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Voor u ligt het eindrapport dat geschreven is ten behoeve van mijn afstudeeronderzoek dat uitgevoerd is 
ter afronding van mijn masterstudie Construction Managementand Engineering aan de faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeeronderzoek vindt plaats binnen de 
richtlijnen van het onderzoeksgebied van prof. dr. Bauke de Vries en dr. Ad den Otter, Arch. A vB. 

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Brink Groep te Eindhoven binnen de businessunit 
Bouwmanagement en Huisvestingadvies. Brink Groep is expert op het gebied van management, advies en 
automatisering voor bouw, huisvesting en vastgoed. Doordat zij in het verleden een groot aantal 
projecten hebben uitgevoerd, en bovendien momenteel een aantal projecten in uitvoering hebben, welke 
aansluiten op mijn afstudeeronderzoek beschikken zij over een schat aan kennis en kunde wat mij bij mijn 
afstudeeronderzoek heeft geholpen. 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders Bauke de Vries en Ad den Otter van de Technische Universiteit 
Eindhoven voor hun betrokkenheid en interesse en de opmerkingen en kritiek welke bij hebben gedragen 
aan mijn afstudeeronderzoek. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Erwin Verkooijen van Brink Groep wie mij1 
de eerste maanden begeleid heeft. Door de continue nadruk en kritische blik op de structuur van het 
onderzoek lheeft hij mij geholpen het onderzoek op een projectmatige wijze te benaderen. Ook wil ik Henk 
Hoskam van Brink Groep bedanken voor de tijd die hij vrij heeft gemaakt om de begeleiding van Erwin 
Verkooijen over te nemen. De inhoudelijke kennis en de uitgebreide praktijkvoorbeelden die Henk heeft 
aangedragen tijdens de contactmomenten zijn het onderzoek en het rapport ten goede gekomen. 
Middels deze weg wil ik tevens de experts die ik voor dit afstudeeronderzoek heb geïnterviewd bedanken 
voor hun bijdrage. 

Wat tevens bijgedragen heeft aan mijn afstuderen is de deelname aan het afstudeeratelier FutureSite. 
Graag bedank ik Frans van Gassel en de andere docenten voor hun inzet om FutureSite te begeleiden. 
Natuurlijk mogen de andere afstudeerders die hebben deelgenomen aan FutureSite niet vergeten 
worden. Graag bedank ik hen voor de gezelligheid tijdens de studiereis in Moskou en St. Petersburg en 
voor het feit dat ze altijd voor elkaar klaar stonden wanneer het weer even tegen zat. Hopelijk komen we 
elkaar nog vaak tegen in de bouwwereld. 

Speciaal wil ik mijn familie, in het bijzonder mijn moeder en zusje, mijn vriendin Sigrid en mijn vrienden 
bedanken voor hun support. Het heeft even geduurd maar het is uiteindelijk toch gelukt tot deze 
afronding te komen. Met trots zal mijn vader van bovenaf toegekeken hebben dat ik tot dit resultaat ben 
gekomen. 

Dit rapport bestaat uit een onderzoeksverslag met bijlagen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 
mijn rapport dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. 

Eindhoven, december 2008 

Th ijs de Vries 
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Sinds 1997 is de verantwoordelijkheid voor onderwijs verplaatst van het Rijk naar de gemeenten. Hierdoor 
is nieuwe aandacht ontstaan voor onderwijshuisvesting. Een ontwikkeling die zich sindsdien voordoet is 
dat onderwijsinstellingen een samenwerkingsverband aangaan met (onderwijs}gerelateerde 
voorzieningen. Dit worden ook wel brede scholen genoemd. 
Uit praktijkervaringen blijkt dat een brede school succesvoller is wanneer de instellingen onder één dak 
zijn gehuisvest. De term die hiervoor wordt gebruikt is multifunctionele accommodatie (MFA}. Een MFA 
wordt in dit onderzoek omschreven als een voorziening, met als hoofddrager een primaire 
onderwijsinstelling, waarin verschillende participanten huisvesting vinden waarbij zij de beschikking 
hebben over hun eigen ruimten en bovendien gestuurd wordt op multifunctioneel en gezamenlijk 
ruimtegebruik en de huisvesting hierop wordt ontworpen. 

Dit afstudeerrapport beschrijft het onderzoek dat verricht is naar flexibiliteit en multifunctionaliteit van 
multifunctionele accommodaties (MFA} en hoe een projectmanager hiervan in de initiatief-, definitie- en 
ontwerpfase samen met de MFA-gebruikers een gestructureerde afweging kan maken. Bij 
projectmanagementbureaus is steeds meer vraag naar kennis en middelen op het gebied van flexibiliteit, 
multifunctionaliteit en MFA's om deze projecten te kunnen managen. Ook bij Brink Groep is hiervraag 
naar. Binnen Brink Groep bestaat geen gestandaardiseerd werkproces voor de projectmanagers om samen 
met de MFA-gebruikers een gestructureerde afweging van de flexibiliteit en multifunctionaliteit van de 
MFA te maken. Dit is de probleemstelling van dit afstudeeronderzoek. De doelstelling van dit 
afstudeeronderzoek welke hierop aansluit, luidt: "Het ontwikkelen van een beslissingondersteunend 
procesmodel ter verbetering van het werkproces van de projectmanager van Brink Groep om samen met de 
gebruikers van een MFA op een gestructureerde wijze te komen tot een afweging van flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van de MFA." 

In een MFA vinden verschillende partijen onderdak. In de literatuur wordt een basisvariant van een MFA 
onderscheiden. Deze variant bestaat uit een primaire onderwijsinstelling, peuterspeelzaal, kinderopvang 
en een buitenschoolse opvang. Daarnaast kunnen de volgende functies hieraan worden toegevoegd: 
sociaal-cultureel werk, sport, bibliotheek, zorg-, wijk- en commerciële voorzieningen. Door deze partijen 
nauwkeurig samen te stellen en met elkaar onder één dak te laten 'samenwonen', kunnen zij elkaar 
versterken en kan een gezamenlijk en kwalitatief hoogstaand voorzieningenaanbod ontstaan. 

Voor een succesvolle MFA is het van belang dat er tussen de MFA-gebruikers een samenwerkingsverband 
ontstaat. Hiervoor worden een viertal samenwerkingspatronen onderscheiden, te weten: back to back, 
face to face, hand in hand, cheek to cheek. Bij deze samenwerkingspatronen vindt respectievelijk een 
steeds verdere integratie plaats van de organisaties in de MFA.In dit onderzoek worden daarnaast drie 
soorten van samenwerking onderscheiden, te weten: ruimtelijke, inhoudelijke en formele samenwerking. 

De ruimtelijke samenwerking beschrijft in welke mate de MFA-gebruikers de ruimten in de MFA delen. Er 
wordt onderscheidt gemaakt in 'dakdelen' en 'ruimtedelen' waarbij de instellingen bij 'ruimtedelen' niet 
alleen de huisvesting delen maar bovendien een deel van de ruimtes delen. Hiervoor wordt een 
onderverdeling gemaakt in een drietal gebruikszones, te weten: ruimten voor individueel gebruik, semi
multifunctionele ruimten en multifunctionele ruimten. 
De inhoudeljjke samenwerking beschrijft de mate van integratie van de instellingen in een MFA voor het 
aanbieden van diensten. Onderscheiden worden 'samenwerken' en 'samengaan' waarbij 'samengaan' 
verder gaat dan 'samenwerken' doordat de instellingen hier tevens de eigen identiteit loslaten. 
De formele samenwerking tussen MFA-gebruikers gaat in op hoe het eigendom van het gebouw is 
geregeld en hoe beheer en exploitatie plaatsvindt. In dit onderzoek wordt een onderverdeling gemaakt in 
vier eigendomsverhoudingen: de gemeente, de gebruiker(s}, een woningcorporatie en een institutionele 
belegger als eigenaar. Voor de wijze van beheer worden in dit onderzoek drie varianten onderscheiden: 
individueel beheer, gezamenlijk beheer en beheer door een externe partij. 

T.AJ. de Vries- 0528832 li l 
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Voor een goed functionerende MFA is een flexibel en multifunctioneel gebouw van belang dat het 
samenwerkingsverband tussen de MFA-gebruikers ondersteund. Tevens moet de MFA in de veranderende 
gebruikersvraag, nu en in de toekomst, kunnen voorzien. Het is dan ook noodzakelijk om in een vroeg 
stadium over de flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA na te denken en het ontwerp van de MFA 
op basis hiervan vorm te geven. Met het begrip 'flexibiliteit' wordt in dit onderzoek de potentie bedoeld 
die een MFA en/of de ruimten in de MFA hebben om met een minimum aan bouwkundige ingrepen, 
kosten, tijdsbesteding en ongemak de indeling, de uitrusting en de grootte van de MFA of haar ruimten in 
overeenstemming te brengen met de veranderende wensen en eisen van de (toekomstige) gebruikers. Op 
basis van literatuur is een verdeling gemaakt van verschillende vormen van flexibiliteit. In dit onderzoek 
worden de begrippen gebruiksflexibiliteit, indelingsflexibiliteit en volumeflexibiliteit onderscheiden. 
Daarnaast speelt bij MFA's het begrip 'multifunctionaliteit' en grote rol. Hiermee wordt in dit onderzoek de 
potentie bedoeld die een MFA en/of de ruimten in de MFA hebben om naast de huidige functie(s), nu en 
in de toekomst, ook andere functies te kunnen vervullen. 

Op basis van literatuur, de bestudering van cases en interviews met experts is een procesmodel opgesteld 
voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van het totstandkomingproces van een MFA. Er is per fase een 
processchema opgesteld waarin duidelijk wordt welke handelingen verricht moeten worden door de 
projectmanager van het MFA-project gedurende het proces, welke documenten moeten worden 
opgesteld en welke partijen op welke momenten betrokken zijn bij het project. Daarnaast zijn in de drie 
fasen beslismomenten aangegeven met daarbij de onderwerpen welke moeten worden vastgelegd. 

In de initiatieffase wordt gestuurd op visievorming en wordt vervolgens een Programma van 
Uitgangspunten (PvU) opgesteld. Hiervoor worden door de projectmanager een aantal workshops 
georganiseerd. Allereerst een workshop voor de vorming van een gezamenlijke visie en ten tweede een 
workshop om de eerste uitgangspunten met betrekking tot flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA 
vast te leggen.ln de definitiefaseworden de wensen en eisen van de MFA-gebruikers vastgelegd in een 
Programma van Eisen (PvE). Voor het opstellen van het ruimtelijk-functioneel PvE wordt een workshop 
georganiseerd om een verdiepingsslag te maken met betrekking tot multifunctioneel ruimtegebruik in de 
MFA. In deze fase wordt ook een workshop georganiseerd om de wensen en eisen met betrekking tot de 
flexibiliteit van de MFA te bepalen. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in flexibiliteit op 
gebouwonderdelen (fundering, constructie, installaties, buitenschil en inbouwpakket) en flexibiliteit op 
ruimtelijke organisatieniveaus (locatie, gebouwschil, compartiment, ruimtegroep en ruimte). 
In de ontwerpfase wordt het PvE door het ontwerpteam uitgewerkt tot een ontwerp. Er wordt een 
Voorontwerp en een DefinitiefOntwerp onderscheiden. De belangrijkste aspecten in deze fase zijn de 
bouwkundige, constructie en installatietechnische opzet van het gebouw. 

In het procesmodel worden een aantal stappen, documenten en beslissingen weergegeven welke oranje 
omkaderd zijn. Deze oranje omkadering geeft aan dat op deze momenten flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van de MFA aan de orde is. Deze punten zijn verder uitgewerkt. Deze verdieping geeft 
de projectmanager handvatten en advies hoe hij flexibiliteit en multifunctionaliteit in de verschillende 
fasen met de betrokken partijen kan behandelen. Zo zijn bijvoorbeeld enkele checklisten opgesteld, 
aandachtspunten geformuleerd en worden voorbeelden gegeven van inhoudsopgaven behorende bij de 
verschillende documenten. 

Met het procesmodel wordt een ideaalbeeld gegeven van hoe de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van 
het totstandkomingproces van een MFA zouden moeten verlopen. Geconcludeerd kan worden dat met 
het procesmodel beter structuur wordt gebracht aan het totstandkomingproces van een MFA. Door 
daarnaast het begrip 'flexibiliteit' onder te verdelen in verschillende aspecten en dit in te voegen in het 
proces wordt bovendien structuur gebracht in de afweging hiervan doordat beter duidelijk is welke 
onderwerpen, op welke momenten en op welk detailniveau aan de orde moeten komen. 
Geconcludeerd wordt dat het procesmodel een praktisch inzetbaar middel is, dat door toepassing van het 
procesmodel het werkproces van de projectmanager van Brink Groep verbeterd wordt en dat de 
projectmanager beter grip krijgt op het totstandkomingproces van een MFA. 
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1.1 Inleiding op het onderwerp 
De maatschappij in Nederland wordt steeds dynamischer. Mensen hebben behoeften aan wonen, zorg, 
werken, onderwijs en recreatie en willen dit het liefst gebruiken wanneer zij dat willen. Daarnaast worden 
de ruimten 1in Nederland schaarser en worden tegelijkertijd hogere eisen g,esteld aan gebouw en 
omgeving. Er worden daarom steeds vaker oplossingen voor huisvestingsvraagstukken gevonden in de 
richting van meervoudig ruimtegebruik. 

Sinds 1997 is de verantwoordelijkheid voor onderwijs verplaatst van het Rijk naar de gemeenten. Hierdoor 
is nieuwe aandacht ontstaan voor onderwijshuisvesting. Een ontwikkeling die zich sindsdien voordoet is 
dat onderwijsinstellingen een samenwerkingsverband aangaan met (onderwijs)gerelateerde 
voorzieningen. Dit worden ook wel brede scholen genoemd. 
Uit praktijkervaringen blijkt dat brede scholen succesvoller zijn wanneer de instellingen onder één dak zijn 
gehuisvest. De term die hiervoor wordt gebruikt is multifunctionele accommodatie, hierna te noemen 
MFA. Door het in één gebouw huisvesten van voorzieningen kan een gezamenlijk en kwalitatief 
hoogstaand voorzieningenaanbod ontstaan. 

Voor een goed functionerende MFA is een flexibel en multifunctioneel gebouw van belang dat het 
samenwerkingsverband tussen de MFA-gebruikers ondersteund. Tevens moet de MFA in de veranderende 
gebruikersvraag, nu en in de toekomst, kunnen voorzien. Het is dan ook noodzakelijk om in een vroeg 
stadium over de flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA na te denken en het ontwerp van de MFA 
op basis hiervan vorm te geven. 

Bij het totstandkomingproces wordt over het algemeen een projectmanagementbureau betrokken om 
het proces te sturen. Zij worden vaak vanaf het initiatief bij het MFA-project betrokken om het geheel te 
begeleiden. Gezien het feit MFA's steeds vaker worden ontwikkeld is er bij projectmanagementbureaus 
steeds meer vraag naar kennis en middelen op het gebied van flexibiliteit, multifunctionaliteit en MFA's 
om dergelijke projecten te kunnen managen en de betrokken partijen van advies te voorzien. Hierin 
voorziet dit afstudeeronderzoek. 

1.2 Doel van het eindrapport 
In dit eindrapport wordt het afstudeeronderzoek beschreven dat is verricht naar flexib iliteit en 
multifunctionaliteit van MFA's en hoe een projectmanager hier sturing op kan geven in de initiatief-, 
definitie- en ontwerpfase van het totstandkomingproces van een MFA. Op basis van een literatuurstudie is 
onderzoek gedaan naar MFA's, de samenwerking tussen MFA-gebruikers in een MFA en de flexibiliteit van 
gebouwen. Vervolgens is op basis van literatuur, de bestudering van cases en interviews met experts een 
procesmodel opgesteld. Dit procesmodel is gevalideerd door experts uit de praktijk. Het resultaat is een 
praktisch inzetbaar procesmodel dat handvatten biedt aan de projectmanager van een MFA-project om 
structuur te brengen in de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van het totstandkomingproces van een 
MFA waarbij aandacht besteed wordt aan flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw. 

1.3 Leeswijzer 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 van dit rapport de opzet van het afstudeeronderzoek beschreven. In dit 
hoofdstuk wordt de aanleiding voor het onderzoek beschreven en worden de probleem- en doelstelling 
opgesteld. Om structuur aan het onderzoek te geven, worden deelvragen geformuleerd en wordt een 
onderzoeksmodel opgesteld waarin de globale stappen van het onderzoek in worden weergegeven. 

In hoofdstuk 3 wordt op basis van literatuuronderzoek gekeken naar de opkomst van de MFA in Nederland 
en wordt beschreven wat een MFA is en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Aansluitend hierop wordt in 
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hoofdstuk 4 de samenwerking beschreven die tussen de MFA-gebmikers in een MFA kan plaatsvinden. 
Hiervoor worden drie soorten van samenwerking onderscheiden, te weten: ruimtelijke samenwerking, 
formele samenwerking en inhoudelijke samenwerking. 

Op basis van literatuuronderzoek wordt in hoofdstuk 5 beschreven wat het begrip 'flexibiliteit' inhoudt en 
welke vormen van flexibiliteit kunnen worden onderscheiden. Daarnaast worden flexibele 
ontwerpoplossingen beschreven welke vormgegeven kunnen worden in het ontwerp van een gebouw. 
Tevens wordt kort ingegaan op Life Cycle Costingen Life Cycle Economy, twee thema's die het nadenken 
over flexibiliteit van een gebouw bevorderen. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een link gelegd naar de 
toepassing van flexibiliteit in de praktijk bij primaire onderwijshuisvesting en MFA's. 

In hoofdstuk 6 worden de hoofdlijnen van het procesmodel beschreven dat op basis van literatuur, de 
bestudering van cases en interviews met experts is ontwikkeld. In het procesmodel worden stappen, 
beslismomenten en documenten weergegeven welke betrekking hebben op flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van een MFA. Deze punten worden in hoofdstuk 7 verder uitgewerkt. 

Het procesmodel is gevalideerd door het houden van interviews met experts uit de praktijk. Op basis van 
deze validatie is een SWOT-analyse opgesteld welke in hoofdstuk 8 wordt beschreven. 

In hoofdstuk 9 wordt beschreven hoe Brink Groep het procesmodel kan implementeren in haar organisatie 
en de kennis kan verspreiden onder de projectmanagers binnen de organisatie. Hiervoor is een discussie 
gehouden met de 'kennismakelaars' van Brink Groep. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 10 aan de hand van het beantwoorden van de deelvragen uit hoofdstuk 2 
conclusies getrokken en wordt bekeken of de doelstelling van het onderzoek gehaald is. Daarnaast 
worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor het gebruik van het procesmodel door Brink Groep 
en door MFA-gebruikers en worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

Tot slot, wil ik de lezer graag attenderen op de verwijzingen naar de bijlagen in de tekst. Deze bijlagen zijn 
achter in dit rapport terug te vinden. In bijlage 1 is een begrippen !,ijst opgenomen. Hierin worden de 
begrippen verduidelijkt welke in dit afstudeerrapport worden gebruikt. 
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2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Dit ontwerp van het onderzoek is 
opgesteld met behulp van het boek 'Het ontwerpen van een onderzoek' geschreven door dhr. Verschuren 
(2007). Allereerst wordt een korte introductie gegeven van Brink Groep, het bedrijf waar dit 
afstudeeronderzoek is uitgevoerd. Vervolgens wordt het ontwerp van het onderzoek uiteengezet in een 
probleem- en doelstelling. Daarnaast wordt een onderzoeksmodel weergegeven dat de structuur van het 
onderzoek weergeeft. Aan de hand van dit onderzoeksmodel worden deelvragen opgesteld waarop zo 
goed als mogelijk een antwoord wordt gezocht in dit afstudeeronderzoek 

2.2 Introductie Brink Groep 
Brink Groep is expert op het gebied van management, advies en automatisering voor bouw, huisvesting 
en vastgoed. Brink Groep speelt verschillende rollen in processen met betrekking tot gebiedsontwikkeling, 
vastgoedadvies, bouwmanagement en -advies, huisvestingsadvies, onderhoudsadvies en kosten- en 
kwaliteitsadvies. De rol die Brink Groep inneemt is afhankelijk van de complexiteit en omvang van 
projecten en van de doelstellingen die de opdrachtgever nastreeft. Brink Groep telt in totaal ongeveer 275 
medewerkers. Het bedrijf is onderverdeeld in twee onderdelen; Brink Automatisering en Brink 
Management en Advies. Brink Automatisering wo.rdt buiten beschouwing gelaten. Brink Management en 
Advies is onderverdeeld in drie business units; Vastgoedadvies en Gebiedsontwikkeling (VGO), 
Bouwmanagement en Huisvesting advies (BM-HA) en Kosten-kwaliteitadvies en Onderhoudsadvies (KKA). 
(Brink Groep, 2008) 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd binnen de business unit BM-HA. Deze business unit levert advies en 
projectmanagement aan opdrachtgevers van complexe bouwprojecten. Wanneer in dit rapport gesproken 
wordt over Brink Groep dan wordt hiermee de business unit BM-HA bedoeld. 

2.3 Het ontwerp van het onderzoek 

2.3. 1 Aanleiding 

In een MFA kunnen een groot aantal verschillende organisaties gehuisvest zijn . Deze MFA-gebruikers 
ontwikkelen i·n de initiatieffase een gezamenlijke visie waarin zij aangeven wat het profiel en het 
ambitieniveau van de MFA wordt, of en hoe er tussen de verschillende MFA-gebruikers samengewerkt 
wordt en stellen ziJ doelen en uitgangspunten. De beslissingen hierover hebben gevolgen voor de vorm 
van multifunctionaliteit van het gebouw wat relatie heeft met de benodigde flexibiliteit van het gebouw. 
In de definitie- en ontwerpfase worden door de MFA-gebruikers in een MFA een groot aantal keuzes 
gemaakt over hoe het gebouw, de samenwerking in het gebouw en het beheer en exploitatie van het 
gebouw vormgegeven gaan worden. De projectmanagers van Brink Groep hebben hierin een sturende rol. 
Zij zorgen ervoor dat dit proces gestructureerd verloopt en dat de juiste keuzes gemaakt worden welke 
uiteindelijk voor alle MFA-gebruikers meerwaarde oplevert. Een aantal keuzes welke gemaakt moeten 
worden hebben betrekking op de flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw. De projectmanager 
is degene die de MFA-gebruikers de juiste keuzes op de juiste momenten in het proces moet laten maken. 
Echter, dit gebeurt momenteel op basis van de ervaring van de projectmanager. Niet elke projectmanager 
beschikt over deze ervaring. Hierdoor worden dezelfde projectmanagers voor dergelijke projecten 
ingezet. Hierdoor blijft de kennis betreffende MFA-projecten beperkt tot deze personen. Daarnaast 
worden de begrippen flexibiliteit en multifunctionaliteit door de projectmanagers niet eenduidig gebruikt 
en is het niet duidelijk hoe deze begrippen gebruikt moeten worden in het totstandkomingproces van een 
MFA. 
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2.3.2 Probleemstelling 

De probleemstelling welke op basis van de aanleiding wordt geformuleerd, luidt: 

Binnen Brink Groep bestaat geen gestandaardiseerd werkproces voor de projectmanagers om samen 
met de MFA-gebruikers een gestructureerde afweging van de flexibiliteit en multifunctionaliteit van 
een MFA te maken. 

2.3.3 Doelstelling 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek luidt: 

Het ontwikkelen van een beslissingondersteunend procesmodel ter verbetering van het werkproces 
van de projectmanager van Brink Groep om samen met de gebruikers van een MFA op een 
gestructureerde wijze te komen tot een afweging van flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA. 

Door: 

Het doen van een literatuurstudie naar MFA's en flexibiliteit en multifunctionaliteit van gebouwen, het 
analyseren van versch illende projecten van MFA's hoe met flexibiliteit en multifunctionaliteit is 
omgegaan en het houden van interviews met experts over flexibiliteit, multifunctionaliteit en 
totstandkomingprocessen van MFA's. 

2.3.4 Projectkader 

Om het afstudeeronderzoek binnen bepaalde lijnen te structureren is een projectkader opgesteld. 
Hiermee wordt de omvang van het afstudeeronderzoek afgebakend om de uitvoerbaarheid te bewaken. 
Het projectkader wordt op de volgende punten afgebakend: 

• Onderzocht worden MFA's welke in Nederland ontwikkeld worden; 
• De MFA's hebben als hoofddrager een primaire onderwijsinstelling en de randfuncties zijn 

minimaal onderwijs gerelateerd; 
• Het procesmodel beperkt zich tot het totstandkomingproces van een MFA. Met het 

totstandkomingproces van een MFA wordt in dit onderzoek bedoeld de initiatief-, definitie- en 
ontwerpfase waarin de MFA vormgegeven wordt. 

2.4 Onderzoeksvragen 

2.4. 7 Centrale vragen 

Vanuit de probleemstelling zijn centrale vragen geformuleerd welke de basis vormen voor de analyses. 
Met de beantwoording van de centrale vragen wordt de doelstelling van het afstudeeronderzoek bereikt. 
Hieronder worden de centrale vragen beschreven welke gerelateerd zijn aan het onderzoeksmodel in 
paragraaf 2.5. 

1) Welke aspecten van flexibiliteit dienen bij de ontwikkeling van een MFA te worden afgewogen 
en wat zijn de consequenties voor de MFA en de projectbetrokkenen van elk aspect? 

