gepresenteerd die de GGZ 
de komende jaren ingrijpend zullen veranderen. Een deel van deze maatregelen was al eerder in gang gezet en 
een deel zou pas enkele jaren later van kracht worden. Het ministerie van VWS geeft aan dat de hier bedoelde 
maatregelen zeer ingrijpende gevolgen hebben. Naar aanleiding van het rapport 'Zorg van velen', van de 
Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid, concludeerde de minister dat de gespecialiseerde hulp bij 
psychische stoornissen vrijwel het exclusieve domein is van zogenoemde 'grote regionale monopolide 
instellingen'. Volgens de minister is dit enerzijds toe te wijzen aan de door de overheid gestimuleerde fusiegolf in 
de GGZ. Anderzijds noemt hij de verbreding van het zorgaanbod binnen de GGZ, waardoor GGZ-organisaties nu 
een totaalpakket aanbieden van behandeling, welzijnszorg en dagbesteding. Deze organisatievorm leidt volgens 
het ministerie van VWS tot een geïntegreerd zorgaanbod binnen de GGZ, wat met name voor chronische 
patiënten grote voordelen heeft. De minister ziet echter ook belangrijke keerzijden aan deze ontwikkeling. Zo is 
de GGZ naar zijn mening te veel op zichzelf gericht. Hierdoor is er te weinig samenhang met de somatische 
gezondheidszorg, de algemene welzijnszorg, de maatschappelijke zorg en de openbare gezondheidszorg. De 
minister noemt dit een nijpend probleem, omdat veel cliënten naast psychische ook somatische en praktische 
problemen hebben. Daarnaast noemt de minister het feit dat deze integrale organisatievorm binnen de GGZ bij 
uitstek geschikt is voor de zorg voor chronische patiënten, terwijl het overgrote deel van de GGZ-cliënten juist 
kortdurende zorg nodig heeft. 
De minister noemt daarnaast de doelmatigheid die niet wordt gestimuleerd door de monopoliepositie van de 
grote regionale GGZ-instellingen en de vanzelfsprekendheid waarmee ze hun budget ontvangen. Tot slot is de 
minister van mening dat de breedte van het zorgaanbod (de GGZ is zowel een zorg- als een welzijnssector) leidt 
tot een diffuus verwachtingspatroon. (Min isterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 20.02.2008) De minister heeft op grond 
van deze probleemstelling drie basisprincipes voor de toekomst van de GGZ geformuleerd. Deze drie inhoudelijk 
basisprincipes voor de toekomst van de GGZ moeten leiden tot een herpositionering van de GGZ. Op de eerste 
plaats is de kerntaak van de GGZ 'het behandelen van mensen met psychische stoornissen en het beperken van 
de gevolgen van deze stoornissen'. Die missie is volgens de minister vergelijkbaar met die van de somatische zorg 
en het ligt volgens de minister dan ook voor de hand om de GGZ uiteindelijk te integreren in de algemene 
curatieve gezondheidszorg. Daarnaast noemt de minister dat beter rekening moet worden gehouden met de 
diversiteit in ernst en chronicitelt van klachten in de organisatie van de zorg voor mensen met psychische 
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stoornissen. Hierbij krijgt een patiënt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en 
korte vorm van behandeling aangeboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek. Pas als 
deze minimale interventie onvoldoende effect heeft, wordt naar een intensievere interventie overgegaan. 
Tot slot moet er volgens de minister meer diversiteit komen in de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. 
Dit moet de keuzemogelijkheid van cliënten vergroten en de aanbieder meer financiële prikkels geven. !Ministerie 
van Volksgezondheid, We lzijn en Spor t, 20.02.2008) 

Het ministerie van VWS geeft aan dat er verschillende beleidslijnen zijn uitgezet om bovengeschetste 
herpositionering van de GGZ te bereiken. Een voorbeeld hiervan is dat er een versterking moet plaatsvinden van 
de eerstelijnszorg. Dit houdt in dat de gmte groep mensen met kortdurende relatief lichte psychische stoornissen 
behandeld moeten worden door de huisarts, het algemeen maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog. 
(Ministerie van Volksgez.ondheid, Welzijn en Sport, 20.07.2008 

WIJZIGINGEN BEROEPENSTRUCTUUR 
Het ministerie van VWS geeft aan dat in juli 2001 de toenmalige minister van VWS een aantal wijzig1ingen heeft 
aangekondigd in de beroepenstructuur binnen de GGZ. Een belangrijke consequentie van deze maatregelen is 
dat het beroepenveld om samenhang en onderscheid aan te brengen wordt ondergebracht in vijf dusters: 
medici, verpleegkundige, psychologen, agogen en vaktherapeuten. Een tweede consequentie is dat er drie 
niveaus van scholing en specialisatie worden onderscheiden: basis beroepen, specialistische beroepen en 
subgroepen op grond van functiedifferentiatie. Het ministerie van VWS geeft verder aan dat het zelfstandig 
beroep van psychotherapeut wordt opgeheven. Een laatste door het ministerie van VWS genoemde 
consequentie is dat de psychotherapeutische deskundigheid wordt ondergebracht bij de specialistische 
beroepen van klinisch psycholoog en psychiater. (Min is te rie van Vo lksgezondheid, WelliJn en Sport, 20.02.2008) 

ZORGPROGRAMMA'S EN KENNISCENTRA 
Het RIVM geeft aan dat men in de zorgcircuits volop bezig is met het ontwikkelen van zogenaamde 
zorgprogramma's, welke hiervoor ook al genoemd werden. Hiermee wordt een samenhangend hulpaanbod 
bedoeld, dat als kader wordt gebruikt bij de keuze door cliënt en hulpverlener van de ingrediënten van een 
individueel behandelplan. (Rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieu, 28.10.2007) 

Ook het ministerie van VWS noemt de oprichting van bovengenoemde zorgprogramma's als belangrijke 
ontwikkeling binnen de GGZ. Het ministerie van VWS noemt daarnaast ook de oprichting van kenniscentra als 
belangrijke ontwikkeling. Het ministerie van VWS heeft in de afgelopen jaren zeven kenniscentra formeel 
aangewezen. (Ministerie van Volksgezondheid, Welzi jn en Sport, 20.02.2007) 

4.4.2.2 Ontwikkelingen volgens het CBZ 
Het CBZ geeft in haar rapport 'GGZ-ontwikkelingen en gevolgen zorg infrastructuur' aan dat de belangrijkste 
ontwikkelingen die zich vanaf de jaren '80 in de GGZ hebben voorgedaan zijn samen te vatten onder twee 
noemers, te weten de vermaatschappelijking van de zorg en de ontwikkeling van ketenzorg en 
zorgprogramma's. 

VERMAATSCHAPPELIJKING 
Vermaatschappelijking is volgens het CBZ een belangrijk uitgangspunt bij de zorgverlening geworden. Hiermee 
wordt beoogd de zelfstandige leefsituatie van de cliënt te behouden of te herstellen en de maatschappelijke 
participatie door mensen met beperkingen te vergroten. Cliënten worden zo dicht mogelijk bij huis behandeld. 
Het CBZ geeft aan dat de nadruk op intramurale zorg is verlegd naar ambulante zorg. Een klinische opname 
wordt zoveel mogelijk voorkomen. Mensen blijven zo lang mogelijk in hun eigen omgeving. Cliënten met een 
chronische psychiatrische stoornis worden daarnaast geholpen om zo goed mogelijk aan de samenleving deel te 
nemen. Het CBZ geeft hierbij aan dat de zorgvragers idealiter nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
voorzieningen. Als gevolg hiervan is een van de ontwikkelingen dat er sprake is van een afbouw van klinische 
capaciteit en een substitutie naar ambulante zorg, met name in de volwassenenzorg. Tegenover de reductie van 
klinische GGZ-plaatsen staat echter een uitbreiding van zogenaamde RIBW-capaciteit. De RI BW biedt een 
beschermde woonomgeving aan mensen die vanwege psychiatrische en/ of psychosociale problematiek (nog) 
niet in staat zijn volledig zelfstandig in de samenleving te functioneren. 
Het CBZ geeft daarnaast aan dat de vorming van regionale GGZ-centra, zogenaamde RGC's, jarenlang een 
speerpunt van beleid is geweest. Hierbij komen via samenwerking tussen algemene ziekenhuizen, APZ'en 
(Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis) en RIAGG geïntegreerde GGZ-voorzieningen tot stand. De vorming van deze 



RGC's draagt bij aan vermaatschappelijking van de zorg en een afbouw van grootschalige (hoofd) locaties van 
APZ'en. 
Ook het CBZ noemt in haar rapport de rol van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en domotica in de 
vermaatschappelijking van de zorg. Een samenhangend stelsel van !CT-toepassingen in de sfeer van wonen en 
zorgverlening maken het volgens het CBZ mogelijk dat cliënten op een grotere afstand van 'de zorg' zelfstandig 
kunnen wonen. Ook maakt ICT het mogelijk dat potentiële intramurale cliënten niet intramuraal maar 
extramuraal kunnen worden behandeld. 
Al bovengenoemde ontwikkelingen dragen bij aan de vermaatschappelijking.ln het visiedocument van GGZ 
Nederland 'De krachten gebundeld' wordt echter onderkend dat vermaatschappelijking niet voor alle mensen en 
situaties gewenst en/ of haalbaar is. Een beschermde omgeving blijft voor een deel van de cliënten met een 
psychische handicap onmisbaar. (CB2, 2oos) 

KETENZORG EN ZORGPROGRAMMA'S 
De tweede noemer waaronder de belangrijkste ontwikkelingen die zich vanaf de jaren '80 in de GGZ hebben 
voorgedaan zijn samen te vatten omschrijft CBZ in haar rapport als de ontwikkeling van zorgprogramma's en 
ketenzorg. Hierbij geeft het CBZ aan dat in bijna allle regio's GGZ -instellingen bezig zijn met het verder 
ontwikkelen van zorgprogramma's. Zorgprogramma's zijn te beschouwen als een set van afspraken over de 
zorgverlening aan een bepaalde doelgroep, een gemeenschappelijk kader waarin allerlei participanten zich 
kunnen vinden. Zorgprogramma's zijn volgens het CBZ bedoeld om meer samenhang in de zorg te creëren op 
basis van de vraag van de cliënt. Daarnaast kunnen ze ook houvast bieden bij het bewaken van de kwaliteit en 
leiden tot meer duidelijkheid in de organisatie en financiering . GGZ -Nederland is volgens het CBZ voorstander 
van een verdere ontwikkeling van zorgprogramma's in Nederland. 
Door de overheid wordt ook het belang van ketenzorg benadrukt. Het CBZ definieert ketenzorg als 'een adequaat 
antwoord geven op de hulpvraag van de cliënt door samenwerking en samenhang tussen geestelijke 
gezondheidszorg, somatische zorg, de maatschappelijke zorg en de gemeentelijke voorzieningen'. Het CBZ geeft 
daarnaast aan dat geestelijke gezondheidszorg volgens de Minister teveel intern gericht is waardoor ketenzorg 
nog onvoldoende tot stand is gekomen. (CBL, 200'>l 

TRENDS VOLGENS HETCBZ 
Het CBZ beschrijft in haar bovengenoemde rapport een aantal trends die in de nabije toekomst hun beslag 
kunnen krijgen. De belangrijkste trends worden hier genoemd. 
Op de eerste plaats geeft het CBZ aan dat voor de nabije toekomst enige capaciteitsuitbreiding van intramurale 
GGZ-voorzieningen noodzakelijk is. Een verdere substitutie van klinische capaciteit in ambulante zorgvormen lijkt 
volgens het CBZ in de nabije toekomst niet aan de orde. Het CBZ geeft verder aan dat de zorgvraag en wensen 
van klanten komen nog meer centraal zullen komen te staan en dat de deconcentratie van GGZ-voorzieningen 
verder door zal zetten. Bovendien valt volgens het CBZ een beperkte toename van bovengenoemdeRGC's te 
verwachten. De ambulante zorg en deeltijdbehandeling vertonen volgens het CBZ een verdere groei. Daarnaast 
valt met name voor langdurige zorg1 een verdere vermaatschappelijking te verwachten. Wat betreft de ketenzorg 
stelt het CBZ dat deze zal worden versterkt door de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en de 
somatische zorg, de maatschappelijke zorg en de gemeentelijke voorzieningen te intensiveren. Tot slot stelt het 
CBZ dat door een toename van de toepassingsmogelijkheden van ICT cliënten in de toekomst extramuraal 
geholpen kunnen worden en zorg efficiënter kan worden verleend. (CB 2, 2oo sJ 

4.4.2.3 Gevolgen voor de bouwkundige infrastructuur 
Naast een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de GGZ geeft het CBZ in haar bovengenoemde 
rapport ook een overzicht van de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de bouwkundige infrastructuur. Zo 
geeft het CBZ aan dat voor de toekomst kan worden uitgegaan van enige capaciteitsuitbreiding van klinische 
voorzieningen in de GGZ. De verdere ontwikkeling van het voorzieningenaanbod wordt volgens het CBZ 
gekenmerkt door deconcentratie. Dit houdt in dat er meer kleinschalige, maatschappelijk geïntegreerde 
voorzieningen worden gebouwd. Het CBZ geeft daarnaast aan dat de dynamiek in de zorg en een veranderende 
zorgbehoefte vragen om een zo groot mogelijke flexibiliteit in het vastgoed van een instelling. Volgens het CBZ 
zal de behoefte aan kantoorachtige voorzieningen op goed bereikbare locaties toenemen als gevolg van het feit 
dat er meer voorzieningen zullen komen voor ambulante zorg en ondersteuning en deeltijdbehandeling. 
Hiervoor werd al duidelijk dat de toepassing van ICT er in de toekomst toe zalleiden dat meer cliënten 
extramuraal kunnen worden geholpen dan wel het moment van opname kan worden uitgesteld. Verdergaande 



toepassing van domotica zal volgens het CBZ, vertaald naar de bouwkundige infrastructuur van instellingen, 
leiden tot een toename van de installaties en hierdoor een toename van technische ruimten in deze gebouwen. 
De gevolgen van de marktwerking zijn hiervoor al aan bod gekomen. Het CBZ geeft aan dat deze wijziging van 
het zorgstelsel, zoals al eerder duidelijk werd, ertoe leidt dat de kosten van vastgoed als onderdeel van de 
kostprijs van verrichtingen een rol gaan spelen in de onderlinge concurrentie tussen instellingen die hetzelfde 
'product' aanbieden. Instellingen zullen, met het oog op de onzekere toekomst, strategische keuzes moeten 
maken wanneer het gaat om de gewenste flexibiliteit van hun huisvesting. Het CBZ geeft hierbij aan dat 
toekomstgericht bouwen met een hoge mate van flexibiliteit nu niet alleen van belang wordt door de grote 
dynamiek in de zorg, maar ook door de intrede van de marktwerking. Paragraaf 4.4.4 gaat verder in op de 
flexibiliteit van de huisvesting van zorginstellingen. (CBZ, 2oos) 

4.4.3 VERANDERENDE GEBRUIKSVRAAG IN DE ZORG 
Al eerder werd duidelijk dat de veranderende gebruiksvraag in de tijd een belangrijke rol speelt in het 
afstudeeronderzoek. Ook binnen de gezondheidszorg speelt dit een rol. Hiervoor werd immers al duidelijk dat 
ontwikkelingen in de zorg dusdanig snel gaan dat gebouwen functioneel en vaak ook technologisch snel 
verouderd zijn, met dure verbouwingen tot gevolg. Gesteld kan dus worden dat binnen de gezondheidszorg 
sprake is van een snel veranderende gebruiksvraag. Hier zijn tal van oorzaken voor aan te wijzen, waaronder 
veranderingen in de zorgvraag, nieuwe behandeltechnieken, medisch-technologische ontwikkelingen en 
veranderingen in de wet- en regelgeving.Door een gebouw neer te zetten dat rekening houdt met deze 
veranderingen is dit te voorkomen. Het afstudeeronderzoek beoogt hieraan bij te kunnen dragen. 

4.4.4 ONTWIKKEI.INGEN MET BETREKKING TOT FLEXIBILITEIT 
Voor een beknopt overzicht van de ontwikkelingen die betrekking hebben op de flexibiliteit van zorghuisvesting 
is gebruik gemaakt van een rapport van het College Bouw Zorg instellingen. 
Hierin wordt duidelijk dat hoewel bij alle bouw binnen de gezondheidszorg moet worden geanticipeerd op 
toekomstige verschuivingen in het ruimtegebruik, dit bij voorzieningen voor verpleging in bijzondere mate het 
geval is. Het CBZ geeft aan dat de verschuiving van klinische naar poliklinische en dagklinische productie in volle 
gang is, zonder dat de exacte snelheid hiervan te bepalen is. Het CBZ geeft daarnaast aan dat deze verschuiving 
niet voor elk specialisme in hetzelfde tempo en dezelfde mate plaats zal vinden. Ook zal de toename van de 
zorgvraag niet evenwichtig over de specialismen verdeeld zijn. Hierdoor valt niet te voorspellen wat het effect op 
de omvang en de aard van de zorgvraag zal zijn van nieuwe behandeltechnieken en medisch-technologische 
ontwikkelingen. Het CBZ geeft aan dat het, door deze onzekerheden en in meer algemene zin om af te kunnen 
stemmen op de onvermijdelijke fluctuaties in zowel zorgvraag als medische inzichten en technieken gedurende 
de leeftijdscyclus van een zorginstelling, van belang wordt om bij de bouwkundige uitwerking van voorzieningen 
waar mogelijk een flexibele opzet te hanteren. Hierbij wordt niet allleen gedoeld op de herbestemming van 
ruimtes voor andere functies en/ of uitbreidbaarheid, maar ook op een zodanige opzet van de voorzieningen, dat 
verschuivingen tussen specialismen en organisatorische wijzigingen en wijzigingen als gevolg van nieuwe 
zorginhoudelijke inzichten zonder ingrijpende bouwkundige ingrepen mogelijk zijn. Het CBZ is hierbij van 
mening dat goede resultaten kunnen worden behaald met een situering die uitbreiding toestaat en waarbij 
sprake is van gebruik van vrij indeelbare ruimte en een sterk modulaire opzet met gestandaardiseerde 
maatvoering. 
Het CBZ geeft dan ook dat het, gelet op bovenstaande ontwikkelingen, dan ook van groot belang is dat bij nieuw 
te ontwikkelen voorzieningen voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd. Hierdoor wordt het mogelijk om in te 
spelen op ontwikkelingen en wijzigingen in de zorgvraag. Dit betekent dat voorzieningen geschikt zijn voor 
verschillende vormen van zorg of vrij eenvoudig en tegen geringe kosten hiervoor geschikt gemaakt kunnen 
worden. Rekening houdend met flexibiliteit is het volgens het CBZ daarom van belang rekening te houden met 
een eventuele herbestemming van ruimten, waarbij het onder andere gaat om de clustering van ruimten, de 
situering van functies ten opzichte van elkaar en de opzet van de hoofdverkeersstructuur.ln alle gevallen moet 
dus sprake zijn van flexibel, aanpasbaar bouwen. (College Bouw Zorg ins tellingen, 2003) 

4.4.5 EMOTIES IN DE ZORG 
In deze paragraafzijn de ontwikkelingen binnen de zorgsector aan bod gekomen. Duidelijk is geworden dat deze 
ontwikkelingen een flinke impact zullen hebben op de zorg. Sommige dingen zullen echter altijd hetzelfde 
blijven. Het is voor een ieder belang om dit te beseffen. Om dit te verduidelijken wordt deze paragraaf over de 
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ontwikkelingen in de zorg afgesloten met een quote uit de bundel 'Niet van later zorg' van het Ministerie van 
VWS. 

"Of het nou 1985, 2005 of 2025 is, sommige dingen veranderen nooit; zeker in de zorg niet. Natuurlijk, meer technologie, 
betere diagnostiek, betere behandelingen meer /CT, dat verandert, maar de manier waarop de patiënt de zorg ondergaat 
blijft hetzelfde. Hoe de toekomst zich ook ontwikkelt, bij het nadenken over de toekomst van de zorg mag niet vergeten 
worden dat zorg in de eerste plaats met emoties gepaard gaat. Ook in de toekomst zullen er mensen zijn die een slechte 
boodschap te horen krijgen of die met lichamelijke of psychische achteruitgang geconfronteerd worden.'' 
(Ministerie van VWS, 2007) 

4.5 VISIE VAN HEVO OP DE 6UONDHEIDSZOR6SECTOR 
Om de visie van het afstudeerbedrijf Hevo op de gezondheidszorg(sector) te kunnen beschrijven is gebruik 
gemaakt van enerzijds gesprekken binnen het bedrijf en anderzijds de verschillende publicaties en brochures van 
het bedrijf. Dit geeft een duidelijk beeld van wat Hevo denkt dat goed is voor de gezondheidszorg, hoe Hevo naar 
de klant will reageren en waar ze de klant op willen wijzen. In deze paragraaf zal duidelijk worden dat Hevo veel 
van de ontwikkelingen die in dit hoofdstuk zijn behandeld reeds heeft gesignaleerd. Zo geeft ook Hevo aan dat 
de Huisvesting in de gezondheidszorg in veel gevallen niet meer voldoet aan de eisen van cliënten en personeel. 
Zij biedt niet de mogelijkheid om nieuwe zorgontwikkelingen te faciliteren. Hevo geeft daarnaast aan dat, 
vanwege de vergrijzing van Nederland, uitbreiding van capaciteit nodig is op alle terreinen. !Hevo, 2004) Hevo 
beschrijft daarnaast in een van haar brochures dat de overheid zich in de gezondheidszorg steeds meer terug 
trekt, met als gevolg dat zorginstellingen en ziekenhuizen steeds ondernemender moeten omgaan met 
zorgverlening en vastgoed. (Ht>vo, 2007l Zorginstellingen dienen te veranderen van uitvoerende instelling naar 
maatschappelijke ondernemer. Doordat ze zullen worden afgerekend op de 'bezetting van hun bedden' zullen 
zorginstellingen zich volgens Hevo moeten omvormen naar competente en concurrerende organisaties. De 
nieuwe wetgeving maakt het noodzakelijk om de exploitatiekosten van huisvesting in kaart te brengen. Hevo 
geeft aan dat zorginstellingen die voortaan slim met hun vastgoed omgaan, gemakkelijk tot een positief 
exploitatieresultaat zullen komen. (Brouns, 2CO)) De nieuwe situatie biedt volgens Hevo dus niet alleen meer 
verantwoordelijkheden en risico's, maar ook kansen voor de toekomst. Een lange termijnvisie is hierbij volgens 
Hevo nodig om tot weloverwogen beslissingen te komen. Hevo adviseert zorginstellingen hoe ze op een 
strategische en resultaatgerichte wUze om kunnen gaan met hun vastgoed wat resulteert in toekomstbestendige 
zorghuisvesting op maat. (Hevo, 2007 _2) Strategisch vastgoedbeleid creëert volgens Hevo kansen voor instellingen 
om zowel vanuit economisch als strategisch perspectief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij maakt 
een adequate huisvesting het volgens Hevo mogelijk om nu en in de toekomst het hoofd te bieden aan 
veranderingen in de zorgvraag. !Hevo, 2007_3) Dit is volgens Hevo van belang omdat de huisvesting bepalend is voor 
de toekomst van ieder bedrijf. Het raakt elk aspect van de bedrijfsvoering. (Hevo, 2007_ 4) 

In een gesprek met Peter Woerdeman, vastgoedadviseur bij Hevo, werd duidelijk dat de meeste zorginstellingen 
zich niet echt bezig houden met flexibiliteit van hun huisvesting. Ook in de nieuwe situatie lijkt alles wat het 
bouwcollege zegt voor deze partijen 'heilig' te zijn. De flexibiliteit van huisvesting speelt simpelweg nog niet zo 
bij deze partijen. Hevo is hier als adviesbureau actief mee bezig. Zij tracht opdrachtgevers te overtuigen dat we 
naar het 'nieuwe denken' moeten. Het investeringsdenken moet plaats maken voor het exploitatieden ken. 
In het gesprek werd tevens duidelijk dat, hoewel de invoering van de marktwerking op dit moment heel actueel 
is, de verwachting is dat er in ieder geval de komende jaren nog geen echt 'open marktsysteem' zal zijn. De 
verwachting is dat de overheid eerst een overgangsfase in zal stellen. Woerdeman is hierbij van mening dat, 
wanneer de overheid échte concurrentie wilt tussen de zorginstellingen, zij zielil er dan ook geheel niet meer mee 
moet bemoeien. De overheid moet de instellingen in dat geval geheel loslaten. Nu is dat niet het geval. Hoewel 
zorginstellingen zelf het risico lopen, zijn ze niet vrij te bepalen wat te doen met behaalde winsten. Zo is het niet 
mogelijk om deze winst bijvoorbeeld uit te keren aan de aandeelhouders. Verschillende regels bepalen dat 
wanneer een zorginstelling winst maakt dit binnen een jaar moet worden besteed aan 'zorg'. Zo niet, dan gaat 
het terug in de 'algemene por. De overheid laat de instellingen in deze zin dus allerminst los, wat volgens 
Woerdeman juist wel zou moeten. 
Tot slot van deze paragraaf kan meer in het algemeen gesteld worden dat Hevo van mening is dat echte kwaliteit 
en zichtbaar onderscheidend vermogen ontstaat door werken met resultaatplicht Hevo heeft dan ook 
verschillende samenwerkingsvormen ontwikkeld waarbij Hevo een resultaatverplichting op zich neemt. Taken en 
verantwoordelijkheden worden hierbij overgedragen aan Hevo. (Hevo, 2007) 
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5.1 INLEIDIN6 
Een van de competenties waaraan ik tijdens mijn afstudeertraject aandacht heb besteed betreft het ontwikkelen 
van kennis en kunde met betrekking tot het formuleren van een programma van eisen. Om deze competentie te 
kunnen ontwikkelen en om in staat te zijn het beoogde resultaat van het afstudeeronderzoek te bereiken dient 
een basis te worden gelegd in de bijbehorende materie. Door middel van een literatuurstudie is hier invulling aan 
gegeven. De uitkomsten uit deze studie komen in dit hoofdstuk aan bod. Aan bod zal komen waaruit een PvE 
bestaat, waarom het wordt opgesteld en hoe het wordt opgesteld. Dit hoofdstuk geeft hiermee invulling aan 
deelvraag 2.1 van dit onderzoek (Hoe kan het algemene proces van het genereren van een PvE worden 
weergegeven?) Bij het onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van publicaties van Stichting Bouwresearch 
(SBR). In paragraaf 5.2 zal allereerst een korte inleiding worden gegeven in het programma van eisen door 
verschillende definities van het begrip aan bod te laten komen. Vervolgens zal in paragraaf 5.3 het ontstaan van 
het PvE worden besproken. De functies en het belang van het PvE komen aan bod in paragraaf 5.4. Paragraaf 5.5 
gaat vervolgens in op de structuur en inhoud van het PvE. Het proces van opbouw van het PvE wordt in de hierop 
volgende paragraaf besproken. Paragraaf 5.7 behandeld de methode Functioneel Specificeren, 5.8 gaat in op 
andere bestaande methoden voor het opstellen van het PvE. Het gehele hoofdstuk wordt tot slot samengevat in 
paragraaf 5.9. 

Opmerking: De literatuurstudie is in de beginfase van het afstudeeronderzoek uitgevoerd Ook tijdens het 
onderzoek zijn aanvullende literatuurstudies uitgevoerd De resultaten hiervan zijn echter niet apart vastgelegd, 
maar direct verwerkt in het onderzoeksverslag. 

5.2 DEFINffiES VAN HIT PROGRAMMA VAN EISEN 
Voordat uitspraken worden gedaan over het programma van eisen is het van belang een duidelijke beeld te 
hebben van wat er onder het begrip 'programma van eisen' wordt verstaan. Uit de literatuur wordt duidelijk dat 
er verschillende definities bestaan. De definitie die wordt gehanteerd in de NEN-2658:1993 'Programma's van 
eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure-Algemene regels' luidt: 

'Het programma van eisen is een geordende verzameling van gegevens, die de huisvestingsbehoefte weergeven 
en op basis waarvan één of meer gebouwen worden geëvalueerd of het ontwerp voor verbouwing of nieuwbouw 
wordt gemaakt en getoetst, en het project wordt uitgevoerd totdat het desbetreffende bestek kan worden 
gevolgd (Spekkink, 2006) 

Een andere definitie gaat een stap verder en luidt: 

'Het programma van eisen is een geordende verzameling van gegevens, die de huisvestingsbehoefte van een 
organisatie (-eenheid) weergeeft met uitgangspunten voor alle daarvoor vereiste bouwkundige, 
elektrotechnische, werktuigbouwkundige en transportvoorzieningen alsmede een beschrijving van de 
beeldverwachting, die de opdrachtgever en gebruikers van de huisvesting hebben. ' (Spekkink, J006) 

Stichting Bouwresearch hanteert in haar publicatie 'SBR 258' een definitie welke elementen van zowel het 
programmeringproces als de inhoud van het PvE in zich heeft. Deze luidt: 

'Een programma van eisen is een document, dat dient om in de communicatie tussen de opdrachtgever en 
toekomstige gebruikers van een bouwwerk enerzijds en de opdrachtnemende bouwpartners anderzijds, op basis 
van uitgangspunten en rekening houdend met voorwaarden, de behoeften, eisen, wensen en verwachtingen van 
opdrachtgever en toekomstige gebruikers, via een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op eenduidig 
en volledig verzamelen, bewerken, evalueren en overdragen van informatie, gefaseerd van globaal naar 
gedetailleerd in kaart te brengen in het ontwerpproces. ' (Spekkink. 2006) 

Wanneer wordt gekeken naar internationale definities van het begrip 'programma van eisen' kan worden 
opgemerkt dat een Engelse definitie veelal is toegespitst op softwareontwikkeling. De website van het Engelse 
magazine 'Entrepreneur' definieert het PvE, oftewel de 'Requirements specification' als volgt: 



A conditionor capability that must be met or possessed by a system, product, service, result or component to 
satisfy a contract, standard, spedfkation or other formally imposed documents. Requirements indude the 
quantified and documented needs, wants and expectations of the sponsor, customer and other stakeholders. A 
requirements spedfication is a defined goal that details the desired end result of a project Th is helps project 
managers to ensure that they are delivering exactly what their customers want, because it is spedfied and 
communicated clearly to those involved in the project (l'-ntrepreneur, /:,.ovoos) 

Duidelijk wordt dat er binnen en buiten Nederland verschillende definities bestaan van het begrip 'programma 
van eisen'. Duidelijk wordt echter ook dat er geen tegenstrijdigheden of grote verschillen bestaan tussen deze 
definities. 