2) Welke handelingen worden op welke momenten in het totstandkomingproces van een MFA 
ondernomen door de projectmanagers van Brink Groep om een afweging van flexibiliteit van een MFA 
te maken? 
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3) Hoe ziet het 'ideale' werkproces voor een MFA-project er uit waarin de afweging van 
flexibiliteit van het gebouw is meegenomen en waarbij de verschillende aspecten van flexibiliteit op de 
juiste momenten worden afgewogen én hoe verhoudt zich dit tot de werkwijze van Brink Groep? 

4) Hoe kan dit 'ideale' werkproces in een beslissingondersteunend procesmodel worden 
weergegeven zodat het gebruikt kan worden als communicatiemiddel richting de projectbetrokken en? 

2.4.2 Deelvragen 

Naar aanleiding van de centrale vragen, welke geformuleerd zijn in paragraaf 3.6.1, kunnen per centrale 
vraag een aantal deelvragen worden geformuleerd welke helpen de centrale vragen te beantwoorden. 

Vraag 1 is een vraag met een beschrijvend karakter. Deelvragen behorende bij centrale vraag 1 zijn: 
1.1) Hoe kan flexibiliteit worden verdeeld in verschillende onderdelen? 
1.2) Hoe wordt flexibiliteit ingepast in een MFA (ontwerpoplossingen), mede te benoemen in 

bouwtechnische en installatietechnische termen? 
1.3) Is er een 'algemene' verdeling te maken in verschillende aspecten van flexibiliteit? 
1.4) Op basis van welke factoren kunnen de verschillende aspecten van flexibiliteit worden 

geanalyseerd? 
1.5) Wat zijn de 'consequenties' voor de MFA en de projectbetrokkenen van keuzes binnen deze 

aspecten van flexibiliteit? 

Vraag 2 is een vraag met een beschrijvend karakter. Deelvragen behorende bij centrale vraag 2 zijn: 
2.1) Hoe ziet het totstandkomingproces van een MFA volgens de werkwijze van Brink Groep er uit? 
2.2) Welke handelingen van de projectmanagers van Brink Groep richting de projectbetrokkenen 

kunnen worden onderscheiden in het totstandkomingproces van een MFA? 
2.3) Op welke momenten in het totstandkomingproces worden door Brink Groep welke 

handelingen met betrekking tot flexibiliteit verricht? 

Vraag 3 is een vraag met een prescriptief karakter. Deelvragen behorende bij centrale vraag 3 zijn: 
3.1) Volgens welke gestructureerde werkwijze kan het afwegingsproces voor flexibiliteit van een 

MFA worden ingevuld? 
3.2) Wat zijn de verschillen tussen het werkproces van Brink Groep tijdens het 

totstandkomingproces van een MFA-project en het 'ideale' werkproces tijdens het 
ontwerpproces? 

3.3) Welke aanpassingen moeten aan het werkproces van de projectmanagers van Brink Groep 
tijdens het totstandkomingproces worden gedaan om een gestructureerde afweging in 
flexibiliteit van een MFA in te passen? 

Vraag 4 is een vraag met een prescriptief karakter. Deelvragen behorende bij centrale vraag 4 zijn: 
4.1) Welke verschillende vormen zijn er voor het weergeven van procesmodellen en 

afwegingsprocessen? 
4.2) Hoe moet dit werkproces vormgegeven worden zodat het als ondersteunend 

communicatiemiddel gebruikt kan worden richting de projectbetrokkenen? 
4.3) Aan welke eisen dient dit werkproces met dit doel te voldoen? 

2.5 Onderzoeksmodel 
In deze paragraaf wordt het onderzoeksmodel behorende bij het afstudeeronderzoek beschreven. Met het 
onderzoeksmodel in figuur 2.1 wordt op een schematische wijze het doel van het onderzoek weergegeven 
en de globale stappen die gezet moeten worden om dit doel te bereiken. Bij het opstellen van het 
onderzoeksmodel is gebruik gemaakt van relevante literatuur hierover, zoals Verschuren (2007). 
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Figuur 7. 1. OnderzoE-ksmodel 

Uitleg van het onderzoeksmodel: 
Een bestudering en analyse van de theorieën en literatuur met betrekking tot flexibiliteit, MFA's en 
levenscyclus(-kosten) samen met een vooronderzoek onder MFA's levert input voor casestudies naar 
MFA's. Op basis van de casestudies, literatuur en gesprekken met experts kunnen de aspecten die voor 
flexibiliteit van een MFA moeten worden afgewogen in kaart worden gebracht. Uit een confrontatie van 
deze beide punten kunnen deze aspecten worden geïmplementeerd in het werkproces van de 
projectmanager (p.m.) van Brink Groep tijdens het ontwerpproces van een MFA-project. Door dit te 
confronteren met de theorieën omtrent het ontwerpproces van een MFA kan een 'jdeaal' werkproces voor 
de projectmanager worden opgesteld waarin de afweging van flexibiliteit van een MFA is ingepast. Dit 
'ideale' werkproces kan tenslotte worden verwerkt tot een beslissingondersteunend procesmodel om op 
een gestructureerde wijze te komen tot een afweging van de flexibiliteit voor een te ontwikkelen MFA. 

2.6 Resultaatverwachting 
Een opdrachtgever van een project stelt vaak een externe partij, bijvoorbeeld Brink Groep, aan als 
projectmanager. Deze projectmanager neemt het werk van de opdrachtgever uit handen en stuurt 
namens hem het bouwproces aan en geeft daar waar nodig adviezen. Ook bij projecten waarbij 
initiatieven zijn genomen een MFA te ontwikkelen wordt over het algemeen een externe projectmanager 
aangesteld. De projectmanager stuurt ook hier het bouwproces en is de spin in het web tussen alle MFA
gebruikers die deelnemen aan het MFA-project. 

De projectmanager maakt in de initiatief-, definitie- en ontwerpfase samen met de MFA-gebruikers een 
groot aantal keuzes over de ontwikkeling en vormgeving van de MFA. Een aantal van deze keuzes hebben 
relatie met de flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw. Om de projectmanagers van Brink 
Groep inzicht te geven in deze keuzes wordt een gedetailleerde procesbeschrijving opgesteld. Hierin 
wordt duidelijk welke keuzes met betrekking tot flexibiliteit en multifunctionaliteit op welke momenten in 
het proces moeten worden gemaakt om een onderbouwde afweging te maken voor de flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van de MFA. 

Het model dat de procesbeschrijving weergeeft, ondersteunt de projectmanager bij het doorlopen van het 
totstandkomingproces van een MFA-project. Door het toepassen van het model in deze fasen krijgt de 
projectmanager een hulpmiddel in handen om de MFA-gebruikers op de juiste momenten de juiste input 
te laten leveren voor een gestructureerde afweging van flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA. 
Bovendien geeft het model inzicht in welke handelingen en acties de projectmanager dient te 
ondernemen die een relatie hebben met de afweging van flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA. 
Het model heeft hiermee een positieve invloed op het verloop van het proces en zal uiteindelijk een MFA 
opleveren welke optimaal aan de wensen en eisen van de MFA-gebruikers voldoet. 
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3.1 Inleiding 
"Brede scholen komen in Nederland in steeds hoger tempo tot stand. In ruim driekwart van de gemeenten zijn 
inmiddels brede scholen gerealiseerd. In totaal zijn er in 2007 bijna 1000 brede scholen in het primair onderwijs 
en ruim 350 in het voortgezet onderwijs. Het aantal brede scholen groeit harder dan ooit; momenteel komen er 
alleen al in het primair onderwijs gemiddeld 200 brede scholen per jaar bij. Vrijwel alle gemeenten in 
Nederland zijn inmiddels druk doende brede scholen te ontwikkelen of zijn dat van plan." (füuiter, et al., 2007) 

In bovenstaand citaat wordt het begrip 'brede school' gebruikt in tegenstelling tot de titel van dit 
afstudeerrapport Een brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende 
onderwijsgerelateerde instellingen. Deze worden vaak, maar niet altijd, onder één dak gehuisvest. Dit 
heet dan een multifunctionele accommodatie (MFA). 

De begrippen 'brede school' en 'MFA' worden in de literatuur en tevens in de praktijk niet eenduidig 
gebruikt. In dit rapport wordt onder een brede school ook een MFA verstaan, ervan uitgaande dat de 
instellingen van de brede school onder één dak zijn gehuisvest. Een verdere verduidelijking van deze 
begrippen is terug te vinden in paragraaf 3.4. Verder wordt in dit hoofdstuk beschreven welke 
aanleidingen ten grondslag liggen aan de opkomst van brede scholen of MFA's in Nederland. Daarnaast 
wordt beschreven wat een MFA is en wat hiervan de voor- en de nadelen zijn. 

3.2 Overheidsbeleid bij brede scholen 
Een brede school is een samenwerkingsverband tussen een basisschool, zorg- en welzijnsinstellingen. Het 
vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en het wegwerken van onderwijsachterstanden van 
kinderen wordt in de literatuur als voornaamste redenen gezien om een brede school op te zetten. 
Daarnaast zijn er nog andere redenen voor het opzetten van brede scholen. Zo is het vergroten van de 
sociale competentie van kinderen een andere reden. Doordat kinderen voor en na school aan 
verschillende aangeboden programma's kunnen deelnemen, kan hun sociale competentie vergroot 
worden. (Dawson, Zund erdorp. 2006) 

In het midden van de jaren '90 ontstonden in Nederland de eerste brede scholen met als doel betere 
ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen met een onderwijsachterstand. Al snel kregen deze 
initiatieven navolging en ontstond regelgeving die deze ontwikkelingen bevorderde. Zo werden in 1997 
de verantwoordelijkheden voor schoolgebouwen verplaatst van het Rijk naar de gemeenten waardoor 
nieuwe aandacht ontstond voor de huisvesting van onderwijs. 

Vervolgens is in 1998 de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) opgesteld waarmee het 
onderwijsachterstandenbeleid gedecentraliseerd werd en een verantwoordelijkheid werd van de 
gemeenten. Mede doordat de gemeente wordt geacht de regisseursrol op zich te nemen bij het opstellen 
en uitvoeren van het gemeentelijk integraal jeugdbeleid, kan zelf invulling gegeven worden aan het 
gemeentelijk brede school concept en kan de gemeente bepalen welke vorm het beste past bij hun 
sociaal-pedagogische doelstellingen. (Ver hees, et al., 2003) (Wi lle(11s, 2003) 

In tabel3.1 wordt een tabel weergegeven, gebaseerd op Dawson en Zunderdorp (2006), waarin de 
ontwikkeling van het overheidsbeleid op het gebied van brede scholen wordt beschreven. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat de brede school ontwikkeling sinds ongeveer tien jaar de steun krijgt van het Hijk. 
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1998 
1999 

2000 

2001 

Regeerakkoord 
Bestuurakkoord Nieuwe Stijl 
(Bans) 

Kabinetsnota Brede blik, brede 
scholen 

Voortgangsbericht brede 
scholen 

Rijk zegt steun toe aan de brede school ontwikkeling 
Brede school wordt opgenomen in Bans door het Rijk, VNG 
en I PO. Afgesproken wordt dat de partijen hun initiatieven 
op het gebied van de brede school op elkaar af gaan 
stemmen. 
Rijk gaat zich toespitsen op onderzoek, communicatie en 
aansturing van landelijke ondersteunings-instellingen van 
onderwijs en welzijn. Dit ter ondersteuning van de brede 
school ontwikkeling. 
Het ministerie geeft een overzicht van de uitkomsten van de 
onderzoeken en experimenten die m.b.t. de brede school 
zijn uitgevoerd. Geen wijziging rijksstrategie. 

~--~~----~--~-
Tabel 5.1 Overzicht overheidsbeleid 

Bron: Dawson, Zunderdo1 p, 2006 

Vervolgens heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2004 een meerjarenplan 
opgesteld voor het primair onderwijs, Koers Primair Onderwijs genaamd. Hierin komen een aantal zaken 
naar voren met betrekking tot de brede school. 
Volgens het Ministerie van OCW is de school de schakel in een netwerk van instellingen voor de jeugd en 
heeft zij niet meer alleen de functie van kennisoverdracht. Zo leert de jeugd ook bij buurt-, sport- en 
cultuu,rinstellingen. Het Ministerie van OCW stelt dat er een groeiende behoefte is aan een sluitende 
dagindeling waarin opvang, educatie, zorg en vrijetijdsaanbod zo zijn belegd dat de ontwikkelingskansen 
van kinderen optimaal worden benut. 
Aansluitend hierop geeft het kabinet aan dat zij willen dat er sluitende dagarrangementen voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar worden ontwikkeld op lokaal niveau. Zij stellen de ambitie het aantal brede scholen van 
500 naar 1000 te verdubbelen in 2010. Een concrete actie die hierbij hoort is net ondersteunen van lokale 
partners bij het ontwikkelen van brede scholen door het aanpakken van belemmeringen in de regelgeving 
en mogelijkheden voor lokale regie te versterken. (Ministerie van OCW, 2008) 

De ambities van de overheid worden ondersteund door een aantal concrete acties die in recent verleden 
zijn ondernomen. Zo is op 10 december 2007 de overeenkomst 'Bestuurlijke afspraken Impuls brede 
scholen, sport en cultuur' ondertekend door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 
staatssecretarissen van de ministeries van VWS en OCW. Hierin staat beschreven hoe het kabinet en de 
gemeenten meer brede scholen gaan realiseren, hoe sportverenigingen versterkt gaan worden en hoe 
jongeren enthousiast gemaakt worden voor sport en cultuur. (VNG, 2007) 

Om knelpunten in de huisvesting van brede scholen op te lossen stelt het kabinet met ingang van 2008 
bovendien €23 miljoen beschikbaar. Dit geld kunnen gemeenten gebruiken voor het realiseren van 
nieuwe MFA's of om bestaande gebouwen te renoveren. (VNG, 2007) 

3.3 De behoefte aan multifunctionele accommodaties 
MFA's zijn hot! Ze schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond en bijna elke gemeente in 
Nederland is er wel een aan het ontwikkelen. Bali en Van der Kooij (2004) onderscheiden drie 
maatschappelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze trend. Deze maatschappelijke 
ontwikkelingen worden beschreven in bijlage 2. 

Daarnaast kent de huidige samenleving een grote verscheidenheid aan leefpatronen. Daarbij wordt de 
samenleving steeds dynamischer. Mensen hebben behoefte aan werk, zorg, vrije tijd en wonen. Deze 
functies hebben allen andere eigenschappen en worden op verschillende manieren gebruikt door de 
samenleving. "Overal moet tijd voor zijn en alles is belangrijk" stellen De Rooy, et al. (2002). Een gevolg 
hiervan is dat er knelpunten ontstaan voor met name taakcombinerende ouders. Een balans tussen arbeid 
en zorg ontbreekt momenteel. (Rooy, de, et al., 2002) 

Aansluitend hierop stellen De Rooy, et al. (2002) dat: "Ouders hebben behoefte aan een aanbod van 
kwalitatief verantwoorde opvang voor hun kind oftewel een passend dagarrangement." (Rooy, de, et al., 2002) 
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Dit sluit aan op de door het Ministerie van OCW geformuleerde behoefte aan een sluitende dagindeling 
waarin opvang, educatie, zorg en vrijetijdsaanbod zo zijn belegd dat de ontwikkelingskansen van 
kinderen optimaal worden benut. 

Een dagarrangement wordt door De Rooy, et al. {2002) als volgt omschreven: "Een doorlopend en sluitend 
aanbod van voorschoolse opvang, onderwijs, opvang tussen de middag en een scala van activiteiten na 
schooltijd (vrije tijd)." (Rooy, de, et al., 2002) De Rooy, et al. {2002) stellen dat om een sluitend 
dagarrangement aan te kunnen bieden samenwerking nodig is tussen de verschillende aanbieders van 
voorzieningen en diensten. Hierbij ligt de uitdaging om de verschillende activiteiten dusdanig op elkaar af 
te stemmen dat een samenhangend geheel ontstaat waardoor een verbeterd voorzieningenaanbod 
ontstaat wat aansluit op de behoeften van ouders en kinderen. 

In de literatuur worden vier samenwerkingsmogelijkheden onderscheiden om dagarrangementen aan te 
bieden, te weten: 

• Multifunctionele accommodatie; 
• Netwerk; 
• Bedrijfsverzamelgebouw; 
• Solitaire voorziening. (Rooy, de, et al., 2002) 

In bijlage 3 is een figuur weergegeven waaruit geconcludeerd kan worden dat een MFA de meest 
vergaande vorm is op het gebied van fysieke en inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende 
partijen. 

Naast het ontstaan van MFA's uit de behoefte aan sluitende dagarrangementen is hiervoor nog een reden. 
Uit onderzoek van Van der Grinten, et al. {2007) blijkt dat men vindt dat brede scholen beter gedijen in 
een MFA dan in stand alone voorzieningen die verspreid over meerdere locaties gelegen zijn. Dit leidt 
ertoe dat, wanneer nieuwbouw voor brede scholen wordt gerealiseerd, multifunctionaliteit vaak het 
uitgangspunt is. (Grinten, van der, ta l .. 2007) 

3.4 Wat is een multifunctionele accommodatie? 

3.4.1 Definitie MFA 

Uit paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 is gebleken dat brede scholen en MFA's de laatste jaren sterk in opkomst zijn 
en dat de ontwikkeling ervan gestimuleerd wordt vanuit de overheid. Vanuit een MFA of brede school 
kunnen eenvoudig sluitende dagarrangementen worden aangeboden, waarbij het aanbieden ervan 
vanuit een MFA het eenvoudigst is omdat de voorzieningen onder één dak zijn gevestigd. De Rooy, et al. 
{2002) definiëren een MFA als volgt: "Een voorziening met verschillende participanten onder één dak, waarbij 
inrichting en het ontwerp zo zijn vormgegeven dat bepaalde ruimten geschikt zijn voor meervoudig gebruik." 
(Rooy, de, et al., 2002) 

Een MFA kan haar aanbod op een aantal sectoren richten. Er wordt onderscheid gemaakt in drie hoofd
functies, te weten; verzorgingsfunctie, kantoorfunctie en onderwijsfunctie. De onderwijsfunctie kan verder 
onderverdeeld worden in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Dit onderzoek richt 
zich op een MFA met het aanbieden van onderwijs als hoofdfunctie, en in het bijzonder primair onderwijs. 

3.4.2 Definitie brede school 

Een brede school kan omschreven worden als: "Een samenwerkingsverband tussen partijen die zich 
bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van 
de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te 
bieden." (BredeSchoo l. rl l, 2008) Over het algemeen is een basisschool de hoofddrager van de brede school 
met daar omheen vaak een peuterspeelzaal, kinderopvang en welzijnswerk. Andere voorzieningen welke 
bij een brede school als samenwerkingspartners op kunnen treden zijn bibliotheken, maatschappelijk 
werk, instellingen voor culturele voorzieningen. (Dawson, Zunderdorp, 2006) 
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3.4.3 Gebruikers van een MFA 

In een MFA vinden verschillende partijen onderdak. Door deze partijen nauwkeurig samen te stellen 
ontstaat een compleet voorzieningenaanbod voor een wijk of buurt. De reden waarom partijen met elkaar 
onder één dak gaan 'samenwonen' is dat de diensten op elkaar aansluiten en elkaar kunnen versterken. Er 
kan synergie ontstaan. 

Er worden door De Rooy, et al. (2002) twee varianten van een MFA onderscheiden, namelijk een 
basisvariant en een plusvariant De basisvariant bestaat uit: 

• Basisonderwijs; 
• Peuterspeelzaalwerk; 
• Kinderopvang; 
• Buitenschoolse opvang. (Rooy, de, et al., 2002) 

Functies die in de plusvariant naast de functies van de basisvariant kunnen zitten, zijn: sociaal-cultureel 
werk, sport, bibliotheek, zorgvoorzieningen, wijkvoorzieningen, politiepost en commerciële 
voorzieningen. (R oy, de, et al., 2002) 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van een MFA met de gebruikers uit de basisvariant. De primaire 
onderwijsinstelling is hierbij de hoofddrager van de MFA. 

3.4.4 Afbakening begrippen 

Hoewel een MFA niet perse over een primaire onderwijshuisvesting hoeft te beschikken, wordt door De 
Rooy, et al. (2002) in de basisvariant van een MFA een primaire onderwijsinstelling opgenomen tezamen 
met een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

Een brede school bevat volgens Dawson en Zunderdorp (2006) tevens deze functies. Echter, in beginsel is 
een brede school een netwerkorganisatie. Het is dan ook niet noodzakelijk dat een brede school 
gehuisvest is in een MFA op één locatie. De aangeboden voorzieningen kunnen ook verspreid liggen over 
verschillende locaties. Echter, zoals geschreven in een beleidsbrief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal (Dijksma, 2007) én uit onderzoek van Van der Grinten, et al. (2007) blijkt, is men met 
name in het basisonderwijs van mening dat een brede school het best functioneert in een MFA. (D ijksma, 
2007) (Grinten, van der, et al., 2007) (Dawson, Zunder dorp, 2006) 

De volgende definitie voor een MFA kan op basis van dit literatuuronderzoek geformuleerd worden en 
wordt in dit afstudeeronderzoek gehanteerd: 

"Een voorziening, met als hoofddrager een primaire onderwijsinstelling, waarin verschillende participanten 
huisvesting vinden waarbij zij de beschikking hebben over hun eigen ruimten en bovendien gestuurd wordt 
op multifunctioneel en gezamenlijk ruimtegebruik en de huisvesting hierop wordt ontworpen." 

3.5 Voor- en nadelen van een MFA 
Op basis van 'literatuur kunnen voor- en nadelen van een MFA worden benoemd. Deze staan in 
onderstaande tabel3.2. Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Kenniscentrum KEI (2006), 
Mulder (2005) en De Rooy, et al. (2003). 

Bij het nemen van een initiatief voor de ontwikkeling van een MFA moeten de voordelen benadrukt 
worden. Dit draagt bij aan de creatie van draagvlak bij zowel de politiek als de maatschappij, maar ook bij 
toekomstige gebruikers. Het is daarnaast aan te raden de nadelen onder de aandacht te brengen. 
Wanneer projectbetrokkenen hiervan niet op de hoogte zijn kunnen de nadelen gedurende het 
totstandkomingproces valkuilen gaan vormen waarop de ontwikkeling van de MFA stuk kan lopen. 
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J'O:~iil_çrl-~------- - - - N.~d_~~n , _ _ __ -____ -_- _- ___ -_" 

Dienstenaanbod 
Kwalitatief hoog dienstenaanbod door 
inhoudelijke samenwerkin van de deelnemers 
Profes~lonalisering van de dienstverlening 
Integrale aanpak ter bevordering van de 
doorgaande ontwikkeling van de doelgroep 

Kwetsbaarheid door de afhankelijkheid van de 
samenwerking 
Veranderende pedagogische inzichten 

MaatschappiJ._· --:--------,---,----------,-------,---,---- - ------:-:-
Optimale bundeling van verenigingsleven "Saaie" wijken doordat voorzieningen wegtrekken 

-:----:-:-------~::-:-:--=-----------:u,--it_=-d_e---:-w_iL_jk_e_n _worden geconcentreerd in een MFA 
Koppeling van sectoren mogelijk; (wonen, Schaalgrootte nadelig voor kind door ontbreken 
onderwijs, recreatie, zorg en welzijn) van directe contact met docenten 
Combinaties van private en publieke organisaties Kinderen komen niet meer in aanraking met 

sociale netwerken buiten de MFA 
Aandacht voor ontwikkelingsachterstanden van 
kinderen 

Huisvesting 
Efficiënt gebruik van de ruimten van het gebouw Mogelijke kans voor het opnemen van overbodige 

flexibiliteit in het ontwerp 
Meenemen van levenscyclusgedachte van het 

_9ebouw in het ontwerp 

Financierin 
Schaalvoordelen voor exploitatie ~_n_b_e_h_ee_r ____ D_oor langere o eningstijden extra beheerkosten 
Investeringskosten deling Economische omstandigheden die tot leegstand 

kunnen leiden -------------------
Totstandkomin roces 

Groot aantal wensen en eisen m.b.t. huisvesting 
___________________ d=-o_o~groot aanta-----:l_.___a_rt__Lije_n __ ------:--------:----

Overleg is lastig door groot aantal partijen 

3.6 Resumé 

Tabel 3.2. Voor- en nadelen van een MFA 
Bron: Kenniscentrum KFI (2006), Mulder (2005), De Rooy et al. (2003) 

MFA's worden in Nederland steeds vaker ontwikkeld. Ze ontstaan uit de behoefte van de maatschappij . Zo 
is er bijvoorbeeld behoefte aan sluitende dagarrangementen waarin opvang, educatie, zorg en 
vrijetijdsaanbod zo zijn belegd dat de ontwikkelingskansen van kinderen optimaal worden benut. 
Daarnaast ontstaan MFA's uit overheidsbeleid. Gemeenten hebben zelf de verantwoordelijkheid gekregen 
voor onderwijshuisvesting waardoor hier nieuwe aandacht voor is ontstaan. Instellingen vormen 
samenwerkingsverbanden, brede scholen genaamd. Deze blijken in een MFA succesvoller te zijn dan 
wanneer zij over verschillende locaties verspreid liggen. 

In dit onderzoek wordt onder een MFA het volgende verstaan: een voorziening, met als hoofddrager een 
primaire onderwijsinstelling, waarin verschillende participanten huisvesting vinden waarbij zij de 
beschikking hebben over hun eigen ruimten en bovendien gestuurd wordt op multifunctioneel en 
gezamenlijk ruimtegebruik en de huisvesting hierop wordt ontworpen. 
De literatuur onderscheid een basisvariant en een plusvariant In dit onderzoek wordt de basisvariant als 
uitgangspunt genomen waarbij de primaire onderwijsinstelling de hoofddrager van de MFA is. 
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Door de partijen in een MFA nauwkeurig samen te stellen kunnen diensten elkaar versterken en kan een 
kwalitatief hoofdstaand voorzieningenaanbod ontstaan. Andere voordelen van een MFA zijn dat efficiënt 
gebruik van de ruimten van het gebouw mogelijk is en dat kostenvoordelen kunnen ontstaan voor de 
exploitatie en het beheer van de MFA. 

Bij de totstandkoming van een MFA spelen enkele nadelen een rol. Zo is het door het aantal verschillende 
partijen met een groot aantal wensen en eisen moeilijk een MFA te ontwikkelen dat aan ieders eisen 
voldoet. Daarnaast is overleg lastig in het totstandkomingproces door het grote aantal betrokken partijen. 
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4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de samenwerking beschreven welke in meer of mindere mate plaats kan vinden in 
een MFA. Hiervoor worden drie soorten van samenwerking onderscheiden, te weten: ruimtelijke 
samenwerking, formele samenwerking en inhoudelijke samenwerking. Deze worden achtereenvolgens in 
de paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 beschreven. Ter inleiding wordt in paragraaf 4.2 eerst een globaal beeld 
gegeven van welke partijen bij een MFA betrokken kunnen zijn en wordt in paragraaf 4.3 beschreven 
volgens welke samenwerkingspatronen de partijen in een MFA kunnen samenwerken. 

4.2 Betrokken partijen bij een MFA 
Bij een MFA zijn een groot aantal partijen betrokken. Allereerst de partijen die onderdak vinden in de MFA, 
de MFA-gebruikers. Zoals in paragraaf 3.4 is beschreven, worden in de literatuur de gebruikers 
onderverdeeld in een basisvariant en een plusvariant In dit onderzoek wordt uitgegaan van een MFA met 
als hoofddrager een primaire onderwijsinstelling. De functies die daar omheen worden geplaatst, dienen 
zoveel mogelijk gerelateerd te zijn aan deze hoofdfunctie om een meerwaarde te genereren. Dit zijn de 
functies die onder de basisvariant worden geschaard. De functies die onder de plusvariant worden 
geschaard, zijn voornamelijk een uitbreiding op het dienstenaan bod. Alle functies samen vormen de 
gebruikers van de MFA. 

Andere partijen welke bij een MFA betrokken kunnen zijn, zijn een gemeente, woningcorporatie en 
ontwikkelaar. 
De laatste jaren is de positie van de gemeente veranderd. De taak van de gemeente is verschoven van 
beheermatig en uitvoerend naar strategisch en ontwikkelingsgericht. Een aantal rollen die de gemeente 
inneemt is: faciliteerder, ontwikkelaar, coördinator en financier. Dit geeft de gemeente een groot aantal 
bevoegdheden, middelen en instrumenten om een integraal beleidskader te ontwikkelen. Binnen het 
integrale beleidskader stelt de gemeente doelstellingen vast en doet dit vanuit de behoeften in de 
samenleving. Het ontwikkelen van sluitende dagarrangementen om aan de behoeften van de 
maatschappij te voldoen, bijvoorbeeld in de vorm van een MFA, is een voorbeeld van een doelstelling die 
de gemeente kan stellen. rRooy, de, et al., 2002) 
Uit onderzoek van Kruiter, et al. (2007) blijkt dat primaire onderwijsinstellingen de gemeente als 
belangrijkste partner beschouwen bij de ontwikkeling van brede scholen. Kruiter, et al. (2007) schrijven: 

Ze verwachten van gemeenten vooral voorwaardenscheppend gedrag: integraal beleid voeren, 
geldstromen ontschotten, subsidies verstrekken en nieuwe ontwikkelingen initiëren. Gemeenten 
worden ook geacht partijen bij elkaar te brengen en te houden. Brede scholen betitel1en die rol niet 
zozeer als regie maar veeleer als ondersteuning bieden, randvoorwaarden realiseren en continuïteit 
waarborgen. (Kruiter, et al.,2007) 

Daarnaast krijgen woningcorporaties tegenwoordig meer ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap. 
De missie van woningcorporaties verschuift richting de brede zorg voor wonen waaronder ook de aanpak 
van wijken valt. Het realiseren van een MFA vanuit de behoefte aan een breed voorzieningenaanbod in 
een wijk kan dus ook door een woningcorporatie worden gedaan. Het exploiteren ervan valt buiten het 
takenpakket van een woningcorporatie. (Bredeschoo!.nl, 2008) 

Tot slot kan een ontwikkelaar bij een MFA-project worden betrokken. Een ontwikkelaar is een 
commerciële partij die als doel heeft zoveel mogelijk rendement te halen. Een ontwikkelaar kan bij een 
MFA-project worden betrokken wanneer woningen en commerciële voorzieningen in een MFA onderdak 
vinden. Met het betrekken van een ontwikkelaar bij een project komt vaak extra geld ter beschikking. De 
ontwikkelaar wordt meestal verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van deze functies. 
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4.3 Samenwerkingspatronen binnen een MFA 
Zoals eerder is beschreven, vinden meerdere partijen onderdak in een MFA. Om een zo goed mogelijk 
voorzieningenaanbod te genereren, dienen deze partijen nauwkeurig te worden geselecteerd waarbij 
gekeken moet worden of de partijen elkaar aanvullen en meerwaarde kunnen bieden. Essentieel voor een 
kwalitatief hoogstaand voorzieningenaar1bod is samenwerking tussen de verschillende partijen in de MFA. 
De literatuur onderscheidt vier samenwerkingspatronen op basis waarvan de samenwerking plaats kan 
vinden. In tabel4.1 worden hiervan schematische weergaven gegeven met daarbij een omschrijving van 
de patronen. 

Backto back 

Facetoface 

Hand in hand 

Cheek to cheek 

l .A .J. de Vries- 052883 2 

Kenmerkend voor dit patroon is dat er geen tot minimale 
samenwerking plaats vindt. De verschillende voorzieningen 
behouden hun eigen identiteit en delen slechts het dak. Er worden 
geen gezamenlijke afspraken gemaakt en van multifunctionaliteit 
is geen sprake. 

Kenmerkend voor dit patroon is de open houding tussen de 
partijen onderling. Inhoudelijk en ruimtelijk wordt gezocht naar 
samenhang en samenwerking. Men kan gebruik maken van elkaars 
expertise en ruimten. 

Kenmerkend voor dit patroon is de synergie tussen de partijen. 
Door de nauwe samenwerking ontstaat een voorzieningenaanbod 
dat meer is dan de som der delen. Er ontstaat een integraal 
voorzieningenaanbod met een kwalitatief hoog niveau. 

Kenmerkend voor dit patroon is dat de afzonderlijke partijen hun 
identiteit opgeven en met elkaar een nieuwe organisatie opzetten. 
Deze organisatie levert een gecombineerd en integraal 
voorzieningenaanbod. 

Tnbel 4.1. Sornenwerki ngspanonen M A 
Bron: Verhees, et al., 2003 en Wi llem:en, 2003 
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Uit tabel4.1 kan geconcludeerd worden dat de mate van samenwerking afhankelijk is van een aantal 
kenmerken. De volgende drie vragen kunnen hiervoor gesteld worden: 

• Willen de MFA-gebruikers gebruik maken van elkaars ruimten? 
• Willen de MFA-gebruikers gebruik maken van elkaars expertise? 
• Willen de MFA-gebruikers hun eigen identiteit behouden? 

Ter verduidelijking wordt een link gelegd tussen de samenwerkingspatronen uit tabel4.1 en het begrip 
brede school. Kruiter, et al. (2007) zeggen het volgende over brede scholen in het primair onderwijs: 

De kern van de brede school in het primair onderwijs wordt gevormd door een samenwerkingsverband 
van gelijkwaardige partijen: één of meer basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en instellingen 
uit de sectoren cultuur, sport, welzijnen/of zorg. De samenwerking wordt door brede scholen betiteld 
als "hand in hand": er is sprake van synergie en door nauw samen te werken realiseren de partners 
samen een kwalitatief hoger voorzieningenniveau. (Kru iter. et al , 2007) 

Geconcludeerd kan worden dat een brede school een redelijk vergaand samenwerkingsverband is. Het 
aanbieden van een kwalitatief hoog voorzieningenniveau staat hierbij centraal. Hierdoor kan een aanbod 
gegenereerd worden dat de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot, het hoofddoel van het opzetten 
van een brede school, zie ook paragraaf 3.2. 

4.4 Ruimtelijke samenwerking 

4.4.1 Het delen van ruimten 

Binnen een MFA bestaan verschillende mogelijkheden voor het delen van de huisvesting. Bali en Van der 
Kooij (2004) onderscheiden twee mogelijkheden voor het delen van huisvesting, te weten 'dakdelen' en 
'ruimtedelen'. 'Dakdelen' houdt in dat meerdere instellingen onder één dak gehuisvest zijn en hun eigen 
ruimtes hebben. De huisvesting zelf en voornamelijk de installaties van de huisvesting is hierbij hetgeen 
gedeeld wordt. 'Ruimtedelen', daartegenover, houdt in dat meerdere instellingen niet alleen de 
huisvesting delen maar bovendien een deel van de ruimtes delen. Dit wil echter niet zeggen dat alle 
ruimtes gedeeld worden. Er wordt onderscheidt gemaakt in ruimtes van de instellingen zelf en ruimtes die 
gedeeld worden door verschillende instellingen. (Bali, van der Kooij, 2004) 

Voorbeelden van ruimten welke in een MFA gedeeld kunnen worden zijn: spreekkamers, gym- en 
speellokalen, de kantine en de reproruimte. 

Aansluitend hierop kunnen uit literatuur en cases een drietal gebruikszones worden onderscheiden. 
Kenmerken van deze gebruikszones zijn de toegankelijkheid van de ruimten voor gebruikers en externen 
en de mate van multifunctionaliteit van de ruimten. De volgende gebruikszones worden onderscheiden: 

• Individueel gebruik: een ruimte wordt exclusief door één MFA-gebruiker gebruikt; 
• Semi-multifunctioneel gebruik: het primaat van het gebruik ligt bij één MFA-gebruiker, maar 

deze gebruiker stelt de ruimte ook aan andere MFA-gebruikers en/of derden beschikbaar; 
• Multifunctioneel gebruik: de ruimte is voor alle MFA-gebruikers en eventueel ook voor derden 

beschikbaar. (Rooy. de, et al .. 2003) 

Het is aan de MFA-gebruikers de verschillende ruimten in een MFA in te delen naar deze indeling. De 
projectmanager kan hen hierbij van advies voorzien. 

Termen die naar mijn mening beter aansluiten op het gebruik van ruimten zijn: Single-user ruimten, 
Several-user ruimten en Multiple-user ruimten. Deze begrippen sluiten naar mijn mening beter aan op het 
gebruik van ruimten door een of meerdere gebruikers in de praktijk. Een ruimte kan namelijk door 
meerdere gebruikers gebruikt worden zonder multifunctioneel te zijn. Tevens is het niet noodzakelijk dat 
een multifunctionele ruimte (hoewel dit wel wenselijk is) door meerdere gebruikers wordt gebruikt. 
Gezien het feit de termen die De Rooy, et al. gebruiken zowel in de literatuur als in de praktijk al voor een 
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langere tijd gebruikt worden en alom bekend zijn, worden deze termen gehandhaafd in dit onderzoek. De 
drie termen die ik hier beschrijf, kunnen als kritische noot worden beschouwd. 

4.4.2 Gevolgen voor het gebouw 

Wanneer ruimtelijke samenwerking plaatsvindt in een MFA heeft dit gevolgen voor de flexibiliteit van het 
gebouw. Door Willemsen (2003) wordt een link gelegd tussen de samenwerkingspatronen uit paragraaf 
4.2 en flexibiliteit van het gebouw. Met betrekking tot flexibiliteit van het gebouw stelt zij dat van 'back to 
back' tot 'cheek to cheek' in toenemende mate rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid tot 
het wisselen van functies van de ruimten. Dit wordt weergegeven in figuur 4.1. 

Samenwerking 

Aspecten tijdens 
ebruiksfase 

Flex ib iliteit 

Back to back 

Er wordt geen reken;ng 

gehouden m et wissel ing van 

functies 

Face to Hand 
face in hand 

Ncot: .-----.. geeft aan dat is spra ke van L rssenli ende vormen 

Cheek to cheek 

Er wordt wel reker ·ng gehouden 
met ·1isser ng van funct ies 

Fig uur 4.1 . Flt>x ibil itci t van het gebouw naa r samen werkingspotroon 
Bron: Wi llems n. 2003 

Uit bovenstaande figuur kan geconcludeerd worden dat hoe meer de organisaties in een MFA met elkaar 
samenwerken en de voorzieningen integreren tot een nieuw voorzieningenaanbod, des te meer moet in 
het ontwerp van een MFA rekening worden gehouden met meervoudig gebruik van ruimten en des te 
flexibeler dient het gebouw te zijn . Voor een verdere verdieping op het begrip 'flexibiliteit' wordt 
verwezen naar hoofdstuk 5 van dit rapport. 

4.5 Inhoudelijke samenwerking 
Inhoudelijke samenwerking tussen gebruikers in een MFA houdt in dat de partijen in een bepaalde mate 
activiteiten integreren en een gezamenlijk aanbod genereren. Bali en Van der Kooij (2004) onderscheiden 
'samenwerken' en 'samengaan' als vormen van integratie van de activiteiten van de gehuisveste 
instellingen. 'Samenwerken' houdt in dat instellingen gezamenlijk activiteiten organiseren om het aanbod 
van activiteiten binnen een MFA te verrijken met het behoudt van eigen identiteit. 'Samengaan' is een 
vorm die qua integratie van de instellingen verder gaat dan 'samenwerken'. Het houdt in dat instellingen 
gezamenlijk een nieuw aanbod genereren voor een grotere gebruikersgroep en hierbij hun eigen 
identiteit, al dan niet gedeeltelijk, loslaten. (Ba li, van der Kooij, 2004) 

Inhoudelijke samenwerking kan worden onderverdeeld in drie manieren. Zo kan er uitwisseling van 
personeel plaatsvinden waarmee kennis en expertise gedeeld wordt. Een voorbeeld hiervan is dat een 
primaire onderwijsinstelling gebruik maakt van het consultatiebureau welke samen in de MFA gehuisvest 
zijn . Een ander voorbeeld is dat docenten van een school bij een andere school worden ingezet om een 
gat op te vangen. 
Daarnaast kan inhoudelijke samenwerking tot uiting komen in het gezamenlijk organiseren van 
activiteiten. Dit kan permanent zijn waarbij bijvoorbeeld van twee partijen één organisatie wordt 
gevormd om een bepaalde dienst aan te bieden. Bijvoorbeeld de fusie van twee basisscholen of het 
gezamenlijk aanbieden van buitenschoolse opvang door meerdere partijen. Tevens kan dit van tijdelijke 
aard zijn. 
Inhoudelijke samenwerking kan ten derde tot uiting komen in gezamenlijk beleid. Dit houdt in dat 
partijen bijvoorbeeld afspraken maken over hoe de diverse partijen zich naar buiten toe presenteren en 
hoe zij omgaan met klanten en leerlingen. (V•/ill ernsen, 2003) 

4.6 Formele samenwerking 
De formele samenwerking tussen MFA-gebruikers gaat in op hoe het eigendom van het gebouw is 
geregeld en hoe beheer en exploitatie plaatsvindt. Deze twee onderwerpen worden in deze paragraaf 
beschreven. 
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4.6.1 Het eigendom van primaire onderwijshuisvesting 

In dit afstudeeronderzoek is onderzoek gedaan naar MFA's waarbij een primaire onderwijsinstelling de 
hoofddrager is van de MFA. Gezien het feit het eigendom van een primaire onderwijsinstelling apart 
geregeld is in de wet wordt in deze subparagraaf hier kort op ingegaan. 

De gemeente heeft sinds 1997 volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) de zorgplicht voor 
onderwijsgebouwen. Hiermee is nieuwe aandacht ontstaan voor de huisvesting van onderwijs. Over hoe 
de verhouding tussen de gemeente en de onderwijsinstelling zich bij nieuwbouw verhoudt, stelt Verhees, 
et al. (2003) het volgende: "De WPO stelt dat de gemeente de financiële middelen ter beschikking stelt voor de 
bouw van een basisschool. Na de bouw draagt de gemeente het gebouw (kosteloos) in eigendom over aan het 
bevoegd gezag." (Verhees, e>t a!., 2003) Hiermee wordt het schoolbestuur juridisch eigenaar van het 
schoolgebouw en heeft de gemeente het economisch claimrecht. Giebels (2002) sluit hierop aan: 

Het 'juridisch eigendom' geeft het schoolbestuur het reelilt om het gebouw naar eigelil inzichten in te 
richten en te gebruiken en de plicht om het gebouw te onderhouden. Het economisch claimrecht geeft 
de gemeente het recht om het veto uit te spreken met betrekking tot aanpassing of vervreemding van 
het gebouw. Wanneer de school geen gebruik meer maakt van het gebouw, komt het gebouw weer 
volledig in eigendom van de gemeente. (Giebels, 2002) 

4.6.2 Het eigendom van een MFA 

Omdat het eigendom van onderwijsgebouwen speciaal geregeld is in de wet kan dit problemen opleveren 
bij het eigendom van een MFA waarbij een onderwijsinstelling de hoofddrager is. Vaak ziet men in de 
praktijk dat de gemeente het eigendom draagt van een MFA, maar hiervoor zijn ook andere varianten te 
onderscheiden. 

Uit de literatuur komen een aantal eigendomsvarianten naar voren. De in de praktijk meest gebruikte 
eigendomsvarianten worden in tabel4.2 weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt in eigendom bij 
één partij of eigendom bij meerdere partijen. 

Gemeente als eigenaar Gebruikers als eigenaar, in de vorm van: 
--------------~ 

?c.~oolbestuur als eig~-~~ -------------1 - Vereniging van Eigenaren (VVE) 
Woningcorporatie als eigenaar -Gemeenschappelijke rechtspersoon 
Institutionele belegger als eigenaar -Kadastrale opsplitsing acc_o_m_m_o_d_a_tie _ _ __ _. 

Tabel 4.2. Eigc llCiornvarianten MI' A 
Bron: Wi llemsen, 2003 en Grir11 en, f1~ . van der, et al., 2006 

Als eerste kan het eigendom van een MFA of brede school bij één partij worden geplaatst. Hoewel de 
gemeente volgens de wet een zorgplicht heeft voor de onderwijshuisvestin9 in de gemeente wordt in 
toenemende mate besloten brede scholen door derden te laten ontwikkelen, bijvoorbeeld door een 
woningcorporatie. Daarnaast zijn er enkele initiatieven om dergelijke huisvesting door middel van 
publiek-private samenwerking (PPS) te laten ontwikkelen. Ontwikkelende bouwbedrijven of 
vastgoedbeleggers hebben dan de rol van ontwikkelaar, eigenaar en beheerder. 
Wanneer een gebouw überhaupt niet splitsbaar is, is het wenselijk het eigendom van de huisvesting 
onder te brengen bij één partij. Dit kan de gemeente zijn maar ook een woningcorporatie of institutionele 
belegger. In het eerste geval stelt de gemeente de ruimten ter beschikking aan onderwijs en 
gesubsidieerde instellingen (gebruiksovereenkomst) en verhuren zij ruimten aan private partijen 
(huurovereenkomst). In het geval dat de gemeente niet het eigendom heeft van de huisvesting dan 
sluiten zij een langjarige huurovereenkomst met de eigenaar en stelt zi,j daarna de huisvesting ter 
beschikking of verhuurt ruimten onder. (Verhees, et aL, 2003) (Wiii E-m sen, 2003) (Grinten, van eter, et ai., 2006) 

Daarnaast is het mogelijk het eigendom van een MFA of een brede school bij de gebruikers zelf onder te 
brengen. Een MFA of brede school kan opgesplitst worden in verschillende delen (appartementen). Elke 
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gebruiker heeft dan het eigendom over een van de delen. De gebruikers kunnen verenigd zijn in een VVE. 
De eigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van zijn of haar gedeelte van het gebouw en is bovendien 
mede-eigenaar van de gemeenschappelijke ruimte. De VVE beheert de gemeenschappelijke ruimten. 
Daarnaast is het mogelijk om in plaats van een VVE een gemeenschappelijk rechtspersoon op te richten 
welke eigenaar wordt van het gebouw. 
Tot slot is het tevens mogelijk dat er een combinatie van eigendomsvormen wordt toegepast binnen een 
MFA. Zo kan bijvoorbeeld een institutionele belegger het eigendom hebben over woningen in de MFA en 
een gemeente het eigendom hebben over de rest van het gebouw. (\I er hees, et al, 2003) (Willemsen, 2003 ) 
(Gr inten, Vilr1 der, et al., 2006) 

In dit afstudeeronderzoek wordt uitgegaan van de volgende vier eigendomsverhoudingen: 
• Gemeente als eigenaar 
• Gebruiker(s) als eigenaar 
• Woningcorporatie als eigenaar 
• Institutionele belegger als eigenaar 

In bijlage 4 is een tabel weergegeven waarin de voor- en nadelen per eigendomsverhouding wordt 
beschreven. 

4.6.3 Beheer en exploitatie van een MFA 

Door het grote aantal partijen in een MFA is het noodzakelijk duidelijke afspraken te maken over het 
beheer en de exploitatie van het gebouw. Zeker omdat er gezamenlijke ruimten in het gebouw zitten die 
bij het ontbreken va lil afspraken hoogst waarschijnlijk niet schoongemaakt zullen worden. Indien geen 
afspraken gemaakt zijn over beheer en exploitatie van een MFA zullen naar verloop van tijd fricties 
ontstaan over het gebruik en schoonmaak van ruimten en de verrekening van kosten. 

Geconcludeerd wordt dat het maken van afspraken over het beheer en de exploitatie van een MFA 
noodzakelijk is voor het succesvolle gebruik van het gebouw.ln de literatuur worden hiervoor een drietal 
beheervarianten onderscheiden. Ten eerste het individuele beheer waarbij elke instelling zelf 
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van haar ruimten. Aandachtspunt hierbij is welke partij 
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de gezamenlijke ruimten. Er kan voor gekozen 
worden dat de eigenaar van het gebouw dit doet of er worden tussen de gebruikende partijen afspraken 
gemaakt hoe het beheer en onderhoud geregeld wordt. Nadeel van deze beheervariant is dat er geen 
kostenefficiëntie ontstaat. 

Daarnaast is het mogelijk het beheer en de exploitatie va lil een MFA gebundeld of gezamenlijk aan te 
sturen. Dit kan vormgegeven worden door een gezamenlijke beheerstichting op te richten of de 
verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie bij één hoofdgebruiker te plaatsen. Voordeel 
hiervan is dat kostenefficiëntie ontstaat, dat er één aanspreekpunt is en dat het beheer van de 
gezamenlijke ruimten geregeld is. 

Tot slot is het mogelijk het beheer en de exploitatie van een MFA geheel uit te besteden aan een externe 
partij. Deze externe partijen zijn bijvoorbeeld de gemeente, een woningcorporatie of een aanbieder van 
'total facility-management'. Dit heeft als voordelen dat het een kosten- en tijdreductie oplevert voor de 
partijen in een MFA, continuïteit wordt gegarandeerd en dat de gebruikers zich geheel op hun primaire 
taken kunnen richten. (Ver hees, et al., 2003) (VV illernsen, 2003) (G ri nten, van der, et al., 2006) 

4.7 Resumé 
Bij een MFA zijn een groot aantal partijen betrokken. Allereerst de partijen die onderdak vinden in de MFA, 
de MFA-gebruikers. Daarnaast kunnen een gemeente, een woningcorporatie en een ontwikkelaar om 
uiteenlopende redenen bij een MFA betrokken zijn. 

Om een zo goed mogelijk voorzieningenaanbod te genereren, dienen de MFA-gebruikers nauwkeurig te 
worden geselecteerd waarbij gekeken moet worden of de partijen elkaar aanvullen en meerwaarde 
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kunnen bieden. Essentieel voor een kwalitatief hoogstaand voorzieningenaanbod is samenwerking tussen 
de verschillende partijen in de MFA. Deze samenwerking kan worden beschreven aan de hand van vier 
samenwerkingspatronen: back to back, face to face, hand in hand, cheek to cheek. Bij deze 
samenwerkingspatronen vindt respectievelijk een steeds verdere integratie plaats van de organisaties. 

In dit onderzoek worden daarnaast drie soorten van samenwerking onderscheiden, te weten: ruimtelijke 
samenwerking, inhoudelijke samenwerking en formele samenwerking. De ruimtelijke samenwerking 
beschrijft in welke mate de MFA-gebruikers de ruimten in de MFA delen. Er wordt onderscheidt gemaakt 
in 'dakdelen' en 'ruimtedelen'. 
Wanneer ruimtelijke samenwerking plaatsvindt in een MFA heeft dit gevolgen voor de flexibiliteit van het 
gebouw. Des te meer ruimtelijke samenwerking plaatsvindt des te flexibeler en multifunctioneler dient 
het gebouw te zijn . De inhoudelijke samenwerking beschrijft de mate van integratie van de instellingen in 
een MFA voor het aanbieden van diensten. Onderscheiden worden 'samenwerken' en 'samengaan'. 
Inhoudelijk kan worden samengewerkt op de volgende onderdelen: uitwisseling van personeel, het 
gezamenlijk organiseren van activiteiten en het voeren van gezamenlijk beleid. De formele samenwerking 
tussen MFA-gebruikers gaat in op hoe het eigendom van het gebouw is geregeld en hoe beheer en 
exploitatie plaatsvindt. 
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5 

5.1 Inleiding 
De wereld verandert snel. De stand van de techniek is hoog en maakt een continue ontwikkeling door. 
Consumenten zijn gewend aan de snelle ontwikkelingen en verwachten dan ook steeds weer dat hun 
product aan hun hoge verwachtingen voldoet. Door het verschijnen van nieuwe producten met nieuwe 
technieken veranderen de behoeften van de consument en stijgt haar ve.rwachtingspatroon. 
Dit geldt tevens voor de bouwsector. Doordat gebouwen opgeleverd worden met een steeds hogere 
functionaliteit en de behoeften van de gebruiker veranderen, hebben gebruikers steeds hogere 
verwachtingen van de huisvesting die zij in gebruik hebben. Daarnaast hebben organisaties te maken met 
een steeds snellere omlooptijd van veranderingen in organisatiestructuur en werkprocessen. Dit heeft tot 
gevolg dat de eisen aan de huisvesting van organisaties steeds wijzigen. 
Echter, een gebouw kan niet altijd eenvoudig en snel gewijzigd worden. Het is dan ook noodzakelijk in 
een vroeg stadium over de gehele levensduur van een te ontwikkelen gebouw na te denken en te kijken 
naar de wensen en behoeften van de gebruiker, nu en in het bijzonder in de toekomst. Een gebouw dient 
namelijk niet alleen in de periode direct na de oplevering waarde te leveren maar juist over een lange 
periode, bijvoorbeeld 30 jaar. 