5.3 ONTSTAAN VAN HET PR06RAMMA VAN EISEN 
Uit de definities in de vorige paragraaf is een groot aantal van de functies van het PvE af te leiden. In deze 
paragraaf zullen de verschillende functies en het belang van het PvE uitgebreider worden besproken. 
Er heeft een tijd bestaan waarin gebouwen werden ontworpen en gebouwd zonder dat vooraf een programma 
van eisen werd opgesteld. In die tijd fungeerde de architect als bouwmeester en was hierbij de vertrouwensman 
van de opdrachtgever. Door middel van uitvoerig overleg tussen beiden ontstond langzamerhand een passend 
ontwerp. De architect was hierbij degene die op de bouwplaats de uitvoering nauwkeurig in de gaten hield. 
Sinds organisaties groter en gebouwen complexer zijn geworden, evenals de bouwregelgeving, is een dergelijke 
situatie niet meer denkbaar. Als gevolg hiervan werd het voor opdrachtgever en architect onmogelijk om alles te 
blijven beheersen. Andere ontwerpdisciplines werden dan ook betrokken bij het bouwproces, zoals de 
constructeur, bouwfysicus en installatieadviseur. Ook op de bouwplaats zelf, tijdens de uitvoering, werden steeds 
meer specialisten betrokken. (Spekkink, 2006) 

Duidelijk wordt dat in de loop der jaren veel kennis en kunde aan het bouwproces is toegevoegd. Uit de literatuur 
blijkt echter dat opdrachtgevers en eindgebruikers veelal toch ontevreden bleken over het eindresultaat. 
Inmiddels is er volgens Stichting Bouwresearch (SBR) in de bouw breed het besef doorgebroken dat de 
bedrijfstak veel klantgerichter moet werken. Steeds meer werd ingezien dat het vastleggen van de eisen en 
wensen van de opdrachtgever en eindgebruikers kon bijdragen aan de toevoeging van waarde voor beide 
partijen op zowel korte (tot en met de oplevering) als lange (gedurende de gehele levenscyclus) termijn. Het 
formuleren van een programma van eisen bracht hier uitkomst. (Spekk ink, 2006) SBR geeft aan dat het toevoegen van 
waarde voor opdrachtgevers en eindgebruikers op zowel de lange als korte termijn een belangrijke doelstelling is 
van onder andere PSI-Bouw. (Spekkink, 2006) 

5.4 FUNCTIES VAN HET PR06RAMMA VAN EISEN 
Het PvE vervult volgens SBR verschillende functies. Op de eerste plaats dient het als communicatiemiddel tussen 
de opdrachtgever, gebruikers en andere belanghebbende partijen. Het PvE is daarnaast een beslisdocument SBR 
noemt het een 'essentieel tussenresultaat in het huisvestingsproces waarover de opdrachtgever (in fasen) moet 
beslissen voordat verdere stappen in dat proces kunnen worden gezet'. Pas wanneer de vraag helder eFl 
eenduidig is geformuleerd, kan volgens SBR passende, toekomstgerichte huisvesting worden gerealiseerd. 
Aangezien de opdrachtgever op basis van het PvE met een of meerdere bouwpartners een contract sluit voor het 
maken van het ontwerp kan het PvE ook worden gezien als een contractstuk. 
Hiervoor werd al duidelijk dat het PvE dient als een communicatiemiddel tussen de opdrachtgever, gebruikers en 
andere belanghebbende partijen. Het dient echter ook als communicatiemiddel tussen opdrachtgever en de 
opdrachtnemende partijen. Het is hierbij een informatiedrager voor het ontwerp. Het dient volgens SBR die 
informatie te bevatten die het mogelijk maakt om ontwerpbeslissingen onderbouwd te kunnen nemen. Door 
middel van het PvE maakt de opdrachtgever duidelijk welke prestaties van de huisvesting gevraagd wordt. 
Tot slot noemt SBR de functie van toetsingskader voor het ontwerp. Het is hierbij een instrument van 
kwaliteitsbeheersing in diverse stadia van ontwikkeling. Het PvE speelt hierbij volgens SBR zelfs een cruciale rol: 
het vormt hét toetsingskader voor het ontwerp. SBR geeft aan dat hierbij steeds moet worden nagegaan of op 
basis van tussentijdse resultaten mag worden verwacht dat de gevraagde prestaties uiteindelijk zullen worden 
geleverd en aan de verwachtingen zal worden voldaan. !Spekkink, 2006) 

Aansluitend op bovenstaande functiebeschrijving van het PvE zal de essentie van het PvE hieronder worden 
omschreven. 
Het Programma van Eisen (PvE) is veelal het vertrekpunt van een nieuw bouwproject en is daarmee een concrete 
formulering van het huisvestingsvraagstuk. Het is een samenstelling van de eisen en wensen van de 
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opdrachtgever en de eisen die de wetgeving stelt. In het PvE wordt de behoefte van de opdrachtgever vertaald in 
functionele, technische en procesmatige eisen. ln het PvE is nauwkeurig omschreven wat er van het 'product' 
verwacht wordt. Het PvE vormt, zoals hierboven besproken, dan ook een belangrijk middel in de communicatie 
tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen, tussen vraag en aanbod. Het is in staat vraag en aanbod 
dichter bij elkaar te brengen. (S pekkmk. 200GJ Het PvE vormt de basis van het ontwerp en is daarom een onderdeel 
van de opdracht aan een ontwerpende partij. Het verschaft alle betrokkenen essentiële informatie en is om die 
reden onmisbaar. Het kan worden gezien als de leidraad voor alle betrokken partijen en kan bovendien een 
contractstuk vormen tussen deze partijen, zoals hierboven tevens al aan bod kwam. 
Zoals in de bovenstaande functiebeschrijving van het PvE al werd genoemd dient het PvE als toetsingskader voor 
het project. Een ontwerp doorloopt altijd verschillende fasen. Na iedere fase dient een toetsing plaats te vinden. 
Het PvE maakt het mogelijk om te toetsen of het ontwerp voldoet aan de uitgangspunten. Een PvE is gedurende 
het gehele (ver) bouwproces dan ook de maatstaf voor toetsing van de omschreven kwaliteit. SBR geeft aan dat 
het PvE de gebruiksmogelijkheden van een gebouw bepaalt en daarmee het functioneren van de organisatie die 
er gehuisvest zal zijn. "Het programma van eisen is een cruciaal instrument om de bouwkwaliteit te kunnen 
waarborgen. Het is een praktische leidraad om het gewenste kwaliteitsniveau expliciet te benoemen en te 
toetsen in de diverse stadia van het ontwerpproces. " tSBR. 2007l 

Het PvE kan bovendien als sturingsmiddel worden gehanteerd. Doordat de meeste opdrachtgevers budgettair 
rekening houden met de kosten van het project en hier zekerheid over wensen te hebben wordt veel nadruk 
gelegd op de beheersing van kwaliteit, geld en tijd. Het PvE omschrijft deze aspecten uitvoerig, waardoor het 
mogelijk wordt het project aan de hand hiervan te sturen. (P rogramma van Eisen, 12. 12.2007) 

Hiervoor werd reeds duidelijk dat het PvE verschillende doelen kan hebben. Het meest bekende doel is hierbij het 
gebruik als basis en toetsinstrument voor het ontwerp. Het kan echter ook gebruikt worden om een 
kostenraming op te stellen, een locatiestudie uit te voeren of ter versoepel ing van een besluitvorming. De 
betrokkenheid van de eigen organisatie, die bepaald in hoeverre wordt meegedacht over de wensen, is volgens 
Verschuur (2007) ook bepalend. Het doel van het PvE en deze mate van betrokkenheid bepalen de uitwerking 
ervan. Hierbij kan sprake zijn van een uitwerking op detail, maar er kan ook bewust gekozen worden voor een 
Uitwerking enkel Op hoofdlijnen. (Verschuur, 2007) 

'Het doel waarvoor je het wilt gebruiken en de betrokkenheid van de eigen organisatie bepalen hoe het 
programma van eisen eruit gaat zien '(verschuur, 2007) 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende manieren waarop een programma van eisen kan 
worden opgesteld. Deze verschillende manieren resulteren in verschillende programma's van eisen. Het schema 
maakt daarnaast duidelijk wat het gevolg is van de keuze voor een bepaald programma van eisen met betrekking 
tot inspanning, doorlooptijd en kosten. Gevolg van de keuze voor een globaal PvE kan zijn dat de ontwerpende 
partij meer invloed kr,jjgt op de invulling van de eisen. Wanneer gekozen wordt voor een gedetailleerd PvE zijn 
veelal niet alleen de ruimten en de relaties tussen ruimten aangegeven, maar wordt dit ook door middel van 
schetsen verduidelijkt. Op die manier gaat een PvE volgens Verschuur meer tot de verbeelding spreken. 
Vanzelfsprekend is elke variant tussen het globaal 
en gedetailleerd PvE ook mogelijk. Het is hierbij 
van belang de juiste vragen te stellen zodat een 
organisatie voor het type PvE kiest dat het beste 
bij de situatie past. 
Voor vroegtijdig de juiste vragen te stellen kom je 
tot een optimaal type programma van eisen.' 
(Vmchuur, 2007) Daarnaast is het belangrijk te weten 
welke gevolgen een de verschillende 
keuzemogelijkheden hebben. Een 
huisvestingsadviseur kan de opdrachtgever hierbij 
assisteren. (Versch l''' '· 2007) 

Deze paragraaf over het belang van het 
Programma van Eisen wordt afgesloten met een 
quote van Stichting Bouwresearch die aangeeft 
dat een goed gebouw begint met een goed 
programma. Stichting Bouwresearch verwoord het 
als volgt: "Opdrachtgevers hebben er alle belang 
bij dat hun huisvestingseisen en wensen worden 

Hoofdlljnm 

~rlcte 
profectorgonlfotle 

Figuur 8.5.1: Typering PvE (Verschuur, /007) 
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vertaald in een optimaal gebouw. Voorwaarde voor een goed gebouw is een goed programma van eisen. " !SBR, 
2007) 

Een 'goed' gebouw, waarin de structuur van het gebouw past bij de cultuur en processen van de organisatie, 
ruimten geschikt zijn voor de activiteiten en de mensen in het gebouw uit de voeten kunnen maakt het voor een 
organisatie mogelijk naar volle tevredenheid in het gebouw te functioneren. (Wijk. 2004l 

5.5 STRUCTUUR EN INHOUD VAN HET PR06RAMMA VAN EISEN 
In deze paragraaf zal de structuur en inhoud van het PvE aan bod komen. Hiervoor is voornamelijk gebruik 
gemaakt van publicaties van Stichting Bouwresearch (SBR). SBR noemt zichzelf hét kenniscentrum voor de bouw. 
Het verzamelt kennis en informatie die bouwpartners in hun dagelijks werk nodig hebben en stelt die informatie 
op verschillende manieren beschikbaar. (Spekkink, 7006) 

Het is daarmee binnen Nederland een belangrijke bron van kennis en informatie over bouwen. 
SBR ziet het PvE als een document waarin de opdrachtgever onder woorden brengt wat in een gebouw 
gehuisvest moet worden, waarom, waar, voor wie, hoe en voor hoeveel. SBR geeft hierbij aan dat de 
opdrachtgever de verantwoordelijkheid heeft om die informatie in het PvE op te nemen die nodig is voor het 
vinden van een geschikte locatie en het maken van een passend ruimtelijk en technisch ontwerp. Het PvE dient 
volgens SBR als overeenkomst tussen de opdrachtgever en de ontwerpende partij, de architect en technisch 
adviseurs en eventueel met een partij die het gebouw ontwerpt en bouwt, of met een aanbieder die daarnaast 
het gebouwonderhoud of zelfs de exploitatie verzorgd. Dit laatste is echter afhankelijk van de 
bouworganisatievorm die wordt gekozen. (Wijk, 2004) 

In SBR 64.258.H.96, een uitgave van Stichting Bouwresearch, worden vijf soorten informatie onderscheiden die in 
het PvE een plaats moeten krijgen: 

Gebruikseisen, welke aangeven welke activiteiten mogelijk moeten zijn in een gebouw. Deze eisen vloeien 
direct voort uit het beoogde gebruik van de huisvesting. De basis daarvoor is een analyse van de te 
huisvesten organisatie. 
Prestatie-eisen, welke aangeven waaraan het gebouw moet voldoen om het beoogde gebruik mogelijk te 
maken. De gebruikseisen zijn dan ook het uitgangspunt voor prestatie-eisen. Het zijn eisen aan de 
huisvesting op het gebied van functionaliteit, comfort en veiligheid. Deze eisen dienen zoveel mogelijk in 
meetbare, oplossingsongebonden termen te zijn geformuleerd. 
Beeldverwachtingen welke aangeven wat de opdrachtgever en gebruikers. verwachten wat betreft 
uitstralling, de beleving en de vormgeving van de huisvesting. SBR geeft hierbij aan dat het hier vaak gaat om 
subjectieve voorkeuren, die hierdoor moeilijk meetbaar zijn te maken. Ze zijn echter wel mede bepalend 
voor de tevredenheid van de opdrachtgever en gebruikers over de huisvesting. 
Interne voorwaarden, waarbij het gaat om beperkende voorwaarden die opdrachtgevers gebruikenenlof 
eigenaren stellen aan de huisvestingsoplossingen. Het gaat hierbij om voorwaarden in termen van geld, tijd, 
milieu en arbeidsomstandigheden. Ook deze voorwaarden dienen zoveel mogelijk in meetbare, 
oplossingsongebonden termen te worden geformuleerd. 
Externe eisen en voorwaarden, waarbij het draait om beperkende voorwaarden die van buitenaf rusten op 
het project. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om wet- en regelgeving en andere regelgeving die op de 
huisvesting van toepassing is. (Wijk en Spekkink, 1998) 

Duidelijk wordt dat de vertaling van gebruikseisen naar prestatie-eisen centraal staat in de ontwikkeling van een 
PvE. Hierbij geven de gebruikseisen aan wat volgens de opdrachtgever en gebruikers in het gebouw aan 
activiteiten mogelijk moet zijn. Vervolgens geven de prestatie-eisen aan waaraan het gebouw en zijn onderdelen 
moet voldoen om die activiteiten mogelijk te maken. (Wijk en spekkink, 1998) 

In 2004 en 2006 zijn door SBR nieuwe publicaties uitgegeven, die een wat gewijzigde opzet en indeling van het 
PvE hanteren. Hieronder zullen deze publicaties worden besproken. Duidelijk zal echter worden dat er duidelijke 
overeenkomsten zijn tussen de oude en nieuwe publicaties. 
In essentie geeft het PvE volgens SBR (2006) antwoord geeft op de volgende vragen: 

7. I 

Wiel Voor welke organisatie moet een huisvesting worden gerealiseerd, wie zijn de gebruikers en welke 
andere belanghebbenden zijn er? 
Waarom? Wat is de missie van deze organisatie, wat is in verband daarmee haar visie op de huisvesting en 
welke doelen wil de organisatie bereiken met het huisvestingsproject? 
Wat en hoeveel? Watzijn de behoeften, eisen, wensen en verwachtingen van opdrachtgever en gebruikers 
ten aanzien van de huisvesting? 



Waar? Waar moet de huisvesting worden gerealiseerd of, wanneer de ~locatie nog niet bekend is, welke eisen 
worden aan de locatie gesteld? 
Wanneer? Wanneer moet de huisvesting worden gerealiseerd? Wat zijn belangrijke mijlpalen in het 
huisvestingsproces en wanneer moet de huisvesting in gebruik genomen kunnen worden? 

(Spekkink, 2006) 

Er zijn echter meer aspecten die een rol spelen. Zoals Stichting Bouwresearch (2006) ook aangeeft zal het PvE dan 
ook doorgaans verwijzen naar niet-projectgebonden informatie met een dringend karakter. Hierbij kan gedacht 
worden aan wetten, voorschriften, normen en technische specificaties. Het is hierbij niet wenselijk een 
uitputtende opsomming te geven van al deze informatie. Stichting Bouwresearch geeft aan dat deze niet
projectgebonden informatie zich veelal zal beperken tot niet-alledaagse regelgeving die voor het ontwerp en de 
uitwerking van specifieke onderdelen van de huisvesting relevant is. (Spekkink, 2006) 

Stichting Bouwresearch gaat in haar publicatie 'Bouwstenen' dieper in op de vele aspecten waaraan in een PvE 
aandacht moet worden besteed. Het uitgangspunt is de stelling waarmee de vorige paragraaf werd afgesloten: 
een goed PvE leidt tot een goed gebouw, een gebouw dat past bij de organisatie, haar processen, cultuur, 
personeel, klanten en publiek. Deze publicatie gaat in op de essenties en bouwstenen van het PvE en geeft 
aanwijzingen voor de structuur en de ontwikkeling ervan. De bouwstenen waarin onderscheid worden gemaakt 
zijn projectdefinitie, gebruiksfuncties, waarden, beeldvorming, budgetten en normen. (Wijk, 2004l Deze 
verschillende bouwstenen staan in onderstaand schema weergegeven en zullen in deze paragraaf afzonderlijk 
worden besproken. 

Figuur 8.5.2: Figuur 8.5.2: Bouwstenen van een PvE volgens SBR (SpekJdnk, 2006) 

Als toelichting bij bovenstaand figuur kan opgemerkt worden dat de bouwsteen 'Projectdefinitie' volgens SBR op 
beleidsniveau antwoord geeft op vragen als 'Wat?', 'Waarom?', 'Wanneer?' en 'Wie?', vragen die !hierboven al 
werden genoemd. De inhoud vormt het uitgangspunt voor de uitwerking van de andere bouwstenen, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in de niveaus van locatie, gebouw, ruimtén en (werk) plekken. De bouwstenen 
'gebruiksfuncties', 'waalden', 'beeldvorming' en 'normen' geven gezamenlijk een antwoord op de vraag 'Wat?' en 
de vraag 'Hoeveel?'. SBR geeft verder aan dat de bouwsteen 'Budgetten' beschrijft wat de financiële en 
milieurandvoorwaarden zijn, waaraan de uitwerking van het PvE op de onderscheiden niveaus en later ook op 
het ontwerp moet worden getoetst. (Spekkink. 2006l 

In de komende subparagrafen zullen de verschillende bouwstenen kort worden besproken. 

S.S.l PROJEUDEFINITIE 
De eerste bouwsteen is een algemene beschrijving van de huisvestingsopgave. Hiervoor werd al duidelijk dat 
deze bouwsteen antwoord geeft op vragen als 'Wat?', 'Waarom?', 'Wanneer?' en 'Wie?'. Het is hierbij volgens SBR 
van belang dat iedereen die het PvE onder ogen krijgt, direct een indruk heeft van de aard van de opgave 
('Wat?'), de ambities ('Waarom?' en 'Wanneer') en de belangrijkste betrokkenen ('Wie?'). rsrekkink, 2006). (Wijk, ?004l 

5.5.2 GEBRUIKSFUNITIES 
De gebruiksfuncties waarin de locatie moet voorzien en waaraan het gebouw onderdak moet bieden vormen de 
tweede bouwsteen. Deze gebruiksfuncties kunnen volgens SBR worden bepaald door de te huisvesten 
organisatie te analyseren op bijvoorbeeld de bedrijfsprocessen en de gebruikers in hun dagelijkse bezigheden. 
SBR geeft aan dat in de systematiek van 'Bouwstenen' gebruiksfuncties vooral worden uitgedrukt in termen van 
'ruimten' die nodig zijn om de processen van de gebruikersorganisatie te accommoderen. (Spekkink. 2oo6J, (Wijk, / 004l 
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5.5.3 WAARDEN 
De waarden die door de organisatie worden toegekend aan de gebruiksfuncties, kijkend naar de gewenste 
gebruiksmogelijkheden, vormen de derde bouwsteen. SBR geeft hierbij aan dat deze waarden in 'gebruikerstaal' 
het gewenste kwaliteitsniveau uitdrukken. Hierbij draait het om de capaciteit, bruikbaarheid, beleving, 
gezondheid, veiligheid en flexibiliteit van de gebruiksfuncties, waarbij ook de onderlinge (functionele) relaties 
tussen de gebruiksfuncties worden benoemd. (Spekk ink, 2006), (Wijk, 2004l 

5.5.4 BEELDVORMING 
De vierde bouwsteen wordt gevormd door de beeldvorming, welke inzicht geeft in de werking en de ruimtelijke 
en technische consequenties van de gebruiksfuncties met de daaraan toegekende waarden. SBR geeft aan dat 
onder beeldvorming bijvoorbeeld maatstudies, relatieschema's en referentiebeelden worden begrepen. Zo 
geven referentiebeelden inzicht in de gewenste uitstraling en het gewenste afwerking niveau. SBR geeft aan dat 
de beeldvorming daarnaast kan bijdragen aan het vaststellen van de juiste waarden. Als voorbeeld noemt SBR 
het bepalen van het aantal benodigde vierkante meters voor de diverse gebruiksfuncties en de huisvesting als 
geheel door middel van maatstudies. Hierbij geeft SBR aan dat dit inzicht nodig is om realistische budgetten te 
kunnen bepalen voor de uitwerking van de bouwsteen 'Budgetten'.lnzicht in de ruimtebehoefte, het 
afwerkingniveau en mogelijke oplossingsprincipes is volgens SBR nodig om realistische budgetten te kunnen 
bepalen. 
SBR merkt verder op dat niet alle resultaten van de beeldvorming uiteindelijk in het PvE terecht komen. 
Relatieschema's en referentiebeelden bevatten essentiële informatie voor het ontwerp en behoren volgens het 
SBR dan ook 'zeker thuis' in het PvE. Oplossingsprincipes horen daar echter zelf niet in thuis. Het onderzoeken van 
mogelijke oplossingsprincipes zijn volgens SBR voornamelijk nodig om bepaalde informatie in het PvE te kunnen 
onderbouwen. SBR geeft echter aan dat het daarentegen wel handig kan zijn om bijvoorbeeld maatstudies, 
behorend bij specifieke processen en activiteiten, in het PvE op te nemen. (Spekkink, 2006l, (Wijk, 2004l 

5.5.5 BUDGffiEN 
Bij de vijfde bouwsteen, 'Budgetten', draait het om de grenzen die door de opdrachtgever aan de oplossingen 
voor de huisvestingsvraag worden gesteld. Het draait hier om grenzen in termen van geld en milieuvoorwaarden. 
Deze vijfde bouwsteen omvat de beschikbare budgetten voor de investering en de exploitatie van de huisvesting 
en de doelstellingen met betrekking tot het beperken van energie-, water- en materiaalverbruik. Aan de hand 
van de vorige bouwstenen worden de budgetten vastgesteld. Blijken de beschikbare budgetten niet overeen te 
komen met de gewenste gebruiksfuncties en waarden, dan dient in een van deze bouwstenen een bijstelling 
plaats te vinden. (Spekkink J006l, (Wijk. 2004) 

5.5.6 NORMEN 
Tot slot noemt SBR 'Normen' als zesde bouwsteen. Normen zijn volgens SBR de maatstaven waarmee de 
verschillende stadia van het ontwerp aan het PvE worden getoetst. Deze bouwsteen vormt hierbij de technische 
vertaling van de waarden, die in 'gebruikstaal' zijn verwoord. SBR geeft verder aan dat veel normen de vorm van 
prestatie-eisen hebben en ook sprake kan zijn van verwijzingen naar toepasselijke NEN-normen, wet- en 
regelgeving of andere overheidsnormen. (Spekkink. 2006J. (V' ijk, 70041 

Om de ontwikkeling van een gebouw in de juiste richting te kunnen sturen en tussenresultaten te kunnen 
toetsten dient een PvE volgens SBR veel uiteenlopende en gedetailleerde gegevens te bevatten. Dit vraagt om 
een geordend document. Dit ordenen kan op verschillende manieren, SBR ordent het PvE aan de hand van de 
hiervoor genoemde bouwstenen. Het PvE bestaat in dit geval uit zes delen, overeenkomstig met de zes 
bouwstenen.(\ •jk 2004l 

In het eerste deel wordt de huisvestingsopgave in algemene en administratieve zin beschreven. Deel2 benoemt 
de gebruiksfuncties zoals hiervoor besproken. Dit deel wordt een opsomming die de inhoudsopgave vormt voor 
deel 3 van het PvE, waarin aan elke afzonderlijke gebruiksfunctie een waarde wordt toegekend. Deel3 wordt dus 
ingedeeld naar de in deel2 opgesomde gebruiksfuncties. Vervolgens worden per functie de waarden 
geformuleerd.ln deel4 van het PvE worden de resultaten van de beeldvorming gepresenteerd. Hierbij wordt 
allereerst een beschrijving van de gekozen locatie gegeven. Daarna wordt een overzicht gegeven van 
maatuitgangspunten voor plekken, die dienen als basis voor een beeld van de ruimten, die op hun beurt 
maatgevend zijn voor het gebouwconcept SBR geeft hierbij aan dat een juiste beeldvorming inzicht geeft in de 
werking van gebruiksfuncties en het mogelijk maakt om het investeringsbudget te bepalen. Deze budgetten 
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voor de investering en exploitatie komen aan bod in het vijfde deel van het PvE. SBR geeft hierbij aan dat het 
vaststellen van de budgetten plaatsvindt in samenhang met het eventueel ter discussie stellen van de 
beeldvorming, de waarden en de gebruiksfuncties. De beeldvorming, waarden en functies zijn dan ook pas 
definitief als ook de budgetten definitief zijn vastgesteld. In het laatste deel van het PvE, deel6, worden de 
normen opgenomen die als objectieve maatstaf voor het ontwerp dienen. Deze normen zijn gegroepeerd 
volgens de onderscheiden waarden en geordend naar schaalniveau waarop ze betrekking hebben. 

5.5.7 ANDERE METHODEN 
Stichting Bouwresearch geeft aan dat de methode 'Bouwstenen' voor de PvE-structuur en de inhoud, zoals 
hierboven uiteengezet, slechts één van de beschikbare methoden voor de opbouw van een Programma van 
Eisen.ln de praktijk worden diverse andere methoden gebruikt, die volgens SBR niet per se beter of slechter zijn. 
Aanvullend geeft SBR aan dat de benaderingswijzen, structuren en terminologieën dan misschien mogen 
verschillen, goede methoden voor het inrichten van PvE's dikwijls uitgaan van dezelfde basisprincipes. SBR maakt 
dit duidelijk aan de hand van de methode die uit de zogenaamde 'Systems Engineering' komt. Paragraaf 5.7 zal 
hier op ingaan. 
Over de methode van SBR is fundamenteel nagedacht en deze methode sluit nauw aan bij de belevingswereld 
van opdrachtgevers en gebruikers van gebouwen. ISpekkink, 2006) Dit onderzoek zal zich dan ook beperken tot de 
methode volgens SBR en zal niet of nauwelijks worden gericht op andere beschikbare methoden. 

5.5.8 VERSCHILLENDE TYPEN 
In SBR 64.258.H.96, de hiervoor genoemde uitgave van Stichting Bouwresearch, worden bovendien verschillende 
typen PvE's onderscheiden. Om het ontwerpproces optimaal te laten verlopen kunnen prestatie-eisen volgens 
SBR van grof naar fijn worden ontwikkeld. Aan het begin van het ontwerpproces zijn alleen de eisen van belang 
die hun weerslag hebben op bijvoorbeeld de structuur, vorm en afmeting van het gebouw en de afmeting van en 
relaties tussen de ruimten in het gebouw. SBR geeft aan dat deze prestatie-eisen in het 'Basis-PvE' moeten 
worden vastgelegd. Deze prestatie-eisen sturen het structuurontwerp (of het voorlopig ontwerp) aan. Aan de 
hand van het structuurontwerp kunnen vervolgens ook prestatie-eisen worden gesteld aan ruimten en de 
elementen (gevel, binnenwanden etc.) SBR geeft aan dat vervolgens op basis van het Definitief Ontwerp een 
Definitief PvE kan worden gemaaktin dit PvE staan de prestatie-eisen waarmee het bestekplan kan worden 
gestuurd en getoetst. :' 'i j!( en Spekkink, ~998) Verderop wordt duidelijk dat SBR ook in haar meer recente publicaties 
niet uitgaat van één PvE. SBR geeft hierin aan 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 opgesteld en daarna niet meer 
verandert. In werkelijkheid wordt het PvE tijdens het ontwerpproces vaak aangepast, waardoor er tijdens dit 
proces dus sprake is van verschillende typen PvE's. 