Bovenstaande beschrijving is een opstap richting flexibiliteit van gebouwen wat in dit hoofdstuk centraal 
staat. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de theorie omtrent flexibel bouwen. Vervolgens worden in 
paragraaf 5.3 de verschillende begrippen welke van toepassing zijn op dit afstudeeronderzoek 
gedefinieerd. In paragraaf 5.4 wordt het begrip 'flexibiliteit' onderverdeeld in verschillende vormen 
waarna in paragraaf 5.5 ontwerpoplossingen voor deze vormen van flexibiliteit worden opgesteld. 
Flexibel bouwen brengt een bepaalde manier van denken met zich mee, te weten levensduur denken. 
Paragraaf 5.6 gaat hierop in door de theorie omtrent Life Cycle Costing te behandelen en welke financiële 
gevolgen flexibiliteit heeft voor het ontwerp van een gebouw. Tot slot wordt in paragraaf 5.7 ingegaan op 
de praktijk en wordt beschreven hoe flexibiliteit over het algemeen wordt toegepast bij primaire 
onderwijshuisvesting en MFA's. 

5.2 Flexibel bouwen 
Zoals uit de inleiding blijkt wordt de maatschappij steeds dynamischer. Hierdoor ontstaat steeds meer een 
gefragmenteerde en individuele vraag vanuit gebruikers. Het is voor een gebouw dan ook van belang dat 
het flexibel is en mee kan veranderen met de wensen en behoeften van de gebruiker. Flexibel bouwen is 
een middel dat hiervoor gebruikt kan worden. In deze paragraaf vindt u een beschrijving van de theorie 
omtrent flexibel bouwen en aanverwante aspecten ervan. Er wordt ingegaan op flexibel bouwen, 
meervoudig ruimtegebruik en multifunctioneel bouwen. 

5.2.1 Definities flexibel bouwen 

In de literatuur zijn een aantal definities van flexibel bouwen terug te vinden. Van Tilburg (2002) definieert 
flexibel bouwen bijvoorbeeld als volgt: "Flexibiliteit van een woning betekent dat een woning 
(gemakkelijker) kan worden aangepast aan de veranderende behoeften van de bewoners" (1 i I burg, va n, 2002) 
Deze definitie is echter wat krap geformuleerd. Een veel uitgebreidere definitie wordt gegeven door het 
Ministerie van VROM (1994): "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." (Min isterie 

van VROM, 1994) 

Hoewel deze definities opgesteld zijn voor het flexibel bouwen van woningen zijn deze definities tevens 
toepasbaar voor dit afstudeeronderzoek. Een laatste definitie welke zich niet richt op een bepaalde 
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gebouwfunctie is die van Keeris (1997). Hij omschrijft flexibel bouwen als: "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." (Keeris, 1997) 

Uit bovenstaande definities en de aanleiding voor flexibel bouwen kan het doel worden geformuleerd van 
flexibel bouwen. Het belangrijkste doel is dat gebouwen langer geschikt blijven voor de gebruiker en de 
eigenaar. Doordat een gebouw eenvoudig mee kan veranderen met de wensen van de gebruiker blijft het 
langer functioneel. Daarnaast is het gebouw voor de eigenaar makkelijker verhuurbaar, zowel aan de 
eerste gebruiker als, na eenvoudige aanpassingen, aan een toekomstige nieuwe gebruiker. 

Aansluitend hierop beschrijven Gann en Barlow (1996) een aantal aspecten waar de eenvoud van af hangt 
waarmee een gebouw zich kan aanpassen aan de veranderende gebruikersvraag. Deze aspecten zijn: 

• De locatie en haar omgeving; 
• Grootte en hoogte van het gebouw; 
• De diepte van het gebouw; 
• De gebouwstructuur; 
• De buitenschil van het gebouw; 
• Ruimtelijke indeling van het gebouw; 
• De installaties; 
• De geluidsisolatie; 
• Brandbeveiliging en vluchtmiddelen. (Ga nn . Bar low, 1996) 

5.2.2 Meervoudig Ruimtegebruik 

De samenleving in Nederland wordt dynamischer, het aantal tweeverdieners neemt toe en de 
huishoudens worden kleiner. Hierdoor wordt de ruimte in Nederland steeds schaarser en met name in 
binnenstedelijke gebieden. Het toepassen van Meervoudig Ruimtegebruik is een mogelijkheid om op een 
bepaalde locatie ruimte te besparen. Zo kunnen bijvoorbeeld woonfuncties worden gecombineerd met 
winkelfuncties, denk hierbij aan wonen boven winkels. Meervoudig Ruimtegebruik wordt door Volkers 
(2001) als volgt gedefinieerd: "Het vervullen van meerdere functies in een bepaalde ruimte in een bepaalde 
tijd." (\lol kers, 2001) 

Meervoudig Ruimtegebruik kent vier aspecten die door Volkers (2001) worden omschreven. De vier 
aspecten zijn: 

• Intensivering: het gaat hier om een doelmatiger ruimtegebruik door één functie; 
• Verweving: de integratie van meerdere functies in een ruimte; 
• Stapeling: verticaal bouwen, gebruik van de ondergrondse ruimte en het toepassen van 

hoogbouw; 
• Tijdsdimensie: verlenging van de gebruiksduur van de ruimte. (Vol kers, 2001) 

Geconcludeerd kan worden dat het bij Meervoudig Ruimtegebruik gaat om het zo efficiënt mogelijk 
gebruiken van de beschikbare ruimte in een bepaalde tijd. Het kan hier gaan om Meervoudig 
Ruimtegebruik van een gebouw maar tevens van een heel gebied. Het is dan ook een zeer breed begrip. 

5.2.3 Multifunctioneel bouwen 

Aansluitend op meervoudig ruimtegebruik kan men spreken over multifunctioneel bouwen. 
Multifunctioneel bouwen geeft een gebouw of ruimte meerdere gebruiksmogelijkheden waardoor 
meervoudig ruimtegebruik plaats kan vinden, nu en in de toekomst, door één of meerdere gebruikers. 

Een multifunctioneel gebouw is een mogelijke oplossing om de wisselende omstandigheden van deze 
tijd, de wisselende vraag en maatschappelijke ontwikkelingen, op te vangen. Er vinden veranderingen 
plaats van aanbod en vraag en van monofunctioneel naar multifunctioneel. Deze lopen gelijk met de 
verandering in de manier waarop voorzieningen worden aangeboden. "Dit leidt tot nieuwe gebouwen die 
geen optelsom van functies vormen, maar die vanuit de gezamenlijkheid meerwaarde aan de individuele 
gebruiker bieden. Die nieuwe ideeën dwingen ons anders na te denken over en om te gaan met vierkante 
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meters en ruimten." Zo stelt De Rooy, et al. (2003). Multifunctioneel bouwen biedt hiervoor de oplossing en 
hiermee is het idee van een MFA ontstaan. (Rooy, de, et al., 200_, ) 

Partijen nemen het initiatief om met elkaar te gaan samenwerken om het voorzieningenaanbod dat zo 
ontstaat naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Bijkomend voordeel is dat wanneer zij dit vanuit een 
MFA realiseren, optimaal van de beschikbare ruimte gebruik kan worden gemaakt waardoor 
exploitatielasten verlaagd kunnen worden en ruimtebesparing kan optreden. 

De Rooy, et al. (2003) stelt dat: "De mate van multifunctionaliteit hangt af van de mate van flexibiliteit die de 
toekomstige gebruikers nodig hebben." (Rooij de, et al., 2003) Volgens De Rooy, et al. (2003) biedt flexibiliteit 
stabiliteit en continuïteit aan een gebouw. Dit wordt bereikt omdat een gebouw zich door middel van 
flexibiliteit kan aanpassen aan onverwachte omstandigheden, veranderende inzichten en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Een MFA dient flexibiliteit te bezitten om diverse delen van het gebouw voor andere invullingen geschikt 
te laten zijn. Bovendien heeft flexibiliteit een relatie met leegstand van de beschikbare ruimte. De Rooy, et 
al. (2003) stelt: "Hoe groter de flexibiliteit, hoe lager het leegstandrisico." (Rooy, de, et al., 2003) Wanneer een 
onderwijsgebouw geschikt is voor zowel onderwijs als voor een woonfunctie en er is geen behoefte meer 
aan de onderwijsfunctie dan ontstaat leegstand. Echter, wanneer wel vraag is naar woningen dan kan het 
gebouw omgevormd worden voor deze functie en wordt de leegstand opgeheven. 

Tevens kan hieraan worden toegevoegd dat: "De mate van multifunctionaliteit hangt af van de financiële 
mogelijkheden van de opdrachtgever." (Roo ij cle, r t al., 2003 ) Om een gebouw multifunctioneel te maken, 
moeten volgens De Rooy, et al. extra investeringen worden gedaan. Zo stelt een multifunctioneel gebouw 
of ruimte extra eisen aan de uitrusting en afwerking van het gebouw of ruimte en aan de installaties. 

5.3 Begripsbepaling 
Op basis van de literatuurstudie en interviews met experts kan geconcludeerd worden dat de volgende 
begrippen het meest van toepassing zijn op MFA's: 

• Flexibiliteit; 
• Multifunctionaliteit; 
• Gezamenlijk ruimtegebruik. 

Om deze begrippen voor dit afstudeeronderzoek hanteerbaar en toepasbaar te maken, worden de 
volgende definities geformuleerd op basis van de literatuurstudie en interviews met experts: 

Flexibiliteit: "De potentie die een MFA en! of de ruimten in de MFA hebben om met een minimum aan 
bouwkundige ingrepen, kosten, tijdsbesteding en ongemak de indeling, de uitrusting en de grootte van de 
MFA of haar ruimten in overeenstemming te brengen met de veranderende wensen en eisen van de 
(toekomstige) gebruikers." 

Multifunctionaliteit: "De potentie die een MFA en! of de ruimten in de MFA hebben om naast de huidige 
functie(s), nu en in de toekomst, ook andere functies te kunnen vervullen." 

Gezamenlijk ruimtegebruik: "Het geschikt zijn van een MFA en! of bepaalde ruimten in de MFA voor gebruik 
door meerdere partijen met dezelfde functie." 
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5.4 lndelingsvariant vormen van flexibiliteit 
Uit paragraaf 5.2 blijkt dat het begrip 'flexibiliteit' erg breed is. Het begrip kan daarom worden 
onderverdeeld in een aantal vormen van flexibiliteit. In de literatuur worden een aantal indelingsvarianten 
van de verschi llende vormen van flexibiliteit onderscheiden. Voor een beschrijving van deze 
indelingsvarianten wordt verwezen naar bijlage 5. Hierin zijn indelingsvariantelil te vinden van Nicolaï 
(1991 ), De Rooij, et al. (2003) en Van Tilburg (2002). Op basis van deze indelingsvarianten is een indeling 
opgesteld van de vormen van flexibiliteit die in dit afstudeeronderzoek toegepast wordt. 

In dit afstudeeronderzoek staat de ruimtelijke 
flexibiliteit van een MFA centraal. Zoals uit de 
literatuur blijkt, hebben ruimtelijke en technische 
flexibiliteit een grote verwantschap. De aspecten 
van technische flexibiliteit zullen in dit 
afstudeeronderzoek dan ook geïntegreerd worden 
in de vormen van ruimtelijke flexibiliteit. De 
vormen van ruimtelijke flexibiliteit welke in dit 
afstudeeronderzoek een rol spelen zijn: 
gebruiksflexibiliteit, indelingsflexibiliteit en 
volumeflexibiliteit Deze vormen van ruimtelijke 
flexibiliteit met de integratie van bijbehorende 
vormen van technische flexibiliteit worden in figuur 
5.1 schematisch weergegeven. De figuur maakt 
inzichtelijk dat er een uitwisseling plaats vindt 
tussen ruimtelijke flexibiliteit en technische 
flexibiliteit. 
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Figuu r 5.1, lndelingsvaria nt vorrnen fl exib iliteit 

Ter verduidelijking van wat in dit onderzoek onder de verschillend'e vormen van ruimtelijke flexibiliteit 
verstaan wordt, worden de definities van deze begrippen hieronder opgesteld. 

Gebruiksflexibiliteit: "De mogelijkheid voor verschillende gebruikers binnen een MFA om bepaalde ruimten 
in de MFA, zonder bouwkundige en lof installatietechnische aanpassingen, voor meerdere functies te 
gebruiken." 

lndelingsflexibiliteit: "De mogelijkheid om de ruimtelijke indeling binnen (gebouwde/en van) een MFA, met 
een minimum aan bouwkundige en installatietechnische ingrepen, kosten, tijdsbesteding en ongemak, te 
wijzigen." 

Volumeflexibiliteit "De mogelijkheid om ruimten binnen een MFA of de MFA zelf, met een minimum aan 
bouwkundige en installatietechnische ingrepen, kosten, tijdsbesteding en ongemak, in volume toe- of af te 
laten nemen." 

5.5 Flexibele ontwerpoplossingen 
In deze paragraaf wordt per vorm van ruimtelijke flexibiliteit, zoals beschreven in paragraaf 5.4, 
aangegeven welke ontwerpoplossingen in het ontwerp van een MFA kunnen worden toegepast. 
Ontwerpoplossingen behorende bij de vormen van technische flexibiliteit, bouwtechnische en 
installatietechnische flexibiliteit, zijn hierin geïntegreerd. Voor het opstellen van deze opsomming is 
gebruik gemaakt van de Rooy, et al. (2003), Gulpen (2006) en Nicolaï (1991 ). 
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5.5.1 Gebruiksflexibiliteit 

• Opnemen van multifunctionele ruimten in het gebouw: Dit zal beschreven moeten worden in 
het PvE. Voorbeeld: het combineren van een aula en theaterzaal of speellokalen koppelen tot 
een gemeenschappelijke ruimte die tevens voor theater te gebruiken is. 

• Opnemen van wisselruimten (buffers) in het gebouw: Dit zal beschreven moeten worden in het 
PvE. Bijv. gezamenlijke spreekkamers of administratieve functies. 

• Groepering van ruimten, waarbij korte loopafstanden en goede schakeling ten behoeve van 
overlapping en uitwisselbaarheid van gebruik van belang zijn. 

• Ruimten dusdanig vormgeven dat neutrale vertrekmaten ontstaan. Dit heeft een 
standaardisatie van de ruimten tot gevolg zodat deze een groot aantal functies kunnen 
huisvesten. Deze standaard ruimtematen moeten worden afgestemd op de grootste ruimte 
vraag. 

• Zorgen voor een voldoende diversiteit van de gezamenlijke ruimten zodat aan alle vraag 
voldaan kan worden. 

• Een grote variëteit van meubilair zodat voor een groot aantal functies het juiste meubilair 
aanwezig is. 

• Bij multifunctionele ruimten de installatietechnische eisen afstemmen op de functie met de 
hoogste eisen. 

5.5.2 lndelingsflexibiliteit 

• Groeperen van ruimten en functies zodat deze opgedeeld of samengevoegd kunnen worden. 
• Standaardisatie van maten en materialen. Toepassen van de principes van modulaire 

coördinatie. Het toepassen van een dusdanige moduulmaat zodat een optimale indeelbaarheid 
mogelijk is. 

• Een zodanige stramienmaat toepassen dat een aantal verschillende zinvolle indelingsvarianten 
mogelijk zijn. 

• Toepassen van eenvoudig te wijzigen inbouw. De mogelijkheid van het maken van zinvolle 
indelingsvarianten door verwijderbare (en daardoor ook verplaatsbare) niet-dragende 
binnenwanden, schuifwanden, etc. 

• Interne verkeersstructuur zodanig ontwerpen dat herziening van de lay-out mogelijk is. 
• Nauwkeurige en doordachte plaatsing van vaste gebouwonderdelen. 
• Aanpasbaarheiden indeelbaarheid van de installaties in het gebouw: 

Het op eenvoudige wijze kunnen ontkoppelen, verwijderen of verplaatsen van 
installatiecomponenten; 
Overcapaciteit aanbrengen, bijvoorbeeld in het installatievermogen; 
Installatietechnisch onderscheid tussen drager en inbouw, collectief en individueel, vast 
en variabel, lange en korte levenscyclus. 

• Vloerconstructie waarbij installatiecomponenten goed bereikbaar blijven. 
• Hogere verdiepingshoogte (installatiecomponenten bereikbaar in verlaagd plafond) en deze 

zoveel mogelijk hetzelfde door het gebouw toepassen. 
• Toepassen van een hoofd-distributieleiding met aftakkingen. 
• Bouwkundig en installatietechnische standaardisatie. 
• Systematische plaatsing van bouwkundige elementen en installatieaansluitingen. 
• Het mogelijk maken van gescheiden bemetering en aansturing van de installaties bij 

verschillende gebouwdelen en indelingen van het gebouw. 
• Voldoende afstand tussen kolommen of andere dragende delen. 
• Uitneembare plafondpanelen voor een goede bereikbaarheid van leidingen en 

verplaatsbaarheid van verlichting. 

5.5.3 Volumeflexibiliteit 

• Uitbreidbaarheid in verticale zin: 
Overdimensionering van de constructie voor uitbreiding in verticale zin; 
Overdimensionering van de fundering zodat toevoeging van bouwlagen opgevangen 
kunnen worden; 
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Voorzieningen als sparingen in vloeren en daken ter uitbreiding in verticale zin. 
• Uitbreidbaarheid in horizontale zin: 

Overdimensioneren van de constructie en ruimten; 
Randbalken van de fundering zodanig detailleren dat eenvoudig aanbouw mogelijk is; 
Gevelkolommen zodanig plaatsen dat oplegging van vloeren mogelijk is bij aanbouw; 
Dakranden zodanig detailleren dat deze doorgetrokken kunnen worden bij aanbouw. 

• Mogelijkheid om ruimten of gebouwdelen onderling te koppelen. Bijv. door voorzieningen 
zoals leidingloze stroken of openingen in de ruimtescheidende wanden. 

• Overdimensienering van de installaties en distributienetwerken. 
• Mogelijkheden voor het maken van aftakkingen van de hoofd-distributieleiding. 

5.6 Life Cycle Casting en Life Cycle Economy 

5.6.1 Life Cycle Casting 

Traditioneel houden opdrachtgevers zich alleen bezig met de investeringskosten van het bouwwerk. In de 
definitie-, ontwerp- en realisatiefase zijn de investeringskosten vaak het enige waarop gestuurd wordt. 
Echter, deze werkwijze houdt geen rekening met de exploitatie- en onderhoudskosten van een gebouw 
waardoor deze kosten in de gebruiksfase hoog kunnen oplopen. (Gi uc , 2004) 

Over de gehele levensduur van een gebouw gezien 
zijn de investeringskosten slechts een klein deel 
van de totale levensduurkosten. Een benadering 
die hierop inspringt, is de Life Cycle Costing
benadering (LCC). Deze benadering bekijkt een 
gebouw vanuit een breder perspectief en 
beschouwt alle kosten welke zich gedurende de 
gehele levensduur van een gebouw kunnen 
voordoen. In figuur 5.2 zijn deze levensduurkosten 
weergegeven en is aangegeven voor welk deel zij 
verantwoordelijk zijn. 
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DeLCC-benadering is erop gericht de totale Bron Regieraad !:louv1, 2006 

levensduurkosten van een gebouw zo laag 
mogelijk te houden. In de definitie- en ontwerpfase kan men al invloed uitoefenen op de kosten die 
gemaakt moeten worden in de gebruiksfase. Door in de definitie- en ontwerpfase dusdanige beslissingen 
te nemen dat de kosten in de gebruiksfase zo laag mogelijk blijven, kan een meerinvestering in de 
gebruiksfase terug worden verdiend. (Giuch, 2004) (Regierilad Bouw, 2006) 

Regieraad Bouw (2006) refereert naar een onderzoek van Royal Academy of Engineering waarin wordt 
gesteld dat 1 euro aan ontwerpkosten die in de voorbereiding en ontwerp van het gebouw wordt 
gestoken in verhouding staat tot 5 euro aan bouwkosten. Deze ene euro staat daarnaast in verhouding tot 
200 euro aan levensduurkosten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het dus van belang is om in de 
definitie- en ontwerpfase al na te denken over de gebruiksfase en te sturen op de totale levensduurkosten 
van een gebouw waardoor kosten bespaard kunnen worden. (Re9ieraad Bouw, 2006) 

Bij het sturen op levensduurkosten is het 
noodzakelijk om zo vroeg mogelijk in het 
bouwproject de kostenconsequenties van 
keuzen inzichtelijk te maken. Hoe vroeger men 
zich bevindt in een project des te groter is de 
invloed op de uiteindelijke exploitatiekosten en 
des te lager zijn de kosten van eventuele 
wijzigingen. Dit wordt in figuur 5.3 schematisch 
weergegeven. 
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5.6.2 Life Cycle Economy 

DeLCC-benadering bekijkt over de gehele levensduur van een gebouw de kosten die worden gemaakt. 
Brink Groep gaat met haar Life Cycle Economy-benadering (LCE) een stap verder. Met de LCE-benadering 
beschouwt Brink Groep niet alleen de levensduurkosten maar bovendien ook de opbrengsten gedurende 
de levensduur van een gebouw. Hiermee wordt LCE een geschikt instrument om inzicht te verschaffen in 
de mate van flexibiliteit van een gebouw. "Juist de mate waarin vastgoed flexibel is en kan worden 
aangepast aan de veranderde eisen en wensen vanuit onder andere de wetgeving en maatschappij heeft grote 
effecten op de levensduur van een gebouw." (Timmermans, 2007) 

Sturing op flexibiliteit geeft opdrachtgevers of eigenaren van gebouwen kansen om meer opbrengsten te 
genereren in de gebruiksfase. Door flexibele componenten aan het ontwerp van een gebouw toe te 
voegen wordt het gebouw eenvoudiger aanpasbaar wat het gebouw couranter maakt. Wanneer 
bijvoorbeeld een huurder na 5 jaar vertrekt, kan het gebouw of de ruimte eenvoudig aangepast worden 
om aan nieuwe en andere wensen te voldoen om het weer verhuurbaar te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat 
de levensduur van het gebouw verlengd wordt. 

Er wordt drie verschillende type levensduur onderscheiden, te weten: 
• Technische levensduur: de periode dat een gebouw technisch voldoet. 
• Functionele levensduur: de periode waarin een gebouw voldoet aan de wensen en eisen van de 

gebruiker(s). 
• Economische levensduur: de periode waarin de toekomstige opbrengsten hoger zijn dan de 

toekomstige kosten; voortzetting van de exploitatie van het gebouw is na deze periode niet 
meer rendabel. (Tirn mermans, 200ï) 

De toenemende dynamiek in de maatschappij zorgt voor een snel veranderende gebruikersvraag. Dit leidt 
tot een kortere functionele levensduur van gebouwen dan de technische levensduur. Dit heeft leegstand 
tot gevolg waarmee de opbrengsten dalen. Hiermee neemt de economische levensduur ook af. Door het 
couranter maken van gebouwen door het toepassen van flexibiliteit kan deze negatieve spiraal worden 
voorkomen. Met het ontwikkelen van vastgoed door het toepassen van de LCE-benadering wordt hieraan 
bijgedragen. 

5.6.3 Financiële gevolgen van flexibiliteit in het ontwerp van een gebouw 

Er zijn in het verleden verschillende onderzoeken verricht naar de relatie tussen de flexibiliteit van een 
gebouw, de bouwkosten en de kosten die gemaakt worden in de gebruiksfase voor het aanpassen van het 
gebouw. Hierin is meerdere malen aangetoond dat, hoewel de bouwkosten van een gebouw waarin 
flexibiliteit is opgenomen hoger liggen dan die van een gebouw zonder flexibiliteit, de kosten die 
gemaakt worden om het gebouw aan te passen aan de veranderende wensen van de gebruikers dusdanig 
lager zijn bij een flexibel gebouw dat hiermee de extra kosten bij de investering worden terugverdiend. 
(Keymer, 2000) (Siaughter, 2001) 

Deze conclusie wordt als aanname meegenomen in dit rapport en zal dan ook niet nogmaals worden 
onderzocht. Gesteld kan worden dat geld dus geen argument is om flexibiliteit niet toe te passen. Echter, 
rijst de vraag nu waarom het toepassen van flexibiliteit dan geen gemeengoed is. Een mogelijke 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat mensen nog niet bewust zijn van het levensduurdenken en slechts 
uitgaan van het investeringsbudget en niet de gehele LCC of LCE bekijken. Opdrachtgevers moeten 
overtuigd worden dat zij het totale budget dat zij beschikbaar hebben voor een lange periode van gebruik 
boven het investeringsbudget moeten stellen. Hiermee wordt een gebouw ontworpen dat over een lange 
gebruiksperiade minder kost dan wanneer puur gestuurd wordt op investeringskosten. 