5.5.9 AFSLUITEND 
Samenvattend kan worden gesteld dat in het programma van eisen aan vele huisvestingsaspecten aandacht 
dient te worden besteed in het kader van beleidsuitgangspunten, gebruikerswensen en -eisen, functionele 
prestaties, technische prestaties en wet- en regelgeving. (Wijn-Ruijten, 2008l 

De gewenste kwaliteit van de huisvesting hangt in veel gevallen nauw samen met de aard en de identiteit van de 
organisatie en de processen hierbinnen. Ook de toekomstvisie wat betreft groei of krimp en veranderingen in de 
markt kan van zeer grote invloed zijn op de gewenste en noodzakelijke kwaliteit van de toekomstige huisvesting. 
(Wijk en Spekkink, i 998) 

Er wordt vaak makkelijk gesproken over 'het' programma van eisen. Verschuur (2007) geeft aan dat dit document 
er echter voor verschillende projecten heel anders uit kan zien. 'Het' programma van eisen bestaat volgens 
Verschuur dan ook niet. Het doel waarvoor het programma van eisen gebruikt wordt en de betrokkenheid van de 
eigen organisatie bepalen hoe het programma van eisen eruit gaat zien. (Versr ~uu:, i :J' 7l De inhoud en omvang van 
het PvE zijn afhankelijk van de specifieke eisen aan de huisvesting. Wordt veel vrijheid gelaten aan de architect, 
dan kan uiteraard met een beperkter PvE worden voldaan dan wanneer veel specifieke eisen worden gesteld. In 
ieder geval dient bij het opstellen van het PvE aandacht te worden geschonken aan het functionele aspect (de 
benodigde functies en onderlinge relaties), het ruimtelijke aspect (de omvang, het aantal en de grootte van de 
benodigde ruimten en voorzieningen), het technische aspect (de belangrijkste kwaliteitseisen van 
bouwtechnische elementen in relatie tot bouw, beheer en exploitatie), het financiële aspect (het financiële kader 
waarbinnen de geprogrammeerde bouwopgave moet worden gerealiseerd) en het tijdsaspect (de planning 
waarin de noodzakelijke perioden van projectvoorbereiding en projectuitvoering zijn vastgelegd). (Waarborg fonds 
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kinderopvang, 12 12 2007J Vanzelfsprekend is het ook van belang de wettelijke eisen op te nemen in het PvE. Al met al 
is een PvE een opsomming van veel uiteenlopende informatie, zo stelt ook SBR. Het is van belang deze informatie 
goed te structureren. Dit is nodig om een transparante besluitvorming mogelijk te maken onder de vele 
betrokkenen bij het samenstellen van het PvE. (Wijk, 2004l 

5.6 PROCES VAN OPBOUW VAN EEN PROGRAMMA VAN EISEN 

5.6.1 PLAATS VAN HET PVE IN HET BOUWPROCES 
Het proces van vastgoedontwikkeling kan ingedeeld worden in vijf fasen (initiatief, definitie-, plan-, realisatie- en 
beheer- en onderhoudsfase). In de initiatieffase kan tegen geringe kosten lilog veel invloed worden uitgeoefend 
dit proces. Hoe later in het proces wijzigingen moeten worden doorgevoerd, hoe hoger de kosten hiervan zullen 
oplopen. Dit wordt verduidelijkt met onderstaand figuur. In dit figuur zijn de verschillende fasen vergelijkbaar 
met de fasen waarin we in Nederland het bouwproces opdelen. Opgemerkt dient te worden dat ook de fase 
beheer en onderhoud aan de rechterkant van het figuur zou kunnen worden toegevoegd, met een doorlopend 
grafiekverloop. Uit het figum is afte leiden dat de beginfase het meest kostenefficiënt moment is om 
veranderingen door te voeren. Deze fase is dan R--· 
ook het meest geschikt voor de betrokken 
partijen om invloed uit te oefenen op het 
resultaat van het project. (Cherry s, Pe tronis, 2005) Om 
deze reden spelen projecten zich voor een steeds 
groter deel af in de initiatieffase. De visie op de 
toekomstige ontwikkeling en de hierbij horende 
strategie spelen hierdoor een steeds 
belangrijkere rol. Het is belangrijk om in deze 
fase al duidelijk te hebben voor wie gebouwd 
gaat worden, aan welke processen de 
huisvesting ruimte moet bieden en wat de 
huidige en toekomstige wensen en eisen met 
betrekking tot het te rea lliseren object zijn. 
Daarnaast is het van belang dat veel van de 

Figuur B.5.3: Kosten versus invloed in het bouwproces (Cherry & Petronis, 200 'l ) 

beheersmaatregelen (de eerder genoemde GOTIK-aspecten) in de initiatieffase worden vastgelegd. Het is dan 
ook gunstig wanneer de opdrachtgever in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk kan verwoorden wat de 
doelstellingen en wensen zijn met betrekking tot het eindresultaat. Dit zalleiden tot een vermindering van het 
aantal veranderingen in het proces en product. Het vroegtijdig duidelijk hebben van deze visie op het 
eindresultaat leidt tot een beter te beheersen proces. Mede om bovenstaande redenen kan het opstellen van het 
PvE worden gezien als een van de belangrijkste stappen in het bouwproces. In deze stap worden beslissingen 
genomen die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van het project. Het is daarnaast de fase waarin de 
ambities en doelstellingen van de opdrachtgever worden vastgelegd. Ook SBR noemt het PvE een van de 
belangrijkste documenten in het bouwproces. In onderstaand figuur is de plaats van het PvE in dat proces 
schematisch weergegeven, in relatie tot de belangrijkste activiteiten in het bouwproces welke links van het 
schema staan afgebeeld. SBR geeft aan dat deze activiteiten in de traditionele opvatting van het bouwproces min 
of meer samenvallen met de fasen van het bouwproces. SBR geeft verder aan dat de aangegeven fasering 
overeenkomt met de fasen zoals die ook worden onderscheiden in de zogenaamde 'standaardtaakbeschrijving' 
(STB) welke hoort bij de DNR 2005 van BNA en ONRI. Hierin zijn vrijwel alle taken opgenomen die samenhangen 
met het programmeren en ontwerpen van gebouwen en hun directe omgeving. In deze STB kent de fase 
'ontwerp' een verdeling in de subfasen structuurontwerp (50), voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en 
technisch ontwerp (TO). In onderstaand figuur van SBR is het PvE opgevat als resultaat van de activiteit 
'programmeren'. (Spekkink, 2006l 
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Figuur 8.5.4: De plaats van het PvE in het 'traditionele' bouwproces volgens SBR (Spekkink, 2006) 

Uit bovenstaand figuur is af te leiden dat het PvE wordt opgesteld in de fase 'Projectdefinitie'. Voorafgaand aan 
deze fase wordt veelal een haalbaarheidsstudie opgesteld in de fase 'Initiatief en haalbaarheid'. SBR geeft aan dat 
een haalbaarheidsstudie niet mogelijk is als er nog geen globaal PvE ligt. Het programmeren vindt dan ook niet 
alleen plaats in de definitiefase, maar start al in de initiatieffase. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
vaststellen van de ambitie van de opdrachtgever. SBR geeft bovendien aan 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 opgesteld 
en daarna niet meer verandert. In werkelijkheid wordt het PvE tijdens het ontwerpproces vaak aangepast. Heel 
vaak geven tussentijdse ontwerpresultaten bijvoorbeeld aanleiding om de vraagstelling bij te stellen of verder uit 
te werken. 
Aan de andere kant moeten ook al verkenningen met betrekking tot het ontwerp worden gedaan om een goed 
PvE te kunnen maken. Bij het zoeken naar oplossingen en het duidelijk krijgen van het huisvestingsvraagstuk 
worden vaak al schetsen gemaakt en maatstudies verricht. Duidelijk wordt dus dat de activiteiten 
'programmeren' en 'ontwerpen' elkaar overlappen. Ook voor sommige van de overige activiteiten geldt dat er 
sprake is van overlap. In onderstaand figuur maakt SBR dit duidelijk. 
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Figuur B.S.S: Overlappende activiteiten in het bouwproces volgens SBR (Spekkink, 2006) 

SBR geeft verder aan dat het bouwproces gefaseerd wordt doorlopen, waarbij iedere (sub)fase tussentijdse 
resultaten opleveren aan de hand waarvan kwaliteitstaetsing mogelijk is. Aan de hand van de resultaten uit deze 
toetsingen kan vervolgens besloten worden over de voortgang van het project. (Spekkink, 2006l 

5.6.2 GEFASEERDE ONTWIKKELING 
SBR is van mening dat het belangrijk is om het PvE in de diverse fasen van het ontwerpproces actueel te houden. 
SBR stelt dat het in meer of mindere mate aanpassen van het PvE tijdens het ontwerpproces nog te vaak impliciet 
gebeurt, wat wil zeggen dat de aanpassingen in de vraagstelling niet goed worden vastgelegd. De functie van 
het PvE als toetsingskader voor het ontwerp gaat hierdoor volgens het SBR, op zijn minst gedeeltelijk, verloren. 
SBR geeft bovendien aan dat het gewenst is dat aan het begin van iedere ontwerpfase een nieuwe versie van het 
PvE ontstaat, die na vaststelling door de opdrachtgever dient als actueelsturings-en toetsingskader voor die 
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fase. In het principe van deze gefaseerde ontwikkeling van het PvE wordt het ontwerpproces inhoudelijk 
gestuurd door een versie van het PvE die voor die fase geschikt is. Het resultaat, bijvoorbeeld een SO, DO of VO, 
wordt getoetst aan het PvE. Wanneer deze toetsing negatief blijkt te zijn zal een deel van het ontwerpwerk 
volgens SBR opnieuw moeten worden uitgevoerd. Wanneer de toetsing wel positief blijkt te zijn dient te worden 
nagegaan of het hierbij geaccepteerde ontwerp aanleiding geeft tot aanpassing en/ of uitwerking van het PvE, 
wat resulteert in een geactualiseerd PvE. Dit PvE kan vervolgens het ontwerpproces in de volgende ontwerpfase 
aansturen. 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 fasegewijs 
plaatsvinden, van globaal naar gedetailleerd. SBR geeft echter wel 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, 2006l 

Organisaties zijn volgens SBR aanzienlijk dynamischer geworden, waarbij ook de bedrijfsprocessen in 
ontwikkeling zijn. Zoals al eerder besproken is hier ook binnen de zorg sprake van. Het heeft volgens SBR dan ook 
geen zin om een volledig en gedetailleerd PvE op te stellen voordat met het ontwerp wordt begonnen. De kans is 
hierbij immers groot dat de inzichten alweer veranderd zijn voordat het PvE voltooid is. Een gefaseerde 
ontwikkeling van het PvE biedt in deze situatie voordelen. (S~ek!;ink. 2006l 

De hierboven besproken gefaseerde ontwikkeling van het PvE in wisselwerking met het ontwerp ligt ook ten 
grondslag aan de methode 'Systems Engineering'. In deze methode is de ontwikkeling van het pakket aan eisen 
direct verbonden aan het ontwerpen van oplossingen. Het opstellen van deze eisen gaat volgens SBR hand in 
hand met de uitwerking ervan in ontwerpoplossingen. Voor een uitgebreidere beschrijving van de methode 
Systems Engineering wordt verwezen naar paragraaf 5.7. 

5.6.3 ROL VAN DE ADVISEUR 
Hiervoor werd al duidelijk dat het PvE een van de contradstukken voor de ontwerpende partijen is. Het is dan ook 
van belang dat niet een van deze partijen, maar juist de opdrachtgevende partij het PvE opstelt. De 
opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid over de besluitvorming en draagt de verantwoording om in 
samenspraak met de gebruikers een programma van eisen op te stellen. Het opstellen van een programma van 
eisen is echter een ingewikkelde opdracht en voor de meeste opdrachtgevers en eindgebruikers geen 'core 
business'. (Spekkink, 2006J Vooral voor niet professionele opdrachtgevers en/ of gebruikers is het bijzonder moeilijk 
om de kwaliteit die impliciet gewenst is voor het gebouw expliciet duidelijk te maken. Deze opdrachtgevers en/ of 
gebruikers zijn bovendien veelal niet op de hoogte van de wetgeving, regels, normen en voorschriften waarmee 
bij het ontwerpen en bouwen rekening dient te worden gehouden. (Wijk en Spek ki nk, 1998) Veel opdrachtgevers 
schakelen om die reden een adviesbureau in om hen bij te staan in dit proces. Het is de taak van de adviseur om 
de juiste vragen te stellen en zo de benodigde essentiële informatie van opdrachtgevers en gebruikers te 
achterhalen. Dit zijn immers de personen die de organisatie en de processen het beste kennen. De deskundige 
kan de inbreng van gebruikers, over de te huisvesten functies en organisatieprocessen die er nu en in de 
toekomst plaats zullen vinden, aanvullen en coördineren. Vervolgens is het zijn taak om deze informatie te 
vertalen in een document dat het ontwerp- en bouwproces inhoudelijk kan sturen. (Spekkink, 2006J 

5.6.4 HET PROCES BIJ GEÏNTEGREERDE CONTRAfiN 
Eén van de argumenten voor het gebruik van geïntegreerde contracten is dat hiermee beter gebruik kan worden 
gemaakt van het creatieve en innovatieve vermogen van de aanbiedende partijen. Hoewel steeds vaker wordt 
gewerkt met geïntegreerde contradvormen is volgens SBR bij verreweg de meeste bouwprojecten die in 
Nederland worden uitgevoerd nog steeds sprake van gescheiden verantwoordelijkheid voor ontwerp en 
uitvoering. In deze situatie is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het ontwerp en kan hier dan ook grote 
invloed op uitoefenen. Van geïntegreerde contraden is sprake wanneer deze minimaal (een deel van) het 
ontwerp en de uitvoering omvatten. Bij dit soort contracten heeft het PvE een andere inhoud en positie. In deze 
subparagraaf worden deze verschillen besproken. 
Geïntegreerde contracten kunnen variëren, waarbij ook de inhoud van het PvE enigszins verschilt. Een 
'eenvoudige' vorm is een Design & Build contract. Hierbij definieert het PvE in hoofdzaak de functionaliteit en het 
kwaliteitsniveau die het bouwwerk bij oplevering dient te hebben. SBR geeft aan dat op dat moment immers 
moet kunnen worden gecontroleerd of het opgeleverde product voldoet. 

Er kan echter ook sprake zijn van een Design, Build, Finance, Maintain & Operate contract, het zogenaamde 
DBFMO-contract, dat voor een langere periode van 10 á 25 jaar wordt gesloten. Hierbij definieert het PvE met 



name het vereiste prestatieniveau van de huisvestingsfaciliteit en zogenaamde 'service levels' in de gebruiksfase, 
afhankelijk van het gekozen contract. SBR geeft hier'bij aan dat de inhoud volledig is gericht op het gewenste 
gebruik na oplevering en in de toekomst. 
SBR hanteert ook nog een tussenvorm, te weten het Design, Build & Maintenance contract. Hierbij definieert het 
PvE voornamelijk de kwaliteitsniveaus van het bouwwerk bij oplevering, in de periode dat de aanbieder 
verantwoordelijk is voor het onderhoud en het kwaliteitsniveau aan het einde van deze periode. (Spekk ink, 2006l 

5.7 FUNCTIONER SPEOFICEREN 
Een actueel principe volgens SBR is het gebruik van oplossingsongebonden functionele omschrijvingen en 
prestatie-eisen. Hierbij omschrijft het PvE geen oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk. Onder andere bij de 
hiervoor genoemde geïntegreerde contracten, waarbij het de bedoeling is om optimaal gebruik te maken van de 
creativiteit, kennis en kunde van aanbiedende partijen, is volgens SBR een oplossingsongebonden definitie van 
de huisvesting cruciaal. 'Functioneel specificeren' is ook een belangrijk onderdeel van 'Systems Engineering'. 
Systems Engineering is volgens SBR een methode voor 'eisen gestuurd ontwerpen' van complexe systemen. SBR 
en van Netten (2005) geven hierbij aan dat de oorsprong van deze methode bij de NASA en het Amerikaanse 
Ministerie van Defensie ligt. (CROW, 01.03.2008), (van Netten, 200Sl De methode is in Nederland in de bouw terecht 
gekomen, met name in de GWW-sedor. Hierin wordt het gezien als dé werkwijze voor de aanpak van (grote) 
projecten. 
Systems Engineering omvat echter veel meer dan alleen een methode voor het opstellen van een 
vraagspecificatie. Zo kunnen bijvoorbeeld ook contraden worden beheerd op basis van Systems Engineering. 
(CROW, 01.03.2008) 

'Functioneel specificeren' wordt door SBR omschreven als 'het vastleggen van de gewenste prestatie van een 
systeem in eisen, op basis van de functies van het systeem'. Een fundamenteel principe van het functioneel 
specificeren is het denken in termen van functies, prestaties en systeem. Dit 'systeem' kan een gebouw zijn en 
wordt ontworpen, gebouwd en onderhouden om een bepaalde functie te vervullen. 
(Spekkink, 2006_2) Het vervullen van deze functie is de prestatie van het systeem. De eisen worden geformuleerd op 
basis van de functie van het systeem, vandaar de naam: Functioneel specificeren. 
Deze eisen worden volgens Uit verschillende invalshoeken gesteld: vanuit de omgeving, de opdrachtgever, de 
markt en de techniek. (van Netten, 200ol 

SBR geeft aan dat het ontwerp daarom moet worden gestuurd door eisen die voortkomen uit deze functie. 
Hierbij worden deze eisen ontwikkeld in een zogenaamde eisen boom, zoals weergegeven in onderstaand figuur. 
(Spekkink, 2006_2) 
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Figuur B.5.6: Eisenboom uit Systems Engineering vergeleken met bouwstenen voor het PvE (SBR, 2006) 

SBR ziet duidelijke overeenkomsten met de bouwstenen voor het PvE, zoals besproken in paragraaf 5.4. 
Kenmerkend is het werken van globaal naar gedetailleerd, waarbij Systems Engineering uitgaat van een 
zogenaamde 'top-down benadering'. Deze benadering begint met een globale vraagstelling, waarin het 
projectbeleid van de opdrachtgever wordt vastgelegd. SBR geeft aan dat dit de zogenaamde 'topspecificatie' is. 
Deze topspecificatie is volgens SBR volledig vergelijkbaar met de bouwsteen 'Projeddefinitie' zoals besproken in 
paragraaf 5.4.1. Vervolgens wordt het systeem 'gedecomponeerd' in steeds kleinere functionele eenheden. 
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de organisatieonderdelen waaraan de huisvesting onderdak moet bieden, 
wat zelfs door kan gaan tot op werkplekniveau. Vervolgens worden eisen gekoppeld aan de functionele 
eenheden op de verschillende decompositieniveaus. Deze eisen vinden steeds hun oorsprong in de eisen die op 



hogere niveaus zijn gesteld. !SBR, 1006) Het vervullen van functies op een lager niveau moet leiden tot het vervullen 
van de functie op hoger niveau en uiteindelijk tot het vervullen van de gewenste systeemfunctie. (van Neuen, 2005) 

De functionele specificatie (oftewel het PvE) wordt dus volgens SBR, in wisselwerking met het ontwerp, op steeds 
gedetailleerder niveau uitgewerkt. Functioneel specificeren is dan ook een iteratief ontwerpproces, van globaal 
naar gedetailleerd. 
SBR geeft aan dat de decompositie in functionele eenheden en de eisen die daaraan worden gesteld volledig 
vergelijkbaar zijn met de bouwstenen 'gebruiksfuncties', 'waarden' en 'normen', zoals behandeld in paragraaf 
5.4, op de niveaus van 'locatie', 'gebouw', 'ruimten' en 'plekken'. rssn. 2006) 

SBR geeft vervolgens aan dat binnen Systems Engineering vier verschillende soorten eisen kunnen worden 
onderscheiden. Deze eisen zullen hieronder kort worden behandeld. 

Functionele eisen welke duidelijk maken wat de functies van een object zijn op de verschillende 
decompositieniveaus. Vervolgens wordt van deze functies aangegeven wat de gewenste prestaties zijn. Deze 
functionele eisen en prestaties zijn vergelijkbaar met de bouwstenen 'gebruiksfuncties', 'waarden' en 
'normen'. 
Interne en externe raakvlakeisen welke duidelijk maken hoe het object in de omgeving past en hoe de 
onderlinge relaties van de verschillende functies binnen het object in elkaar zitten. Deze eisen zijn volgens 
SBR voornamelijk terug te vinden in de bouwsteen 'Beeldvorming'. 
Randvoorwaarden welke door de 'buitenwereld' van het project dringend worden opgelegd. Deze komen 
overeen met de bouwsteen 'Normen'. 
Aspecteisen welke duidelijk maken waar verder nog rekening mee moet worden gehouden. SBR geeft aan 
dat deze eisen specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen 'systeem' beschrijven die een indirecte 
bijdrage leveren aan de primaire functie. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de veiligheid tijdens realisatie 
en bij het gebruik, milieuhygiëne en duurzaamheid. (SBR, 2006) Allemaal zaken die ook in de door SBR 
genoemde bouwstenen aan bod komen. 

Duidelijk wordt dat de methoden 'Bouwstenen' vanSBRen Systems Engineering duidelijke overeenkomsten 
vertonen en uitgaan van dezelfde basisprincipes. 
Bij functioneel specificeren worden eisen minder gedetailleerd gespecificeerd. Op deze manier wordt zoveel 
mogelijk vrijheid aan de opdrachtnemer gegeven. Dit betekent dat er niet meer eisen moeten worden gesteld 
dan nodig of wenselijk is en dat geen impliciete ontwerpkeuzes moeten worden meegenomen. Dit beperkt 
immers de mogelijkheden om gebruik te maken van de kennis en het innoverend vermogen van de markt. Van 
Netten (2005) geeft aan dat een te vage beschrijving van de vraag anderzijds teveel onzekerheid laat bestaan 
over het gewenste eindresultaat. Duidelijk wordt dat er een spanningsveld bestaat tussen de vrijheid die 
geboden wordt aan de markt en de beschrijving van het gewenste resultaat. Het opstellen van een 
vraagspecificatie met behulp van functioneel specificeren maakt volgens van Netten onderdeel uit van het 
beheersbaar maken van dit spanningsveld. (van Netten, 2005) Van Netten geeft verder aan dat iedere eis in een 
specificatie de eigenschappen in onderstaande tabel dient te bezitten. Deze eigenschappen worden volgens van 
Netten vaak ook samengevat onder het begrip SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Toleranties 
die aangegeven dienen te zijn). 

Toetsbaar 

Indien gekwantificeerd, voorzien van +/
marges 

Actueel 
Eenduidig 
Uniek 
Positief gefonnuleerd 
Haalbaar 

T oelirhting 
Één eis per eis 
Herleidbaar naar boven- en onderliggende eisen ten 
behoeve van o.a. het verificatietraject 
Er dien objectief bepaald te kunnen worden of aan de eis 
wordt voldaan of niet 
Er dient aangegeven te worden binnen welke marges een 
waarde, die bij de verificatie bepaald wordt, moet vallen om 
te voldoen aan de eis 
Passend bij de laatste 'projectbaseline' 
Slechts voor één uitleg vatbaar 
Per onderwer /as eet komt één eis voor 
Niet: "niet minder dan", maar: "tenminste" 



Consistent 
Noodzakelijk 

Oplossingsvrij 
Van een unieke identificatie voorzien 

Samenhangend en volledig 
De eis dient toegevoegde waarde te hebben: zonder die eis 
gaat er iets mis 
Een eis dient vrij van (verwijzingen naar) oplossingen te zijn 
t.b.v. identificatie en verwUzing/tracering 

Tabel B.5.1: Eigenschappen van eisen bij functioneel specificeren volgens van Netten (van Netten, 2005) 

Hiervoor werd duidelijk dat Functioneel Specificeren (ook wel Oplossingsvrij Specificeren) voornamelijk in de 
GWW-sector zijn weg heeft gevonden. CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer 
en openbare ruimte, heeft een handboek uitgegeven over deze methode voor het opstellen van een 
vraagspecificatie. CROW omschrijft het Oplossingsvrij specificeren als 'het stellen van eisen aan mogelijke 
oplossingen zonder een invulling te geven aan de oplossing'. CROW geeft hierbij aan dat door het volgen van een 
iteratief proces de oplossing gaandeweg steeds gedetailleerder wordt, waardoor er dus sprake is van een 
voortdurend proces. (CRow. 01 o3.2008l Dit werd hiervoor echter al duidelijk. Ook van Netten (2005) geeft aan dat 
functioneel specificeren in de basis een zich steeds herhalend ontwerpproces is. De meerwaarde van de 
methodiek van het functioneel specificeren zit volgens van Netten in het beheersbaar maken van het proces, 
door (complexe) systemen expliciet en traceerbaar te ontleden (het zogenaamde decomponeren) en te relateren 
aan de levenscyclus van het systeem. (van Netten, 2005) 

CROW stelt dat steeds meer bouwondernemers en ook opdrachtgevers ervoor pleiten om bouwbedrijven actief 
mee te laten denken in de ontwerp en uitwerkingsfase. (SBR, 25.02.2008) CROW geeft aan dat de verschuiving van 
kennis en een steeds ingewikkelder bouwproces als de voornaamste aanleidingen kunnen worden aangewezen 
voor de methode functioneel specificeren. (CRow. Ol.03.2008l In geval van het gebruik van deze methode kan de 
opdrachtgever zich concentreren op de vraag aan welke gebruikerseisen het gebouw moet voldoen. 
Bouwondernemingen kunnen zich vervolgens richten op de technische uitwerking van deze eisen. Kortom, de 
opdrachtgever geeft aan wat een aanbieder moet leveren, maar niet hoe hij het moet bouwen. CROW geeft aan 
dat deze aanpak bij zowel de opdrachtgever als aanbieder om een andere benadering vraagt. De eindgebruiker 
staat bij het Functioneel Specificeren centraal. Om die reden is niet zozeer de kwaliteit bij oplevering belangrijk, 
maar de kwaliteit gedurende de hele levensduur. In de publicatie 'Functioneel specificeren in de bouw' van SBR is 
te lezen dat het principe langzaam populairder wordt. Het wint langzaam maar zeker terrein. (SBR, 7'>.cnoo8) 

Ook Stan Vermeulen, directeur van Stichting Rog es, ziet voordelen in het functioneel specificeren. Vermeulen 
(2008) geeft aan dat met functioneel specificeren niet langer een tot op het bot gespecificeerde vraagstelling, 
oftewel een technische oplossing wordt aanbesteed, maar een huisvestingsvraag. Vermeulen voegt hieraan dat 
het in de industriële sector nauwelijks voorkomt dat de bedenker van de oplossing niet ook de maker hiervan is, 
waardoor de traditionele bouw in dit opzicht uniek is. Vermeulen is van mening dat opdrachtgevers er goed aan 
doen om in hun vraag ruimte te geven aan de aanbodzijde om hun beste technische oplossingen te presenteren. 
Opdrachtgevers dienen dan ook een functionele vraag te stellen, die ruimte biedt aan verschillende technische 
oplossingen. Hierdoor wordt de aanbieder in staat gesteld zijn expertise in de strijd kan gooien. (Vermeu len, 200Bl 

Ook Christmas en Dols (2007) zijn van mening dat het belangrijk is dat bij de vraagstelling geen oplossingen 
worden voorgeschreven. Het opstellen van een goede outputspecificatie de kunst is van het beheersen. Er moet 
scherp onderscheid worden gemaakt tussen de harde eisen waaraan de huisvesting moet voldoen en de wensen 
die bijdragen aan een toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering. 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. (Christmas, Dols, 2007) 

5.8 ANDERE METHODEN 
Hiervoor werd al duidelijk dat er in de praktijk naast de methode van SBR ook andere methoden worden gebruikt. 
Ook het STAGG (Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg) heeft een eigen visie over hoe het 
PvE moet worden opgesteld. De STAGG geeft aan dat dit moet gebeuren aan de hand van de activiteiten die in 
het betreffende gebouw moeten worden uitgevoerd. Deze activiteiten dienen vervolgens vertaald te worden 
naar ruimten en hun relaties. 
Volgens de STAGG moet een PvE de volgende indeling hebben: 

Uitgangspunten en doelstellingen, 
Functieprogram ma, 
Ruimtelijke consequenties. 
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Onder de uitgangspunten en doelstellingen wordt de motivatie van de gebruikers van de gebouwde omgeving 
verstaan waarom zij bepaalde handeling uitvoeren. Het functieprogramma doelt op de verzameling van 
gegevens met betrekking tot het doen en laten van deze gebruikers. Deze gegevens zijn gebaseerd op de 
uitgangspunten en doelstellingen en worden verzameld ten behoeve van het vaststellen van de ruimtelijke 
consequenties. DeSTAGGis van mening dat deze indeling nodig is om tot een logische stapsgewijze opbouw te 
komen. (Koning, de, 2000) 

De Koning (2000) geeft aan dat ook Waalwijk in zijn publicatie 'Het programmeren van gebruikseisen voor 
gebouwen in de gezondheidszorg' (1990) het op een soortgelijke manier omschrijft. Ook Waalwijk geeft aan dat 
een PvE wordt geschreven tegen de achtergrond van bepaalde uitgangspunten van een instelling. De eisen die 
aan de verschillende ruimten worden gesteld en de verhoudingen tussen deze ruimten worden bepaald door de 
activiteiten die worden uitgevoerd en de manier waarop deze worden uitgevoerd. De Koning geeft aan dat 
volgens Waalwijk een gebouw het antwoord moet zijn op de filosofie die is ontwikkeld ten aanzien van de 
doelstelling, de taakstelling en de condities waaronder men die taakstelling denkt te realiseren. (Koning, de, 1oooJ 

5.9 SAMENVAffiND 
Het opstellen van het PvE kan gezien worden als de belangrijkste stap in het bouwproces. In deze stap worden 
beslissingen genomen die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van het project. Het betreft tevens de fase 
waarin de ambities en doelstellingen van de opdrachtgever worden vastgelegd. Het bouwvolume en het 
geformuleerde ambitieniveau uit het PvE dient als basis voor het opstellen van de investeringsbegroting. De 
inhoud en omvang van het PvE zijn afhankelijk van de specifieke eisen aan de huisvesting. Wordt veel vrijheid 
gelaten aan de architect, dan kan met een beperkter PvE worden voldaan dan wanneer veel specifieke eisen 
worden gesteld. In ieder geval dient bij het opstellen van het PvE aandacht te worden geschonken aan het 
functionele aspect (de benodigde functies en onderlinge relaties), het ruimtelijke aspect (de omvang, het aantal 
en de grootte van de benodigde ruimten en voorzieningen), het technische aspect (de belangrijkste 
kwaliteitseisen van bouwtechnische elementen in relatie tot bouw, beheer en exploitatie), het financiële aspect 
(het financiële kader waarbinnen de geprogrammeerde bouwopgave moet worden gerealiseerd) en het 
tijdsaspect (de planning waarin de noodzakelijke perioden van projectvoorbereiding en projectuitvoering zijn 
vastgelegd). (Waarborgfonds kinderopvang, 1212./007) Vanzelfsprekend is het van belang de wettelijke eisen op te nemen 
in het PvE. 