Daarnaast is het nadenken over de toekomst voor veel mensen onbekend terrein. Het is erg lastig in te 
schatten waar over 10 à 20 jaar behoefte aan is en daar een passende flexibele oplossing voor bedenken. 
Vraag is of een gebruiker over 10 jaar wel wil veranderen of dat de huisvesting dan nog steeds voldoet aan 
de wensen en eisen. Het is wel mogelijk kleine dingen in een ontwerp mee te nemen zoals het aanleggen 
van loze leidingen en extra aansluitpunten. Echter, wie weet over 10 jaar nog waar deze liggen? 
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Gewaakt dient te worden dat flexibiliteit haar doel niet voorbij streeft. Het kan voorkomen dat nu een 
gebouw ontworpen wordt met een hoge mate van flexibiliteit, terwijl er misschien over 10 jaar helemaal 
geen behoefte is aan flexibiliteit. 

5.7 Toepassing van flexibiliteit bij primaire onderwijshuisvesting en MFA's in de praktijk 

5.7.1 Flexibiliteit in primaire onderwijshuisvesting 

Uit interviews met een aantal projectmanagers en senior projectmanagers van Brink Groep, komt naar 
voren dat bij een primaire onderwijsinstelling de flexibiliteit van de huisvesting beperkt blijft tot het 
begrip indelingsflexibiliteit. In het gebouw worden voor een aantal ruimten de mogelijkheid open gelaten 
meerdere indelingen van de ruimten toe te kunnen passen. Dit komt in de praktijk over het algemeen neer 
op een flexibele binnenwand (bijvoorbeeld schuifwand) tussen twee lokalen om de lokalen aan elkaar te 
kunnen koppelen. Op deze manier is het voor één docent mogelijk toezicht te houden op twee lokalen. 
Het feit dat bij primaire onderwijsinstellingen de flexibiliteit van de huisvesting beperkt blijft, is een 
gevolg van het krappe budget dat opdrachtgevers ter beschikking hebben wanneer zij nieuwe huisvesting 
willen ontwikkelen. 

Een trend die tegenwoordig bij de ontwikkeling van onderwijshuisvesting te onderscheiden is, is dat deze 
gebouwen steeds vaker geschikt worden gemaakt voor woonfuncties. Bij grootschalige 
woningbouwprojecten zoals Leidsche Rijn bij Utrecht is nu veel vraag naar onderwijs omdat hier veel 
jonge gezinnen (gaan) wonen. Echter, door demografische veranderingen is over 20 jaar de vraag naar 
onderwijs sterk gedaald. De onderwijsgebouwen in dergelijke gebieden komen dan leeg te staan. Door 
deze gebouwen dan om te vormen tot woningen wordt de leegstand opgeheven waarmee de 
economische levensduur van de gebouwen verlengd wordt. 

5.7.2 Flexibiliteit in MFA's 

Uit een interview met een projectmanager van Brink Groep, en een bestudering van de cases MFA Oude 
Tol te Reeuwijk en Brede School Voerendaal komt naar voren dat bij een MFA de flexibiliteit zich beperkt 
tot multifunctioneel ruimtegebruik en het mogelijk maken van koppelingen tussen bepaalde ruimten. Bij 
multifunctioneel ruimtegebruik worden bepaalde ruimten ontworpen en ingericht zodat deze voor 
meerdere functies en door meerdere gebruikers te gebruiken zijn. Bij koppeling van ruimtelli gaat het 
bijvoorbeeld om de koppeling tussen twee lokalen van een primaire onderwijsinstelling of de koppeling 
van een speellokaal en een aula door middel van bijvoorbeeld een schuifwand zodat hier een voorstelling 
in kan worden gehouden voor alle leerlingen van de betreffende school of scholen. 

Volgens een senior projectmanager van Brink Groep dient bij de ontwikkeling van een MFA zoveel 
mogelijk gestuurd te worden op multifunctioneel ruimtegebruik. Dit levert de participanten namelijk vele 
voordelen op zoals bouwkosten reductie per participant door een vermindering van het aantal te bouwen 
vierkante meters en een vermindering van het aantalleegstaande vierkante meters in de gebruiksfase. 
Het toepassen van multifunctioneel ruimtegebruik is een gevolg van geldgebrek voor de ontwikkeling van 
een MFA. Uit het interview volgt dat participanten in een MFA over het algemeen de voorkeur geven aan 
individuele ruimten wanneer daar voldoende geld voor beschikbaar is. Indien niet voldoende geld 
beschikbaar is voor de ontwikkeling van een MFA wordt gezocht naar multifunctioneel ruimtegebruik en 
zullen participanten concessies moeten doen. 

5.8 Resumé 
Om een gebouw voor een langere periode geschikt te laten zijn voor de gebruiker en de eigenaar wordt 
flexibel bouwen toegepast. Doordat een gebouw hierdoor eenvoudig mee kan veranderen met de 
veranderende gebruikersvraag blijft het langer functioneel. Daarnaast is het gebouw voor de eigenaar 
makkelijker verhuurbaar, zowel aan de eerste gebruiker als, na eenvoudige aanpassingen, aan een 
toekomstige nieuwe gebruiker. 
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In dit hoofdstuk zijn de begrippen 'flexibiliteit', 'multifunctionaliteit' en 'gezamenlijk ruimtegebruik' 
gedefinieerd. Deze begrippen spelen bij MFA's een rol. Op basis van literatuur is een verdeling gemaakt 
van verschillende vormen van flexibiliteit. In dit onderzoek worden de begrippen gebruiksflexibiliteit, 
indelingsflexibiliteit en volumeflexibiliteit onderscheiden. Daarnaast zijn per vorm van flexibiliteit 
ontwerpoplossingen opgesteld welke in een ontwerp van een gebouw kunnen worden toegepast. 

Bij het toepassen van flexibel bouwen is het van belang over de gehele levensduur van een gebouw na te 
denken. Een benadering die hierop gericht is, is de LCC-benadering. Deze benadering beschouwt alle 
kosten welke zich gedurende de gehele levensduur van een gebouw kunnen voordoen en is erop gericht 
de totale levensduurkosten van een gebouw zo laag mogelijk te houden. 
Wanneer deze benadering wordt toegepast op een flexibel gebouw kan geconcludeerd worden dat 
hoewel de bouwkosten van een gebouw waarin flexibiliteit is opgenomen hoger liggen dan die van een 
gebouw zonder flexibiliteit, deze extra investering tijdens de levensduur wordt terugverdiend. 
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6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het totstandkomingproces van een MFA beschreven. Het totstandkomingproces 
wordt afgebakend tot de initiatief-, definitie- en ontwerpfase. Hiervoor is aan de hand van literatuur, de 
bestudering van cases en interviews met experts een procesmodel opgesteld dat door de 
projectmanagers van Brink Groep kan worden ingezet in MFA-projecten om deze projecten te begeleiden. 
Het procesmodel is opgesteld op basis van eigen bevindingen, inzicht en interpretatie. Voor een 
beschrijving van de bestudeerde cases wordt verwezen naar bijlage 6. 
Er is per fase een processchema opgesteld waarin duidelijk wordt welke handelingen verricht moeten 
worden door de projectmanager van het MFA-project gedurende het proces, welke documenten moeten 
worden opgesteld en welke partijen op welke momenten betrokken zijn bij het project. Deze schema's 
vormen samen het procesmodeL In bijlage 7 is de legenda behorende bij de processchema's terug te 
vinden. 
Gezien het feit de inhoud van de verschillende fasen van het bouwproces als algemeen bekend mag 
worden verondersteld, worden de processchema's in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven. 

6. 7. 7 Een abstractie van de werkelijkheid 

Het procesmodel is een abstractie van de werkelijkheid. In de praktijk is het totstandkomingproces van 
een MFA niet zo rechtlijnig als dat het in het procesmodel wordt weergegeven. Het totstandkomingproces 
is onderhevig aan allerlei invloeden van buitenaf zoals politieke en maatschappelijke invloeden. Denk 
bijvoorbeeld aan het ontbreken van politiek draagvlak waardoor de ontwikkeling van een MFA vertraging 
oploopt. Maar ook de mate en snelheid waarmee een groep MFA-geb ~uikers het eigen belang over boord 
gooit voor het gezamenlijke belang, is van invloed op het proces. Al deze invloeden kunnen gevolgen 
hebben voor het proces. Zo kan het voorkomen dat stappen opnieuw moeten worden gedaan omdat het 
resultaat nog niet voldoende is of dat men enkele stappen teruggeworpen wordt in het proces. Een 
project en haar omgeving veranderen continu. Het is noodzakelijk dat een projectmanager de invloeden 
(kansen en bedreigingen) van het project in kaart heeft en hierop kan anticiperen. (P e-rm inova, et al , 2008) 

In een MFA-project spelen daarnaast een aantal'zachte' factoren een rol. Gedacht kan worden aan 
bijvoorbeeld: de tevredenheid van de partijen over hun huidige huisvesting, doet een partij 'vrijwillig' of 
'gedwongen' mee, heeft een MFA-gebruiker kennis van het ontwikkelen van een MFA of andere 
huisvesting, is een MFA-gebruiker bereidt tot samenwerken, welke houding neemt een MFA-gebruiker in 
in het proces. Deze zachte factoren kunnen een positieve en een negatieve invloed hebben op de snelheid 
van het proces. Deze zachte factoren worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Door deze invloeden die een rol spelen op het totstandkomingproces van een MFA is het lastig aan te 
geven hoelang stappen duren. Bovendien kan het in de praktijk voor komen dat stappen door elkaar of 
parallel lopen. De stappen in het processchema kunnen daarom worden gekenmerkt als een richtlijn en 
zitten niet vast in een bepaald tijdsvlak. Oe volgorde van de stappen is het pad dat gevolgd wordt, echter 
hoelang elke stap duurt of hoe vaak elke stap over wordt gedaan, kan vooraf niet bepaald worden. 

6.2 Betrokken partijen bij het totstandkomingproces van een MFA 
In de processchema's in de figuren 6.2, 6.3 en 6.4 staan aan de linkerzijde de partijen weergegeven welke 
betrokken zijn bij de verschillende stappen en beslissingen in de verschillende fasen. In deze paragraaf 
wordt beschreven welke partijen dit zijn. De volgende partijen worden onderscheiden: 

• MFA-gebruikers: De MFA-gebruikers zijn alle partijen die na realisatie van de MFA in het gebouw 
onderdak vinden. In paragraaf 3.4 en 4.2 is beschreven welke partijen dit kunnen zijn. In het 
totstandkomingproces zijn twee groepen van MFA-gebruikers te onderscheiden. Allereerst de 
besturen van deze partijen. Dit zijn de beslissingbevoegde afdelingen van de organisaties. Een 
voorbeeld is een directeur van een primaire onderwijsinstelling. Daarnaast zijn er de 
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functionarissen van deze partijen die het gebouw vanuit hun vakgebied gebruiken. Er wordt 
over het algemeen gekozen voor het afvaardigen van een vertegenwoordiging van de groep 
functionarissen . Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van 
docenten van een basisschool. 

• Opdrachtgever: De opdrachtgever bij een MFA-project is vaak de gemeente. Dit wordt ook wel 
bouwheerschap genoemd. Dit is de partij die officieel de projectopdracht verstrekt, de kaders 
voor het project stelt en middelen verschaft om het project te realiseren . 

• Projectmanager: De projectmanager is de persoon die zorg draagt voor de organisatie van het 
project en de processen en leiding geeft aan deze processen om een vooraf gedefinieerd 
project binnen de gestelde randvoorwaarden te realiseren. In dit rapport wordt met 
projectmanager de projectmanager van Brink Groep bedoeld. 

• Specialisten en adviseurs: Bij een project zijn een aantal specialisten en adviseurs betrokken om 
het project te definiëren en het gebouw te ontwerpen. In dit onderzoek worden de volgende 
specialisten en adviseurs onderscheiden: juridisch adviseur, architect, constructeur, installatie
adviseur, bouwtechnisch adviseur en bouwfysisch adviseur. De architect geeft leiding aan het 
ontwerpteam. 

6.2. 7 Aandachtspunten voor de projectmanager 

In het procesmodel zijn stappen aangegeven waarbij de MFA-gebruikers betrokken zijn en waar overlegt 
moet worden met de MFA-gebruikers. Een eerste aandachtspunt voor de projectmanager is rekening te 
houden met het feit dat de rol van de MFA-gebruikers verandert naar verloop van de fasen.ln de initiatief
en definitiefasehebben de MFA-gebruikers een participerende rol waarbij ze veel input leveren. In de 
ontwerpfase verandert deze rol naar een informerende rol. Zij worden dan alleen nog op de hoogte 
gehouden van de voortgang van het ontwerp en worden geïnformeerd hoe het ontwerp er uit ziet. 
Inspraak hebben zij natuurlijk wel maar dit blijft in de ontwerpfase beperkt. 

Een tweede aandachtspunt voor de projectmanager is dat er verschil is tussen de "professionaliteit" van 
de verschillende betrokken partijen. Het gaat hier in het bijzonder om de MFA-gebruikers. Een school is als 
opdrachtgever, en in dit rapport als gebruiker, vaak veel' professioneler dan bijvoorbeeld een 
kinderdagverblijf. Zij hebben vaak meer verstand van huisvesting en het ontwikkeltraject hiervan. 
Daarnaast hebben zij over het algemeen een duidelijker beeld van de wensen en eisen die zij aan de 
huisvesting stellen. Het verschil in "professionaliteit" kan een risico vormen voor het proces. De 
projectmanager dient dit risico te beheersen. 

6.3 De initiatieffase 
In figuur 6.2 is het processchema voor de initiatieffase weergegeven. In deze paragraaf worden de 
hoofdlijnen van de initiatieffase behandeld. Voor de verschillende stappen welke in deze fase genomen 
worden, wordt verwezen naar de figuur. 

6.3. 7 Het initiatief voor een MFA-project 

De literatuur onderscheidt een aantal motieven voor het nemen van een initiatief voor de ontwikkeling 
van een MFA. De volgende motieven worden door De Rooy, et al. (2002) onderscheiden: 

• Vraag vanuit de samenleving; 
• Inhoudelijke beleidsdoelen van de gemeente; 
• Ruimtelijke ontwikkelingen; 
• Huisvestingsvraagstuk vanuit bestaande gebouwen; 
• Ruimtelijk kwaliteitsslag voor de participanten. (De Rooy. et al., 2002) 

Het initiatieftot de ontwikkeling van een MFA kan vanuit deze motieven op twee manieren ontstaan. 
Allereerst kan de gemeente het initiatief nemen een MFA te ontwikkelen. Zij zoekt partijen die in de MFA 
willen participeren en neemt hier de regierol over. De gemeente wordt bouwheer van het project. 

Ten tweede kan een andere partij dan de gemeente, bijvoorbeeld een schoolbestuur, het initiatief nemen 
een MFA te ontwikkelen. Zij zoekt dan een aantal partijen die achter het initiatief staan en stappen 
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hiermee vervolgens naar de gemeente. Indien het initiatief binnen de gemeentelijke kaders past, neemt 
de gemeente het initiatief over van deze partijen en wordt bouwheer. 

6.3.2 De business case en de selectie van een projectmanagementbureau 

Nu het initiatiefvoor de ontwikkeling van een MFA is genomen, kan een business case worden opgesteld. 
Met de business case wordt de randvoorwaarden van het project bedoeld. Er wordt vastgelegd welke 
partijen gebruik gaan maken van de MFA, wat de omvang in vierkante meters van het gebouw wordt, 
welke financiering beschikbaar is, welke partijen welke budgetten ter beschikking kunnen stellen en wat 
de planning is van het project. 
Deze business case wordt vervolgens in de markt gezet en er wordt een projectmanagementbureau 
aangesteld om het project in goede banen te leiden. Daarnaast is het mogelijk dat het 
projectmanagementbureau voor het opstellen van de business case wordt geselecteerd. Dit is een keuze 
van de opdrachtgever van het MFA-project. In het procesmodel wordt uitgegaan van selectie na het 
opstellen van de business case. 

6.3.3 De vorming van een visie en de intentieovereenkomst 

In de initiatieffase van het totstandkomingproces van een MFA ligt de nadruk op het vormen van een visie 
en het opstellen van een Programma van Uitgangspunten (PvU). Samen met de intentieovereenkomst en 
de samenwerkingsovereenkomst zijn het de vier belangrijkste documenten die in deze fase worden 
opgesteld. 
Doordat het aantal deelnemers bij de totstandkoming van een MFA groot kan zijn, is dit vaak een lastig 
proces. Het is dan ook van belang dat de samenwerking tussen de verschillende partijen soepel verloopt. 
Om samen een MFA te ontwikkelen, is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Den Hartog en Hoenkamp (2007) 
schetsen hiervan een beeld: "Met grootse plannen en hoge verwachtingen begint men aan de ontwikkeling 
van een multifunctionele accommodatie. Maar juist op de meest cruciale momenten staat de samenwerking 
onder druk. Voor afronding van het Definitief Ontwerp of de start van de aanbesteding kan men het niet eens 
worden over investeringskosten, gebouwindeling of ruimtegebruik. Partijen komen terecht in een 
conflictsituatie, waarvan het einde niet in zicht is." (Hartog, den, Hoen kamp, 2007) Den Hartogen Hoenkamp 
zien het gebrek aan een gezamenlijke visie en de onbekendheid met andere partijen hiervan als oorzaken. 
Cruciaal voor het succes van een MFA is dus de samenwerking tussen de MFA-gebruikers. De 
projectmanager speelt hier volgens Sirnon (2006) een beslissende rol in. De projectmanager dient ervoor 
te zorgen dat hij of zij de MFA-gebruikers stuurt maar ook prikkelt, met bijvoorbeeld voorbeelden en 
visies, met als doel dat er een samenhang tussen de MFA-gebruikers ontstaat. (Sirnon, 2006) 

Het vormen van een visie en het programma van uitgangspunten gebeurt in een aantal bijeenkomsten, al 
dan niet in workshopvorm. Volgens Sirnon (2006) en Vu, et al. (2007) dragen workshops bij aan het 
samenwerkingsproces. Door het houden van workshops kan een projectmanager hiermee zorg dragen 
voor een gezamenlijke visie en doel en kan samenhang gecreëerd worden. (Si mon, 2006) (Yu, et al., 2007) 

Na het vastleggen van de visie in een visiedocument volgt een go/no-go- beslissing welke in het 
positieve geval overgaat in de ondertekening van een intentieovereenkomst en in het slechtste gevalleidt 
tot annulering van het project bij een gebrek aan draagvlak. De intentieovereenkomst geeft aan dat de 
MFA-gebruikers die deze overeenkomst ondertekenen "in principe" samen willen gaan werken. Er wordt 
aangegeven dat men serieus mee zal werken aan de uitwerking van het project, maar dat het nog te vroeg 
is om zich defil\litief en financieel te binden aan het eindresultaat. 
Tevens kan het voorkomen dat de stappen om tot een visie te komen, worden herhaald omdat de 
betrokkenen wel tot een MFA willen komen maar niet onder de huidige omstandigheden. 

6.3.4 Het programma van uitgangspunten en de samenwerkingsovereenkomst 

De vastgestelde gezamenlijke visie vormt de basis voor het PvU. Het PvU is als het ware een verdieping 
van de visie en een voorloper van het programma van eisen (PvE). In het PvU worden door de 
projeámanager uitgangspunten beschreven op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking, globale 
ruimtebehoeften en een omschrijving van de functies. Deze uitgangspunten volgen uit bijeenkomsten 
met de MFA-gebruikers. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de beheervariant en 
eigendomsverhouding. 
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Nadat het PvU is opgesteld wordt een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Getoetst wordt op financiële 
haalbaarheid, haalbaarheid van de samenwerking, ruimtelijke ordening, eigendom en beheer. Na de 
afronding van de haalbaarheidsanalyse volgt een go/no-go- beslissing welke overgaat in de annulering 
van het project, het aanpassen van het PvU of het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. In 
de samenwerkingsovereenkomst spreken de MFA-gebruikers definitief met elkaar af om onder de 
gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten, verwoord in de business case, het visiedocument en het 
PvU, samen te gaan werken. Nadat deze overeenkomst getekend is, kunnen de MFA-gebrui[kers niet meer 
zomaar en zonder kosten uit het project stappen. 

6.3.5 De projectorganisatie 

Na het opstellen van het visiedocument en het ondertekenen van de intentieverklaring is een vaste kern 
van MFA-gebruikers ontstaan die gezamenlijk de MFA gaan ontwikkelen. Om het verdere 
ontwikkelingstraject gestructureerd te laten verlopen, dient een projectorganisatie te worden opgesteld. 
De projectmanager dient hiervoor een voorstel te doen. 

In de projectorganisatie zit een vaste groep vertegenwoordigers van de verschillende MFA-gebruikers die 
deelnemen aan de vergaderingen en bij beslissingen betrokken zijn. De projectorganisatie bestaat uit 
verschillende groepen: de projectgroep, de stuurgroep en de werkgroepen. Aandachtspunt is dat op alle 
drie de ni,veaus sturing plaats vindt op gezamenlijkheid van de MFA. Een voorstel voor een 
projectorganisatie is weergegeven in figuur 6.1. 

,In de stuurgroep zitten de voorzitters van 
de besturen van de MFA-gebruikers. Zij 
zullen periodiek geïnformeerd worden door 
de projectmanager over de voortgang van 
het project en eventueel enkele 
beslissingen nemen. De projectgroep is de 
sturende kracht van het project. Hierin 
zitten de projectmanager en eventueel een 
projectleider vanuit de gemeente. De 
projectgroep richt een aantal uitvoerende 
werkgroepen op. De projectgroep voedt 
deze werkgroepen met opdrachten en 
vragenlijsten zodat de werkgroepen precies 
dat aanleveren wat nodig is. In de 
werkgroepen zitten vertegenwoordigers 
van de MFA-gebruikers, bijvoorbeeld een 
vertegenwoordiging van de docenten van 

- Vz. overige gebruiker~ 

- ProjKtmanager - ProjKtmanager 
- Proje<tlelder gemeenle - ProjKtlelder gemeente 

- Afgevaardigde personeel 
- Afge-Jaardlgde ouderraad 

FiguUI 6.1 . Voorbeeld projectorgan isa tie 

de primaire onderwijsinstelling. De werkgroepen hebben een onderwerp dat voor de gehele MFA wordt 
uitgewerkt en waarover beslist wordt. Dit draagt bij aan de eenheid van het project en verhoogd de 
slagingskans. Er kunnen eventueel werkgroepen per gebruiker worden opgericht, bijvoorbeeld een 
werkgroep primair onderwijs of een werkgroep buitenschoolse opvang. Deze werkgroep zorgt dan voor 
een verdieping voor de betreffende partij. 
Een gebruikersoverleg vindt plaats om de gebruikers te informeren over de voortgang van het project en 
hen eventueel enige inspraak te geven. Draagvlak bij deze groep is van belang voor de slagingskans en 
voortgang van het project. 

T.A.J. de Vries- 0528832 32 



Afstudeerrapport Construction Management & Engineering 

Figuur 6.2. Processchema initiatieffase 
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6.4 De definitiefase 

In figuur 6.3 is het processchema voor de definitiefase weergegeven. In deze paragraaf worden de 
hoofdlijnen van de definitiefase behandeld. Voor de verschillende stappen welke in deze fase genomen 
worden, wordt verwezen naar de figuur. 

Als basis voor de definitiefaseworden het PvU en de samenwerkingsovereenkomst genomen. Er is reeds 
overeenstemming over de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het project en de partijen zijn met 
elkaar overeengekomen samen verder te gaan. De status van het PvU is nagenoeg definitief. In principe 
staan de uitgangspunten vast. Echter, kan op kleine details nog wijziging of toevoeging plaats vinden. 

6.4.1 Het opstellen van ideaalprogramma's 
Bij het opstellen van het PvU in de initiatieffase is reeds een globale inventarisatie gemaakt van de 
ruimtebehoeften van de MFA-gebruikers.ln de definitiefasevindt hiervan een gedetailleerde 
inventarisatie plaats. Per partij zal een interview worden gepland waarin aan de hand van een vragenlijst 
geïnventariseerd wordt hoe het ideaalprogramma per gebruiker er uit ziet. Met ideaalprogramma wordt 
bedoeld: 

"Het programma waaraan de huisvesting, binnen een bepaalde bandbreedte, dient te voldoen om geheel 
op de wensen en eisen van de gebruiker aan te sluiten." 

De ideaalprogramma's van de afzonderlijke gebruikers beschrijven de functies, ruimtebehoeften van de 
organisaties en wensen en eisen die gesteld worden aan het gebouw. De ideaalprogramma's van de MFA
gebruikers vormen de input voor het totale ideaalprogramma van de MFA waarin duidelijk wordt wat de 
wensen en eisen zijn met betrekking tot de totale MFA. 

6.4.2 Het opstellen van het Programma van Eisen 
Het doel van de definitiefase is het verder uitwerken en verdiepen van de wensen en eisen van de 
opdrachtgever en MFA-gebruikers voor het gebouw. Dit wordt beschreven in het programma van eisen 
(PvE). Het PvE wordt gevormd in een aantal stappen en wordt opgesteld door de projectmanager. 
De basis voor het PvE is het PvU dat in de initiatieffase is opgesteld en de ideaalprogramma's welke door 
de projectmanager zijn opgesteld aan de hand van interviews en vragenlijsten. Het PvE is een verdieping 
op het PvU en geeft een gedetailleerde beschrijving van de wensen en eisen die de MFA-gebruikers aan 
de MFA stellen. 