In dit hoofdstuk is daarnaast duidelijk geworden dat er verschillende methoden staan om een Programma van 
Eisen op te stellen. Duidelijk is echter ook geworden dat deze methoden elkaar veel overlappen en dat goede 
methoden voor het inrichten van PvE's dikwijls uitgaan van dezelfde basisprincipes. De methode volgens SBR zal 
in dit onderzoek echter leidend zijn. 
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In het onderzoeksverslag staat een verkorte versie opgenomen van de visie van Hevo op het Programma van 
Eisen. Hier vindt u de volledige versie. 

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 opdrachtgeverten 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. Daarnaast schept een Programma van Eisen 
ook duidelijkheid over de randvoorwaarden van het huisvestingsproject. 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, waarbij echter de unieke 
organisatie en situatie altijd aanleiding kan geven voor accentverschillen en verbUzonderingen in het 
vervolgtraject. 
Hevo is van mening dat het formuleren van het Programma van Eisen uit een aantal verschUlende onderdelen 
bestaat. Dat begint met het stimuleren tot het inbrengen c.q. opstellen van een duidelijke verwoording van de 
visie, missie, toekomstverwachtingen, doelstellingen en activiteiten van de opdrachtgevende organisatie. Hevo 
zal samen met de opdrachtgevende partij bepalen wie belang hebben en wie betrokken worden bij input en 
draagvlak. 
Een belangrijke taak voor Hevo is ook het bewaken van de voortgang en de efficiency van de 13rocesgang tijdens 
het opstellen van het Programma van Eisen. Daarbij maakt Hevo eventuele tussentijdse bijstellingen van aanpak 
en timing expliciet en legt deze ter goedkeuring aan de opdrachtgevende partij voor. Hevo vraagt uitspraken 
over alle essentiële aspecten van de toekomstige huisvesting. Om tot een compleet, goed gestructureerd en 
haalbaar Programma van Eisen te komen, prikkelt Hevo en daagt Hevo de opdrachtgevende partij uit in het 
belang van het best mogelijke resultaat. Dit leidt tot motivatie, gedrevenheid en plezier, wat volgens Hevo 
belangrijke succesfactoren zijn in het vervolg van het proces. Daarnaast kan een opdrachtgevende partij 
natuurlijk rekenen op de inbreng van de creativiteit, expertise en jarenlange ervaring van Hevo." (Heijlljes, 2oon 

I 9 



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 in 
het onderzoeksverslag) ontstaat volgens Hevo een hulpmiddel om, in overleg met de opdrachtgever, te bepalen 
welk PvE het meest geschikt is in zijn of haar 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 zijn: 

In welke fase bevindt het project zich: Initiatieffase (globaal PvE) of Definitiefase (gedetailleerder PvE)? 
Welke functie(s) heeft het PvE, waarvoor is het PvE bestemd? 
Is er sprake van tijdsdruk? Heemels (2007) geeft aan dat de mate van tijdsdruk effect heeft op de omvang 
van de projectorganisatie en de slagvaardige aanpak. 
Wat is de cultuur bij de leiding? Is draagvlak bijvoorbeeld een belangrijk element of wordt meer top-down 
gedacht. 
Als draagvlak belangrijk is, dan is er volgens Heemels (2007) sprake van een langere doorlooptijd en een 
grotere projectorganisatie. Er moet dan ook meer nadruk worden gelegd op uitleg en toelichting. 
Is het project reeds goedgekeurd of dient er nog gemeenschappelijke besluitvorming plaats te vinden? 
Heemels (2007) geeft aan dat dit mogelijk eisen stelt aan de inhoud (mate van detail) en de vormgeving van 
het eindresultaat. 
Stadium van de visieontwikkeling over de organisatie en de huisvesting bij de opdrachtgever en 
gebruiker(s). Zijn een aantal basisuitgangspunten bekend of moeten die nog vastgesteld worden? 
Heemels (2007) geeft aan dat deze basisuitgangspunten een voorwaarde zijn om te kunnen starten. Hier 
moet zo nodig tijd voor worden ingeruimd om deze, in kleine kring, vast te stellen. Heemels (2007) geeft aan 
dat ook dit aspect effect heeft op de projectorganisatie en de doorlooptijd. 
Gewenste mate van detail. Heemels (2007) geeft aan dat wanneer nu wordt gekozen voor een globaal PvE in 
een later stadium meer uitgewerkt zal moeten worden of zal men zich meer moeten laten leiden door het 
ontwerp. 

(Heemels, 2007) 
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8.1 GLOBAAL PVE 
Een globaal PvE dient in eerste instantie voor het verwoorden van de wensen en eisen van de opdrachtgever/ 
gebruiker. Voor een globaal PvE kan volgens de Koning (2007) volstaan worden met een volgende inhoud: 

Inleiding: beschrijven van de aanleiding, opdracht, aanpak en de betrokkenen. 
Omschrijving organisatie/gebruiker: Hier wordt ingegaan op de doelstellingen van de organisatie, de 
gebruiker(s), de activiteiten die worden uitgevoerd, relaties die binnen de organisatie onderling bestaan, 
diensten/producten die worden geleverd, productiemiddelen, productieprocessen, organisatorische, 
economische, functionele en ecologische aspecten, verwachtingen op langere termijn. 
Uitgangspunten en inputgegevens: Hierin wordt de visie behandeld, alsmede de informatiebronnen, 
gebruikte documenten, randvoorwaarden (wet- en regelgeving, technische aspecten, financiële aspecten, 
ruimtelijke aspecten, vormfactoren, locatie e.d.), het kwaliteitsniveau, ambitieniveau, esthetische wensen en 
wensen met betrekking tot het milieu. De wettelijke en bouwkundige achtergronden/definities dienen in 
een globaal PvE volgens de Koning (2007) beperkt opgenomen te worden. 
Functioneel PvE: hoofdlijnen t.a.v. het terrein, de locatie, onderlinge relaties en benodigde ruimten. 
Ruimtelijk PvE: hoofdlijnen t.a.v. het terrein, de locatie en de ruimtestaat op basis van kengetallen. 
Kostenindicatie: op basis van kengetallen. 
Planning: op hoofdlijnen (1 planningsregel per fase). 
Vervolgaanpak: welke stappen in welke volgorde, projectorganisatie, etc. 

Van belang is volgens de Koning (2007) voornamelijk dat een globaal PvE aansluit bij het beeld dat de 
opdrachtgever heeft. Volgens de Koning (2007) is het daarom verstandig om zo veel mogelijk te visualiseren 
(visie, relaties, e.d.). 
(Koning, 2007) en (van Ke.ssel, 2006_2) 

8.2 6EDfT AILLEERD PVE 
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, zoals hieronder is 
weergegeven. Een en ander is natuurlük wel afhankelijk is van de individuele afspraken die met een 
opdrachtgever worden gemaakt. Belangrijk is dan ook dat een PvE wel maatwerk is en blijft. De verschillende 
punten kunnen dan ook naar gelang worden opgenomen. 

Inleiding: komt overeen met globaal PvE. 
Omschrijving organisatie/gebruiker: komt overeen met globaal PvE. 
Uitgangspunten en inputgegevens: komt overeen met globaal PvE. Uitgebreide omschrijving van wettelijke 
en bouwkundige achtergronden/definities, bijvoorbeeld: het verschil bruto vloeroppervlak (b.v.o.)/ nuttig 
vloeroppervlak (n.v.o.)/ functioneel nuttig oppervlak (f.n.o.) en het verschil functie/prestatie/voorwaarde) 
Functioneel PvE: benoemen en nader omschrijven/toelichten van locatie, terrein(onderdelen), 
gebouwaspecten, benodigde ruimten met omschrijving en onderlinge ruimterelaties, logistieke stromen, 
facilitaire zaken, archivering en ICT. 
Ruimtelijk PvE: benoemen en nader omschrijven/toelichten locatie, kwantificeren van terrein, 
gebouwaspecten, normeringen, uitgewerkte ruimtestaat, vaste en relevante losse inrichtingselementen 
Technisch PvE: benoemen en nader omschrijven van bouwfysische en bouwkundige aspecten, E-en W
installaties, transportvoorzieningen, infrastructuur, vaste inrichting, inventaris. Het technisch PvE kan ook 
een afzonderlijk rapport zijn, opgesteld tijdens de Definitiefase of tijdens het Voorlopig Ontwerp (in het 
laatste geval dus parallel aan het ontwerpproces). 
Milieu: beschrijven hoe er wordt omgegaan met duurzaam bouwen, energiegebruik, installaties, onderhoud, 
e.d. Deze aspecten kunnen volgende de Koning (2007) ook worden ondergebracht in het technisch PvE. 
Vervolgaanpak: hierin wordt de vervolgaanpak bepaald waarin de typering van het 
bouwproces/projectmanagement, de projectorganisatie met taken en verantwoordelijkheden, de 
selectiewijze ontwerpende partijen, communicatie en de bewaking van de G(R)OllK-aspecten wordt 
behandeld. 
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Globale planning: hierin dient volgens de Koning (2007) de initiatieffase, definitiefase, besluitvorming over 
de definitiefase, de VO-fase, het vaststellen van het voorlopig ontwerp (VO), de DO-fase, het vaststellen van 
het definitief ontwerp (DO), de aanvraag van de bouwvergunning, de artikel19-procedure, de besteksfase, 
het vaststellen van het bestek, de realisatiefase, de aansluitingen van de nutsvoorzieningen, de oplevering, 
en de ingebruikname te worden behandeld. 
Kostenraming: dit kan volgens de Koning (2007) opgesteld worden op basis van het kostenplan of op basis 
van kengetallen aangevuld met specifieke ramingen voor bepaalde posten. Waar nodig zal toelichting over 
de berekeningen of normeringen moeten worden versterkt. 
Exploitatie en beheer. 

(Koning, 2007) 

In deze beschrijving van de inhoud van een gedetailleerd PvE komt voor het eerst naar voren dat de exploitatie 
en het beheer opgenomen kunnen worden in het PvE. 



In deze bijlage (op de volgende pagina's) vindt u de tabel behorend bij de data-analyse, zoals besproken in 
paragraaf 2.3.2 van het onderzoeksverslag. 
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BIJLAGE 9: TABEL DATA-ANALYSE 

St.andaardt>n G.L 
(Opgemerkt dient te worden dat dit niet dé standaard 
binnen GZ is, maar slechts een voorbeeld) 

Open vemum Ametd>:! 
Woon- & Zorgcentrum 
Ir. J.M.T. van Kessel 

2.2 Woon-/zorgwensen van ouderen en ouderenbeleid 
2.3 ZorgviSie opdrlchtgever 
2.4 Toekomstige ftJncdes en ClpiCiU!Iten 
25C~v~hu~ 

~3."F:Fu;;;n;;:;ctiet;· ~s ;;;en;-;:p;;;res;,tai;tiji.;·es;;,;;;;;-;:i;,iüb-;;"ru;i,:im;;;t;,en;-----1 3. FUIIdlls en pnlltdes ....... rulintlil 

tPS-ptOJ t q boiJIY 'Ktilta l (3• conceptversiel 
GGZ en verstandelijke beperking 
Ir. J.A. Bartelet 

2008 

1.1 Inleiding 
U lift Programma van Eisen als ontwerpiiiStNment 
1.31nfonnatlfbronnen voor het Programma van Eisen 
1.41ndellng wn het Programma van Eisen 

1. WiiiJ doelgrolpen en dlgbestldlng 
2.1 DoelsteUing 

1.1 Algemeen 
1.2 Ultgangspw~ten 
13 Situatlebesclvijvlng 
1.4 Planning 
t.S Vervolgprocedwe 

2. Plujldarglnllld labtll.._•lllll l'nlgrarnma VIn 
Eisen 

~~~-----------, 3.~V111Mvllllopav-en.......,.. 
3.1 Doelgroepen 

2.2.4 Zelfstandig wonenden 

4.2 Afsluitbaaiheld behandelgroepen 
4-~~~~nd 
u Mogelijkheld O!)bouw verdieping 
45 Nadlttoezlcht 

S.flclbft~ 
5.1~~ 
5.2 Schoonmaak 

6.4 
6.S!ultennimte 

7.lntlme~ 
7.1 DuUI'Zllilm en milieubewust bouwen 
UEnergleYedxulk 
7 JOnderhoud en schoonmaak 

a. &time III!Choolwwden 
8.1 ~uwmaatstaven Colle9e bouwzorginstellingen 
8.2 Bouwbesluit 
8.3 

3.2 VIsie 
3~ 1 Visie op de CJ19anlsatle van de 
~~Jngen~.lt19 
3.2.2 Visie op de relatle tussen terrein en de 
nlel.lwboUw 
l.ri Vlsiëop het gebouw 

33 Organisatie 
3.3.1~ 
3.3.2 Velblijf 
333~eunencle~ 

3.3.411èhindei~adiverende 1Je9e~din9 
3.3.5 OndersteiNIIde diensten 

... ~ 

4J Behandeflng/ldiverende..begeleldlng 
4.4 Onderseeunende diensten 

S.Ftmdlls•PtstltiB 
5.1 Algemeen 

5.2 app.tvlakten 
5.2.1 Nutd9_ev~lae 
5.2.21fistilllatteoppervlakte 

· 5.2.3 Verkienoppervlakte 
5.2.4Nelto~ 
5.2.5 cUnst.uctiéoppeMakte 
5.2.6 Bnltovloeroppervii!Qe 

S.J BeN!~ en toaganblijlrheld 
S.3.1loc:atle/teboUW 
5.3.2 Ruimten 
5.33 Bernenten 

SA Wayfincfln9 
55 Relaties/log~ 

5.5.1 Relaties en logistiek m.b.llocatie en 
omgevfng 
55.2 Relaties en logistiek m.b.t. gebouw 

5.6 UltbreldbaaiheidJftexibillteit 
5.7l'lestltiHlsen t.LV. het terreingebruik 

5.7.1 Tenelnverhaldfng en -Inrichting 
5.7.2 

6.1Aigerneen 
6.1.1 Fleldbllltelt en Indeelbaaiheld 
6.1.2 Ulbkht 
6.1.3 Zonwering 
6.1.4 

Zllvet llr d~n Vught 
GGZ 

1.1 Inleiding 
1.2 Het Programma van Eisen als ontwerpinsiJ\Iml!flt 
131nfonMtiebronnen voor het Programma van Eisen 
1.4 1ndellng van het Prognmma varl Ehl!n 
1.S Status van het Progtam1111 van Eisen 

2. Gebn4niM"' 

2.1 Inhoudelijke ZCJT!sle 
2.2 Anllyse organ!Adie 
23 Refatfes met andere partijen 
2.4 Routing. omvang en freciuentie van goederen-en 
mensenstromen 
2.s Huidige fln:lles en capacMiten• 

2.6 Locatie- en gebouwgegevens bestaande situatie" 
2.7 Toekomsdgefunctles en capacltelten 

J.Fundlls ......... 
3.1 Algemetfl 
3.2 Ruimtebehoefte 
3~Nutdge~ 
3.2.2 lnstlllatleoppee 
3.23 Verlceersoppervle 

3.2A ~rvtalne 
3.25 ConJiruCtleoppervlkte 
3.2.6 BrutovloeroppeMilkte 
33~d 

3.3.1llelelkbalfhelcoeganlcell)kheld 
locatie/~ 
33.2llelellcburhefd van nimten 
3.l:)W~ 

3.4 Relati~ek 
3.4.1 Relaties en logl~ m.b.t.loCll.tie en 
omgeving 
3.4.2 Relaties en IQgiSllek m.b.t. gebollw 

3.5Uifbreld~ 
3.6 PrestatiHisen t.a.v. het terreingebruik 

3.6, 1 Terreflwerhardlng en --lnrldltlng 
16J 

SBR 
T.b.v. vergelijkingsstudie 
Stichting Bouwresearch 
2004 

1. Pnljectdeflnltle 
1.1 Oe opgave 

1.1.1 Bestemming gebouw 
1.1.2 Hoofd9ebruilcers 
1.1J OmVang 
1.1.4Aatd 
1.15 Opdrachtgever 

1.2Ambities 
1 ~ 1 Economisch 
, .2.2 Sociaal 
1.2.1 Fysiek 

1~4MIIII!u 

13 ll«roodrenen 
1.3.1 Bestuurden 
1.3.2~ 
13.3 Gebnilkers 

1. Gebnllltl(undle 
2.11oc:atie 

2.1. 1 Gebrulksfunctie gebouw 
1.l.2101ntpotl!ntiMI 

2. u Dienstaanbod 
iÎ .4 Afbetelspotentieel 
2.151nfmtructuur 
2.1.6 Killikter 

U Gebouw 

2.2.1 Gebouwdelen 
2.2.2 TOI!glngen 
UJRoutes 

23-ten 

2.l.1~mten 

2.3.2 BIJzondere ruimten 
233 Ondersteunende nimten 
2.1.4 Restauratieve Nimten 
l3.5()vtrlge ruimten 
2.3.6 Stallingruimte 
2.3.7 lklltetvulmte 

2.4Piekken 
2.4.1 Verkeenruimte 
2.4.2. Gebrullisruimte 
2.4.3 <iebrüiksÖbJêcten 
2.4.4 Bouwdelen 

.3.w.den 
.3.11ocatle 

3.1.1 Gebruiksfunctle gebouw 
3.1.2 Klanlpotentieel 
l.13 Dienstaanbod 
3.1 .4 Altleidspotenrteel 
3.1.5 lnfi'IStnldi.IUr 
3.1.6 Karakter 

3.2Gèbouw 
3.2.1 Gebouwdeleli 

3.2.1.1 Capadteît 
3.2.1.2 Belevingswaarde 
3.2.1.3 Conditles 



4.1 BerelllbillfleiCVloe!pnla!lljldleld 
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Bewust is gekozen om PvE's te analyseren die door verschillende personen binnen Hevo zijn opgesteld. 
Naast een aantal PvE's van GGZ zijn ook andere PvE's voor de caresector geanalyseerd, al dan niet in combinatie met GGZ. Dit in 
verband met de beschikbaarheid van recente PvE's voor de GGZ. 
Bij verschillende personen binnen Hevo is geïnformeerd of de verschillende PvE's binnen de caresector qua inhoud, opzet en proces 
vergelijkbaar zijn. Dit bleek het geval, waardoor ook deze 
PvE's bruikbaar waren voor de analyse. 

Bij het IPSE-project 'Kristal' dient opgemerkt te worden dat de huisvestingsadviseur hier bewust een andere aanpak heeft 
gekozen. 
In het PvE van het project Reinier van Arkel, Vught zijn wat eenvoudige principeschema's opgenomen. 
In dit PvE zijn ook technische eisen opgenomen, hoewel het hier een ruimtelijk en functioneel PvE betreft. De beschrijving van 
deze eisen is echter beknopt en voornamelijk 
gericht op de functionaliteit van het gebouw. ln die zin lijkt mij het op deze manier opnemen van technische eisen in het 
ruimtelijk en functioneel PvE terecht. 
In een gesprek met dhr. Woerdeman binnen Hevo werd duidelijk dat PvE's na 2004 veranderingen kunnen vertonen met PvE's 
van voor die tijd. Om die reden is in de analyse ook een PvE meegenomen uit 2002. 
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In deze bijlage (op de volgende pagina's) vindt u het eindresultaat van de data-analyse, in de vorm van een 
masterdocument, zoals besproken in paragraaf 2.3.2.4 van het onderzoeksverslag. 



BIJLAGE 10: MASTERDOCUMENT AAN DE HAND VAN GEANALYSEERDE PROGRAMMA'S VAN EISEN 

Het masterdocument in deze bijlage is het resultaat van een data-analyse binnen het afstudeerbedrijf Hevo. Dit eindresultaat van de data-analyse dient als input voor de 
ontwerpfase van het afstudeeronderzoek. Ten behoeve van deze data-analyse is van een vijftal cases de structuur van het PvE onderzocht en vergeleken. Voor de waarde 
van de analyse is er bewust voor gekozen om PvE's te analyseren die door verschillende personen binnen Hevo in verschillende jaartallen zijn opgesteld. Hierdoor ontstaat 
een zoveel mogelijk sectorbreed beeld. In het masterdocument wordt de basisstructuur van de geanalyseerde PvE's duidelijk. Aan de hand van dit masterdocument zou 
ieder van de geanalyseerde PvE's kunnen worden opgesteld. Het masterdocument is dan ook opgesteld aan de hand van deze PvE's. 
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11.1 METHODES UIT DE LilERA TUUR 
Binnen Hevo wordt niet direct gebruik gemaakt van bekende methodes voor het opstellen van PvE's, 
bijvoorbeeld de methode volgens het SBR zoals besproken in bijlage 5. Er zijn echter wel boeken aanwezig, 
waaronder het boek van SBR 'Bouwstenen, Gids bij het maken van een programma van eisen'. Bartelet geeft aan 
dat het wel wordt gebruikt voor het genereren van ideeën. In paragraaf 2.4 van het onderzoeksverslag wordt de 
vergelijking besproken tussen de werkwijze binnen Hevo en de werkwijze die uit de literatuurstudie naar voren is 
gekomen. (Barte let, 7008) 

11.2 BEST ANDARCHIVERIN6SYSTEEM 
Binnen Hevo wordt door iedere adviseur een standaard mappenstructuur gebruikt. Het gebruik van deze 
stwctuur leidt ertoe dat bestanden eenvoudig kunnen worden gevonden. Door de benaming van de 
verschillende documenten aan de hand van de datum van bewerking wordt bovendien duidelijk wat het meest 
recente document is en hoe dit document in de loop der tijd is ontstaan. 

11.3 REKENMODEL 
Binnen Hevo wordt door de huisvestingsadviseurs gebruik gemaakt van een rekenmodel, gebaseerd op de 
bouwmaatstaven. De bouwmaatstaven, waarvan onder andere de basiskwaliteitseisen deel uitmaken, hebben 
betrekking op de ruimtelijke en technische opzet van voorzieningen. Het aantal vierkante meters uit het PvE 
worden door de huisvestingsadviseur in dit model ingevuld, waardoor het financiële plaatje daarachter duidelijk 
wordt. Paragraaf 2.3.4 van het onderzoeksverslag gaat verder in op de relatie tussen het PvE en de 
kostenberekening. 

11.4 VRAGENLIJSTEN 
Ten behoeve van het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwbouw zijn binnen Hevo verschillende 
lijsten met functionele en technische vragen opgesteld die betrekking hebben op huisvesting. Het doel van deze 
vragenlijsten is inzicht te krijgen in de eisen en wensen die door de gebruikers van de toekomstige huisvesting 
aan gebouw( en) en terreinen worden gesteld. Deze vragenlijst is bedoeld ter voorbereiding op 
werkgroepbjjeenkomsten en geeft een beeld van de punten die zoal in het gesprek aan de orde komen. (H evo, 2002) 

Bartel et geeft aan dat deze vragenlijsten niet standaard zijn en dan ook niet altijd gebruikt worden. Bartelet is 
echter wel van mening dat het verstandig is een op het project toegespitste vragenlijst op te sturen ter 
voorbereiding op werkgroepbijeenkomsten. (Bartelet, 2008) Ook van Kessel geeft aan dat de vragenlijsten veelal niet 
worden gebruikt. (van Kessel, 2008) 

I s 



In bijlage 5 is 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. 

12.1 INHOUD 
In paragraaf 5.5 van bijlage 5 werd duidelijk dat volgens SBR vijf soorten informatie worden onderscheiden die in 
het PvE een plaats zouden moeten krijgen. Deze vijf soorten zijn: 

Gebruikseisen 
Prestatie-eisen 
Beeldverwachtingen 
Interne voorwaarden 
Externe eisen en voorwaarden. 

(Wijk en Spekkink, 1998) 

Wanneer gekeken wordt naar de geanalyseerde PvE's van Hevo wordt duidelijk dat deze vijf soorten informatie 
allemaal terugkomen in de PvE's van Hevo. Wat dat betreft lijkt er op het eerste gezicht een grote overeenkomst 
te bestaan tussen de literatuur en de praktijk bij het afstudeerbed rijf. 
In essentie geeft het PvE volgens SBR (2006) antwoord op de volgende vragen: 

Wie? 
Waarom? 
Wat en hoeveel? 
Waar? 
Wanneer? 

(Spekkink, 2006) 

Ook wanneer hier de vergelijking wordt getrokken met de geanalyseerde data kan geconcludeerd worden dat er 
een overeenkomst bestaat tussen de literatuur en de praktijk bij het afstudeerbed rijf. De PvE's van Hevo geven 
immers antwoord op deze vijf vragen. In ieder PvE wordt beschreven voor welke organisatie de huisvesting 
gerealiseerd moet worden en wie de gebruikers zijn. Daarnaast komen ook de missie van deze organisatie en 
haar visie op de huisvesting aan bod. Hiermee wordt antwoord gegeven op de eerste twee vragen. Ook wordt 
ingegaan op de locatie en veelal op de tijdsplanning, waarmee de vierde en vijfde vraag worden beantwoord. 
Uiteraard wordt ook antwoord gegeven op de vraag 'Wat en hoeveel?' waarbij duidelijk wordt wat de behoeften, 
eisen, wensen en verwachtingen zijn van de opdrachtgever en gebruikers. 
SBR geeft echter aan dat er meer aspecten een rol spelen. Het PvE dient ook te verwijzen naar niet
projectgebonden informatie met een dringend karakter, waarbij gedacht kan worden aan wetten, voorschriften, 
normen en technische specificaties. Hevo besteedt aandacht aan deze informatie door het in het PvE op te 
nemen in het hoofdstuk 'Externe voorwaarden'. 
In paragraaf 5.5 van bijlage 5 wordt verder duidelijk dat Stichting Bouwresearch in haar publicatie 'Bouwstenen, 
gids bij het maken van een programma van eisen' dieper ingaat op de vele aspecten waaraan in een PvE 
aandacht moet worden besteed. De 'bouwstenen' waarin onderscheid wordt gemaakt zijn: 

Projectdefinitie 
Gebruiksfuncties 
Waarden 
Beeldvorming 
Budgetten 
Normen. 

De bouwsteen projectdefinitie geeft antwoord op de hiervoor genoemde vragen 'Wat?', 'Waarom?', 'Wanneer?' 
en 'Wie?'. De inhoud van deze bouwsteen vormt het uitgangspunt voor de uitwerking van andere bouwstenen. 
Duidelijk werd dat hierbij onderscheid wordt gemaakt in de niveaus van locatie, gebouw, ruimten en 
(werk)plekken. De bouwstenen 'gebruiksfuncties', 'waarden', 'beeldvorming' en 'normen' geven gezamenlijk een 
antwoord op de vragen 'Wat?' en 'Hoeveel?'. De bouwsteen 'Budgetten' beschrijft wat de financiële en 
milieurandvoorwaarden zijn. (Spekki nk, 2006) 



Hiervoor staat beschreven dat in de PvE's van Hevo antwoord wordt gegeven op de vragen 'Wat?', 'Waarom?', 
'Wanneer?' en 'Wie?'. Gesteld mag dan ook worden dat de bouwsteen 'Projectdefinitie' is terug te vinden in deze 
PvE's. 
Ook de tweede bouwsteen komt uitvoerig aan bod in de PvE's die worden opgesteld door Hevo. De werkwijze 
hierbij is identiek aan wat door SBR wordt geadviseerd. De te huisvesten organisatie wordt geanalyseerd op 
bijvoorbeeld de 'bedrijfsprocessen' en de gebruikers in hun dagelijkse bezigheden. 
SBR geeft aan dat het bij de derde bouwsteen gaat om de waarden die door de organisatie, kijken naar de 
gewenste gebruikersmogelijkheden, worden toegekend aan de gebruiksfuncties. Het draait hierbij om de 
capaciteit, bruikbaarheid, beleving, gezondheid, veiligheid en flexibiliteit van de gebruiksfuncties, waarbij ook de 
onderlinge {functionele) relaties worden benoemd. (Spekkink, 2006). (Wi)k. 2004) Ook van deze bouwsteen kan gesteld 
worden dat deze is terug te vinden in de geanalyseerde data. Deze worden echter niet benoemd in één specifiek 
hoofdstuk, maar staan over het gehele document verspreid en komen dus in verschillende hoofdstukken aan 
bod. 
Hiervoor werd al duidelijk dat de beeldvorming wordt opgenomen in de PvE's van Hevo. Ook de vierde 
bouwsteen komt in de PvE's van Hevo dus aan bod. 
Kijkend naar de bouwsteen 'Budgetten' wordt duidelijk dat deze in de geanalyseerde data is terug te vinden, 
maar niet apart wordt genoemd. In de PvE's van Hevo zijn de aspecten die horen bij deze bouwsteen onderdeel 
van de interne voorwaarden. Het gaat hierbij om grenzen die door de opdrachtgever aan de oplossingen voor de 
huisvesting worden gesteld. 
De zesde bouwsteen, tot slot, betreft de 'Normen'. Normen zijn volgens SBR de maatstaven waarmee het 
ontwerp voor het gebouw aan de waarden kan worden getoetst. Deze bouwsteen vormt hierbij de technische 
vertaling van de waarden. (Spekkink, 2006), !Wijk, 2004) Hiervoor staat beschreven dat de bouwsteen 'waarden' 
behandeld wordt in de geanalyseerde data. Deze gebruikseisen worden in de PvE's van Hevo dusdanig 
geformuleerd dat het ontwerp van het gebouw hieraan getoetst kan worden. In die zin kun je dan ook spreken 
van normen of maatstaven voor toetsing. Ook de zesde bouwsteen komt dus aan bod in de PvE's van Hevo. Als 
gevolg van het feit dat de verschillende waarden in verschillende hoofdstukken aan bod komen staan ook de 
normen over het gehele document verspreid. Niet alle normen die SBR behandeld zijn echter terug te vinden in 
de geanalyseerde data. Zo noemt SBR ook normen voor luchtspecificaties, lichtspecificaties en geluidspecificaties. 
In de geanalyseerde data komen deze normen niet in ieder PvE voor. De reden hiervoor is dat in de data-analyse 
voornamelijk gebruik is gemaakt van Ruimtelijk-Functionele PvE's. Deze normen zijn in dat geval terug te vinden 
in het Technisch PvE, dat naast het Ruimtelijk-Functioneel PvE wordt opgesteld. 
Duidelijk wordt dat de inhoud van de geanalyseerde PvE's van Hevo in voor een groot deel overeenkomt met dat 
wat door Stichting Bouwresearch wordt geadviseerd. 

12.2 STRUCTUUR 
Duidelijk wordt dat veel van de aspecten waaraan volgens SBR in een PvE aandacht moet worden besteed zijn 
terug te vinden in de PvE's van Hevo. Zoals hiervoor eigenlijk al duidelijk werd kan er qua inhoud dan ook gesteld 
worden dat er op het eerste gezicht een duidelijke overeenkomst bestaat tussen de literatuur en de praktijk bij 
het afstudeerbed rijf. 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 te onderscheiden bouwstenen, maar ook 
een voorgestelde inhoudsopgave die de structuur van het PvE duidelijk maakt. In deze inhoudsopgave zijn de 
verschillende bouwstenen verder onderverdeeld. In de tabel in bijlage 9 wordt duidelijk in hoeverre deze 
inhoudsopgave overeenkomt met de geanalyseerde data. 
Wanneer de door SBR geadviseerde structuur wordt geanalyseerd wordt duidelijk dat SBR het PvE ordent aan de 
hand van de hiervoor genoemde bouwstenen. Het PvE bestaat in dit geval uit zes delen. SBR maakt bij deze 
indeling in bouwstenen onderscheid in de niveaus van locatie, gebouw, ruimten en {werk)plekken. In de PvE's 
van Hevo is deze indeling niet altijd terug te vinden. Het gebouw, de afzonderlijke ruimten en de locatie worden 
soms wel, maar soms ook niet apart besproken. Wanneer ze wel apart besproken worden, is dit niet voor iedere 
bouwsteen afzonderlijk. In deze PvE's zijn niet de bouwstenen leidend, maar juist de onderverdeling in gebouw, 
afzonderlijke ruimten en locatie welke dan ook in drie aparte hoofdstukken worden behandeld. 
Hieronder zal per bouwsteen besproken worden wat kan worden opgemaakt uit de vergelijking in bijlage 9. 

Hiervoor werd geconcludeerd dat de bouwsteen 'Projectdefinitie' is terug te vinden in de PvE's van Hevo. 
Wanneer de verdere onderverdeling van deze bouwsteen wordt bekeken valt op dat de 'ambities' in de 



voorgestelde inhoudsopgave van SBR een prominente plaats innemen. In de geanalyseerde data komt dit niet 
altijd terug. Wel is er aandacht voor de visie en missie van de opdrachtgever. Hoewel hierin waarschijnlijk sprake 
zal zijn van een bepaalde overlap is het een idee om de ambities apart uit te spreken. 

Wat betreft de bouwsteen 'Gebruiksfuncties' is hiervoor gesteld dat deze uitvoerig aan bod komt in de PvE's die 
worden opgesteld door Hevo. De werkwijze hierbij is identiek aan wat door SBR wordt geadviseerd. Wat betreft 
de structuur zijn geen grote verschillen te ontdekken. 

De bouwsteen Waarden' is ook terug te vinden in de geanalyseerde data. Zoals hiervoor al duidelijk werd worden 
deze echter niet benoemd in één specifiek hoofdstuk, maar staan over het gehele document verspreid en komen 
dus in verschillende hoofdstukken aan bod. De keuze van Hevo voor deze structuur leidt ertoe dat de 
geanalyseerde data wat betreft deze bouwsteen dan ook niet overeen met de voorgestelde structuur van SBR. 

De bouwsteen 'Beeldvorming' komt in de PvE's van Hevo, net als in de voorgestelde structuur van SBR, aan bod in 
een apart hoofdstuk. In de PvE's van Hevo wordt hierin ondermeer gesproken over de gewenste uiterlijke 
verschijningsvorm, de algehele uitstraling van het gebouw en het afwerkingniveau binnen het gebouw. Ook de 
functionele eisen aan het materiaalgebruik komen hier aan bod. In tegenstelling tot de structuur van SBR wordt 
hierin geen onderverdeling gemaakt in de locatie, het gebouw en de afzonderlijke ruimten. SBR opteert bij de 
beschrijving van de beeldvorming voor het gebruik van relatieschema's en referentiebeelden.ln de 
geanalyseerde data zijn deze elementen niet altijd terug te vinden. 

Hiervoor werd geconcludeerd dat de bouwsteen 'Budgetten' is terug te vinden in de PvE's van Hevo als onderdeel 
van de interne voorwaarden. Wanneer de verdere onderverdeling van deze bouwsteen wordt bekeken wordt 
duidelijk dat het financiële deel niet altijd voorkomt in de PvE's van Hevo. In een gesprek met Kathelijne de 
Koning (2008) blijkt dat dit enerzijds kan worden veroorzaakt door het feit dat de opdrachtgever niet wenst dat 
deze gegevens bekend worden. Anderzijds is het ook afhankelijk van het type project. In geval sprake is van 
integraal projectmanagement met resultaatverplichting zullen de financiën niet in het PvE worden genoemd. 
Deze risicodragende werkwijze geeft de opdrachtgever de zekerheid van een eindresultaat dat voldoet aan de 
vooraf gestelde kaders van kwaliteit, planning en budget. De financiële verantwoordelijkheid wordt hierbij 
overgedragen aan Hevo met als gevolg dat hieraan in het PvE logischerwijs geen aandacht wordt besteed. 
In paragraaf 2.3.4.1 van het onderzoeksverslag staat beschreven dat binnen de gezondheidszorgsector wordt 
gewerkt met normoppervlakten en norm kosten. Om die reden is het aantal vierkante meters leidend en in eerste 
instantie nog niet de kosten. Door de invoering van de marktwerking zal hierin veel veranderen en zullen de 
kosten een grotere rol gaan spelen. Wat dat betreft is het dan ook verstandig deze bouwsteen in de toekomst op 
te nemen in de PvE's voor de sector Gezondheidszorg. 

Tot sl1ot de bouwsteen 'Normen'. Hiervoor werd al duidelijk dat ook deze bouwsteen is terug te vinden in de 
geanalyseerde data. Als gevolg van het feit dat de verschillende waarden in verschillende hoofdstukken aan bod 
komen staan ook de normen over het gehele document verspreid. Net als voor de bouwsteen Waarden' geldt 
hier dan ook dat de geanalyseerde data wat betreft deze bouwsteen hierdoor niet overeen met de voorgestelde 
structuur van SBR. 

Samenvattend kan worden gesteld 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: 

BOUWSTENEN VOLGENS SBR OVEREENKür4ST ~1ET PVE'S HEVO 
.... ~~ I .+I· 
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13.1 INLEIDING 
Deze bijlage beschrijft een literatuurstudie naar flexibiliteit. Opgemerkt dient te worden dat delen van deze 
studie rechtstreeks in het onderzoeksverslag zijn opgenomen. 
De studie heeft zich ondermeer gericht op het principe 'flexibel bouwen'. 

13.2 DEANITIE FLEXIBEL BOUWEN 
Nicole Gulpen (2006) noemt in haar afstudeerrapport 'De factor flexibiliteit in een woningexploitatie' dat 
voorkeuren voor de huisvesting steeds gedifferentieerder worden, waardoor de eisen en wensen aan 
toekomstige huisvesting onzeker zijn. Als mogelijk antwoord op deze ontwikkeling noemt Gulpen het flexibel 
bouwen. Het begrip 'flexibel bouwen' wordt door verschillende partijen op een eigen manier geïnterpreteerd. In 
deze bijlage zullen een aantal definities besproken worden en zal een definitie worden vastgesteld 
die tijdens dit onderzoek gebruikt zal worden. Voor de geïnteresseerde is daarnaast in bijlage 14 de term 'IFD
bouwen' en de relatie van flexibel bouwen met het IFD-bouwen behandeld. 
Hoewel het afstudeerrapport van Gulpen is gericht op woningen, bevat het ook bruikbare informatie over 
flexibiliteit 'in algemene zin. 

Een uitgebreidere definitie van 'flexibel bouwen' luidt volgens Gulpen als volgt: 

"Een zodanig gekozen opzet en uitvoering van een bouwplan, dat tijdens de exploitatieperiode op eenvoudige 
wijze en tegen minimale kosten de indeling van de ruimten meermalen is te wijzigen, teneinde beter aan te 
sluiten bij de vraag van de gebruiker(s) op dat moment "(Gulpen, 2006l 

Gulpen merkt in haar onderzoek terecht op dat het in deze definitie echter alleen gaat om het wijzigen van de 
indeling van de ruimten, terwijl ook op andere manieren flexibiliteit kan worden bereikt, zoals mogelijke 
fl!lnctieveranderingen in een ruimte, verandering van uiterlijke kenmerken of bij,voorbeeld 
aanbouwmogelijkheden. 
De definitie die wordt gehanteerd door het Ministerie van VROM is uitgebreider en vollediger over 
de mogelijke vormen waarin flexib iliteit kan optreden. Opgemerkt dient te worden dat deze 
definitieomschrijving zich richt op flexibiliteit van woningen, maar ook in algemene zin kan worden opgevat. 
Deze definitie luidt als volgt: 

"Flexibel bouwen is het bewust zodanig veranderbaar bouwen van woningen, dat met een minimum aan 
bouwkundige ingrepen, kosten, tijdsbesteding en ongemak de indeling_ de uitrusting en soms de grootte van 
de woning in overeenstemming zijn te brengen met de andere woonwensen van (toekomstige) bewoners. 
Daarnaast is flexibel bouwen het ontwerpen van de indeling van woningen en van afmetingen van 
afzonderlijke vertrekken zo dat een flexibel gebruik van ruimten mogelijk is. 8

(Ministerie van VROM, 1994) 

Het belangrijkste uitgangspunt van flexibel bouwen is volgens Gulpen dat het gebouw en zijn onderdelen 
zodanig ontworpen en gerealiseerd zijn, dat er op allerlei niveaus aanpassingen mogelijk zijn. Hierdoor kan de 
gebruiker of de eigenaar het gebouw aanpassen aan veranderende eisen en wensen. Dit geldt zowel 
bij aanvang van de gebruiksduur (initiële flexibiliteit), als gedurende de gebruiksduur en bij een eventuele 
tweede of volgende gebruiksduur. 

Aan de hand van bovenstaande definities is de definitie van 'flexibel bouwen' vastgesteld die tijdens dit 
onderzoek zal worden gebruikt. Deze definitie komt nauw overeen met de gehanteerde definitie in het 
onderzoek van Gulpen (2006) en 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." 



13.3 FLEXIBILITEIT IN DE TIJD 
Er is onderscheid te maken in twee soorten flexibiliteit, die elkaar chronologisch opvolgen. Het gaat hier om 
initiële flexibiliteit en gebruikersflexibiliteit 

INITIËLE FLEXIBILITEIT 
Initiële flexibiliteit is de mogelijkheid om de woning aan te passen zolang deze nog niet gebouwd is. Gulpen 
(2006) geeft aan dat deze mogelijkheid wordt beperkt doordat deze aanpassingen slechts mogelijk zijn 
tot de voorbereiding van de uitvoering. Als voorbeeld kan worden genoemd dat het bijvoorbeeld langer mogelijk 
is om de plaatsing van scheidingswanden of de keukenindeling aan te passen, dan om de dragende constructie 
te veranderen. Op een gegeven moment moeten alle wensen vastliggen. Deze vorm van flexibiliteit blijft beperkt 
tot de eerste bewoner of gebruiker, en speelt in de verdere levensduur van het gebouw geen rol meer. (Gulpen, 2oo6J 

GEBRUIKERSFLEXIBILITEIT 
Bij gebruikersflexibiliteit is het ook tijdens de gebruiksfase mogelijk om aanpassingen te doen. Het betreft hier 
flexibiliteit tijdens het eerste gebruik en tevens tijdens het tweede en volgend gebruik. Er bestaan verschillende 
vormen van gebruikersflexibiliteit, welke in paragraaf 3.3.2 van het onderzoeksverslag aan bod komen. (GL!Ipen . 
2006) 

Net als in het onderzoek van Gulpen (2006) wordt in dit onderzoek initiële flexibiliteit gezien als keuzevrijheid 
voor de eerste bewoner of gebruiker en dus niet als vorm van flexibel bouwen. Om die reden zal initiële 
flexibiliteit in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. Met flexibiliteit wordt in dit onderzoek dan ook 
alleen gebruikersflexibiliteit bedoeld. 

13.4 FLEXIBILITEITSVORMEN 
In het rapport van Gulpen (2006) wordt duidelijk 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. 
Hieronder zullen deze indelingen afzonderlijk aan bod zullen komen. 

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 door Nicolaï 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 wijzigingen 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, /006) en {N icolar, 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 door Nicolaï als volgt onderverdeeld: 
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Gebruiksflexibiliteit: bewust gecreëerde mogeUjkheden 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. Deze ruimten zullen groot genoeg 
dienen te zijn. Ook hun technische uitrusting moet mede zijn afgestemd op een toekomstig gebruik 
voor andere functies. 
Wisselruimten: dit komt neer op het delen van ruimten. Gulpen noemt als voorbeeld dat wanneer 
aparte afdelingen elk behoefte hebben aan een bepaalde ruimtelijke voorziening, maar deze niet 
continu in gebruik is, een dergelijke voorziening kan worden gesitueerd op de grens tussen de 
afdelingen. De verschillende afdelingen kunnen dan op een verschillend moment over de 
voorziening beschikken. 
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: het gebruiksvloeroppervlak moet vrij zijn van 
elementen die moeilijk kunnen worden verwijderd, omdat zij een functie vervullen voor meer dan 
het betrokken gedeelte. Dit betreft vooral verticaal doorgaande gebouwonderdelen (zoals trappen, 
liften en schachten) en massieve gedeelten van de draagconstructie. Zij moeten in een daartoe 
geëigende zone worden gesitueerd. 
De interne verkeersstructuur moet herziening van de lay-out mogelijk maken: wanneer bij een 
ingrijpende aanpassing in een gebouwdeel een aantal kleinere autonome functies worden 
gehuisvest moet er een interne verkeersstructuur of -zone beschikbaar zijn om de nieuwe functies 
onafhankelijk van elkaar te kunnen ontsluiten. 

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 (Nicola1, 1991) 

Gulpen (2006) behandeld daarnaast de indeling die Van Tilburg hanteert in haar publicatie 'Flexibiliteit richting 
gegeven: Een Post-occupancy evaluation bij flexibele woningen in de sociale huursector', uit 2002. Deze indeling 
sluit volgens Gulpen goed aan op de verschillende verschijningsvormen van flexibiliteit tijdens de gebruiksfase. 
Hierbjj wordt flexibiliteit in vier vormen ingedeeld: 

Functionele flexibiliteit: Bij een functioneel flexibel gebouw kan de functionele indeling, oftewel het gebruik 
van het gebouw, gewijzigd worden om aan de verschillende en veranderende gebruikseisen te voldoen. In 
principe gebeurt dit binnen de bestaande structuur en zonder bouwkundige ingrepen. Hierbij kan men 
denken aan het toepassen van schuifwanden, draaiwanden, verplaatsbare kastwanden en gebruiksneutrale 