Allereerst wordt het ruimtelijk-functioneel PvE uitgewerkt waarin de ideaalprogramma's worden 
beschreven. Hiermee wordt een beeld geschetst van de ruimtebehoeften van de gebruikers en de 
gezamenlijke ruimtebehoefte. Tevens worden relaties gelegd tussen de verschillende functies en ruimte. 
Vervolgens worden wensen en eisen aan het gebouw verder en gedetailleerder uitgewerkt in 
ontwerpuitgangspunten, het technisch PvE. Deze ontwerpuitgangspunten worden naast het ruimtelijk
functioneel PvE in het totale concept PvE beschreven. Gesteld kan worden dat in het procesmodel het PvE 
in twee fasen wordt opgesteld, eerste het ruimtelijk-functioneel PvE en vervolgens het technisch PvE. Vu, 
et al. (2006) maken tevens onderscheid in twee fasen voor het opstellen van het PvE. Allereerst de 
'strategie briefing'-fase, in dit onderzoek het ruimtelijk-functioneel PvE, waarin de doelen en eisen van het 
project worden geformuleerd. Daarnaast onderscheiden Vu, et al. de 'project briefing'-fase, in dit 
onderzoek het technisch PvE, waarin deze eisen worden omgevormd tot (bouw)technische eisen. (Vu, et 
àl., 2006) 

Het totale PvE moet worden goedgekeurd door de opdrachtgever en de MFA-gebruikers waarmee het 
definitief wordtindien het concept PvE niet wordt goedgekeurd moet het worden aangepast totdat het 
wel wordt goedgekeurd. Wanneer het PvE is goedgekeurd, wordt het getoetst op haalbaarheid en kan 
verder worden gegaan richting de ontwerpfase. Mocht het zijn dat het PvE niet haalbaar wordt geacht, 
dan kan gekozen worden het project te annuleren of het PvE zodanig aan te passen dat het wel haalbaar is 
en goedgekeurd wordt. 
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In dit procesmodel wordt het PvE eerst goedgekeurd (vastgesteld) voordat begonnen wordt met de 
ontwerpfase. Dit sluit aan op de werkwijze welke door Vu, et al. (2006) wordt beschreven. Zij stellen dat 
het PvE vastgesteld moet zijn voordat aan de ontwerpfase gestart kan worden. Zij hebben onderzocht dat 
dit een positieve invloed heeft op het succes van een project. (Yu, et al., 2007) 
In vergelijking met de literatuur kan gesteld worden dat in het procesmodel uitgegaan wordt van een 
"statisch" PvE dat voor de ontwerpfase wordt vastgesteld. Er wordt in de literatuur tevens een 
"dynamisch" PvE onderscheiden dat als een levend document dat zich gedurende de ontwerp- en 
realisatiefase ontwikkeld. Dit is echter in dit procesmodel niet aan de orde. (Yu, et al., 2007) 

6.4.3 Het opstellen van varianten 

Een onderdeel van de werkwijzen van Brink Groep bij het opstellen van het PvE is het opstellen van 
varianten van de eisen van de gebruikers in het PvE. Dit verschilt met de werkwijze welke uit de literatuur 
naar voren komt. (Spekkink, 2006) (Wij k, 2004) 

In het PvE wordt een basisvariant beschreven van wat door de gebruiker wordt geëist van het gebouw. 
Hierop wordt een bandbreedte gelegd welke aangeeft waar het gebouw minimaal aan moet voldoen 
mochten eisen niet haalbaar blijken én, indien haalbaar, het meest wenselijke waar het gebouw aan mag 
voldoen volgens het ideaalbeeld. 
Het voordeel hiervan is dat het PvE dynamisch wordt en niet statisch blijft wat tegenwoordig over het 
algemeen het geval is. Hiermee wordt in de definitiefaseniet direct het gehele ontwerp vastgelegd.l-let is 
namelijk zaak in de definitiefasegeen oplossingen te beschrijven maar dit over te laten aan het 
ontwerpteam in de ontwerpfase. 

6.4.4 Het opnemen van adviesvraagstukken in het programma van eisen 

Een ander opvallend onderdeel van de werkwijze van Brink Groep bij het opstellen van het PvE is het 
opnemen van adviesvraagstukken in het PvE. Door deze adviesvraagstukken in het PvE te beschrijven, 
wordt het ontwerpteam gestimuleerd in een vroeg stadium mee te denken over het ontwerp vanuit hun 
eigen discipline en kunnen zij de meest optimale oplossingen aandragen . Voorbeelden van 
adviesvraagstukken welke in het PvE kunnen worden opgenomen, worden hieronder gegeven. Daarbij 
wordt onderscheidt gemaakt in adviesvraagstukken op de volgende uitgangspunten: bouwkundige, 
werktuigbouwkundige, bouwfysische en elektrotechnische uitgangspunten en beveiliging. 

• Bouwkundige uitgangspunten: "De architect dient een onderzoek uit te voeren naar de te 
hanteren moduul maat, zodat op termijn verplaatsing van de niet dragende constructie mogelijk is 
ten gevolge van functiewijziging." 

• Werktuigbouwkundige uitgangspunten: "De installatieadviseur dient voorstellen te doen met 
betrekking tot de compartimentering van de luchtbehandeling en de verwarmingsinstallatie." 
Of: "Aan de hand van bedrijfseconomische haalbaarheidsberekeningen dient door de 
installatieadviseur de keuze van een toe te passenluchtbehandeling-en ventilatiesysteem of 
systemen te worden onderbouwd." 

• Bouwfysische uitgangspunten: "De bouwfysische adviseur dient onderzoek te doen naar de 
geluidwerendheid tussen de ruimten onderling en daarbij advies uit te brengen over de detaillering, 
de toe te passen materialen en de afwerking." 

• Elektrotechnische uitgangspunten: "Voor de ruimten niet grenzend aan de gevel dient de 
installatieadviseur, afgestemd op het ontwerp, een voorstel te doen voor een zo flexibel mogelijk 
aanbod van data punten." 
Of: "De lichtinstallatie dient zodanig flexibel te worden ontworpen dat bij wijziging van de ruimte
indelingen bij de gekozen stramienbreedte, minimale aanpassingen aan de lichtinstallatie vereist 
zijn. Hiertoe dient de installatieadviseur onderzoek te doen naar de meeste geschikte 
schakelmogelijkheid." 

• Beveiliging: ':4an de hand van bedrijfseconomische berekeningen dient de installatieadviseur het 
meest economische (totale integrale kosten: investeringen en exploitatie) detectiesysteem te 
onderzoeken." 
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6.5 De ontwerpfase 
In figuur 6.4 is het processchema voor de ontwerpfase weergegeven.ln deze paragraaf worden de 
hoofdlijnen van de ontwerpfase behandeld. Voor de verschillende stappen welke in deze fase genomen 
worden, wordt verwezen naar de figuur. Voor deze fase is ter aanvulling gebruik gemaakt van 'DNR-STB 
2005' waarin een overzicht beschreven staat van taken die gedurende het hele bouwproces kunnen 
voorkomen. (B NA, 2005) 

De basis voor de ontwerpfase is het definitief PvE waarin alle wensen en eisen staan vermeld die de MFA
gebruikers en opdrachtgever stellen aan de te ontwerpen MFA. In deze fase vindt een wisselwerking 
plaats tussen het PvE en het ontwerp. De projectmanager is in de ontwerpfase verantwoordelijk voor de 
organisatie van de ontwerpvergaderingen en het plannen van gebruikersoverleggen om de gebruiker te 
betrekken bij het ontwerpproces en te zorgen voor inspraak. 

6.5.1 De selectie van het ontwerpteam 

In eerste instantie dient een ontwerpteam te worden samengesteld. Er worden architecten en adviseurs 
geselecteerd die op basis van het PvE een presentatie mogen geven over hun visie op het gebouw. Daarbij 
dient in het bijzonder gelet te worden op de visie van de architecten en adviseurs op flexibiliteit van het 
gebouw en referentieprojecten waarin flexibiliteit aan de orde is gekomen. Tevens zijn de visies van de 
partijen op de adviesvraagstukken uit het PvE van belang. De architect en adviseurs die op dit alles het 
beste scoren worden geselecteerd. Er wordt geadviseerd de architect en de adviseurs tegelijkertijd te 
selecteren zodat zij gezamenlijk en integraal het ontwerp tot stand kunnen brengen. 

Een andere mogelijkheid om het ontwerpteam te selecteren is de architect en de adviseurs los van elkaar 
te selecteren. De architect kan al aan het einde van de definitiefase gesel'ecteerd worden voor afronding 
van het PvE. Hij kan dan alvast een Structuurontwerp (SO) maken. Dit heeft als voordeel dat er al en 
globale financiële haalbaarheidsanalyse kan worden uitgevoerd op basis van het SO en dat al op kosten 
gestuurd kan worden. Adviseurs kurmen vervolgens in de ontwerpfase een betere prijsopgave maken 
omdat meer duidelijk is van hoe de MFA eruit komt te zien. Bijkomend voordeel is dat de MFA-gebruikers 
eerder een beeld hebben hoe het gebouw er uit komt te zien. 

6.5.2 Het onderzoeken van de varianten 

In de definitiefasezijn varianten opgesteld voor het ideaalprogramma van de afzonderlijke gebruikers en 
de gehele MFA. Daarnaast zijn varianten opgesteld voor de uitgangspunten met betrekking tot flexibiliteit 
en multifunctionaliteit van de MFA. Deze varianten worden in de ontwerpfase onderzocht door het 
ontwerpteam en er wordt een advies uitgebracht naar de MFA-gebruikers welke variant het meest 
optimaal is in investerings-en levensduurkosten en kwaliteit. Voor het ontwerpteam is het zaak de 
verschillen tussen de varianten inzichtelijk te maken zodat de MFA-gebruikers en de opdrachtgever een 
keuze kunnen maken. 

"Je kiest op basis van verschillen." 

Door het onderzoeken van de verschillende varianten en het uitbrengen van een advies hierover worden 
de spelers uit het ontwerpteam gestimuleerd met creatieve oplossingen te komen en al vroeg in de 
ontwerpfase mee te denken met de architect over het ontwerp. 
De MFA-gebruikers en de opdrachtgever kiezen uiteindelijk een van de varianten welke vervolgens in de 
ontwerpfase geheel wordt uitgewerkt tot een Voorontwerp (VO) en een Definitief ontwerp (DO). 

6.5.3 Het ontwerpen van het gebouw 

Het ontwerp van het gebouw wordt in een aantal stappen van grof naar fijn uitgewerkt. DNR-STB 2005 
onderscheidt hiervoor de volgende fasen: Structuurontwerp (SO), Voorontwerp (VO) en Definitief ontwerp 
(DO). Uit een interview met een expert blijkt dat in de praktijk het SO en VO om praktische redenen vaak 
samen worden gepakt. In het procesmodel zal daarom alleen gesproken worden van een VO. 
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Allereerst wordt in het VO een ruimtelijke indeling van de MFA gemaakt waarin de hoofdlijnen en de lay
out van het gebouw duidelijk worden. Vervolgens wordt onderzocht wat de meest optimale variant van 
flexibiliteit is voor het gebouw. Deze uitgangspunten worden verder meegenomen door de ontwerpfase. 
Onderdeel van het VO zijn de bouwkundige, de constructie en de installatietechnische opzet van het 
gebouw op VO-niveau. Hier wordt door het ontwerpteam onderzoek naar gedaan om de meest optimale 
variant te kiezen. 
Belangrijk aandachtspunt is dat de bouwkundige, de constructie- en de installatietechnische opzet van 
het gebouw integraal met elkaar worden afgestemd zodat deze niet conflicteren met elkaar. Vervolgens 
wordt vanuit deze drie opzetten onderzocht hoe de compartimentering van het gebouw het meest 
gunstig kan worden ontworpen. 

Het VO wordt in een document vastgelegd en er wordt een fasedocument opgesteld waarin wordt 
beschreven op welke punten het ontwerp is uitgewerkt, in hoeverre dit voldoet aan het PvE en op welke 
punten het ontwerp nog verder uitgewerkt moet worden. Tevens wordt beschreven op welke punten het 
PvE is gewijzigd en wordt de kwaliteit van de tekeningen beschreven. 'In bijlage 13 is een voorbeeld van 
een inhoudsopgave van een fasedocument weergegeven. 

Na het goedkeuren van hetVOdoor de MFA-gebruikers en de opdrachtgever wordt het VO verder 
uitgewerkt tot een DO. In het VO zijn de bouwkundige, de constructie- en de installatietechnische opzet 
van het gebouw reeds onderzocht. Deze worden in het DO tot op DO-niveau uitgewerkt en vastgelegd. 
Daarnaast wordt het ontwerp in overleg met de MFA-gebruikers uitgewerkt op de volgende punten: 

• Schakelbaarheiden bemetering van de installaties; 
• Beveiliging van de individuele ruimten en de verschillende compartimenten in het gebouw; 
• De aansluitpunten van elektra, data en ICT worden aangegeven; 
• De verlichtingspunten worden aangegeven; 
• De inrichting van de verschillende ruimten wordt uitgewerkt; 
• Er wordt een toets uitgevoerd naar de geluidsisolatie tussen de verschillende ruimten; 
• De logistiek en routing door het gebouw van personen en goederen wordt uitgewerkt. 

In de DO fase worden voor deze onderwerpen de principes vastgelegd waarna deze in de bestekfase 
kunnen worden uitgewerkt. Belangrijk is dat deze punten niet los van elkaar worden uitgewerkt maar dat 
een integrale afstemming plaats vindt zodat geen conflicten ontstaan in het ontwerp. 

Het DO wordt net als het VO vastgelegd en er wordt een fasedocument opgesteld. Wanneer het DO wordt 
goedgekeurd wordt overgaan in de bestekfase en wordt het ontwerp vervolgens aanbesteed. 

6.5.4 Het toetsen van het ontwerp 
In de ontwerpfase vindt een continue toetsing plaats van het ontwerp aan het PvE. De projectmanager is 
hiervoor verantwoordelijk. Mocht het ontwerp niet voldoen aan het PvE dan dient het ontwerp te worden 
aangepast zodat het wel voldoet. Daarnaast kan het voorkomen dat het PvE aangepast wordt omdat de 
keuzes in de ontwerpfase de wensen en eisen uit het PvE overtreffen. 

Wanneer de bela 11grijkste ontwerpkeuzen zijn gemaakt voor het VO en DO wordt het ontwerp tevens 
getoetst op de haalbaarheid ervan. Een ontwerp kan onhaalbaar zijn om uiteenlopende redenen, 
bijvoorbeeld: 

• Het ontwerp is financieel niet haalbaar. Kortom, het ontwerp is te duur en past niet binnen het 
beschikbare budget. 

• Het ontwerp is technisch niet haalbaar. Het ontwerp kan constructief en bouwkundig niet 
worden gerealiseerd. Of de bouwkundige, de constructie en de installatietechnische opzet van 
het gebouw kunnen niet integraal worden afgestemd waardoor conflicten in het ontwerp 
ontstaan. 
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Figuur 6.4. Processchema ontwerpfase 
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6.6 Algemene zaken bij het procesmodel 

6.6.1 Beslismomenten in het procesmodel 

In de processchema's zijn een aantal beslismomenten opgenomen welke aangegeven zijn met een ruit. 
Ter verduidelijking wordt in bijlage 8 een opsomming gegeven van alle beslissingen die uit de 
processchema's van de initiatief-, definitie- en ontwerpfase volgen. Per beslissing wordt aangegeven 
welke partijen bij de beslissing zijn betrokken. Dit geeft de projectmanager een duidelijk beeld van welke 
partijen op welke momenten aangestuurd dienen te worden. 

6.6.2 Toetsing van de opgestelde documenten 

Om gedurende het proces na te gaan of de documenten die worden opgesteld nog voldoen aan de 
randvoorwaarden welke in het begin van het project zijn opgesteld, dienen de documenten te worden 
getoetst aan de business case. De vraag die kan worden gesteld is: 'Voldoet het project nog steeds aan de in 
het begin opgestelde randvoorwaarden?" 

Daarnaast is het zaak voor de projectmanager het document dat hij opgesteld heeft, te toetsen aan het 
voorgaande document dat opgesteld is. Gecontroleerd dient te worden of het nieuwste document voldoet 
aan de uitgangspunten die in het voorgaande document zijn opgesteld. Zo wordt het PvU getoetst aan 
het visiedocument en de business case, het PvE aan het PvU en de business case, enz. 

6.7 Resumé 
In dit hoofdstuk is een procesmodel ontwikkeld voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van het 
totstandkomingproces van een MFA dat door de projectmanager kan worden ingezet. Het procesmodel is 
een abstractie van de werkelijkheid. Met het procesmodel wordt getracht een duidelijk en overzichtelijk 
beeld te geven van de realiteit en structuur in het totstandkomingproces van een MFA aan te brengen. 
Hiermee krijgt de projectmanager van Brink Groep grip op het totstandkomingproces. 

In dit hoofdstuk zijn de initiatief-, definitie- en ontwerpfase op hoofdlijnen beschreven en zijn de 
processchema's weergegeven. Hiermee wordt een beeld geschetst van het totstandkomingproces van een 
MFA. Daarnaast is een tabel opgesteld waarin duidelijk wordt welke partijen, welke beslissingen nemen. 
De partijen die bij het totstandkomingproces betrokken zijn, zijn: de MFA-gebruikers (in de persoon van 
bestuurders en een vertegenwoordiging van functionarissen), de opdrachtgever (vaak een gemeente), de 
projectmanager én specialisten en adviseurs (juridisch specialist, architect, constructeur, 
installatieadviseur, bouwtechnisch adviseur en bouwfysisch adviseur). 
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7 POSITIE VAN FLEXIBILITEIT IN ET PROCES ODEL 

7.1 Inleiding 
In hoofdstuk 6 is een procesmodel opgesteld voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van het 
totstandkomingproces van een MFA. In het procesmodel worden een aantal stappen, documenten en 
beslissingen weergegeven welke oranje omkaderd zijn. Deze oranje omkadering geeft aan dat op deze 
punten flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA aan de orde is. In dit hoofdstuk worden deze 
punten verder uitgewerkt. Deze verdieping geeft de projectmanager van Brink Groep handvatten en 
advies hoe hij flexibiliteit en multifunctionaliteit kan behandelen met de betrokken partijen. In de 
volgende paragrafen worden per fase de oranje omkaderde momenten behandeld. Op de linker pagina is 
het bijbehorende processchema weergegeven zodat duidelijk is op welke plaats de verschillende stappen 
zich in het procesmodel bevinden. 

Flexibiliteit en multifunctionaliteit zijn twee veelomvattende begrippen. De uitspraken en voorbeelden 
welke in dit hoofdstuk betreffende deze begrippen worden beschreven, zijn dan ook niet uitputtend en 
kunnen ter inspiratie door de projectmanager gebruikt worden. De projectmanager kan naar eigen inzicht 
en afhankelijk van de situatie punten toevoegen, verwijderen of wijzigen. 

7.2 De positie van flexibiliteit in de initiatieffase 
In deze paragraafworden de stappen in het procesmodel in de initiatieffase beschreven waarin aandacht 
besteedt wordt aan flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA. 

7.2. 1 Het opstellen van een gezamenlijke visie 

I 
Inventarisatie 

individuele visie en 
doelen op MFA {I) 

De eerste stap in het proces om te komen tot een gezamenlijke visie is het 
inventariseren van de visie op de MFA van de verschillende MFA-gebruikers 
afzonderlijk en welke doelen zij hebben. De projectmanager dient hiervoor per 
partij een bijeenkomst te plannen waarbij zowel het bestuur als een 
vertegenwoordiging van de functionarissen aanwezig is. 

Uit onderzoek van Vu, et al. (2007) blijkt dat een verdieping in de doelen van organisaties door de 
projectmanager bijdraagt aan het succes van het project. Gesteld kan dan ook worden dat deze stap van 
toegevoegde waarde is. (Yu, et al., 2007) 

Een checklist met vragen die door de projectmanager aan de MFA-gebruikers gesteld kunnen worden, 
wordt hieronder opgesomd. Dit is de minimale inhoud van de bijeenkomst. 

• Wat zijn de kernactiviteiten en kernwaarden van de organisatie? 
• Hoe ziet het meest waarschijnlijke toekomstscenario van de organisatie er uit? 
• Met welke doelen stapt de organisatie in de MFA? 
• Hoe ziet de organisatie de mate en vorm van samenwerking met de andere MFA-gebruikers? 
• Op welke gebieden kan worden samengewerkt en op welke juist niet? 
• Wat is de visie van de organisatie op het delen van ruimten met andere gebruikers? 

'1 Workshops ge
l 
1 zamenlijke visie en 
1 doelen MFA (G) 

De volgende stap die na de individuele inventarisatie plaats vindt, is een 
visievormende workshop. Bij deze workshop zijn alle MFA-gebruikers betrokken, 
zowel de besturen van de organisaties als de vertegenwoordiging van de 
functionarissen. De projectmanager heeft een sturende rol in de workshop. De 
workshop heeft als doel een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelen van de 

MFA te formuleren. Hierbij dient de projectmanager te sturen dat deze gezamenlijke visie gevormd wordt 
vanuit de overeenkomsten in de visies van de MFA-gebruikers en hiermee de verschillen tussen de visies 
van de MFA-gebruikers te verkleinen. (Yu, et al., 2007) De rol die de projectmanager bij een dergelijke 
workshop in moet nemen, wordt door Sirnon (2006) benoemd als de rol van "sence-maker" waarbij de 
projectmanager moet zorgen dat een gezamenlijk gedachtegoed ontstaat. (Simon, 2006) 
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De minimale inhoud van deze workshop welke door de projectmanager als checklist kan worden gebruikt, 
is hieronder opgesomd. 

• Wat zijn de kernactiviteiten die worden aangeboden vanuit de MFA? 
• Wat is het gezamenlijke doel en het ambitieniveau van de MFA? 
• Hoe ziet het meest waarschijnlijke toekomstscenario van de MFA er uit? 
• Volgens welk principe wordt er samengewerkt tussen de verschillende gebruikers in de MFA? 

Zie hiervoor de samenwerkingspatronen in paragraaf 4.3. 
• Volgens welk principe worden ruimten gedeeld? Zie hiervoor paragraaf 4.4. 

De vorm waarin een visievormende workshop kan worden gegoten, wordt in dit afstudeeronderzoek 
buiten beschouwing gelaten. Hiervoor verwijs ik graag naar www.valueindesiqn.com. 

I 

I 
Enthousiasmeren 

voor samenwerken 

Aandachtspunt voor de projectmanager tijdens de workshop is allereerst dat er 
gestuurd moet worden op het gezamenlijke belang en dat de partijen niet hun 
eigen belang voorop stellen. Daarvoor dient de projectmanager de gebruikers te 
enthousiasmeren om zo veel mogelijk samen te werken en hiermee te 
overtuigen dat een verregaande samenwerkingsvorm bijdraagt aan het succes 

van de MFA. Ter inspiratie kan gekeken worden naar de voordelen van een MFA in paragraaf 3.5. 

--

Overtuigen multi
functioneel ruimte
gebruik goedkoper 

Naast het enthousiasmeren voor samenwerking dient de projectmanager de 
gebruikers te overtuigen van het gezamenlijke gebruik van ruimten. Door 
ruimten gezamenlijk te gebruiken kan namelijk een investeringskostenbesparing 
worden bewerkstelligd en kunnen exploitatiekosten worden gedeeld. Ter 
inspiratie kan gekeken worden naar de voordelen van een MFA in paragraaf 3.5 

en de beschrijving in paragraaf 5.6 dat de extra investering van flexibiliteit in het ontwerp van een 
gebouw over de gehele levensduur wordt terug verdiend. 

Ter afsluiting van de visievormende workshop wordt de gezamenlijke visie 
vastgelegd in een visiedocument Dit visiedocument wordt door de 
projectmanager opgesteld. De visie wordt vastgesteld door de opdrachtgever en 
de MFA-gebruikers. Onderdelen uit dit visiedocument welke onherroepelijk 
worden vastgelegd zijn: het doel van de MFA, de gezamenlijke visie op de MFA 

en de vormgeving van de samenwerking tussen de MFA-gebruikers. ln het verdere verloop van het proces 
kan hier continu op worden teruggevallen. 

Een voorbeeld van een inhoudsopgave van een visiedocument is terug te vinden in bijlage 9. In deze 
inhoudsopgave is met een arcering aangegeven op welke punten flexibiliteit en multifunctionaliteit aan 
de orde komt. Deze inhoudsopgave kan door de projectmanager als een checklist worden ingezet in het 
proces. 