en multifunctionele ruimten. 
lndelingsflexibiliteit: Bij een ruimtelijk flexibel gebouw kan de ruimtelijke structuurvan het gebouw 
gewijzigd worden om aan de veranderende gebruikseisen te voldoen. Hierbij moet men denken aan het 
uitbreken en opbouwen van wanden, het verplaatsen van (lichte) scheidingswanden en uitbreiden van het 
casco. 
Belevingsflexibiliteit: Bij een belevingsflexibel gebouw kan de identiteit van het gebouw worden veranderd. 
Hierbij kan gedacht worden aan wijzigingen in de afwerking, de stijl of het aanpassen van de gevelindeling. 
Volumeflexibiliteit Bij een volumeflexibel gebouw kan het volume van het gebouw vrij eenvoudig vergroot 
of verkleind worden. Hierbij kan voornamelijk gedacht worden aan overdimensionering tijdens de 
ontwerpfase en aanbouw- en afstotingsmogelijkheden. Deze vorm van flexibiliteit wordt doorgaans niet 
uitgevoerd door de gebruiker zelf, maar door derden. 

(Gulpen. 2006) 

Tot slot behandeld Gulpen (2006) de indeling van Hofland in de publicatie 'Het accommoderen van het 
onbekende' uit 2005. Hierin worden dertien vormen van flexibiliteit onderscheiden. Deze indeling komt deels 
overeen met de hiervoor genoemde indelingen. Hieronder vindt u de indeling van flexibiliteit van Hofland, zoals 
gepubliceerd in de publicatie 'Het accommoderen van het onbekende' uit 2005. Hierin worden dertien vormen 
van flexibiliteit onderscheiden. 
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INRICHTINGSNEUTRALITEIT 
De mate waarin de inrichting veranderd kan worden zonder wijziging van de situering van de verschillende 
functies. 
HERINDEELBAARHElD 
De mate waarin de ruimtelijke indeling aangepast kan worden. 
VERKAVELBAARHElD 
De mate waarin de ruimtelijke indeling van een gebouw aangepast kan worden. 
MODERNISERINGSFLEXIBILITEIT 
De mate waarin op gebouwniveau enerzijds modeverschijnselen en anderzijds technologische 
ontwikkelingen opgevangen kunnen worden. 
KARAKTERFLEXIBILITEIT 
De mate waarin een gebruiker een eigen identiteit aan het gebouw kan geven gedurende de gebruiksfase. 
IN RICHT! NGSN EUTRALITEIT 
De mate waarin de inrichting veranderd kan worden zonder wijziging van de situering van de verschillende 
functies. 
TEGEMOETKOMING BOUWFYSISCHE-, BRANDVEILIGE- EN GELUIDSEISEN 
De mate waarin verscherpingen van de brandveiligheids-, bouwfysische-, en geluidseisen, zowel vanuit de 
bouwregelgeving als vanuit de gebruikers opgevangen kunnen worden 
INRICHTINGSNEUTRALITEIT 
De mate waarin de inrichting veranderd kan worden zonder wijziging van de situering van de verschillende 
functies. 
MULTIFUNCTIONALITEIT 
De mate waarin een gebouw voor andere functies gebruikt kan worden. 
FINANCIERINGSFLEXIBILITEIT 
De mate waarin een gebruiker op verschillende wijzen het gebouw kan en mag financieren. 
LEVENSLOOPBESTENDIGHEID 
De mate waarin personen in verschillende stadia van hun ontwikkeling naar tevredenheid in een gebouw 
kunnen wonen. 
UITBREIDBAARHEID 
De mate waarin het gebouw de mogelijkheid heeft om uitgebouwd te worden: naar voren of achteren, naar 
opzij of naar boven. 
INKRIMPBAARHElD 
De mate waarin delen van het gebouw afgestoten kunnen worden: hetzij middels demontage, hetzij middels 
ontkoppeling van installaties en voorzieningen, om bepaalde ruimten niet meer te hoeven gebruiken. 
ROBUUSTHEID 
De mate waarin een gebouw calamiteiten kan opvangen. 
PARKEERFLEXIBILTEIT 
De mate waarin een gebouw een wisselende parkeerbehoefte van verschillende voertuigen op kan vangen. 

(Gulpen, /006) 



Volgens het IFD Platform is IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen) 'een manier van 
ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarin via een geïntegreerde benadering industriële, flexibele en 
demontabele aspecten gezamenlijk een rol spelen'. Tijdens het ontwerp van bouwonderdelen wordt hierbij al 
rekening gehouden met het bouwen hiervan. De mogelijkheden voor veranderingen aan gebouwen worden 
hierbij in acht genomen, door ze zoveel mogelijk samen te stellen uit industrieel vervaardigde en demontabele 
bouwcomponenten. IFD-bouwen richt zich overigens niet alleen op het fysieke gebouw, maar ook op het 
bouwproces en de organisatie hieromheen. 
Duidelijk wordt dat flexibel bouwen een onderdeel is van IFD-bouwen, maar flexibel bouwen en IFD-bouwen zijn 
niet hetzelfde. Flexibel bouwen kan ook gerealliseerd worden zonder gebruik te maken van industriële en/ of 
demontabele technieken. Vaak kunnen beiden echter niet los van elkaar worden gezien. Een deel van flexibiliteit 
ontstaat door het realiseren van demonteerbaarheid, tegelijkertijd zorgt industrialisatie er voor dat de gewenste 
variatie in productkwaliteit en prijsniveaus gerealiseerd kan worden. Gesteld zou dan ook kunnen worden dat 
door gebruik te maken van industriële en/ of demontabele producten flexibel bouwen wordt vergemakkelijkt. 
(Gu lpen, 2006) 
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In deze bijlage worden de flexibiliteitsvormen zoals gebruikt in het afstudeeronderzoek van Gulpen en bruikbaar 
in dit onderzoek vertaald in concrete ontwerpoplossingen. Hierbij is gebruik gemaakt van de uitkomsten van 
Gulpen aan de hand van interviews, voorbeeldprojecten en beschikbare informatie. 

INDELINGSFLEXIBILITEIT 
Beukbreedte: 

Een zodanige beukbreedte dat een aantal verschillende indelingsvarianten mogelijk zijn. 
Gebruik maken van een brede, ondiepe plattegrond, zodat ook wanneer het gebouw in meerdere kleine 
ruimten wordt opgedeeld, in alle ruimten toetreding van natuurlijk licht mogelijk is. 

Hoe groter de beukmaat, hoe gemakkelijker het wordt om op meerdere manieren tot een goede plattegrond 
te komen. 
Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elementen: 

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

Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten: 
Mogelijkheid voor een eigen toegang. 

Aanpasbaarheid van de installaties: 
Extra standleiding met voorzieningen voor aan- en afvoer van water, gas en (mechanische) ventilatie; 
ten behoeve van de verplaatsbaarheid van natte ruimten. 
Installatietechnisch onderscheid tussen drager en inbouw, collectief en individueel, vast en variabel, 
lange en korte levenscyclus. 
Het op eenvoudige wijze kunnen ontkoppelen, verwijderen of verplaatsen van instaUatiecomponenten. 
Hogere verdiepingshoogte (installatiecomponenten bereikbaar in verlaagd plafond). 
Vloerconstructie waarbij installatiecomponenten goed bereikbaar blijven. 
Overcapaciteit, bijvoorbeeld in het installatievermogen. 

Flexibiliteit wordt volgens Gulpen (2006) in belangrijke mate bepaald door de mogelijkheid van het 
verleggen van leidingen. Wanneer de leidingen veranderende indelingen niet kunnen volgen, wordt het al 
snel moeilijk om een aantal verschillende, functionele indelingen te creëren. Met name de (verhoogde) vloer 
is geschikt als distributeur van leidingen en kabels. 

FUNCTIEFLEXIBILITEIT 
Neutrale vertrekmaten. 
Voldoende netto verdiepingshoogte op alle verdiepingen. 
Individuele warmteregeling per vertrek (mogelijk door plaatsing van thermostaat). 
Mogelijkheid van fundieverandering. 

VOLUMEFLEXIBILITEIT 
Uitbreidbaarheid in horizontale zin: 

Voorzieningen zoals palen of funderingsbalken, kolommen e.d. 
Uitbreidbaarheid in verticale zin (extra verdieping etc.): 

Voorzieningen zoals sparingen in vloer/dak e.d. 

BELEVINGSFLEXIBILITEIT 
De identiteit van het gebouw kan worden veranderd: 

Gevelindeling kan worden aangepast. 
Gevelelementen zijn eenvoudig te wijzigen. 

(Gulpen. 2006) 
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16.1 INLEIDIN6 
Aan de hand van de data-analyse en het hieruit afgeleide masterdocument is tijdens het onderzoek een aantal 
gerichte vragen gesteld aan mw. ir. J.M.T. van Kessel, huisvestingsadviseur bij de sector Gezondheidszorg binnen 
Hevo. Het onderzoeksverslag beschrijft de belangrijkste uitkomsten uit dit gesprek. Voor de volledigheid geeft 
deze bijlage geeft een volledig overzicht van de vragen en antwoorden uit dit gesprek 

16.2 VRAA6 EN ANTWOORD 
Naar aanleiding van de vraag of de functies en prestaties van het gebouw niet eigenlijk algemene eisen zijn en de 
hoofdstukken 'Functies en prestaties van het gebouw' en 'Functies en prestaties van de afzonderlijke ruimten' om 
die reden niet zijn samen te voegen antwoordt van Kessel dat sommige aspecten inderdaad dubbel kunnen 
voorkomen. Dit is volgens van Kessel echter geen probleem, het onderscheid is in haar ogen juist goed. 

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 'Ruimtelijk PvE' waarin alle ruimtestaten 
worden samengevoegd. Op de vraag of de verschillende ruimtestaten, die in sommige PvE's per afzonderlijke 
ruimte worden benoemd, niet beter kunnen worden samengevat in één hoofdstuk beantwoordt van Kessel dat 
dit in haar ogen inderdaad ook ineens kan. Het is volgens haar 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. Tijdens het 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 verschillendeGOTIK-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. Van Kessel geeft aan dat het bij kleine projecten 
eventueel wel kan. 

Van Kessel is van mening dat het hoofdstuk externe voorwaarden niet meer in het PvE moet worden opgenomen. 
Het betreft hier veelal eisen en voorwaarden waarvan de verantwoordelijkheid bij de architect ligt. In sommige 
gevallen is het wél belangrijk bepaalde maatstaven van het bouwcollege te noemen. Afhankelijk van het aantal 
te noemen voorwaarden dient dit ,in de tekst of in een apart hoofdstuk verwerkt te worden. 
Interne voorwaarden dienen volgens van Kessel wel in een apart hoofdstuk benoemd te worden, hoewel hierover 
volgens van Kessel 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 de vraag of 
het niet verstandig is 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) 

I s 



17.1 INLEIDIN6 
In paragraaf 3.4.4 van het onderzoeksverslag wordt gesproken over het onderzoek van de vakgroep Onderzoek & 
Advies rondom het ontwikkelen van een verbeterde aanpak voor Programma's van Eisen. In deze paragraaf zijn 
de voor het afstudeeronderzoek belangrijkste bevindingen behandeld. Deze bijlage behandeld de bevindingen 
uit het onderzoek van de werkgroep PvE in uitgebreidere zin. 

17.2 ONDERZOEKSRESULTATEN 
Een eerste bevinding is dat de sector Gezondheidszorg vrijwel nooit alleen een PvE aanbiedt. In 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. Gesteld kan dan ook 
worden dat de PvE's van de sector Gezondheidszorg binnen één kwadrant vallen uit figuur 2.1, zoals behandeld 
in paragraaf 2.3.1. 
Wat betreft de rapportage kan worden gesteld dat hierbij voor elk PvE over het algemeen dezelfde opzet wordt 
gehanteerd. (Heemels, 2007) 

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. Een derde algemene bevinding is dat er meer gebruik moet worden 
gemaakt van korte teksten met opsommingen in plaats van lange teksten met volzinnen, ook bij de 
ruimteomschrijving. De formulering van de hoofdstuktitels zou meer gericht kunnen worden op de 
opdrachtgever of gebruikers in plaats van gebruik te maken van algemene (vakjargon)benamingen. 
Daarnaast is de werkgroep PvE van mening dat de GOTIK-aspecten, in geval sprake is van het opstellen van een 
PvE in de definitiefase, in een aparte afrondingsrapportage dienen te worden behandeld. Hiervoor werd al 
duidelijk dat huisvestingsadviseur van Kessel deze mening deelt. 
Wat betreft de structuur 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. Wat betreft de algehele opzet moet in het beginstadium worden gekozen voor een traditionele opzet of 
een thematische opzet, waarbij sprake is van meer maatwerk, passend bij de opdrachtgever en gebruikers. 
Wat betreft de behandeling van de interne en externe voorwaarden is de werkgroep van mening dat deze 
geplaatst dienen 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. De werkgroep adviseert om meer gebruik te maken van 
schema's, foto's, tekeningen etc. Dit maakt het document aantrekkelijker waardoor de opdrachtgever iets wordt 
overhandigd om trots op te zijn. 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 eindproduct. Dit moet worden 
aangepast aan de doelgroep. 'Hoe wervend moet het zijn?' is hierbij volgens de vakgroep O&A een belangrijke 
vraag. Geadviseerd wordt verder om de samenvatting van de ruimtestaat aan !het begin van het 
ruimteprogramma te plaatsen in plaats van aan het eind. (Heemels, l OO I) 

In het onderzoek van de werkgroep PvE kwam verder naar voren dat de sector Gezondheidszorg open staat voor 
vernieuwing. Hieronder zullen de verbeterpunten uit het onderzoek worden behandeld specifiek voor de sector 
Gezondheidszorg. 
Duidelijk werd dat de huidige PvE's van de sector Gezondheidszorg de facilitaire processen voor elke functie 
(zwaar somatiek, licht, etc.) 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. 
Wat betreft het uiterlijk van het document heeft de werkgroep de volgende aanbevelingen: 

Kaft meer toegespitst op de organisatie en met meer kleur. 
Voor de levendigheid meer schema's, foto's en tekeningen gebruiken. 
Ten behoeve van de beeldvorming relatieschema's of vlekkenplannen gebruiken. Hierbij is het van belang 
dat deze niet te bepalend zijn voordat de architect in beeld komt. 



Bij de beschrijving van de ruimten dient meer gebruik te worden gemaakt van opsommingen. 
(Heemels, 2007) 

De vakgroep O&A 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. 
Wat betreft de opzet van de ruimteomschrijving dient aangegeven te worden wat er in welke ruimte gebeurt. 
Hierbij dient per ruimte een opsomming te worden gegeven van aandachtspunten. (Bron Heemels, 2001 _2l 

In hoofdstuk 5, waarin wordt beschreven welke aanpassingen aan de data daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden, zal blijken welke van bovenstaande meningen wordt 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 door de 
architect de voorkeur wordt gegeven aan een compleet PvE met abstracte relatieschema's in plaats van (halve) 
plattegronden. Daarnaast wordt het opnemen van een organogram van de opdrachtgevende partij aangeraden. 
Het is voor de architect bovendien prettig wanneer in plaats van een gedetailleerde ruimteomschrijving gekozen 
wordt voor een sfeeromschrijving van ruimten of groepen ruimten. Een uitgebreide beeldverwachting beperkt 
volgens de architect al snel de mogelijkheden. Wanneer sprake is van een expliciete eis moet deze uiteraard 
genoemd worden, maar de voorkeur gaat uit naar een sfeeromschrijving. 
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. Als projectmanager moetje daarom benadrukken dat het slechts een visualisatie is. Aan de architecten 
zal duidelijk gemaakt moeten worden welke vrijheden ze hierin hebben. 
Over het algemeen wordt verder aangegeven dat een eenvoudig en overzichtelijk PvE met weinig 
oplossingsrichtingen prima is uit te werken door de ontwerpende partij. Het document mag dan ook niet te 
rigide zijn. 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 bevinding is, gezien de doelstellingen van dit afstudeeronderzoek, positiefte 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. 



In deze bijlage (op de volgende pagina's) vindt u het vernieuwde masterdocument, zoals besproken in paragraaf 
3.5.3 van het onderzoeksverslag. Dit vernieuwde masterdocument is het resultaat van aanpassingen en 
aanvullingen aan het masterdocument uit bijlage W. 
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BIJLAGE 18: AANGEPAST MASTERDOCUMENT 

In bijlage 10 is de het resultaat opgenomen van een data-analyse binnen het afstudeerbedrijf Hevo. Dit resultaat bestaat uit de basisstructuur van de geanalyseerde PvE's. 
Aan de hand van dit masterdocument zou ieder van de geanalyseerde PvE's kunnen worden opgesteld. Het masterdocument is dan ook opgesteld aan de hand van deze 
PvE's. Aan de hand van aanleidingen uit de literatuurstudie, gesprekken met experts en het onderzoek van de Werkgroep PvE binnen de Vakgroep O&A van 
Hevo is dit masterdocument aangepast. In deze bijlage is het resultaat hiervan opgenomen. De groene blokken markeren de wijzigingen. Voor de exacte 
omschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden wordt verwezen naar paragraaf 3.5 uit het onderzoeksverslag. Opgemerkt dient te worden dat dit document 
niet bedoeld is als standaard, maar dient als raamwerk om het hergebruik van kennis te stimuleren. In het masterdocument is de kennis uit de geanalyseerde PvE's gebundeld 
wat ervoor zorgt dat kennis behouden blijft. Daarnaast leidt het tot eenheid, consistentie, efficiency en volledigheid. 

Mastl'fdocumenc GGl 

2.1 Doelgroepen 
2.1.1 Doelgnlep!n 
2.1.2 Dagbesteding 
2.1.3 (Woc. en) zorgwensen van de dOI!_Igroep 

2.2 Analyse organisatie 
2.2.1 Algemeen 

2.2.2 Organogram 
ll3Vtrblljf 
2.2.4 Behandeling en begeleiding 
ll5 Rejaties met andefe par11Jen 

23 Visie (en missie) 
2.3.1 VIsie op de ~van de z:otg/behandellng en~ 
23.2 Visie op de relatie tussen terrein en de nieuwbouw 
23.3 Visie op het gebouw 
23.4 Ambities 

2.4 Huidige filldles en capadtelten 

2.5 Locati~ en gebouwgegevens besta.ande situatie 

2.6 T~ functies en capaciteiten 
2.7 Consequenties voor de huisvesti~ 

3.1 
3.2 

4.1 Overzidlt 

8<!knopte bl•s<hriJvmo mhuud 

Uitgeiniele besdufjvl"9 van de elndgebrullr.ers en bijbehorende algelilene eiwl. 
Ter inzicht een algemene beschrijving van de dag van de eindgebruiker. 
Algemene wensen van de doelgroep en volgend uit beleid. 

Korte Inleiding die veiWijst naar besdvljvlng runeties en relaties In de volgende 
SUbpa~fen. 
Organogram van de organisatie. 
Beschll)ft kort hoe de cfWnten ZUllen worden ondergebracht 
Algemeen uitgangspunt en beschrijving soort begeleiding en behandeling. 
Beschrijft met Mike par11jtn rekening dient te worden !!!houden. 

van de InhoudeliJke zorgvisie (bijv. cllfnt ~ ~U
Leefbaarheid terrein. Bijv. mogelijk om terrein al dan niet te verlaten? 
Wat stalt centraa11 Wat is van belang? Welke ultsmll!ng? 
Hierin wordt (nogmaals) onderstreept wat de organisatie e<:ht belangrijk vindt 

Huldrge geblulkers en bouwjaar van het gebouw of hUidige buisws:tfng besdllfjven. 

Belangrijkste gegevens in mz en knelpunten van het gebouw volgens de huidige 
gebruikers. En/ of knelpunten van de huidige huisvesting. 
Nieuwe funaies (en evt.lin:tles die blijven bestaani van het~· 
Kort een omschrijving van de invloed op de huisvesting. 

held voor~ penol'lMl Keuze tussen opef.! en gesloten brakter. 
Voor welke doelgroep afsluitbare ruimtes beschikbaar moeten zijn. 

Sermsr.md.wd 

~~---~-- ~ 

4.2 Afsluitbaarheld behandelgroe~n 
43 Nachttoezicht ~~--~~----,j--:;Hoe:=-de==;;nachtwadlt plaatsvindt en hoe het cameratoezicht etc. verloopt ----+---~--+-~--~-+-~

Eventuele aanvulling. 

5.1 Algemeen I Inleiding 

5.2 Verblijf (individueel en/ of groepsgebonden) 

Aangeven dat per functie de gebrulk5elsen worden gelcwantiflc.eerd en 
gekwalificeerd. 

I!IJ meerdere~ eventueel onclemtdelen en apart benoemen. 
WeiOcht niet bij ieder project noodzakelijk. 
ProjettafhankeDjlt of er naast zorgwensen ook woonwensen bestaan. 
Analyse van de (nieuwe) organisatie. Geeft in feite een kort overzicht (inleiding) van wat er verder in het PvE aan bod komt 
Eventueel ook schema dat de opbouw van de wnchDiende functies en de relaties weergeeft. 

Evt. verwitzeil naar uitgebreide omsdwljving zcrgvisie, missie en kemfunétles In de b!Jagen. 

Naar aanleiding van vergelijking met SBR. Economisch (economische doelen, bijv. onderscheid, aantrekkingskracht), sociaal 
(maatschappelijke doelen, bijv. binding en welzijn personeel) en fysiek (belang onderstrepen van imago of identit.."ei_,tl. _ _,__ 
In geval varr bestaande bouw/renovatle en nieuwe gebnikers. de huid~ gebnikers en situatle besdlrijven. En/of in geval van 
nieuwbouw: bespreken hoe en waar de opdradl~ nu gehuisvest Is. 
Afhankelijk van renovatie/bestaande bouw met nieuwe gebruikers of nieuwbouw. 

Alleen bij projecten waarbij sprake Is van woonfunctie. Eventueel extra paragraaf zodat verblijf individueel en verblijf 
__________ _1_~----------------------------------------!_ ________ JL ________ _j __________ lj~~~~~~~~n~~~be~handeld. 



5.2.1 Capaciteit en doelgroep 

5.2.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5.2.4 Organisatie zorgverlening 
53 Verblijf directie en beheer 

53.1 Capadteit 
53.211eteikbaarheid en !Degankelijkheld 

5.4 Verblijf fadlitaire dienst 
SA 1 Capadteit en doelgroep 
5.4.2 Bereikbaarheid en tllegankelijkheid 

5.5 Verlllljf personeelsvoorzieningen 
55.1 Capaciteit en doelgroep 

5.6 OnderstN!ftlde begeleiding 
5.6.1 Capaciteit en doelgroep 
5.6.211ereikbaarheid en toegankeli"kheld 

5.7 Activerende begeleiding 
5.7.1 Càpactteit en doelgroep 

5.8 Behandeling 
5.8.1 Cipaciteil: en doelg 

5.9 Dagbehandeling 
5.9.1 Capaciteiten .,d ~=..;;.-
5.9.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
5.93 Qlganlsatie 

5.10 Dagopvang':.--:c--:-
5.10.1 Capaciteit en doelgroep 

5.11 Kortdurend verblijf-;-~--------------1 
5.11.1 ~eitendoelgroep 
5.11.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
5.11.3 Activiteiten 
5.11.4 Organisatie zorg· en dienstverlening 

5.12 ~vediiiJt: 
5.12.1 Capaciteit en doelgroep 
5.12.2 Berelkbaaltlel;.;.;d;....;;en;;.;..;..;;~= 
5.12.3 Activiteiten 
5.12.4 ~nlsatiezorg- en dlenstvertenlng 

5.13 Facilitaire processen 
5.13.1 Matrix 
5.13.2 Maaltijdvoorziening 
5.13.3 Schoonrnaalt 
5.13.4 Unnenverzorging 
5.13.5 ~ijk afval 
5.13.6 ... 

5.14Uilbn!idbaarheld en flexibiliteit 

6.1.2 Bereikbaarheid/toegankelijkheid gebouw 
6.138efelkbaarheid Vin afzonderlijke ruimten 
6.1.4 Verteersruimten 
6.1.5 Elen1enten 

6.2 Entree 
6.2.1 Hoordentree 

t---..,.,,..."_6.2.o-.2. Overige entrees 
63 Bewegwijzering 

Hoeveel plaatsen/afdelingen, evt. ondervenlellng in licht en zwaar vefbi!Jf1 

gecategodseerde zorgbehotfte. 
Met welke ruimtes de verblijfruimtes verbonden moeten zijn, relcening houden met 
bed· of rolstoelafhankelijk etc. 
()psolrlml!19 activlteitm ~personeel en bezoekers. 
Door wie wordt zorg geleverd, wanneer werkzaam? 

Korte beschrijving van de functiegroep. 
Idem 

Idem 
Beschrijving van ligging en goedereningangen. 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 
Besdwtjvlng Ylfl de ~eenheict. 

Idem 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
BI behandell!lg zorglnfrastruttur (extramurale) woningen. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Beschrijving van hoe de facilitaire processen plaatsvinden. 

Welk deel is openbaar en welk deel niet? Entree voor bezoekers, cMnten, goederen 
en evt. bewoners. Goederen- en personeelsstromen Intern. Rolstoeltoegankeljlcheid, 
verticaal tran~ 
Behandeling rolstoeltoegankelijkheid, bereikbaarheid huisvesting. 
Zowel algemene als speáfieR aandachtspunten pet ruimte. 
Behandeling verkeersaspecten in het gebouw. 
llen!ilcbaarheid en beäiC!Cibaarheld elementen, ook voor mlnder validen. 

Eisen an hoofclentree.llgging receptie, wachtruimte etc. 

Eisen aan overige entrees, bereikbaarheid goederenvervoer en evt. woninge 
Normalisatie en aspecten, waar rekeniilg mee moet worden gehouden. mals 

n. 

6.4 Relaties/logistiek m.b.t gebouw 
65 Ultbreldbàarheld en llexlblltelt 

~~-~---....,...~venni~;;:.;nd-,:erd=.~•='~.slecht~en~emobllltelt. 
Verticaal transport en goederenafgifte, relaties tussen ruimten. 

7.4 Uitbreidbaarheid en flexibiliteit 

8.1 lnleicR!.I!J 
8.2 Ruimtebehoeften 

Ombouwbaarheid, uitbreidbaarheld tedmlsche Installaties. 
Geeft aan welk moment de vormfactoren moeten worden vastgesteld. 

Hoopvend!R, uitstraNng, tulnlnventarls. 
Besproeiing, verlichting, brandbestrijding. 
Toegankelijkheid terrein, Infrastructuur, ontsluiting. veiligheid. evt. doorgaand 
veteer op tem!in en belang vermijden ~Vin personen- en goeden!nstromen. 

u~ over de~ van het hooldstul( en link met hoofdstukken functionele eisen. 
Eisen aan de verschillende ruimten/typen verblïf en terrein, niet in m2• 

1. 
I 
n 
I 
~ 

I 

.l 
l 
i. 

1 

l.. 
I 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

Beschrijving hoe de ruimte wordt gebruikt. hoeveel pat~ten, hoe vaak behandeld, hoeveel benodigde werlq)lelclcen. 

~------------------~----~-----------------------------------1 

Let op overlap met §5.2 Verblijf. Misschien is deze paragraaf hierdoor overbodig. 

Op advies van werkgroep PvE: in matrix aangeven welke functie van toepassing gebruik maakt 

Let o overlap met § 7.3 

Eventueel aangewld met het aamden Vin bepaalde oplossingen. 

Let op overlap met hoofdstuk 5. Wellkht hierdoor overbodig. 



11.1 Algemeen 

11.3 lnterim-vOOfZleningen 

1 U .Bestemmingsplan 
123 Procedure WiS 
12.4llouwmaatstaven College bouw Zorginsteli ngen 
125 Bouwbeslult 
12.6llnnclftillgheid 
12.7 Arbeidsomstandighedenwet 
12.8 Ardliefwet 
12.9 Veiligheids- en gezondheidsplan 
12.10 Kadercode en voedlngsvermrging 

naar de bepecbnde voorwaarden aan de oplossing door de opdradtbjeYer, 
worden 
I 

Verwijzing naar ontwerpbeperkende voorwaarden van buitenaf in de volgende 
paragrafen. 
Hoofdpunten uit bestem~n waaronder~ project Vilt. 
Goedkeuring door WiS en CBZ. 
Benoemint van rapporten van CIIZ die van belang "Zijn. 
Aangeven dat het project dient te voldoen aan het bouwbesluit 
Benoeming enlrele belangrijlre 011detwetpe~L 
Benoeming belangrijke documenten uit deze wet 

De arthieven dltften te voldoen aan de ardllefwet. 
Aangeven wanneer dit zal worden opgesteld. 
Verwijzing naar de bden:ocle die aangeefl-aan welke eisen de voedlngsvemlrgl en 
de hulsvesting waarin dit plaatsvindt moet voldoen. 
Benoemin van wetten en eisen die nog meer van toe~ng zijn. 

Behandeld of het plan moet worden goedgekeurd door deze partijen. 

Waarschijnlijk volledig standaard. 



In deze bijlage (op de volgende pagina's) vindt u een overzicht van de paragrafen uit het vernieuwde 
masterdocument die betrekking hebben op de flexibiliteit van een gebouw. 



BIJLAGE 19: PARAGRAFEN VAN INVlOED OP DE FlEXIBiliTEIT VAN EEN GEBOUW 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de paragrafen uit het Programma van Eisen die invloed 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 flexibiliteit in het PvE zal op deze paragrafen gericht moeten worden. Deze 
paragrafen zijn in onderstaande tabel gemarkeerd met een vinkje(/). 

Masterrlo. umenl GGZ Ver a Md rt d llllidlgl.' lnhouu Opm~>rkin9~n 

t.g.v, Jie•lbihteit •n I1P.t f'\lê.? 

l.llnleidl!l9 UJld S!!' ~~~!!!!!19l9L-:---
1.2 Het Programma van Eisen als ontwerpinstrument 

131~~~~~~~~~~w~n=BHn~-----------+-------------4--------~------~~~------~~~~~~--~~--~ 
Er komen paragrafen bij+ het hoofdstuk technische aandachtspunt.;.;;e...;n. ________________________________ --.1 

2.1 Doelgroepen 
2.1.1 DOelgroepen 
2.1.2 Dagbesteding 
2.13 (Woon-~)~ wn de doelgroep 

2.2 Analyse organisatie 
2.2.1 Algemeen 

1---~2.2~.~2 : Organogra __ m ______ _ 
2.2.3 Verblijf 

2.2.4 Behandeli~ en begeleiding'--------------------+----./ 
US Relaties met andete llilrt~ 

23 Visie (en missie) 
2.3.1 Visie op de~wnde~andellngen ~ 
23.2 Visie op de relatie tussen terrein en de nieuwbouw 
23.3 VIsie op het~ 
23.4 Ambities 

2.4 Huidige Metles en capacit!lten 
2.5 Loca~ en gebouwgegevens bestaande situatie 
2.6 T oeltomstlge fUncties en capaciteiten 
2.7 Consequenties VOOI' de huisvesting 

3.1 V~lbaalheld 
3.2 Beperken prikkels 

3.2.1 Geluid 
3.2.2 Licht 
3.2.3 Kleur 

33 Veiligheid m.b.t. vallen 
3.4 Molestbestendig 
3.5 ... 

4.1 Overzldlt 
4.2 Afsluitbaarheld behandelgroepen 
43 Nadmoezlcht 
4.4 ... 

5.1 Algemeen /Inleiding 
5.2 Verblijf (individueefen/of groepsgebonden) 

5.2.1 Upadtelt en doelgroep 
5.2.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
5.2.3 Activiteiten 
5.2.4 Organisatie zorgverlening 

S3 V«bbijf direttie en betleer 
53.1 Capaciteit 
S.UIIer!ikbaarheid en toegankelijkheid 

5.4 Verblijf facilitaire dienst 
5.4.1 Capaciteit en doelgroep 
5.4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

S.SVetblljf~ingen 
5.5.1 Capaciteit en doelgroep 

5.6 Onderstelilende ~eleidl 

(./) 
(./) 

I 
Aangeven dat rekening moetworden gehouden met het feit dat deze In de toekomst kwlnen veranden!n. 

Aangeven dat rekening moet worden gehouden met het feit dat dit in de toekomst kan verandenen. 

lnzldlt in het li!it dat de ZOI'!J zal veranderen. 
Houdt de opdrachtgever bijvoorbeeld rekening met eventuele toekomstige uitbreiding? 
Hier .alltort flexibillle1t noemen. 

.-------.- - --- I _ - - - - - - -

(./) 
(v"') 

In het ~zal rekening moeren worden gehouden met vera~ hieromtrent In de toelfomst 
Ook in geval van wijzingen zal het niveau van bereikbaarheid en toegankelijkheid behouden moeten kunnen blijven. 
Km In cl@ toekomst veranderen. 
Zal bijv. door dometica sterk kunnen veranderen. 

In mindere mate van belang. Minder kans dat dit In de toekomst zal veranderen. 
klem 

Meer zorg (bijv. door vergrijzing) betekent meer personeel, personeelsbezetting kan ook wijzigen a.g.v. technische ontwikkeli11gen. 



5.6.1 Capadteit en doelg~ 
5.6.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5.7 Activerende begeleiding 
5.7.1 Capaciteit en doelgroep 

5.8 Behandeling 
5.8.1 Capaciteiten doelgroep 

5.9 Dagbehandeling 
5.9.1 Capaciteit en doelgroep 
5.9.2 Bereikbaarheid en toegankeliikheid 
5.9.3 OlganiSIIIe 

5.10 Dagopvang 
5.1 0.1 Càpaclteit en doelgroep 

5.11 Kortdurend verblijf 
5.11.1 Capaciteit en doelgroep 
5.11.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
5.11.3 Adlvftetten 
5.11 .4 Organisatie zorg- en dienstverlening 

5.12 ~lftlld vetbil 
5.12.1 Capaciteit en doelgroep 
5.12.2 Bereikbaarheld en toeganRIIJIIheld 
5.12.3 Activiteiten 
5.12.40rganlsatle zorg-en~ 

5.13 Facilitaire processen 
5.13.1 Matrix 
5.13.2 Maaltijdvoorziening 
5.13..3 Schoonrnalk 
5.13.4linnenverzorging 
5.13.5 Huishoudelijk afval 
5.13.6 ... 

een 
6.1 .2 Bereikbaarheid/toegankelijkheid gebouw 
6.1.3 Bereilcburheid van afmnderll]ke ruimten 
6.1.4 Verkeersruimten 
6.1-S Elementen 

6.2 Entree 
6.2.1 Hoofdentree 
6.2.2 Overige entrees 

6.3 ~jzering 
6.4 Relaties/logistiek m.b.t. gebouw 
6.5 Uitbreidbulheld en llexibl1iteit 

7.1 Terre1nverbarding en -lnridl!lng 
7.2 Overige terreinvoorzieningen 
7 .3llerelkbaatheldnkelljkhéld tem!ln 
7.4 Uitbreidbaarheid en flexibiliteit 

8.1lnleidlng 
8.2 Ruimtebehoeften 
8.3 Ruimterelaties 
8.4 Ruimtestaten 

9.1 lnleldfng 
9.2 Technische eisen in relatie tot flexibiliteit 

11.1 Algemeen 
11.2 Toewijzingsbeleid 

./ ./ 
-., ./ 

./ v 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ -., 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

n.v.t. 

"' VI 
"'----~-+-------- (~./~) ____ __ 

n.v.t. 

./ 

I 

I 

Idem 

Idem 

Idem 
Kan ook veranderen, maar hier geen flexibiliteit opnemen. Het heeft effect op de voorgaande paragrafen, dus daar opnemen. 

Oe lleldbllllelt kan ook gebundeld worden behandeld in dem paragraaf, Lp.V.In de voorgaande~ afzondediJL 

Idee is om bereikburheld gebundeld te behandelen, zoclit dit niet In worgaand hoofdstuk per afzonderfijke ruimte hoeft. 
Flexibiliteitseisen m.b.t. de inteme verkeersstructuur kunnen worden behandeld in de paragraaf uitbreidbaarheid en flexibiliteit. 

Aexlbillteltselsen mb.t. entrees kunnen worden behandeld In de paragraaf ultbn!tdbaarhel en flexibiliteit. 
Idem 

- - -- - - - --- - ----

./ Het belang van dem relaties beschrijven, waarmee met het~ van flexibiliteit rekening moet worden gehouden. 
~-I.----...:(_./.:..) -----.·~Fiexibiliteitseisen m.b.t. de ruimtestaten kunnen worden behandeld in de paragrafen uitbreidbaarheid en flexibiliteit. 

n.v.t. 
n.v.t. r .-- - - ~ -~ ------- --==--- --- -=----=~ 

11..3 lnterlm-voorzlenll~!_;,n;.;.. ____________________ -+---~-----t~--
11.4Tijd 
11.5 Financiên 
11.6 Duurzaam en milieubewust bouwen 
11.7 Energieverbruik 
11.8 Exploitatie en beheer 

11 :!.1 Materiaalkeuze 

Indien geen bezwaar bestaat tegen de behandeling van de flnancM!n. 



12.1 Algemeen 
12.2 Bestemmingsplan 
12.3 Procedure VWS 
12.4 Bouwmaatstaven Col. bouw Zorginstelli~n 
125 Bouwbesluit 
12.6 Brandvelligheld 
12.7 Arbeidsomstandighedenwet 
12.a Armlefwet 
1 en gezondheidsplan 
12.10 Kadertode en voedingsverzqtging 
12.11 Overige wetten en eisen 



In deze bijlage (op de volgende pagina's) vindt u het uiteindelijke datamodel, het format PvE, als deel van het 
onderzoeksresultaat. Dit datamodel is opgesteld aan de hand van de structuur uit het vernieuwde datamodel, 
zoals dat in bijlage 18 is gepresenteerd. Tevens zijn in dit datamodel de uit het onderzoek volgende 
flexibiliteitseisen opgenomen. 

I o 
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Format Ruimtelijk-Functioneel PvE 
Sector Gezondheidszorg 

Opdlaçhtgever 
Projectmunmer 
Darurn 

Ontwikkeld door Hevo BV 

Behandeld door 

Referentie 

Reitscheweg I, 5232 BX 's-Hertogenbosch 

Postbus 70501,5201 CB 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 6 409 409, fax (073) 6 410 118 

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schrif/elijke toestemming van 

Hevo bv worden gekopieerd. noch aan derden ter inzage worden gegeven. 
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26 september 2008 

1. Algemeen 

1.1. Inleiding 

1.2. Het Programma van Eisen als ontwerpinstrument 

Het Programma van Ei en heeft als doel de ei en en wensen en de randvoorwaarden die aan bet 
ontwerp worden gesteld vastte leggen. Dit Programma van EiliCI'I richt zich op de ruimtelijk· 
runc:tloncle eisen. Het technisch Programma van Eisen wordt in ec:n eperaat rappon uitgewerkt. 
De in dit Programma van Eisém uitgewerkte gcgcvc:ns dienen al. ba i voor het vcrvaardigen an 
het stmctuurontwerp (SO) n bet Voorlopig Ontwerp (VO). 

ln dit Programma an Eisen üjn de acbruik5wenscn van de opdrachtgever en gebruikers zo 
tonercel en eenduidig mogelijk gerom!\llecrd. Bij afronding an de volgende rasc (Voorlopig 
Ontwerp) dient <loor de ontwerpende partijen ec:n vei'$Chillenanaly àangelevcrd te worden. In de 
versc:hillc:nanalysc weirelen de: afwijkingen an bet ontwerp ten OJ12!ichte van het Programma van 
Eisen benoemd. De vcrschillen worden ter be hdt orming voorgelegd aan de projectgroep en, 
indien noodzakelijk, aan de stuurgroep. 

Het Programma van ëi en dient te worden gezien als een communicatiemiddeltussen 
initiatiememers en gebruikers enerzijd en de partner in het ontwerpproces (architect en andere 
ad i eurs) anderzijds. 
In het Programma van Eisen elient aan vele hui VC!IIingsaspectcn aandacbt te worden besteed in 
bet kader van beleidsuitgangspunten, gebruikerswen cm en ei en, fUnctionele prestatie , 
technische prestaties en wet· en rqelgcving. In dit Programma van Eisen voor het Voorlopig 

Ontwerp (VO) wordt getraCht de di crsc: prestatie-eisen die hieraan ten grondslag liggen QP een 
oor alle panijen logi che wijze Ie rubriceren. 

Dit P E geef\ de: eisen die Naam organisatie an de nieuwe hui esting stelt weer. 
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1.3. Informatiebronnen voor het Programma van Eisen 

Alvorens de eisen voor een Propmma van Eisen te 1uamcn formuleren is infonnatic nodig van 

de te hu• csten orpniaalie en de huîavestingsbehocllcn van deze organisatie. 

Om deze informatie te enamelcn (zal) overleg (worden) evocrd met de opdrachtgever en de 

afgevaardigden an de dj crso functionele ccnhcden biDDCII de orpnisatie. De outpul V1IJI deze 

infonnatic-uitwisseUog is (en zal) uitgewerkt (worden) in deze rapportage. 

Tevens is bij het opstellen van het Pro(V81l111lll van EiSen p:bruik gemaakt van de onderstaande 

rapporten: 

Bouw/costennota 200X, ollegc bouw ziekcnhllisvoorticningen, d.d. XX maand 200X; 

Verpleging en norging. llouwmuàt klven vuur Rlwwlxntw, ollege bouw 
riekenbui$voorzicmingcn, d.d. XX maand 200X; 

1 4 Indeling van het Programma van Eisen 

Het Programma van Eisen kent de volgende indeling: 

• Orlll!!!isatie van en vil!i!< !m ~ra- en di!l!!l!tverlening 

Aan bod komen eisen die vanuit het beoogde gebruik aan de huisvesting worden gesteld. Centraal 

hierbij staat de analyse van de te huisvesten organisatie en de daaruit afgeleide gebruikseisen en -

wensen. 

Zo wordt een beschrijving gegeven van de doelgroep( en) en haar (woon- en) zorgwensen. De 

analyse van de organisatie omschrijft hoe elienten zullen worden ondergebracht, welke 

behandeling en begeleiding plaats zal vinden en welke relaties bestaan met andere partijen die 

van invloed kunnen zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de ambities en de visie (en missie) van de 

organisatie op de zorg/behandeling en begeleiding, op het gebouw en op de relatie tussen het 

terrein en de (nieuw)bouw. 

• Buiri'IP •liet oplWirp 

Dit zijD eca aanlaiiiPOCiftéke 011 bijzcmclcrc eisea te 1IOeiDCII voor het project. Het C4mlrUI stellea 
van deze buiseisen verpoot de kwaliteit vu levea ea lteJt penemeel iD IIUI cliellten beter te 

helpen. 

• Speclfirkc ,...".sb ....... 
EDicclc oJiderwerpea die voor cle (Dicuw)bouw \1811 bcJaDa zija WOlden hier ~. Het 

betreft ealceJe aandachtlpWitcll. wecleroJD apecifielt voor het projod. 
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• Functioneel Programma van Eisen 

De gebruikseisen en -wensen op zich geven 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 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 

met name betrekking op functionaliteit of bruikbaarheid, comfort (bouwfysische condities) en 

veiligheid. 

• Ruimlelijk Programma van Eisen 

Dit betreft de exacte ruimtebehoefte als gevolg van de functionele prestaties. Daarnaast wordt 

beschreven en gevisualiseerd welke relaties bestaan tussen de verschillende ruimten. 

• Technische aandachtsounten 

Hier wordt ingegaan op enkele technische aandachtspunten voor het project, voomarnelijk in het 

kader van het bereiken van flexibiliteit. Het stellen van deze eisen heeft tot doel een betere basis 

te leggen voor het Technisch Programma van Eisen. 

• Beeldverwachting 

Dit betreft de verwachting die opdrachtgevers en gebruikers kunnen h.ebben met betrekking tot de 

verschijningscorm en! of de architectuur van hun huisvesting. 

• Interne voorwaarden/ uitgangspunten/randvoorwaarden 

De opdrachtgever fgebrulket teil weliswaar eisen, maar stel& ook beperkende voorwaarden aan 
de hllÏSvestlng. In dit kader wendt aandachl beateed aan mogolijkheden en beperkingen met 
betrekking tot duurzaam en milieubewust bouwen, hot encraieverbruik, de e ploita&ie en het 
beheer, rmancieel-economische eisen en doorlooptijd van do bouwactiviteiten. 

• E xterne voorwaarden 

Beperkende eisen worden ook van buitenaf opgelegd. In dit kader wordt de aandacht gevestigd 

op met name vigerende wet- en regelgeving en voorschriften. 

Pagina 7 van 3 7 



16 september 1008 

1.5. Projectorganisatie totstandkoming Programma van Eisen 

De organisatie voor de totstandkoming van het Pro~mma van Eisen is zodani& opgezet dat er 

een tuurgroep (betluil\lonning) en een projectgroep (uitvoerendlbe Juitvoorbercidend) zijn 

samenges&eld. In de tuurgroep worden de besluiten genomen er de voorste llen die door de 

prQjutgrocp worde11 gcYnitiecrcl 

De samensteUing van de stuurgroep en projectgroep z1et er als volgt uit: 

Stuurgroep 

Opdrachtgever, crtegenwoordigd door: 

• 
• 
Hevo bv, vertegenwoordigd door: 

• 
• 

Projectgroep 

Opdrachtgever, vertegenwOOrdigd door: 

• 
• 
Hcvo bv, vertegenwoordigd door: 

• 

1.6. Volgorde bij tegenstrijdigheden 

lndieD hl het Plopamml wn Eisen lpl'lb ia VIII tcpllltriJcli&hedm, bijvoorbeeld l1lllt betrekkiDg lat 

wet- en reselscvm& dan pJdl oadarltaladc volgonfe VIII voomaa (aflopend): 

• 

1.7.Status van het Programma van Eisen 
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1.8. Planning 

De planning voor de voorbereiding en de realisatiefase van de nieuwbouw is als bijlage G 

opgenomen in dit Programma van Eisen. 

De planning start bij de werkzaamheden in de definitiefase. De fasen die als bouwvoorbereiding 

vervolgens uitgewerkt moeten worden zijn: Voorlopig Ontwerpfase, DefinitiefOntwerpfase en 

bestekfase. Daarna zal de realisatiefase starten. 

1.9. Vervolgprocedure 

Het Proaramma van Eisen i word& met name in de projecliJ'Oep besproken. Het Programma van 
Eisen wordt ter goedkeuring en vas1SICII1ng vooraelcgd aan de SIUUJ'grOCp. Vervolgens zal hel 
Programma van Eisen ter ad isc:ring worden voorselegd aan de clientcnraad. a defmitic:ve 
vasc &elllng van het Programma an Ei n ia de tuurgroep zal door de sn:hitect een 
tructuurontwerp/Vodrlopig Ontwerp worden ontwikkeld op basis van dil Pro8JIIllll11a van Eisen. 

Met elienten zal worden gtsproken over bun wensen, knelpunten en vragen. 
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2. Organisatie van en visie op zorg- en dienstverlening 

2.1. Doelgroepen 

2.1.1. Doelgroepen 

2.1.2. Dagbesteding 

2.1.3. (Woon- en) zorgwensen van de doelgroep 

26 september 2008 

De hiervoor beschreven (woon- m) zorgwCSI$ell van de doelgnlcp Z1J)Ien ongetwijfeld in de toekomst 
veranderen. Al$ gevolg biervan vcranderen ook de weucn en eiscm aan het gebouw. Om die noden is 
hel verstalldia bier in het ontWCJP al n:kenin& mee te houden. 

2.2. Analyse organisatie 

2.2.1. Algemeen 

2.2.2. Organogram 

2.2.3. Verblijf 

2.2.4. Behandeling en begeleiding 

Ook de blcrvöot bc$chn!vcn CJPf.d oorbelwldclin& en begeleidins zal in de toekomst ongctwijf\:ld 
veranderen, ondermeer door ltdmiscbc ontwikkelingen ca veranderende inzkbtcn met bcJrckking h)l 

de zorg. Als gevolg hiervan vcrandcron ook de wcn~~m ca eisen aan bet gebouw. Om die reden is bet 
vCl'51811dig hier in het ontwerp al rekcnÎIIJ mee te houden. 

2.2.5. Relaties met andere partijen 

2.3. Visie (en missie) 

2.3.1. Visie op de organisatie van de zorg/behandeling en begeleiding 
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2.3.2. Visie op de relatie tussen terrein en de nieuwbouw 

2.3.3. Visie op het gebouw 

2. 3. 4. Ambities 

2.4. Huidige functies en capaciteiten 

2.5. Locatie- en gebouwgegevens bestaande situatie 

2.6. Toekomstige functies en capaciteiten 

2. 7. Consequenties voor de huisvesting 

Pagina I I van 37 

26 september 2008 



3.1. Voorspelbaarheid 

3.2. Beperken prikkels 

3.2.1. Geluid 

3.2.2. Licht 

3.2.3. Kleur 

3.3. Veiligheid met betrekking tot vallen 

3.4. Molestbestendigheid 

3.5 .... 
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4. Specifieke aandachtspunten 

4.1. Overzicht 

4.2. Afsluitbaarheid behandelgroepen 

4.3. Nachttoezicht 

4.4 .... 
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5. Functioneel Programma van Eisen afzonderlijke ruimten 

5.1. Inleiding 

5.2. Verblijf (individueel en/ of groepsgebonden) 

5.2.1. Capaciteit en doelgroep 

5.2.2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5. 2.3. Activiteiten 

5.2.4. Organisatie zorgverlening 

5.3. Verblijf directie en beheer 

5.3.1. Capaciteit 

5.3.2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5.4. Verblijf facilitaire dienst 

5. 4.1. Capaciteit en doelgroep 

5.4.2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5.5. Verblijf personeelsvoorzieningen 

5.5.1. Capaciteit en doelgroep 

5.5.2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5.6. Ondersteunende begeleiding 

5. 6.1. Capacitett en doelgroep 

5.6.2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5.7.Activerende begeleiding 

5.7.1. capaciteit en doelgroep 
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5.8. Behandeling 

5.8.1. Capaciteit en doelgroep 

5.9. Dagbehandeling 

5.9.1. Capaciteit en doelgroep 

5.9.2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5.9.3. Organisatie 

5.10. Dagopvang 

5.10.1. Capaciteit en doelgroep 

5.11. Kortdurend verblijf 

5.11.1. Capaciteit en doelgroep 

5.11.2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

5.11.3. Activiteiten 

5.11.4. Organisatie zorg- en dienstverlening 

5.12. Langdurend verblijf 

5.12.1. Capaciteit en doelgroep 

5.12.2. Bereikbaarheid en toegankelijkheld 

5.12.3. Activiteiten 

5.12.4. Organisatie zorg- en dienstverlening 

5.13. Facilitaire processen 
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5.13.1. Matrix 

-. ·, 

5.13.2. Maaltijdvoorziening 

5.13.3. Schoonmaak 

5.13.4. Linnenverzorging 

5.13.5. Huishoudelijk afval 

5.13.6. 

5.14. Uitbreidbaarheid en flexibiliteit 
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In de zorg is sprake van structureel proces van veranderingen in de zorg (taakstelling, wijze van 

werken, zorgbehoeften) dat in belangrijke mate wordt veroorzaakt door onbelnvloedbare en 

onvoorspelbare externe ontwikkelingen. De altijd veranderende gebruikerseisen maken het 

onvermijdelijk dat gebouwen structurele wijzingen zullen moeten ondergaan wat betreft ruimtelijke 

eigenschappen, architectum en eigenschappen van technische installaties. 

Onze gezondheidszorg heeftjuist daarom gebouwen nodig die zo soepel mogelijk aanpasbaar zijn aan 

snel veranderende situaties. 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. Toekomstgericht bouwen met een hoge mate van flexibiliteit wordt 

niet alleen van belang door de grote dynamiek in de zorg, maar ook door de intrede van de 

marktwerking. 

In de initiatief- en definitiefase kan tegen geringe kosten nog veel invloed worden uitgeoefend op dit 

proces. Hoe later in het proces wijzigingen moeten worden doorgevoerd, hoe hoger de kosten hiervan 

zullen oplopen. Vandaar dat in dit Programma van Eisen al rekening wordt gehouden met de 

veranderende gebruiksvraag in de tijd. 

Het ontwerp moet de mogelükhcïd bieden van verzclfslaJldisiog van ruimten, bijvoorbeeld door 
mlddel van de mogelijkheid voor een cageatc.ICpllg, tegcft zo DÛII mogelijk kosten en bedrijlilhindcr. 
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Er dient eea groei in de ruimte per patiem moaelijk te zijn zonder dat hiervoor bouwkundiae 
aanpasingen moeeen wonfen gedaan. Hierbij dienl de buidJae oppervlakeenorm in vicrkaaUc meters 

ata ondergrens re worden pnomen. Een X% (nader &e bepalen) hoaerc nonn dienl mogelijk te zijn. 
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6. Functioneel Programma van Eisen gebouw(en) 

6.1. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

6.1.1. Algemeen 

6.1.2. Bereikbaarheid/toegankelijkheid gebouw 

26 september 2008 

Ten behoeve van de berdlèbaarheidlopóeelbaarlleid dient het gebouw in Ik toekomst op meerdere 

plaatsen ontaloiCn 1e 1umnen worden. 

6.1.3. Bereikbaarheld van afzonder/i 'ke ruimten 

De bereikbaarheid van afzonderlijke ruimten dient eenvoudig te leutmen worden aangepast aan een 

wijziaende flulc:Uc. Hiertoe diCDCD deuml en wandopeningen ruimlelijke aanpassingen eenvoudig te 

kurman volgen. ~ elemenlc:n (bijvootbeéld I!Chuifdeurell of dUbbel1= deurm) kunnen de 

gebrulksmógeJijkheden VIID ruimlal wqrOic:n. 

6.1.4. Verkeersruimten 

6.1.5. Elementen 
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6.2. Entree 

6.2.1. Hoofdentree 

6.2.2. Overige entrees 

6.3. Bewegwijzering 

6.4. Relaties/logistiek met betrekking tot het gebouw 

6.5. Uitbreidbaarheid en flexibiliteit 
Het gebouw moet een vrije indeelbaarbcid bicdan door de moaeJijk.hcid lot het rnakon van zinvolle 
indclingsvllrianten warbij ruimrerclaries bUjvcn beslUit, mnder bouwkundige ingrepc:o. Ditlam 
bijvoorbeeld worden bcrcikl door: 

Verwijderbare/vcrplllllsblre niell-drqendc binneawllllden, 

Sdnaifwaadal. 
Slrltqisclle plllllfainJ van aanilairc unill cnlof pbruik van venvijderbarelverplaatsbare 

sanitaire units (bijvoorbeeld door toepas&ing van vuilwarcrpompen en fccalii!nvennalcrs) 

Toepassilla an moelulair ontWerpen, 
Gebruik te mafeen van multiftanctionclc ndmb!n, wissclndm~at of 818ndaardiaatie van ruimte 
(lenminste naar grootte en vorm), 

In het ontwerp Ie l1reVel'l naar gelijkwaardige ruimten in plaau van ruimten die aadrultk.elijk 

maar ~ ftmctie kiiiiJieJI hebbcft.. 

In het ontwerp zal gebruik moeten worden gemaakt van een plattegrond waarbij toetreding van 

natuurlijk licht in alle ruimten mogelijk is, ook wanneer het gebouw in meerdere kleine ruimten 

wordt opgedeeld. 
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In het ontwerp zal gekozen moeten worden voor een zodanige beukbreedte dat een aantal 
verschillende indelingsvarianten mogelijk is. 

De netto verdiepingshoogten op de verschillende verdiepingen dient geschikt te zijn voor 
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De vcrhouding tussen de open en gealolen afdclln& in het gebouw dient ecriYoudis te kunnen wol'den 
vmchovcn, tegen zo min moptijk kosten en bcdrij&hindor. 

De vcrhouding tuaen de kllnlsc:be en polildiniBChe afdeling in het gebouw dient in de toekomst 

eenvoudig te kunnen worden verschoven. fCFD zo min IJ:IOICIIjk kosten en bcdrijlllhilldcr. 

De aftnecingcn van het gebouw en de omvang VIII gebouwmodules en afZonderlijke ruimren dienen zo 
ontworpen te worden dllt (een deel van) het gebouw op tennijn &*hlk1 is voor andere 

functies/doelgroepen. (hier lwn bij,wrbeekl wordm gel;o:en voor lwntoor- of woonfimcties). 
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De identiteit an het gebouw dient eenvoudig IC kunnen worden aangepBSl. Bij oorbeeld door: 

De mogelijke wijzigins van de g velindellna. 
De mogelijke wijzigins van gevclclemcnten. 

Het gebo~ dient T.OWcl In horizontale als in vertiarlc zin uitbreidbaar te zijn, tcsen zo min mogelijk 
kosten en bcdrijfshinder. Uitbreidbaarheid in horizontale zin kan worden bentikt door: 

ooaicninsen als pelen or IUnderingibflken. kolommen e.d. 
Uitbreidbaarheid in mieale zin (c tJà verdieping eb: ) kan worden bereikt door voorzieningen al : 

sparingen in vloer/dak e.d. 
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Uitbreiding van een afdeling dient eenvoudig mogelijk te zijn, tegen zo min mogelijk kosten en 

bedrijfshinder. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van: 
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 wijzigingen eenvoudig te kunnen volgen. 

Ten behoeve van het eventueel toevoegen van een afdeling dient het plan te beschikken over een 

interne hoofdverk:eersstructuur waarop kan worden aangesloten. 

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. 

In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met toekomstige verbouwingen leidend tot de 

aanvoer van grote bouwdelen. 

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

desintegratie te voorkomen. 

Suffers elienen zo gesitueerd te worden dat tij verdrijvins van 1\mcties voorkomen. Dit betekent dat 

buiTers daar gesitueerd dienen te worden waar ruimtctocvoepg van aangrenzende functies te 

verwachten is. 
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Hel gebouw d~ dusclaniJ te worden vom\gegcven dal bec oniWikkclingea als gevolg van 
aanbouwen kan döormaken met~ YID an:hitectoni8Che kwalitoit. 
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Gevels dienen pmakkelijk gedemonteerd IC kurmcn worden. Van belang is dat dit kan gcsçhicdco op 
een manier waarop de gevelonderdelen hcrsebnükt Jamnen worden. 

I~ autonome functie biaaeo de ~e CJ1'811'1ilacie moet ruimtelijk een eiplevelllamnca 
leiden. 

De sttuctuur vm het gebouw moet ecn zekere openbeid beliucn, zodat gebouwgedeelten afgestoten 
kUIUICD worden zonder dal ditleidtlOl m18tige iagrepen In het totale gebouw. 

Hierbij kan wvrden opgemerkt dat het bijvoorbeeld gaat om: 
De mogelükc wijziging van de gevelindeling. 

Een vrijct liginJ van eventueel te verwijdereD afèJelingcnlgebouwgcdcehcn, leltend op het feit dat 

hierna Cèn zo gaafmogelijke gebou lniCtuuroverblijft. 
Eert gemakkelijk IC dt!montercn en hertwulkbare gevel. Dit omdat gO\'Cls een relatief duur 

gebouwonderdeel vormen en door herJebruik kOflenbcaparing kan worden bereikt. 

Een demontabel (en zo mogelijk herbruikbaar) kelet. 
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6.6. Vormfactoren 
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7. Functioneel Programma van Eisen terrein 

7.1. Terreinverharding en -inrichting 

7 .2. Overige terreinvoorzieningen 

7.3. Bereikbaarheid/toegankelijkheid terrein 

7 .4. Uitbreidbaarheid en flexibiliteit 
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Het is van be11Q1a dat de iovulliug van het ka I getuigt \11111 een jOCde lange tennijn huJsvCJtinpplan. 
Hierdoor dienen nieuwe ontwikkclillsen op het terrem bouwkundig te kunnm worden ontwikkeld. De 
loÇatic dient dua, evenal het gebouw, stoeds nieuwe moplijkheden Ie bieden. 
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8. Ruimtelijk Programma van Eisen 

8.1. Inleiding 

8.2. Ruimtebehoeften 

Bij hot ontwerp is het Yan belang rekening te houden met het feit dat de wigende nûmterelaties ten 

all" tijden behouden dienen te blijven: 

8.4. Ruimtestaten 
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9. Technische aandachtspunten 

9.1. Inleiding 
In dit PvE zijn verschillende eisen opgenomen die moeten leiden tot een flexibel gebouw. Wanneer 

gericht wordt op het cre!ren van een flexibel gebouw kun je niet heen om de behandeling van enkele 

technische aandachtspunten. Technische installaties kunnen namelijk veelal worden gezien als de 

sleutelfactor wat betreft de mogelijkheden tot aanpassing van gebouwen. De haalbaarheid van 

wijzigingen aan gebouwen wordt immers steeds meer bepaald door haar installaties. In het bijzonder 

installaties tonen namelijk aan niet voldoende flexibel te zijn om veranderingen te volgen zonder grote 

aanpassingen. 

Opgemerkt dient te worden dat de behandeling van enkele technische aandachtspunten enkel dient ter 

aanvulling op dit 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. 

9.2. Technische eisen in relatie tot flexibiliteit 
De installattes dienen ruimteaan
pàSSingea en ve1'1111Ckrc:nde indelingen op 
alk: niveaus eenvoudig te kiiDDCII olaen. 
tegen zo min mogelijk kost~:n en 
bcdrijfshinder. Ruimteaanpassingca en 
functioversehuivingea dienen dus niet 
belemmerd te worden door technische 
in wlatie$. 
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Op het gebied van installatietechnische voorzieningen dient rekening te worden gehouden met 

ruimtelijke aanpassingen, in de zin van toe- of afuame van ruimten en wijzigingen in de lay-oul 

Aansluitpunten op leidingnetten dienen veranderbaar en goed in- of opbouwbaar te zijn. 

Installatiecomponenten dienen eenvoudig bereikbaar te zijn, zonder hierbij hinder te veroorzaken op 

andere afdelingen en/of verdiepingen. 

Installatie- en constructiecomponenten dienen op eenvoudige wijze te kunnen worden ontkoppeld, 

verwijderd of verplaatst. 

Installatiecomponenten dienen individueel verwijderbaar te zijn, zonder dat hiervoor eerst andere 

componenten verwijderd of verplaatst dienen te worden. 

De warmteregeling dient per vertrek individueel regelbaar te zijn. 

De installaties dienen berekent te zijn op een toename van bet gewenste installatievermogen. 

In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met een capaciteitstoename van de technische 
installaties in de toekomst met I 0"/o. 

De sanitaire voorzieningen dienen ruimtelijke aanpassingen eenvoudig te kunnen volgen. 

'J' -
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Hel ontwerp elient berekent te zijn op de toename van informatie- en communicalieteçbnologicfn 

(JCT) en domoliee in het gebouw. 

De hoogte van de vloerafwerking en plafonds in alle vcrtrekken dient gekozen te worden met het oog 

op het bereiken van gelijke verdicpingsboogtcn (geen niveauverschillen). 

De dnulgkracht van vloervelden dient dusdanig te worden gekozen dat ruimtelijke aanpassingen 

eenvoudig mogelijk zijn. 

De draaplrueruut van hel sebouw moel dusdanig worden ontworpen dat hot rulmeelijlee aanpusinpn 

lochuu. V cmchillcnde lilnc:lies dienen Ie kUIIIICQ worden gehuls ook bet 11111181 funaics ea de 

grootte van ftmc:lies clicmt te kiiJIIJCI'I veranderen. 

Dakranden in het ontwerp dienen dusdanig gedetailleerd te zijn dat het dakvlak bij een eventuele 

aanbouw eenvoudig en onzichtbaar kan worden doorgetrokken. Om diezelfde mlen dienen 

strategische posities te worden gekozen voor hemelwaterafvoeren. 
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10. Beeldverwachting 
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Interne voorwaarden 

11.1. Algemeen 

11.2. Toewijzingsbeleid 

11.3. Interim-voorzieningen 

11.4. Tijd 

11.5. Financiën 

Het ia wa belas dit het pbaaw mee km JIVCÏCD 11111 zija lijd aa in km tpelat op &kt.,...... 
pbraikmua. Om die reefen zijD ill dit PvB CÏiell ClpJeiiCimiD die laidea 10t Oexilrilild. Door 
blYulliD& vaa dae eÎicll GDIIIIIt _. pbouw-* llllpr I!ID de wtnHa ea cilaa VlD opcfrachlpYer 111 

eiaclpbruibra blijft voldooD. Eclllar. door bel ....,... -. tJeóblliteil in bel omwa, kiD oolc oen 
duidelijk fialac:ieel wordeel wonleD bebuld. Bet relreaiDa houcleD IIICI( de VCI'IDC1eralde 
gebruikmus door floxibilitcil op te ...- iD 1111 oatwap becekeal vaak oen hoprc inveaterïna. 
maar dit verdielil zicb vaak m= dan tema als pots vaa eea valapJa VIII de explokaliak<J8tlaiL Het 
Olllwap dient. door bel opacmca vaa llellibillleil. dim ook pricht te zjja op besperinJIIl la de 
exploillldeperiodé. 
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11.6. Duurzaam en milieubewust bouwen 

11.7. Energiegebruik 

11.8. Exploitatie en beheer 