7.2.2 Het opstellen van het Programma van Uitgangspunten 
--
Workshop flex. en 
multifunc. ruimte
gebruik MFA (G) 

Nadat een globaal beeld is gevormd van de individuele en totale 
ruimtebehoeften en functies van de MFA moeten uitgangspunten worden 
opgesteld hoe de ruimtelijke samenwerking wordt vormgegeven. Hiervoor 
wordt door de projectmanager een workshop georganiseerd waarbij het 
bevoegd gezag en een vertegenwoordiging van de functionarissen van de MFA

gebruikers aanwezig zijn. Zij formuleren gezamenlijk uitgangspunten op het gebied van 
multifunctionaliteit en gezamenlijk ruimtegebruik binnen de MFA en formuleren uitgangspunten met 
betrekking tot flexibiliteit van het gebouw. Het detailniveau van deze uitspraken kan worden gekenmerkt 
als "laag". 
Uit onderzoek van Vu, et al. (2007) blijkt dat een eenduidige begripsbepaling in het begin van een project 
bepalend is voor het succes van het verdere proces. (Vu, et al., 2007) Daarom is het voor de MFA-gebruikers 
van belang gezamenlijk te bepalen wat de begrippen flexibiliteit en multifunctionaliteit voor het 
betreffende project inhouden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de begrippen in hoofdstuk 5. 
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Met deze eenduidige begripsbepaling is het voor alle projectbetrokkenen duidelijk wat bedoeld wordt en 
worden misverstanden voorkomen. 
De rol die de projectmanager bij deze workshop in moet nemen, wordt door Sim on (2006) benoemd als de 
rol van "game-master" waarbij de projectmanager een basis moet creëren waar de MFA-gebruikers zich 
betrokken voelen en de MFA-gebruikers moet prikkelen te participeren tijdens de workshop. (Simon, 2006) 

Voorbeelden van uitgangspunten met betrekking tot flexibiliteit kunnen zijn: 
• "Het op een eenvoudige wijze kunnen wijzigen van de indeling." 
• "Het gebouw dient eenvoudig geschikt te kunnen worden gemaakt voor andere functies en te 

kunnen worden aangepast aan moderne technieken." 
• "Het gebouw dient zodanig te worden ontworpen dat toekomstige onderwijsvormen niet door het 

gebouw worden belemmerd." 

Voorbeelden van uitgangspunten met betrekking tot multifunctionaliteit kunnen zijn: 
• "Effectief, efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik wordt nagestreefd. De participanten en 

gebruikers kunnen - binnen bepaalde afspraken -gebruikmaken van elkaars mogelijkheden en 
elkaars ruimten." 

• "Gebruik van bouwdelen door meerdere huurders dient mogelijk te zijn, waarbij eventueel 
aandacht besteedt dient te worden aan o.a. tussenbemetering en beveiliging." 

In het PvU worden de uitgangspunten en voorwaarden beschreven welke 
worden gesteld voor de ontwikkeling van de MFA. De uitgangspunten zijn 
minder gedetailleerd geformuleerd als in een PvE. Het PvU wordt opgesteld door 
de projectmanager. Aan de hand van het PvU kan een samenwerkings
overeenkomst worden opgesteld en kan de definitiefasevan start gaan. 

Een voorbeeld van een inhoudsopgave van een PvU is in bijlage 10 terug te vinden. In deze 
inhoudsopgave is met een arcering aangegeven op welke punten flexibiliteit en multifunctionaliteit aan 
de orde komt. Deze inhoudsopgave kan als een checklist worden ingezet in het proces. Het kan per MFA
project verschillen hoe het PvU vormgegeven wordt en wat de inhoud ervan is. Deze checklist is dan ook 
een inspiratiebron en kan per project naar eigen inzicht door de projectmanager worden aangepast. 

Wenselijk is dat alle uitgangspunten in het PvU onherroepelijk vast worden gelegd omdat het PvE dat in 
de definitiefasewordt opgesteld voortborduurt op deze uitgangspunten.ln de praktijk zal het PvU door 
nieuwe inzichten in de definitiefaseechter altijd nog op een aantal kleine details wijzigen. Het PvU kan 
dan worden herzien en de nieuwe inzichten worden meegenomen in het in de definitiefase op te stellen 
PvE. 

7.3 De positie van flexibiliteit in de definitiefase 
Deze paragraaf behandelt de stappen in het procesmodel in de definitiefasemet betrekking tot flexibiliteit 
en multifunctionaliteit van een MFA. De definitiefaseborduurt verder op het in de initiatieffase opgestelde 
PvU.In deze fase worden alle eisen vastgelegd die de gebruikers aan het gebouw stellen en hiermee dus 
ook de flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw. 

7.3.1 Ideaalprogramma's en het ruimtelijk-functioneel PvE 

Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, wordt in de initiatieffase een globale 
inventarisatie gemaakt van de ruimtebehoeften van de MFA-gebruikers.ln de 
definitiefasevindt hiervan een gedetailleerde invetarisatie plaats. De 
projectmanager plant perMFA-gebruiker een interview waarin aan de hand van 
een vragenlijst de wensen en eisen worden geïnventariseerd die de partij aan het 

gebouw stelt. Bij het interview kunnen het bestuur en een vertegenwoordiging van de functionarissen 
van de organisatie aanwezig zijn. 
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Aandachtspunten voor de projectmanager bij het opstellen van de vragenlijst en het houden van de 
interviews zijn: 

• Verdiep je in de toekomstscenario's van de organisatie, is er groei of krimp van de organisatie te 
verwachten; 

• Beschrijf welke visies de gebruikers hebben op de verschillende ruimten en activiteiten; 
• Stuur op varianten, wat is minimaal benodigd voor de organisatie en wat wil de organisatie 

heel graag en wat kan eventueel worden geschrapt; 
• Vraag door naar de achterliggende gedachten en de intenties van de gebruiker met betrekking 

tot ruimten, functies en activiteiten. 

Een voorbeeld van een vragenlijst is weergegeven in bijlage 11. Hierin is met arceringen aangegeven 
welke onderdelen ingaan op flexibiliteit en multifunctionaliteit. Deze vragenlijst is niet uitputtend. Op 
basis van eigen inzicht kan een projectmanager vragen toevoegen, verwijderen of aanpassen. De 
hoofdlijnen van deze lijst kunnen als checklist worden gebruikt. 

Op basis van het interview kan een gedetailleerd beeld worden gevormd van 
de ruimtebehoefte en de wensen en eisen van de verschillende gebruikers aan 
de huisvesting. Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, beschrijft een 
ideaalprogramma de functies, de ruimtebehoeften van een MFA-gebruiker en 
wensen en eisen die gesteld worden aan het gebouw. Na deze inventarisatie 
kunnen door de projectmanager verschillende varianten worden opgesteld 

voor het ideaalprogramma van de MFA-gebruikers. 

De ideaalprogramma's dienen de volgende punten minimaal te beschrijven: 
• Welke beperkingen mag het gebouw hebben om minimaal te voldoen aan de eisen van de 

gebruiker zodat de gebruiker nog net tevreden is? 
• Aan welke eisen dient het gebouw te voldoen zodat het gebouw geheel voldoet aan de eisen 

van de gebruiker en hij tevreden is? 
• Welke wensen heeft de gebruiker dat als het gebouw daar maximaal aan voldoet de gebruiker 

meer dan tevreden is? 

Aandachtspunt voor de projectmanager bij het opstellen van de ideaalprogramma's is om de MFA
gebruikers te waarschuwen dat de kans aanwezig is dat het opgestelde ideaalprogramma niet 
gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een ruimte individueel wenst te gebruiken en dat 
deze ruimte gedeeld moet worden. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Vu, et al. (2007) dat het van belang 
is voor de projectmanager ervoor te zorgen dat het PvE geen "wensen lijst" wordt maar een concreet stuk 
is. Dit dient als aandachtspunt door de projectmanager mee genomen te worden. (Yu, et al., 2007) 

' 
Workshop 

multifunctioneel 
ruimtegebruik (G) 

De varianten van de ideaalprogramma's van de MFA-gebruikers vormen input 
voor de varianten van het totale ideaalprogramma van de MFA. Om deze 
varianten op te kunnen stellen moet inzichtelijk zijn hoe multifunctioneel en 
gezamenlijk ruimtegebruik in de MFA wordt toegepast. Hiervoor moet door de 
projectmanager een bijeenkomst worden georganiseerd waar in workshopvorm 

door de vertegenwoordigers van de MFA-gebruikers uitspraken worden gedaan over deze aspecten. De 
rol die de projectmanager bij deze workshop in moet nemen, is vergelijkbaar met de rol van "game
master", zie paragraaf7.2.2. (Simon, 2006) 

Uit onderzoek van Vu, et al. (2007) blijkt da het goed is om in de definitiefaseeen workshops te 
organiseren. Dit gezien het feit communicatie tussen de projectbetrokkenen bijdraagt aan het succes van 
de definitiefase en communicatie juist verbeterd wordt door het houden van een workshop. Gesteld kan 
worden dat deze workshop bij kan dragen aan het succes van de definitiefase en het PvE. (Yu, et al., 2007) 
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Voor deze workshop kan gebruik worden gemaakt van de beschrijving van gebruikszones in een MFA 
welke beschreven zijn in paragraaf 4.4. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde moeten 
komen, zijn: 

• Welke ruimten en functies worden gezamenlijk gebruikt? Denk bijvoorbeeld aan een kantine, 
reproruimte en spreekkamers. 

• Is voor deze ruimte een primaire gebruiker aan te wijzen? Voorbeeld: een speellokaal van 
basisschool X welke één middag in de week door de buitenschoolse opvang gebruikt wordt. 

• Welke ruimten dienen multifunctioneel te worden uitgerust? 
• Waar moeten deze multifunctionele ruimten aan voldoen? Denk bijvoorbeeld aan: voor welke 

functies moeten de ruimten geschikt zijn? Moeten de ruimten beveiligd worden? Worden deze 
ruimten verhuurd aan externen? 

De uitkomsten van deze bijeenkomst kunnen worden gebruikt om varianten 
op te stellen voor het multifunctioneel en gezamenlijk ruimtegebruik van de 
MFA. Deze varianten, samen met de toekomstscenario's van de MFA en de 
ideaalprogramma's van de MFA-gebruikers vormen de input voor de op te 
stellen varianten van het ideaalprogramma van de MFA. Hierin wordt duidelijk 
wat de wensen en eisen zijn die gezamenlijk door de MFA-gebruikers aan de 

MFA worden gesteld. De ideaalprogramma's dienen de volgende punten minimaal te beschrijven: 
• Welke beperkingen mag het gebouw hebben om minimaal te voldoen aan de eisen van de 

MFA-gebruikers zodat de gebruikers nog net tevreden zijn? 
• Aan welke eisen dient het gebouw te voldoen zodat het gebouw geheel voldoet aan de eisen 

van de MFA-gebruikers en zij tevreden zijn? 
• Welke wensen hebben de MFA-gebruikers dat als het gebouw daar maximaal aan voldoet de 

gebruikers meer dan tevreden zijn? 

Op basis van de opgestelde ideaalprogramma's voor zowel de MFA-gebruikers 
afzonderlijk als de gehele MFA kan het ruimtelijk-functioneel PvE worden 
opgesteld. Het ruimtelijk-functioneel PvE maakt onderdeel uit van het totale PvE. 
In het ruimtelijk PvE wordt de soort, het aantal en de omvang van de benodigde 
ruimten bepaald. In het functioneel PvE wordt de gebouwfilosofie vastgelegd en 

worden principe keuzes gemaakt ten aanzien van de clustering van ruimten en de gewenste relaties van 
ruimten onderling. Hiervoor worden functie- en relatiediagrammen opgesteld. Hierin wordt duidelijk wat 
wenselijk is met betrekking tot de situering van ruimten en functies ten opzichte van elkaar en welke 
zones in een gebouw kunnen worden onderscheiden. Op basis hiervan kan de architect in een later 
stadium de ruimtelijke indeling van het gebouw bepalen. 

Aandachtspunt voor de projectmanager bij het opstellen van het PvE is om een balans te vinden tussen de 
belangen van alle MFA-gebruikers en voor elke partij een zo gunstig mogelijk PvE op te stellen. Uit 
onderzoek van Yu, et al. (2007) blijkt namelijk dat dit bij draagt aan het succes van het PvE. (Yu, et al., 2007) 

Een voorbeeld van een inhoudsopgave van een ruimtelijk-functioneel PvE is terug te vinden in bijlage 12 
Hierin is met arceringen aangegeven welke onderdelen betrekking hebben op flexibiliteit en 
multifunctionaliteit. Dit voorbeeld kan door de projectmanager als checklist in het project worden ingezet. 

7.3.2 Flexibiliteit in het PvE 
Geadviseerd wordt een apart hoofdstuk 'flexibiliteit van de MFA' op te nemen in het PvE waarin alle 
wensen en eisen met betrekking tot flexibiliteit en multifunctionaliteit worden beschreven. In bijlage 12 is 
een inhoudsopgave weergegeven waarin beschreven staat welke punten moeten worden behandeld. 

-------
Workshop 

flexibiliteit (I en G) 
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Door middel van een bijeenkomst in workshopvorm wordt de flexibiliteit van het 
gebouw besproken. Dit is de input voor de projectmanager om het hoofdstuk 
'flexibiliteit van de MFA' in het PvE te kunnen schrijven. Bij deze workshop zijn de 
besturen en een vertegenwoordiging van de MFA-gebruikers betrokken. 
Wat besproken wordt tijdens deze workshop gaat een stap verder dan de 
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algemene uitgangspunten welke in de workshops in de initiatieffase zijn beschreven. Door middel van 
deze workshop worden door de projectmanager samen met de MFA-gebruikers de verschillende vormen 
van flexibiliteit, zoals beschreven in paragraaf 5.4, behandeld en bekeken welke vormen van flexibiliteit 
gewenst worden. Bovendien worden uitgangspunten beschreven met betrekking tot flexibiliteit van 
gebouwonderdelen en flexibiliteit op ruimtelijk organisatieniveaus. Hieronder worden deze aspecten 
beschreven. De rol die de projectmanager bij deze workshop in moet nemen, is vergelijkbaar met de rol 
van "game-master", zie paragraf 7.2.2. (Simon, 2006) 
In aansluiting op de literatuur kan gesteld worden dat ook deze workshop kan bijdragen aan het succes 
van de definitiefase en het PvE, zie paragraaf 7.3.1. (Yu, et al., 2007) 

In onderstaande opsomming wordt een gebouw onderverdeeld in vijf gebouwonderdelen. Per 
gebouwonderdeel worden voorbeeld eisen beschreven welke in een PvE op kunnen worden genomen 
voor de beschrijving van de flexibiliteit van het betreffende gebouwonderdeeL Hiervoor kan een aparte 
pa rag raaf worden ingericht. 

• Flexibiliteit van de fundering: "De fundering dient een overcapaciteit te hebben om in de toekomst 
een bouwlaag toe te kunnen voegen." 
Of: "De fundering dient dusdanig te worden ontworpen dat uitbreidbaarheid in horizontale zin 
mogelijk is." 

• Flexibiliteit van de constructie: "De constructie dient, waar relevant, een zo groot mogelijke 
flexibiliteit in het plaatsen en verplaatsen van scheidingswanden mogelijk te maken" 
Of: "De constructie dient zodanig ontworpen te worden dat uitbreidbaarheid in horizontale en 
verticale zin mogelijk is." 

• Flexibiliteit van de installaties: "V ooreen goed functionerende compartimentering is het 
noodzakelijk dat de afzonderlijke gebouwdelen beschikken over zelfstandig te gebruiken en te 
regelen installaties ten behoeve van beveiliging, verwarming, stroomvoorziening en verlichting van 
het gebouw." 
Of: "De lichtinstallatie dient zodanig flexibel te worden ontworpen dat bij wijziging van de ruimte
indelingen bij de gekozen stramien breedte, minimale aanpassingen aan de lichtinstallatie vereist 
zijn." 

• Flexibiliteit van de buitenschil: "De buitenschil moet dusdanig ontworpen worden dat bij een 
functieverandering van het gebouw van een onderwijs- naar een woonfunctie deze zonder of met 
minimale aanpassingen voldoet." 
Of: "De buitenschil dient dusdanig ontworpen te worden dat volume-uitbreiding in horizontale zin 
mogelijk is." 

• Flexibiliteit van het inbouwpakket: "Het inbouwpakket van de speellokalen moet dusdanig 
ontworpen zijn dat deze ruimten geschikt zijn voor zowel spelen als theatervoorstellingen." 
Of: "Plan fonds dienen tegen een geringe investering aangepast te kunnen worden ten behoeve van 
het verwijderen of verplaatsen van binnenwanden." 

Onderstaande opsomming verdeelt een gebouw in vijf ruimtelijke organisatieniveaus. ln het PvE kan een 
aparte paragraaf worden ingericht om per ruimtelijk organisatieniveau de flexibiliteit en/of 
multifunctionaliteit te beschrijven. In onderstaande opsomming wordt per ruimtelijk organisatieniveau 
uitgelegd wat hieronder wordt verstaan en worden per niveau voorbeeld eisen beschreven welke in het 
PvE kunnen worden opgenomen. 

• Flexibiliteit van de locatie: Alle op één terrein gevestigde delen van een instelling en het 
bijbehorende omliggende gebied. Voorbeeld: de gehele MFA met bijbehorende grond. 
Voorbeeld eis: "Het gebouw dient dusdanig gesitueerd te worden dat uitbreiding in horizontale zin 
mogelijk is." 

• Flexibiliteit van de gebouwschillen: Een aantal ruimten of ruimtegroepen behorende bij één of 
meerdereMFA-gebruikers met eenzelfde toegankelijkheid (toegankelijk voor alle gebruikers, 
toegankelijk voor één gebruiker, wel/niet toegankelijk voor publiek). Voorbeelden hiervan zijn 
een gemeenschappelijke schil of een individuele schil. 
Voorbeeld eis: //De entree en de ontvangstruimte van de MFA wordt gebruikt door basisschool X, 
basisschoolYen de BSO." 
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• 

Of: "De gemeenschappelijke ruimten dienen zoveel mogelijk centraal te worden gesitueerd, zodat 
zij voor alle participanten goed bereikbaar zijn." 
Flexibiliteit van de compartimenten: Een aantal ruimten of ruimtegroepen behorende bij één 
MFA-gebruiker. Voorbeelden hiervan zijn het schoolgedeelde of het gedeelde voor de 
kinderopvang. 
Voorbeeld eis: "De individuele ruimten van basisschool X zijn niet toegankelijk voor derden." 
Of: "Het onderwijsgedeelte dient zodanig te worden ontworpen dat toekomstige onderwijsvormen 
niet door het gebouw worden belemmerd." 
Flexibiliteit van de ruimtegroepen: Een groep ruimten die rechtstreeks op elkaar moeten 
aansluiten. Voorbeeld: groepering klaslokalen of ruimten die schakelbaar moeten zijn. 
Voorbeeld eis: "De klaslokalen voor basisschool X moeten schakelbaar zijn met de naastgelegen 
gang." 
Of: "De speellokalen moeten multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk maken voor 
bewegingsonderwijs in de onderbouw en plenaire vergaderingen en bijeenkomsten." 
Flexibiliteit van de ruimten: Omvattende een groep handelingen die in één ruimte plaats 
moeten vinden. Voorbeelden hiervan zijn een klaslokaal of multifunctionele ruimte. 
Voorbeeld eis: "Een klaslokaal moet tevens gebruikt kunnen worden als vergaderruimte." 
Of: "Een klaslokaal moet mogelijkheden bieden tot zowel het werken in hoeken als tot 
kringactiviteiten en klassikaal onderwijs." 

Na afronding van de workshop kan de projectmanager de uitkomsten van deze 
workshop gebruiken om varianten op te stellen voor de flexibiliteit van de MFA 
welke later in de ontwerpfaze zullen worden onderzocht door het ontwerpteam. 
Hiervoor kan hij gebruik maken van de begrippen van de vormen van flexibiliteit 
in paragraaf 5.4 en de onderverdeling van flexibiliteit in gebouwonderdelen en 

ruimtelijke organisatieniveaus. 

De varianten geven aan over welke flexibiliteit een MFA minimaal moet beschikken om de beoogde 
samenwerking te ondersteunen en aan de wensen en eisen van de MFA-gebruikers te voldoen. Daarnaast 
geven de varianten verschillende mogelijkheden aan hoe de beoogde samenwerking tussen de MFA
gebruikers kan worden ondersteund door de toepassing van flexibiliteit in het ontwerp van de MFA. 
Door middel van de varianten wordt een bandbreedte aangegeven waar de flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van de MFA minimaal en maximaal aan moet voldoen. 

7.3.3 Het concept en definitief PvE 
Nu de hoofdstukken 'ruimtelijk-functioneel PvE' en 'flexibiliteit van de MFA' zijn 
opgesteld kan het concept PvE worden afgerond door de technische eisen te 
beschrijven in het hoofdstuk 'technisch PvE'.In bijlage 12 wordt een voorbeeld 
van een inhoudsopgave weergegeven waarin duidelijk wordt wat in dit 
hoofdstuk beschreven dient te worden. 

Het Technisch PvE is geheel gearceerd omdat dit, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, integraal verbonden 
is aan de uitgangspunten betreffende ruimtelijke flexibiliteit welke in het hoofdstuk 'ruimtelijk
functioneel PvE' en het hoofdstuk 'flexibiliteit van de MFA' zijn beschreven. De keuzen die hierin reeds 
gemaakt zijn, hebben hun weerslag op de technische uitwerking van het gebouw. 

Nadat het concept PvE is afgerond wordt het aan de MFA-gebruikers en de 
opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd. Zij beslissen of het PvE voldoet. 
In principe ligt het definitief PvE onherroepelijk vast. Echter, het kan voorkomen 
dat gedurende de ontwerpfase bepaalde eisen financieel of technisch niet 
haalbaar blijken waardoor van het PvE moet worden afgeweken. De MFA

gebruikers zullen dan over het algemeen op andere punten concessies moeten doen om de gewenste 
ontwerpoplossingen te kunnen behouden. Het PvE wordt dan weer aangepast aan de gemaakte keuzen in 
de ontwerpfase. Op deze manier vindt een continue koppeling plaats tussen het PvE en het ontwerp. De 
projectmanager is hiervoor verantwoordelijk. 
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7.4 De positie van flexibiliteit in de ontwerpfase 
Op basis van het PvE dat in de definitiefase is opgesteld kan de MFA ontworpen worden. Deze paragraaf 
beschrijft de stappen in de ontwerpfase van het procesmodel welke betrekking hebben op de flexibiliteit 
en multifunctionaliteit van een MFA. Een projectmanager heeft in deze fase een beperkte inhoudelijke 
inbreng. De projectmanager draagt zorg voor het betrekken van de gebruikers bij de ontwerpfase en 
toetst continu of het ontwerp voldoet aan het PvE. Ondanks de beperkte inhoudelijke inbreng van een 
projectmanager kan hij toch sturing geven aan het ontwerp en aan de flexibiliteit van het gebouw. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de flexibele ontwerpoplossingen welke zijn opgesomd in 
paragraaf 5.5. Deze ontwerpoplossingen geven mogelijkheden aan hoe flexibiliteit in een ontwerp 
vormgegeven kan worden. Deze kunnen worden gebruikt als inspiratiebron en kunnen richting geven aan 
een ontwerp. De lijst is niet uitputtend. Een ontwerpteam kan heel andere ontwerpoplossingen 
aandragen welke ook flexibiliteit in een ontwerp brengen. 

7.4. 1 Het Voorontwerp 

In de definitiefasezijn in het PvE door de projectmanager varianten 
beschreven voor de flexibiliteit van de MFA. Het ontwerpteam dient deze 
varianten te onderzoeken en een voorstel te doen voor de keuze van een van 
de varianten welke volgens hen zowel aan de wensen en eisen voldoet en 
tevens het meest gunstig is in kwaliteit, functionaliteit, levensduurkosten en 
eventueel opbrengsten. Het ontwerpteam zal hun keuze voorleggen aan de 

MFA-gebruikers en de opdrachtgever zodat zij hier goedkeuring over kunnen geven. Aan de hand van de 
keuze voor een variant van flexibiliteit van de MFA kan vervolgens het ontwerpen van de bouwkundige, 
constructie en installatietechnische opzet op VO-niveau worden gestart. 

I 
Ontwerpen 

bouwkundige 
opzetVO 

Op basis van de gekozen variant voor flexibiliteit en multifunctionaliteit van de 
MFA en het PvE dat in de definitiefase is opgesteld, wordt een bouwkundige 
opzet van de MFA ontworpen. De ontwerpkeuzen en uitgangspunten die 
gemaakt en opgesteld worden, worden 'voorlopig' vastgelegd. 

De architect moet voor het ontwerpen van de bouwkundige opzet op VO-niveau uitspraken doen over de 
volgende punten: 

I 

• De verschijningsvorm van het gebouw 
• Het aantal bouwlagen 
• Het opdelen van het gebouw in delen/compartimenten 
• De situering van de gebouwdelen ten opzichte van elkaar 
• De situering van ruimten en functies ten opzichte van elkaar 

Ontwerpen 
constructie opzet 

vo 

In deze stap worden de ontwerpkeuzen betreffende de constructie van de MFA 
'voorlopig' vastgelegd en verwerkt in een ontwerp. Aandachtspunt hierbij is dat 
deze ontwerpkeuzen moeten voldoen aan het PvE en dat deze de gewenste 
flexibiliteit van de MFA mogelijk maken. 

Op de volgende punten moeten door de constructeur, in samenspraak met de architect en 
installatieadviseur, voorstellen worden gedaan: 

• Principe van de draagstructuur, denk bijvoorbeeld aan: 
Het toepassen van dragende binnenwanden. 
Het toepassen van een kolommenstructuur met daartussen verplaatsbare binnenwanden. 

• De toe te passen stramienmaat 
• De verdiepingshoogten 
• De funderingsprincipes 
• De positie van de vaste elementen 
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I 
Ontwerpen 

insta llatietech. 
opzetVO 

Naast een ontwerp voor de bouwkundige en constructie opzet wordt een 
ontwerp gemaakt voor de installatietechnische opzet van de MFA. Dit gebeurt in 
eerste instantie tevens op VO-niveau en beperkt zich tot het aangeven van 
principes en concepten en het aangeven van de voedende installaties en 
hoofdleidingen. De ontwerpkeuzen die in deze stap worden gemaakt worden 

'voorlopig' vastgelegd. 

Op de volgende punten moeten door de installatieadviseur, in samenspraak met de architect en 
constructeur, voorstellen worden gedaan: 

• Keuze energievoorzieningconcept, bijvoorbeeld: 
Het toepassen van betonkernactivering. 