In puapa( t 1.5 la reedl varmelcldll door bet opnemen Ylllllbibililcic in bel ODtWCrp ec:a duideHjk 
ftmmciecl voordael bil worden bahaalcL Dit all gevolg vaa ec:a wrllsing van de exploitltielcOitCD. 
Hot ontwerp dicot, door liet opaamca VIII flexibiliteit. dia ook pricbt IC zijn op bclpluiDpa ia de 
cxploillllicperiode. Riabij clicnea ......... buza re wordca gcaakc ia de IC gebruiken 
1Ditcrialen. llaamaut dient eca oodcrboudsbewus oatwcrp re OllllllaD. w.a Wil zes&tll dal gericht 
moet worden op do beperking VIII ODeierboud en anderboud eenvoodia dient IC lamDen wonfea 
uitjCVOCrd. .In ..........,. pll88l'8fea wordt hier afzonclcdijk op ingegaan. Ook ill voorpaade 

boof'cllltukba zijft eisat opgeaomea die bierop iaspelca. 

11.8.1. Materiaalkeuze 

11.8.2. Onderhoudsbewust ontwerp 

11.8.3. Beheer 
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12. Externe voorwaarden 

12.1. Algemeen 

12.2. Bestemmingsplan 

12.3. Procedure VWS 

12.4. Bouwmaatstaven College bouw zorginstellingen 

12.5. Bouwbesluit 

12.6. Brandveiligheid 

12.7. Arbeidsomstandighedenwet 

12.8. Archiefwet 

12.9. Veiligheids-en gezondheidsplan 
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12.11. Overige wetten en eisen 
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Bijlage A: Overzicht bestaande situatie 

Bijlage B: Ruimtestaat bestaande situatie 

Bijlage C: Stedenbouwkundige visie locatie 

Bijlage D: Doelgroepen/beschrijving beperkingen cliënten 

Bijlage E: Definities verschillende soorten vloeroppervlakten 

Bijlage F: Ruimtestaat, samenvatting 

Bijlage G: Planning 

Bijlage H: Plattegrond 

Bijlage I: ... 
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In deze bijlage (op de volgende pagina's) vindt u de handleiding die is geschreven bij het datamodel in bijlage 20 
ter begeleiding van de adviseurs. Hierin wordt de werking van het datamodel, het format PvE, exact uitgelegd. 
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HANDLEIDING FORMAT PROGRAMMA VAN ISEN 
Sector: Gezondheidszorg 

Voor u ligt een format ten behoeve van het opstellen van een (gedetailleerd) Programma van Eisen voor 
GGZ-instellingen. Het is het resultaat van een analyse van verschillende Programma's van Eisen, 
voornamelijk gericht op de GGZ, opgesteld door verschillende adviseurs binnen de sector 
Gezondheidszorg van Hevo. In het format is de kennis uit deze Programma's van Eisen gebundeld. Het 
format moet dan ook gezien worden als raamwerk om het hergebruik van kennis te stimuleren. 
Bovendien zorgt het voor eenheid, consistentie, efficiency en volledigheid. Het betreft geen standaard, 
maar een tooi voor de adviseurs. Het is bovendien een open format, waardoor het mogelijk is hier in de 
toekomst aanpassingen en toevoegingen aan te doen. 

In het format wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen informatie in het Programma van Eisen, te 
weten: 

Projectafhankelijke 
· Semi-standaard 
· Standaard 
In het format komt dit onderscheid terug in de vorm van drie verschillende kleuren kaders. leder kader 
bevat aan de linkerzijde een button 'goedkeuring adviseur'. Op het moment dat de invulling van het kader 
de goedkeuring van de adviseur kan dragen kan op deze button worden geklikt, waarop het kader zal 
verdwijnen. Op die manier ontstaat een duidelijk overzicht van welke onderdelen van het Programma van 
Eisen al behandeld zijn en welke delen nog aandacht behoeven. 

De projectafhankelijke Informatie Is weergegeven In een oranje kader. Deze Informatie Is dusdanig 
afhankelijk van ondermeer het type project en de opdrachtgever dat de adviseur hier per project lnwling 
aan zal moeten geven. Daar waar mogelijk wordt hier een oveaicht gegeven van aandachtspunten en de 
aspecten dte hierbij aan bod dienen te komen. 

Semi-standaard Informatie betreft die onderdelen van het Programma van Eisen welke voor een groot 
deel in ieder Programma van Eisen overeenkomen en dan ook universeel toepasbaar zijn. Echter, enkele 
delen zijn projectafhankelijk. Hierbij kan gedacht worden aan de naam van het project, de 
opdrachtgevende organisatie etc. Het betreft in feite ontbrekende informatie. Deze delen zijn aangegeven 
met een apart kader. Belangrijk om te vermelden is dat deze kaders, indien ze dezelfde informatie 
bevatten, door het gehele document gekoppeld zijn. Verandering van de informatie in één van de kaders 
leidt dan ook tot verandering van alle kaders. 
In deze kaders staan bovendien, als aanvulling op een flexibiliteitseis, punten opgenomen die met de 
opdrachtgever besproken dienen te worden om zodoende de eis specifiek en meetbaar te maken. Tevens 
kunnen hierin mogelijke ontwerpoplossingen worden opgenomen. Benadrukt dient te worden dat het 
opnemen van deze ontwerpoplossingen puur dient ter verduidelijking van de vraag en dit de 
ontwerpende partijen geenszins beperkt. Tevens dient er voor gewaakt te worden dat opdrachtgevers 
zich hieraan gaan hechten en hun verwachtingspatroon hierop baseren. 

Tot slot de groene kaders. Deze kaders bevatten informatie die volledig standaard is en om die reden in 
principe in ieder Programma van Eisen ongewijzigd toe te passen. Echter dient ook de invulling van deze 
kaders door de adviseur goedgekeurd te worden. 

Tervoorbereiding op het Programma van Eisen .kan de adviseur er voor kiezen enkele basisvragen te 
beantwoorden. Dit gebeurt in een scherm dat kan worden opgeroepen in het format (vergelijkbaar met 
het scherm 'kenmerken rapport' zoals dat in het huidige standaard Hevo rapport kan worden opgeroepen, 
zie volgende pagina). 



Vragen die hierbij aan bod komen zijn ondermeer: 
Wie is de opdrachtgevende organisatie? 
Wat is de naam van het project? 
Is het Programma van Eisen ter voorbereiding op het 50, VO of beiden? 
Etc. 

De antwoorden op deze vragen worden direct doorgevoerd in het hele Programma van Eisen. 

Onderstaand als voorbeeld het scherm 'kenmerken rapport' zoals dat in het huidige standaard Hevo 
rapport kan worden opgeroepen. 
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22.1 INLEIDING 
In deze bijlage wordt uitvoeriger ingegaan op het onderzoek van Nicolaï & Dekker, in opdracht van Nationaal 
Ziekenhuisinstituut (NZi). 

22.2 BELANGRIJKE UITKOMSTEN 
Het onderzoek, genaamd 'Fiexibiliteitsstrategieën voor de bouw in de gezondheidszorg', is ontstaan uit het idee 
dat inspelen op specifieke ontwikkelingen in de zorg zelden zalleiden tot een optimaal bruikbaar gebouw omdat 
zich altijd weer onverwachte ontwikkelingen voor zullen doen. Gezocht is daarom naar mogelijkheden om te 
komen tot universele flexibiliteit, zonder uit te gaan van te verwachten specifieke ontwikkelingen in de toekomst. 
Ondermeer in paragraaf 3.5.5 van het onderzoeksverslag is gesteld dat de toekomst steeds lastiger is te 
voorspellen en het afstudeeronderzoek zich om die reden bewust niet richt op het voorspellen van toekomstige 
veranderingen in de vraag. 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. Zoals in paragraaf 3.5.5 al is gesteld wordt direct duidelijk 
dat de insteek van zowel het onderzoek van het NZi als het afstudeeronderzoek hierin overeenkomen. Mede 
hierom is dan ook bepaald 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, zoals beschreven in paragraaf 3.5.6.2 van het onderzoeksverslag. 

In het onderzoek zijn de ruimtelijke aanpassingen die gedurende bepaalde perioden tot stand kwamen in vier in 
de zestiger jaren gebouwde algemene ziekenhuizen onderzocht. Dit leverde in totaal ruim driehonderd 
aanpassingen op die werden gerealiseerd in bij elkaar vijftig 'gebouw-gebruiksjaren'. Elke aanpassing is 
beoordeeld en gegroepeerd. Hierdoor is een aantal typische kenmerken van gebouwaanpassingen gevonden. 
De bevindingen in dit onderzoek zijn uiteenlopend van aard. Zij zijn in principe tijd- en projectgebonden, maar 
een aantal algemene kenmerken komt er significant uit naar voren. Deze laatste kenmerken zijn bruikbaar voor 
dit afstudeeronderzoek. 
De belangrijkste uitkomsten zijn: 

Het gaat bij gebouwaanpassingen bijna altijd om het toevoegen van ruimte. 
Zolang er geen extra ruimte nodig is behoeft er zelden te worden verbouwd. 
Extra ruimte kan vaak alleen op afstand worden gevonden. 
Wanneer de toe te voegen (deel)functie op afstand wordt gehuisvest wordt de organisatorische samenhang 
ruimtelijk verbroken. Dit is volgens Nicolaï een belangrijke oorzaak voor de 'voortschrijdende desintegratie'. 
Om dit te voorkomen worden vaak aangrenzende functies verdreven. 
Dit bleek in de geanalyseerde ziekenhuizen de omvang van de aanpassingen gemiddeld tot 150% te 
verhogen i.v.m. de herhuisvesting van de verdreven functies. Dat betekent volgens Nicolaï 50% extra kosten, 
een evenredige vermeerdering van de bouwhinder en toch ook een bijdrage aan de 'voortschrijdende 
desintegratie' omdat de nieuwe situering van de verdreven functies meestal organisatorisch minder gunstig 
is, zeker als het om een gedeelte van een functie gaat. 
De kosten van de ruimtelijke aanpassingen bedroegen bij de geanalyseerde ziekenhuizen na 20 jaar een 
bedrag in de orde van grootte van de helft van de oorspronkelijke investering. 

In het onderzoeksverslag reeds genoemd: 
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. Deze kleinschalige 
aanpassingen leiden vaak tot inkrimpen of afstoten van aangrenzende functies (ruimten) zodanig dat de 
werksituatie er voor die functies merkbaar op achteruit gaat (voortschrijdende desintegratie). 
Bij alle functies van het algemeen ziekenhuis komen aanpassingen voor. 
In het onderzoek nemen niet-medische afdelingen zelfs een grotere plaats in dan medische en paramedische 
diensten. Een van de oorzaken daarvoor is volgens Nicolaï dat niet-medische functies gemakkelijk zijn te 
verdrijven. 

(Nicolaï & Dekker.l991) 
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Het onderzoek richt zich specifiek op algemene ziekenhuizen, maar gaat ook in op een vertaling van de 
uitkomsten van het onderzoek naar meer specifieke behoeften van verpleeghuizen en instellingen voor andere 
zorgsectoren. Dit afstudeeronderzoek richt zich op de ontwikkeling van een Programma van Eisen voor klinische 
en poliklinische huisvesting voor de GGZ. Bij bestudering van het onderzoek is hier rekening mee gehouden. 
Alleen die onderzoeksresultaten die algemeen toepasbaar zijn op de zorg (en dus ook voor de GGZ) zijn gebruikt. 
Doel van het afstudeeronderzoek is echter ook om het onderzoeksresultaat zoveel mogelijk algemeen toepasbaar 
en eenvoudig aanpasbaar te maken aan andere vormen van zorg. Om deze reden bleek het onderzoek van het 
NZi goed aan te sluiten bij de doelstellingen van dit afstudeeronderzoek. Doordat hieruit alleen algemeen 
toepasbare resultaten zijn gebruikt was de stap naar algemeen toepasbare flexibiliteiteisen goed te maken. 
In de volgende paragraaf wordt verder 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. 

22.3 SPEOREKE SITUATIE VOOR Of 66Z 
Hoewel het onderzoeksresultaat dus bewust zoveel mogelijk algemeen toepasbaar is, za ll hier ter verduidelijking 
de situatie worden beschreven voor klinische en poliklinische huisvesting voor de GGZ, waarbij de 
patiëntenhuisvesting een belangrijk onderdeel vormt van de organisatie. Duidelijk zal worden 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. 

PATIËNTENHUISVESTING 
In het algemeen ziekenhuis spelen de medische en paramedische diensten de belangrijkste rol voor de te bieden 
flexibiliteit. Ondermeer door hun in verhouding relatief grote omvang en de gevoeligheid voor wijzigingen in 
taakstelling en/ of werkwijze. In de andere zorg sectoren, waar onderzoek en behandeling een relatief minder 
zware betekenis hebben, ligt het accent overwegend op langdmige zorg. Hierbij is de patiëntenhuisvesting dan 
ook het omvangrijkste onderdeel van de organisatie. Ook in de acute psychiatrie, waar onderzoek en 
behandeling wel centraal staan, geldt dit. (Nicola1 & Dekker, 1991 l 

VERSCHILLEND KARAKTER 
In de langdurige zorg heeft de patiëntenhuisvesting een ander karakter dan de verpleegafdelingen in het 
algemeen ziekenhuis. Het onderzoek van het NZi noemt ondermeer de volgende opzichten: 

De organisatiestructuur is kleinschaliger en meer gedifferentieerd (o.a. meer patiëntencategorieën). 
Een grotere gevoeligheid voor wijzigingen in taakstelling en/ of werkwijze. 
De belevingswaarde van de gebouwde omgeving speelt een veel grotere rol. 

Geconstateerd kan worden dat de patiëntenhuisvesting in de langdurige zorg even gevoelig is voor ruimtelijke 
aanpassingsbehoeften als de medische functie in het algemeen ziekenhuis. 
In het onderzoek van het NZi komt naar voren dat een groot deel van de therapeutische functie in instellingen 
voor langdurige zorg zich veelal afspeelt in de woon-/verpleegafdelingen, direct rond de patiëntbewoner. 
Begrijpelijk is daarom dat veranderingen in taakstelling en de opvattingen over zorg directe gevolgen hebben 
voor de ruimtelijke voorzieningen in deze afdelingen. Naar voren komt verder dat het niet alleen belangrijk is dat 
aanwezige functies in ruimtelijk opzicht een eigen leven moeten kunnen leiden, maar dat ook het hergroeperen 
van functies een rol speelt. Zo kunnen veranderingen in de zorgopvatting ook betrekking hebben op de vraag 
waarbepaalde functies moeten plaatsvinden. (Nico la 1 & Dekker,199 1l 

WIJZIGINGEN 
Lay-out aspecten die in het onderzoek naar voren komen en waar dit invloed op kan hebben zijn: 

l l 

De kamergrootte, zoals ook naar voren kwam in het gesprek met dhr. de Graaf. Niet alleen de minimale 
kamerg rootte, maar ook het aantal patiënten dat op één kamer moet worden gehuisvest kan wijzigen. 
Hierbij spelen verschillende zaken een rol. Gedacht kan worden aan privacy versus vereenzaming en 
personeelsbezetting. 
De grootte van de afdeling of woonleefgroep (zie hieronder). 
De sanitaire voorzieningen. 
De aanwezigheid en omvang van therapeutische en/ of recreatieve functies. 



In het onderzoek wordt terecht gesteld dat in de langdurige zorg de woonleefgroep een cruciaal uitgangspunt 
vormt voor de planopzet De woonleefgroep bestaat uit een combinatie van verschillende functies die qua 
omvang zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd, ondermeer dagverblijfruimten, slaapkamers, sanitaire 
voorzieningen en verzorgende functies. (Nicola1 & Dekker, 1991) 

OORZAKEN 
Het onderzoek noemt een aantal redenen waarom juist de grootte van de woonleefgroep vaak kan veranderen. 
Zo kan de aard van de te huisvesten patiënten zich wijzigen. Hierbij valt te denken aan strengere opnamecriteria 
wegens groeiende wachtlijsten en het op gang komen van meer thuiszorg. Ook veranderingen in de organisatie 
van de zorgverlening kunnen vragen om wijzigingen. Hierbij kan worden gedacht aan veranderingen in de 
taakverdeling en organisatiestructuren, of veranderingen in decentralisatie of centralisatie van bepaalde 
ondersteunende functies. U~ico l a1 & Dekker, 1991 J 
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In deze bijlage (op de volgende pagina) vindt u het procesmodel, wat in feite aangeeft hoe het datamodel 
gebruikt dient te worden. Het procesmodel wordt besproken in paragraaf 4.3 van het onderzoeksverslag. 
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In paragraaf 5.2 van het onderzoeksverslag is beschreven hoe het onderzoeksresultaat is geverifieerd bij experts. 
Tijdens deze 'toetsing' is samen met ir. J.M.T. van Kessel, huisvestingsadviseur bij de sector Gezondheidszorg van 
Hevo, een SWOT-analyse van het onderzoeksresultaat opgesteld. Hierin wordt duidelijk welke sterktes, zwakten, 
kansen en bedreigingen hierop van toepassing zijn. In deze bijlage worden enkele bedreigingen genoemd die 
volgen uit het onderzoek, maar volgens van Kessel niet als zodanig kunnen worden getypeerd. Enige discussie 
heeft ertoe geleid deze bedreigingen niet op te nemen in het hoofdstuk verificatie. In onderstaande beschrijving 
zal duidelijk worden waarom. 

Zorginstellingen zijn nog niet zozeer bezig met exploitatiedenken. 
Van Kessel ervaart dit niet als een bedreiging voor het model, maar voor het flexibel bouwen in het algemeen. 
Veel zorginstellingen zijn inderdaad nog niet bezig zijn met het exploitatiedenken en daarom ook niet met 
flexibiliteit. De adviseurs van Hevo zijn er wel mee bezig om opdrachtgevers ervan te overtuigen dat we naar het 
'nieuwe denken' moeten gaan, het exploitatiedenken in plaats van het investeringsdenken. Het model is hierbij 
juist bruikbaar. Van een bedreiging voor het model is dan ook geen sprake. 

Een flexibel gebouw vraagt om een hogere investering. Hoewel aangetoond is (zie paragraaf 8.3) dat dit zich 
in de exploitatie eenvoudig kan terugverdienen bestaat het gevaar van weerstand tegen deze hogere 
investering. 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de vorige bedreiging. Het betreft hier geen bedreiging voor het model. Het 
model is hierbij juist bruikbaar. 

Adviseurs kunnen een weerstand ervaren tegen het data- en procesmode/, doordat ze dit zien als standaard 
en beperking in de eigen werkmethoden. 

Tijdens de analysefase van het onderzoek werd duidelijk dat iedere adviseur een eigen werkwijze hanteert en dit 
als prettig ervaart. Het creëren van één model kan dan ook leiden tot weerstand. Van Kessel is echter van mening 
dat, zolang het beheer van het model het mogelijk maakt dat eenvoudig aanpassingen kunnen worden gedaan 
door de verschillende adviseurs, zij geen weerstand zullen ervaren tegen het data- en procesmodeL De 
softwarematige werking van het datamodel is erop gericht aanpassingen eenvoudig toe te laten. Hiervan 
uitgaande komt de bovenstaande bedreiging te vervallen. 



In paragraaf 5.3 van het onderzoeksverslag wordt door middel van een kostenberekening inzicht gegeven in het 
effect van het opnemen van flexibiliteit in het ontwerp op de exploitatie. 
Deze bijlage toont (op de volgende pagina) het Abacus-model waarin de investerings-en exploitatiekosten zijn 
berekend voor de varianten zoals besproken in paragraaf 5.3.4 van het onderzoeksverslag. 
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Bijlage 25 € 679.000-

1 2 

variant 1 variant 2 
( kamerscheidende (overspanning van 

ok dragende wanden) gevel tot gevel) 

12 initiele GGZ 12 initiele GGZ 
0 eenheid plaatsen eenheid plaatsen eenheid 

aantal eenheden 1 1 
nultig 240 240 
factor bvo/ nultig 1,25 1,25 
bvo p.e. 300 300 
bvo totaal 300 300 
looptijd in jaren 40 40 
discontopercentage 5,00% 5,00% 
start exploitatie ,_ 1-1-2010 1-1-2010 

-
kosten 
kosten koop excl grond p.e. € - € -
kosten, koop btw over resultaat € - € -
bouwkosten excl btw p.e. € 330.000 € 345.000 
bouwkosten excl btw totaal € 330.000 € 345.000 
bouwkosten excl btw/ m2 bvo € 1.100 € 1.150 
factor bouwk excl btw -> inv incl btw (bijkomende kosten volg 1,50 1,50 

investeringskosten incl btw p.e. (excl grond) € 495.000 € 517.500 
investeringskosten incl btw totaal (excl grond) € 495.000 € 517.500 

jaarlijks onderhoud: 
1 onderhoud excl groot onderhoud (CTG/NHC/ZZP/DBC)% 
1 onderhoud excl groot onderhoud (CTG/NHC/ZZP/DBC) € 6.000 € 6.000 
2 overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DBC)% 
2 overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DBC) € € 4.200 € 4.200 
totaal onderhoud en beheer € 10.200 € 10.200 

groot onderhoud: 
eerste renovatie in jaar 15 15 
eerste renovatie % 
eerste renovatie € (pp start exploitatie) € 165.000 € 135.000 
tweede renovatie in jaar 30 30 
tweede renovatie % 
tweede renovatie € (pp start exploitatie) € 165.000 € 135.000 

kapitaalslasten excl grond p.e. € 1.064.646 € 1.039.137 
NCW kosten p.e. € 1.074.557 € 1.049.048 
NCW kosten totaal € 1.075.000 € 1.049.000 

2 opbrengsten 
ALGEMEEN 

budget overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DB € - € -
restwaarde na looptijd grond 100% 100% 
restwaarde na looptijd gebouw (excl renovaties) 0% 0% 
restwaarde na looptijd gewogen 2% 2% 

0 KOOP € - € -
1 HUUR 0weergeven 0weergeven 0weergeven 

huur per maand p.e. € 6.000 € 6.000 
dus huur per jaar p.e. € 72.000 € 72.000 
HUUR opbrengst € 1.207.749 € 1.207.749 
HUUR resultaat € 133.192 ~ 1'iR 701 

3 keuze (zie tabblad voor de gemaakte keuze!) 

keuze opbrengst p.e. 
0 toepassen 0 toepassen 0 toepassen 

NCW opbrengsten totaal 

resultaat (NCW kosten -/-NCW opbrengsten incl btw) 

totaal resultaat opstalexploitatie 
Resultaat p.e. 

€ 1.207.749 € 1.207. 749 
€ 1.208.000 € 1.208.000 

E 133.000 € 159.000 
f 133 .000 E 159 000 

ltotaal resultaat grondexploitatle incl btw (zie berekening grondexploitatie) 

ltotaal resultaat project incl btw 

doelstelling resultaat (uitgedrukt als percentage winst en risico over de lnvesteri 
resultaat -/- doelstelling 
conclusie 

~bandbreedte resultaat 

beheer: Peter Viveen 

·-"" lEID :::: ,,.._ ·(\o.lOOCl 

( .. ((J[l 

( JZ:~ ,,._ 

ABACUS © Hevo BV abacus.xls I opstalexploitatie 



Deze bijlage toont (op de volgende pagina) het Abacus-model waarin de investerings-en exploitatiekosten zijn 
berekend voor de het scenario 'enkele gebouwaanpassing' zoals besproken in paragraaf 5.3.7 van het 
onderzoeksverslag. 



Bijlage 26: scenario enkele verbouwing E 458.000-

1 2 

variant 1 variant 2 
( kamerscheidende (overspanning van 

ok dragende wanden) gevel tot gevel) 

12 initiele GGZ 12 initiele GGZ 
0 eenheid plaatsen eenheid plaatsen eenheid 

aantal eenheden 1 1 
nuttig 240 240 
factor bvo/ nullig 1,25 1,25 
bvo p.e. 300 300 
bvo totaal 300 300 
looptijd in jaren 40 40 
discontopercentage 5,00% 5,00% 
start exploitatie 1-1-2010 1-1-2010 

kosten 
kosten koop excl grond p.e. € - € -
kosten koop btw over resultaat € - € -
bouwkosten excl btw p.e. € 330.000 € 345.000 
bouwkosten excl btw totaal € 330.000 € 345.000 
bouwkosten excl btw/ m2 bvo € 1.100 € 1.150 
factor bouwk excl btw -> inv incl btw (bijkomende kosten volg 1,50 1,50 

investeringskosten incl btw p.e. (excl grond) € 495.000 € 517.500 
investeringskosten incl btw totaal (excl grond) € 495.000 € 517.500 

jaarlijks onderhoud: 
1 onderhoud excl groot onderhoud (CTG/NHC/ZZP/DBC)% 
1 onderhoud excl groot onderhoud (CTG/NHC/ZZP/DBC) € 6.000 € 6.000 
2 overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DBC)% 
2 overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DBC) € € 4.200 € 4.200 
totaal onderhoud en beheer € 10.200 € 10.200 

groot onderhoud: 
eerste renovatie in jaar 15 15 
eerste renovatie % 
eerste renovatie € (pp start exploitatie) € 165.000 € 135.000 
tweede renovatie in jaar -
tweede renovatie % 
tweede renovatie € (pp start exploitatie) 

kapitaalslasten excl grond p.e. € 943.169 € 939.747 
NCW kosten p.e. € 953.080 € 949.658 
NCW kosten totaal € 953.000 € 950.000 

2 opbrengsten 
ALGEMEEN 

budget overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DB € - € -
restwaarde na looptijd grond 100% 100% 
restwaarde na looptijd gebouw (excl renovaties) 0% 0% 
restwaarde na looptijd gewogen 2% 2% 

0 KOOP € - € -
1 HUUR 0weergeven 0weergeven 0weergeven 

huur per maand p.e. € 6.000 € 6.000 
dus huur per jaar p.e. € 72 .000 72.000 
HUUR opbrengst € 1.207 .749 € 1.207.749 
HUUR resultaat € 254.669 F ?SR oq 1 

3 keuze (zie tabblad voor de gemaakte keuze!) 

keuze opbrengst p.e. 
0 toepassen 0 toepassen 0 toepassen 
€ 1.207.749 € 1.207.749 

NCW opbrengsten totaal 

resultaat (NCW kosten -/-NCW opbrengsten incl btw) 

totaal resultaat opstalexploitatie 
Resultaat p.e. 

€ 1.208.000 € 1.208.000 

E 255.000 ( 258.000 
€ 255.000 € 258.000 

ltotaal resultaat grondexploitatle incl btw (zie berekening grondexploitatie) 

ltotaal resultaat project lncl btw 

doelstelling resultaat (uitgedrukt als percentage winst en risico over de lnvesteri 
resultaat -/- doelstelling 
conclusie 

~bandbreedte resultaat 

~ rz 
:::: ~ ...... 11 

beheer: Peter Viveen ABACUS © Hevo BV 1 verbouwing.xls I opstalexploitatie 



Deze bijlage toont (op de volgende pagina) het Abacus-model waarin de investerings-en exploitatiekosten zijn 
berekend voor de het scenario 'extra verdiepingshoogte' zoals besproken in paragraaf 5.3.7 van het 
onderzoeksverslag. 



Bijlage 27: scenario extra verdiepingshoogte € 698.000-

1 2 

variant 1 variant 2 
( kamerscheldende (overspanning van 

ok dragende wanden) gevel tot gevel) 

12 iniliele GGZ 12 iniliele GGZ 
0 eenheid plaatsen eenheid plaatsen eenheid 

aantal eenheden 1 1 
nuttig 240 240 
factor bvo/ nuttig 1,25 1,25 
bvo p.e. 300 300 
bvo totaal 300 300 
looptijd in jaren 40 45 
discontopercentage 5,00% 5,00% 
start exploitatie - 1-1-2010 1-1-2010 

~--~ 

kosten 
kosten koop excl grond p.e. € - € -
kosten koop btw over resultaat € - € -
bouwkosten excl btw p.e. € 330.000 € 360.000 
bouwkosten excl btw totaal € 330.000 € 360.000 
bouwkosten excl btw/ m2 bvo € 1.100 € 1.200 
factor bouwk excl btw -> inv incl btw (bijkomende kosten volg 1,50 1,50 

investeringskosten incl btw p.e. (excl grond) € 495.000 € 540.000 
investeringskosten incl btw totaal (excl grond) € 495.000 € 540.000 

jaarlijks onderhoud : 
1 onderhoud excl groot onderhoud (CTG/NHC/ZZP/DBC)% 
1 onderhoud excl groot onderhoud (CTG/NHC/ZZP/DBC) ~ € 6.000 € 6.000 
2 overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DBC)% 
2 overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DBC) € € 4.200 € 4.200 
totaal onderhoud en beheer € 10.200 € 10.200 

groot onderhoud: 
eerste renovatie in jaar 15 15 
eerste renovatie % 
eerste renovatie € (pp start exploitatie) € 165.000 € 141.750 
tweede renovatie in jaar 30 30 
tweede renovatie % 
tweede renovatie € (pp start exploitatie) € 165.000 € 141.750 

kapitaalslasten excl grond p.e. € 1.064.646 € 1.103.799 
NCW kosten p.e. € 1.074.557 € 1.113. 711 
NCW kosten totaal € 1.075.000 € 1.114.000 

2 opbrengsten 
ALGEMEEN 

budget overige eigenaarslasten (niet in CTG/NHC/ZZP/DB € - € -
restwaarde na looptijd grond 100% 100% 
restwaarde na looptijd gebouw (excl renovaties) 0% 0% 
restwaarde na looptijd gewogen 2% 2% 

OKOOP € - € -
1 HUUR 0weergeven 0weergeven 0weergeven 

huur per maand p.e. € 6.000 € 6.000 
dus huur per jaar p.e. € 72.000 € 72.000 
HlJUR opbrengst € 1.207.749 € 1.253.934 
HUUR resultaat ( 133.192 ~ 140 ??4 

3 keuze (zie tabblad voor de gemaakte keuze!) 

keuze opbrengst p.e. 
0 toepassen 0 toepassen 0 toepassen 

NCW opbrengsten totaal 

resultaat (NCW kosten -/-NCW opbrengsten incl btw) 

totaal resultaat opstalexploitatie 
Resultaat p.e. 

€ 1.207.749 € 1.253 .934 
€ 1.208.000 € 1.254.000 

{ 133.000 { 140 000 
€ 133.000 € 140 000 

ltotaal resultaat grondexploitatie lncl btw (zie berekening grondexploitatie) 

ltotaal resultaat project lncl btw 

doelstelling resultaat (uitgedrukt als percentage winst en risico over de investeri 
resultaat -/- doelstelling 
conclusie 

~bandbreedte resultaat 

beheer: Peter Viveen ABACUS © Hevo BV looptijd + 5 jaar.xls I opstalexploitatie 



Deze bijlage toont (op de volgende pagina) een standaard doorsnede van een van de door de Groot Vroomshoop 
geleverde units, zoals beschreven in paragraaf 5.4 van het onderzoeksverslag. 
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opbouw buitenwand t.p.v. beplating: 
kunststof gevel plaat, Extoriet (geschroefd) 
vertikale spijkerregel~ 21x4sno mm 
dampdoorlatende folie 
regelwerk 34x140 mm 
140 mm minerale wol 
dampremmende folie 
10 mm gipsvezelplaat 

opboyw buitenwand t.p v beschieting· 
gewolmaniseerd vuren bezaagd rabat 
regelwerk 34x140 mm 
140 mm minerale wol 
dampremmende folie 
10 mm gipsvezelplaat 

kozijnen 
ramen 
beglazing 

deuren 

: kunststof 
: kunststof 
: HR-glas 
ventilatiekleppen: iso·glas 

: kunstitof 

--...__ grondaanvullingen/bestratingen rondom het 
---------- gebouw dienen minimaal100 mm vrij van de 

onderzijde van de elementen te blijve.n 

opbouw fundering: 
sandwich-gevelplint 
prefab betonpoeren: 150x250 x 300x300 x 500 mm 
prefab betonnen kantplanken 
pref ah voetplaten: 1000 x 1000 x 100 mm 

binnendeuren : 880x211 5 mm 
garderobe : 30 haken per groepsruimte 

doorsnede 

opbouw dakl\2ru..ttl,!.!\.1.Lt:: 
1 laag APP gemod. gebit. polyestermat d.=4 mm 
1 laag gecacheerde afschotisolatie E.P.S. 10 SE, brandvertr. gemodificeerd 
13 mm constructie multiplex 
ribben 34a40 mm h.o.h. 400 mm 
s~teemplafond: mineraal vezelplaat 

opbouw binnenwand: 
10 mm gipsvezelplaat 
regelwerk 35x70 mm 
(bij geisoleerde wand: 

40 mm minerale wol) 
10 mm gipsvezelplaat 
stalen binnenkozijnen 

ggp..2,uw vloerkonstruktie beganegrondvloer: 
prefab betonvloer vlgs. berek. en tek. fabrikant 

2550 

800 

170 mm E.P.S. 15 SE isolatie, brandvertr. gemodificeerd 

Re waarde gevels, dak en vloer ~ 3,0 m2 KIW 

3370 

2800 

Alle ruimte 

-4,. De Groot .._ e ~ Vroomshoop ... ~ 