• Zonering van de installatietechnische infrastructuur, denk bijvoorbeeld aan: 
Voor alle gebouwdelen één centrale voorziening. 
Voor elk gebouwdeel een aparte voorzieningen. 

• De keuze van concepten en het aangeven van de hoofdleidingen met betrekking tot: 
Waterinstallaties, koud en warm 
Warmtedistributie centrale verwarming 
Luchtbehandeling, ventilatie en afzuiging 
Centrale elektrotechnische voorzieningen 
Lichtinstallatie 
!CT-voorzieningen 

In het VO worden de bouwkundige, de constructie en de installatietechnische 
opzet samengevoegd en verwerkt tot een integraal ontwerp. Voor het vaststellen 
van het VO worden door het ontwerpteam tekeningen geproduceerd. Deze 
tekeningen worden getoetst aan het PvE en op haalbaarheid. Een overzicht van 
de stukken die moeten worden aangeleverd is terug te vinden in DNR-STB 2005. 

Op basis van de tekeningen wordt door de projectmanager een fasedocument opgesteld waarin wordt 
beschreven welke ontwerpkeuzen tot op dat moment gemaakt zijn, welke uitgangspunten gesteld zijn en 
wat er in de DO-fase moet gebeuren. 

7.4.2 Het definitief ontwerp 

Na de goedkeuring van het VO wordt de DO-fase gestart. In deze fase wordt het VO verder uitgewerkt en 
worden de gemaakte ontwerpkeuzen vastgesteld. Dit betekent dat de bouwkundige, de constructie en de 
installatietechnische opzet verder uitgewerkt worden tot op DO-niveau en dat deze onherroepelijk 
worden vastgesteld. In de DO-fase komen tevens een aantal verwante onderwerpen aan de orde. De 
onderwerpen die relatie hebben met de flexibiliteit van het gebouw worden hieronder kort beschreven. In 
het procesmodel staan deze stappen naast elkaar omdat over deze onderwerpen tegelijkertijd moet 
worden nagedacht. Ondanks het feit dat deze onderwerpen in het procesmodel onder de stappen staan 
waar de bouwkundige, constructie en installatietechnische opzet worden vastgesteld, hebben deze 
onderwerpen wel degelijk een relatie met deze keuzes voor het ontwerp. Deze onderwerpen dienen in de 
ontwerpfase integraal aan de orde te komen. Het is zaak voor de projectmanager hierop aan te sturen. 
Daarnaast dient te worden gemeld dat voor deze onderwerpen reeds in het PvE uitspraken zijn gedaan. 
Deze onderwerpen zullen tijdens de workshop over flexibiliteit in de definitiefaseaan de orde moeten 
komen. 

· Schakelbaarheiden 
bemetering 
installaties 
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Allereerst worden principe uitspraken gedaan betreffende de schakelbaarheiden 
bemetering van de installaties. Gezien het feit in een MFA een aantal 
verschillende gebruikers onderdak vinden en het gebouw in een aantal 
compartimenten kan worden opgedeeld, kan het wenselijk zijn de installaties per 
gebruiker of per gebouwdeel te kunnen aansturen en te bemeteren. 
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punten elektra, 

data en ICT 

Bepalen verlichting 
ruimten 
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Een volgende onderwerp dat besproken moet worden is het principe hoe data, 
electra en ICT aangesloten worden. De uitwerking hiervan vindt plaats in de 
bestekfase. Het is echter wenselijk hierover reeds uitspraken te doen in de DO
fase. De wijze waarop elektra, data en ICT is aangesloten in een ruimte en de 
plaats van deze aansluitpunten bepaald de indelingsflexibiliteit van een ruimte. 

Ook de plaatsing van de verlichtingsarmaturen in een ruimte is bepalend voor de 
indelingsflexibiliteit van een ruimte. Het is daarom noodzakelijk hier in deze fase 
uitspraken over te doen en de principes vast te leggen zodat het in de bestekfase 
kan worden uitgewerkt. 

Voor het DO worden door het ontwerpteam tekeningen geproduceerd. 
Verwezen wordt naar DNR-STB 2005 voor een overzicht van welke stukken dit 
zijn. Met het DO ligt het ontwerp van de MFA onherroepelijk vast en is de 
haalbaarheid ervan getoetst. Op basis van het DO wordt door de projectmanager 
eenzelfde fasedocument opgesteld als bij het VO. Aansluitend hierop kan met de 

bestekfase worden gestart. In de bestekfase vindt een verdere uitwerking plaats van het DO. Een 
onderdeel van de bestektas is bijvoorbeeld de materialisatie van het gebouw en haar onderdelen. 

7.5 Resumé 
In het in hoofdstuk 6 opgestelde procesmodel worden stappen weergegeven met een oranje omkadering. 
Deze oranje omkadering betekent dat op deze momenten flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA 
aan de orde komt. Hiermee is de afweging van de flexibiliteit en mulrtifunctionaliteit geïntegreerd in het 
procesmodeL In dit hoofdstuk zijn deze momenten verder uitgewerkt. 

Er wordt bijvoorbeeld aangegeven welke aandachtspunten gelden bij de stappen. Ook worden 
checklisten gegeven welke tijdens deze stappen doorlopen moeten worden om tot een voldoende 
resultaat te komen. Daarnaast wordt bij de op te stellen documenten een voorbeeld van een 
inhoudsopgave gegeven die een projectmanager als inspiratiebron en checklist kan gebruiken. In deze 
inhoudsopgaven wordt met een arcering aangegeven in welke paragrafen of hoofdstukken aandacht 
wordt besteed aan flexibiliteit en multifunctionalriteit van de MFA. 

In dit hoofdstuk wordt bij een aantal momenten aangegeven dat deze aansluiten op de literatuur. 
Bijvoorbeeld bij de twee workshops welke door de projectmanager in de definitiefasemoeten worden 
georganiseerd. Geconcludeerd kan worden dat deze stappen volgens de literatuur juist zijn. 
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8.1 Inleiding 
In hoofdstuk 6 is een procesmodel opgesteld voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van een MFA
project. Hierbij is speciale aandacht besteed aan de positie van flexibiliteit en multifunctionaliteit van het 
gebouw in het procesmodeL Dit procesmodel wordt zowel intern bij de projectmanagers van Brink Groep 
als extern bij experts gevalideerd om de juistheid en bruikbaarheid ervan te toetsen. 
In paragraaf 8.2 worden de uitkomsten van de interviews met projectmanagers van Brink Groep 
beschreven. In paragraaf 8.3 is een SWOT-analyse opgesteld op basis van interviews met externe experts. 

8.2 Interne face-validation van het procesmodel 
Het procesmodel is opgesteld voor de projectmanagers van Brink Groep. Om de bruikbaarheid van het 
procesmodel voor Brink Groep te valideren is bij deze groep een aantal interviews afgenomen. Zij zijn 
namelijk de toekomstige gebruikers van het procesmodeL De volgende personen zijn geselecteerd omdat 
zij ervaring hebben met MFA-projecten of ervaring hebben met het voeren van projectmanagement in de 
initiatief-, definitie- of ontwerpfase: 

• Dhr. D. Erkel, projectmanager; 
• Mevr. N. Heeren, projectmanager; 
• Dhr. A. Heitbrink, projectmanager; 
• Dhr. G. Hendriksen, senior projectmanager; 
• Dhr. J. Ponte, projectmanager. 

Tijdens de interviews zijn vragen gesteld over de volledigheid en juistheid van het procesmodel, de 
bruikbaarheid van het procesmodel en het gebruik van het procesmodeL Tevens is gevraagd naar sterke 
en zwakke punten van het procesmodeL In deze paragraaf worden de uitkomsten van deze interne face
validation beschreven. 

8.2.1 De bruikbaarheid van het procesmodel 

De belangrijkste conclusie welke uit de interne validat·ie kan worden getrokken, is dat het procesmodel 
goed bruikbaar is. Dit stellen de projectmanagers van Brink Groep unaniem. Het procesmodel is positief en 
enthousiast ontvangen door de projectmanagers van Brink Groep en zij hebben aangegeven het model te 
kunnen en willen gebruiken in een MFA-project. Hoewel volgens de projectmanagers in de praktijk een 
totstandkomingproces van een MFA nooit hetzelfde en 'ideaal' verloopt, wordt met het procesmodel 
gestreefd naar het ideale verloop ervan. Het geeft een ideaalbeeld van hoe het totstandkomingproces van 
een MFA zou moeten verlopen. Met het procesmodel worden volgens de projectmanagers zoveel 
mogelijk zaken afgedaan waardoor de kans op succes van een MFA-project wordt vergroot. 

De geïnterviewde projectmanagers benoemen de volgende sterke punten van het procesmodel: 
• Het procesmodel is volledig en uitputtend. Het model dekt de volledige lading van de praktijk. 
• Het procesmodel is een logisch geheel, de volgorde en de structuur van het procesmodel zijn 

juist en de beslismomenten en de momenten waarflexibiliteit en multifunctionalitei't aan de 
orde komt, zijn correct. 

• Met het procesmodel wordt diepgang geboden op de onderwerpen flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van een MFA. Met name in de definitiefase is deze diepgang wenselijk en is 
deze correct weergegeven in het procesmodeL 

• Voor projectmanagers is het procesmodelleesbaar en goed te begrijpen. 
• Met het procesmodel wordt een handvat geboden aan de projectmanager van Brink Groep 

voor het begeleiden van een MFA-project. 
• Positief aan het procesmodel is dat het is aan te passen aan een project. Elk project kent andere 

karakteristieken en risico's en het procesmodel kan hierop worden aangepast. Het model is dus 
flexibel in gebruik. 
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8.2.2 Opmerkingen op het procesmodel 

Naast de positieve uitspraken en sterke punten worden door de projectmanagers een aantal opmerkingen 
geplaatst. Deze opmerkingen worden hieronder beschreven. 

• Door de projectmanagers wordt aangegeven dat het selecteren van een projectmanagement
bureau ook eerder kan plaatsvinden dan het procesmodel weergeeft. Bijvoorbeeld op het 
moment dat er nog geen business case bekend is en dat de randvoorwaarden voor het project 
nog niet vastgesteld zijn. In dit onderzoek is uitgegaan van een standaard verloop van het 
project zoals dit in de literatuur beschreven wordt. Het procesmodel is voldoende flexibel om 
hier van af te wijken en aan te passen aan het betreffende MFA-project. Dit leidt daarom niet 
tot een aanpassing van het procesmodeL Wel is deze mogelijkheid tekstueel toegevoegd. 

• Door de experts wordt de kanttekening geplaatst dat het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst op een zeer vroeg moment in het procesmodel is geplaatst. 
Daarnaast stellen zij dat de stappen met betrekking tot het vastleggen van de beheervariant en 
de eigendomsverhouding tevens vroeg in het procesmodel worden doorlopen. In de praktijk 
zal het echter lastig zijn deze stappen te kunnen doorlopen en beslissingen vast te leggen. 
MFA-gebruikers willen zich in een vroege fase waarin nog veel' onduidelijkheden zijn nog niet 
verbinden aan een project. Deze kanttekening dient een projectmanager als aandachtspunt in 
het proces mee te nemen. Er wordt echter geen aanpassing aan het procesmodel gedaan 
omdat het vroeg in een proces doorlopen van deze stappen wel ideaal is en hiermee aansluit op 
de weergave van een ideaalbeeld door het procesmodeL 

• Aangegeven wordt dat de selectie van het ontwerpteam in de ontwerpfase op twee manieren 
kan geschieden. De eerste manier is weergegeven in het procesmodeL Deze is juist maar de 
volgende manier kan ook. Gekozen kan worden de architect eerder te selecteren dan de 
adviseurs en wel tegen het einde van de definitiefasevoor afronding van het PvE. Dit heeft 
geleid tot een toevoeging van deze manier in de tekst in hoofdstuk 6 en een beschrijving van 
de voordelen hiervan. 

• In eerste instantie was in het processchema van de ontwerpfase een stap opgenomen met de 
titel: 'bepalen vaste en flexibele functies'. Deze stap was geplaatst voor de stap: 'Ontwerpen 
ruimtelijke indeling gebouw'. Uit de validatie blijkt dat deze stap geen toegevoegde waarde 
heeft omdat deze bepaling reeds in het PvE is beschreven. Deze stap is dan ook verwijderd uit 
het processchema. 

• Tevens wordt gesteld dat het bl'ok met onderwerpen, dat weergegeven is in het processchema 
van de ontwerpfase bij het DO, te laat aan de orde komt. In eerste instantie dienen met 
betrekking tot deze onderwerpen in het PvE uitspraken te worden gedaan. Deze onderwerpen 
moeten tijdens de workshop flexibiliteit in de definitiefaseaan de orde komen. Daarnaast 
dienen deze onderwerpen integraal te worden meegenomen vanaf het begin van de 
ontwerpfase. Dit heeft geleid tot het plaatsen van deze opmerking in de tekst van hoofdstuk 7. 

• In het processchema van de ontwerpfase ontbreekt volgens de experts de stap 'Toetsing aan 
het PvE' na het opstellen van de documenten voor het DO. Dit heeft geleid tot een toevoeging 
van deze stap in het processchema. 

• Een algemene kanttekening welke volgt uit de validatie is de volgende: Wat moet je doen 
wanneer een MFA-gebruiker zich terugtrekt uit het project of wanneer een MFA-gebruiker 
wordt toegevoegd aan het project? De vraag is hoe "flexibel" het procesmodel is om hierop in 
te kunnen spelen? Naar mijn mening is het procesmodel voldoende flexibel om op een 
dergelijke verandering in het proces in te kunnen spelen. De projectmanager wordt 
geadviseerd een aantal stappen terug te doen in het procesmodeL Geadviseerd wordt om de 
stappen om te komen tot het voorgaande document opnieuw te doorlopen. De 
projectmanager lkan naar eigen inzicht stappen overslaan of stappen in een versneld tempo 
doorlopen. Bovendien dient opnieuw aandacht besteed te worden aan het 
samenwerkingsproces tussen de MFA-gebruikers. 
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8.3 Externe face-validation van het procesmodel 
Om de juistheid van het procesmodel te valideren is een aantal interviews afgenomen bij experts op het 
gebied van projectmanagement bij MFA-projecten. Daarvoor is allereerst gezocht naar personen die 
ervaring hebben met projectmanagement en die daarnaast ervaring hebben met het ontwikkelen van een 
MFA. Gezocht is naar personen van buiten Brink Groep zodat objectief naar het procesmodel wordt 
gekeken. De volgende personen zijn geïnterviewd: 

• Mevr. J. van Ganzewinkel, JVG Bouwconsult te Rijen: Op 14 oktober 2008 is Juliette van 
Ganzewinkel geïnterviewd. Zij heeft haar eigen onderneming JVG Bouwconsult te Rijen en 
begeleidt en adviseert van daaruit projecten en opdrachtgevers bij alle fasen van het 
bouwproces. Zij is vanuit de woningcorporatie Leyakkers betrokken als projectmanager bij het 
project Brede School Goirle. 

• Dhr. G. Slappendel, Roeleveld-Sikkes ArchitectsteDen Haag: Op 17 oktober 2008 is Gerwin 
Slappendel geïnterviewd. Hij is directielid en projectmanager bij Roeleveld-Sikkes Architects te 
Den Haag . Hij is expert op het gebied van projectmanagement en kan vanuit zijn architectuur 
achtergrond een goede link leggen tussen de wensen en eisen van gebruikers en 
opdrachtgevers en het ontwerp van een gebouw. Hij is betrokken bij het project MFA Oude Tol 
te Reeuwijk en heeft daarin de rol van vertegenwoordiger en adviseur van de drie primaire 
onderwijsinstellingen. 

• Dhr. E. Sprengers, Esracon BV te Maastricht: Op 14 oktober 2008 is Eef Sprengers geïnterviewd. 
Hij is werkzaam bij Esracon BV te Maastricht en treedt van daaruit op als partner van een 
opdrachtgever en adviseert de opdrachtgever bij projecten. Daarnaast begeleidt hij projecten 
vanaf het initiatief tot overdracht. Hij is als projectmanager betrokken bij de ontwikkeling van 
een MFA te Margraten. 

8.3.1 SWOT-anafyse op basis van de externe face-vafidation 

In deze su bparag raaf is een SWOT -analyse (S trengths, We a knesses, Opportu n ities, Th reats) gemaakt welke 
op basis van de externe face-validation met de bovengenoemde experts is opgesteld.ln biij lage 14 zijn alle 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen opgesomd welke volgen uit de externe interviews. In deze 
subparagrafen worden de belangrijkste conclusies uit de SWOT-analyse beschreven. 

Sterke punten 

Uit de face-validation en de daarbij behorende SWOT-analyse kan geconcludeerd worden dat het 
procesmodel een weerbarstig en iteratief totstandkomingproces van een MFA op een klinische en 
theoretische wijze weergeeft. Dit maakt het mogelijk het procesmodel als leidraad en 
communicatiemiddel in te zetten in de praktijk. Hierdoor krijgen de projectmanager en de 
projectbetrokkenen vat op het proces, wat ten goede komt aan de structuur en doorstroom van het 
proces. De hoofdlijnen van het procesmodel zijn bovendien inzetbaar voor ieder MFA-project. Het 
procesmodel geeft een helder beeld van de beslismomenten in het totstandkomingproces en geeft deze 
in de juiste volgorde weer. Het is daarnaast goed dat volgens het procesmodel in een vroeg stadium 
aandacht besteed wordt aan: de randvoorwaarden van het project in een business case, de samenwerking 
tussen de MFA-gebruikers, de beheervariant en eigendomsverhouding en flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van het gebouw. 

Zwakke punten 

Wat uit de face-validation naar voren komt is dat het procesmodel te rechtlijnig en formeel is 
weergegeven in verhouding tot het iteratieve karakter van het totstandkomingproces van een MFA. 
Daarbij wordt in het procesmodel geen rekening gehouden met de politieke en maatschappelijke context 
van een MFA-project. Een stap die ontbreekt in het procesmodel is het doen van locatieonderzoek en het 
maken van een locatiekeuze. Dit is een bepalende stap voor het ontwerp van het gebouw. Bij de 
belangrijke documenten die worden opgesteld volgens het procesmodel is daarnaast niet aangegeven 
waar men deze aan moet toetsen en wat wordt beslist. Doordat de schema's van de verschillende fasen 
lineair achter elkaar worden geplaatst, wordt volgens het procesmodel in de initiatief- en definitiefase 
geen aandacht besteed aan het ontwerp van het gebouw. Geconcludeerd wordt dat dit juist van belang is 
in een MFA-project en dat het goed is al in een vroeg stadium een architect bij het project te betrekken. 
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Een laatste zwakt punt is dat de benaming van sommige stappen uit de ontwerpfase niet volgens DNS 
2005 STB is. Dit heeft geleid tot een aanpassing van een aantal stappen uit het procesmodel van de 
ontwerpfase. 

Kansen 

Gemeenten nemen vaak het initiatief om een MFA te ontwikkelen of nemen het initiatief van bijvoorbeeld 
een schoolbestuur over. De gemeente heeft dan ook vanaf het begin de regierol in handen. Het is voor 
gemeenten echter vaak lastig om in MFA-projecten het kritieke pad te volgen. Zij zullen dan ook in een 
vroege planfase een projectmanagementbureau in huren om het proces te begeleiden. Gezien het feit het 
procesmodel goed bruikbaar is voor projectmanagementbureaus is het mogelijk het procesmodel in een 
vroeg stadium in de praktijk in te zetten en het totstandkomingproces van een MFA aan de hand van het 
procesmodel al in een vroeg stadium te sturen en te begeleiden. Met het inzetten van het procesmodel in 
de praktijk worden in de juiste fase, de juiste onderwerpen behandeld en worden deze op het juiste 
detailniveau ingestoken. Kansen die het procesmodel nog beter praktisch inzetbaar maken zijn het 
toevoegen van een tijdschema met daarin de hoofddeadlines en het betrekken van een architect vanaf de 
visievorming in de initiatieffase. 

Bedreigingen 

Een eerste bedreiging welke uit de face-validation volgt is dat in de praktijk het totstandkomingproces 
van een MFA een sterk iteratief en weerbarstig proces is dat wel op hoofdlijnen in stappen is weer te 
geven maar niet is in te kaderen zoals dit gedaan is in het procesmodeL Bovendien is elk MFA-project 
anders en zal het procesmodel moeten worden aangepast op de aard en karakteristieken van de 
betreffende projecten. Het procesmodel is redelijk gedetailleerd uitgewerkt in stappen. Vanuit 
projectmanagementoogpunt is dit ideaal. Het iteratieve karakter van een MFA-project kan het maken van 
stappen echter tegen werken en een proces remmen. Het iteratieve en weerbarstige karakter van het 
totstandkomingproces van een MFA maakt het daarnaast lastig beslissingen vast te leggen, wat vanuit 
projectmanagementoogpunt wenselijk is. 

8.4 Resumé 
In dit hoofdstuk is de validatie van het procesmodel beschreven. Toetsing heeft plaatsgevonden op basis 
van 'face-validation' waarbij experts zijn geïnterviewd. Allereerst is intern gevalideerd bij Brink Groep of 
het procesmodel correct en bruikbaar is. Hiervoor zijn vijf projectmanagers geïnterviewd. Naast het feit 
dat gesteld wordt dat het procesmodel bruikbaar en volledig is, zijn opmerkingen geplaatst waarbij een 
aantal hebben geleid tot een aanpassing van het rapport en het procesmodeL 

Daarnaast heeft een externe validatie plaats gevonden waarmee getoetst is of het procesmodel juist is. Er 
zijn drie experts van buiten Brink Groep geïnterviewd. Op basis van de uitkomsten van de interviews is een 
SWOT-analyse gemaaktin dit hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies beschreven die volgen uit deze 
SWOT-analyse. 

Algemene conclusie die getrokken kan worden uit dit hoofdstuk is dat het procesmodel een praktisch 
inzetbaar model is dat als communicatiemiddel toegevoegde waarde kan bieden aan het 
totstandkomingproces van een MFA. Zowel uit de interne als de externe validatie blijkt dat het 
procesmodel volledig en juist is. 
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9.1 Inleiding 
Brink Groep is een bedrijf dat gericht is op kennisontwikkeling. Het delen van kennis en het inbrengen van 
vernieuwde kennis en ideeën staat binnen Brink Groep centraal. Hiervoor heeft Brink Groep een 
Kennismanagementplan opgesteld. In dit Kennismanagementplan is omschreven welke doelen op het 
gebied van kennisontwikkeling worden gesteld en hoe de beoogde doelen bereikt kunnen worden. 
Het procesmodel dat is opgesteld in hoofdstuk 6 is een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling (een 
innovatie) met nieuwe kennis voor Brink Groep. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Brink Groep het 
procesmodel kan implementeren in de organisatie en de kennis kan verspreiden onder de 
projectmanagers. Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van het boek 'Diffusion of innovations' van 
Rogers (1995). Voor een beschrijving van deze literatuur wordt verwezen naar bijlage 15. 
Daarnaast is het Kennismanagementplan van Brink Groep bestudeerd en is zitting genomen bij een 
Kennis Informatie Management-overleg (KIM-overleg) waar met de 'kennismakelaars' (projectmanagers 
van de business unit BM-HA) over de implementatie van het procesmodel is gediscussieerd. 

9.2 De innovatie en het 'social system' 
Voor het verspreiden van een innovatie worden door Rogers (1995) vier elementen onderscheiden. Deze 
elementen zijn in bijlage 15 beschreven . De elementen 'innovation' en 'social system' zijn in deze 
paragraaf beschreven. 

9.2.1 Het procesmodel als innovatie 

Rogers (1995) beschrijft het element 'innovation', zie bijlage 15. De in novatie welke in dit onderzoek 
centraal staat, is het procesmodel dat is opgesteld in hoofdstuk 6. Het procesmodel is in die zin een 
in novatie dat het een nieuw model is voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van een MFA-project 
waarbij speciaal aandacht is besteed aan de flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw. Binnen 
Brink Groep bestaat een dergelijk model nog niet. Ook binnen de wetenschap bestaat dit model niet. 
Daarnaast wordt voor Brink Groep nieuwe kennis ontwikkeld op het gebied van flexibiliteit en 
multifunctionaliteit. Gesteld kan daarom worden dat het procesmodel in deze situatie als innovatie 
beschouwd mag worden. 

9.2.2 Brink Groep als 'social system' 

Een ander element dat door Rogers (1995) wordt beschreven is 'social system', zie bijlage 15. Het 'social 
system' waarin het procesmodel wordt verspreid en opgenomen, is de business unit BM-HA van Brink 
Groep, zie hoofdstuk 2. Deze business unit bestaat uit een groep projectmanagers (junioren, medioren en 
senioren) die het procesmodel kan inzetten bij het uitvoeren van hun taken als project- en procesmanager 
van MFA-projecten. Deze groep dient overtuigd te worden dat het inzetten van het procesmodel in MFA
projecten meerwaarde levert voor het proces en uiteindelijk waarde levert voor de gebruikers van het 
gebouw. 

9.3 De implementatie van het procesmodel binnen Brink Groep 
Met dit afstudeeronderzoek wordtkennis ontwikkeld op het gebied van flexibiliteit en multifunctionaliteit 
van gebouwen en hoe hiermee om dient te worden gegaan in de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van 
het totstandkomingproces van een MFA-project. Om deze nieuwe kennis zo goed mogelijk te kunnen 
implementeren in de organisatie is het noodzakelijk dekennis te verspreiden onder de projectmanagers 
van de business unit BM-HA van Brink Groep. 

Het proces dat doorlopen wordt voor de feitelijke implementatie van een innovatie in een organisatie kan 
omschreven worden als het 'innovation-decision process'. Rogers (1995) onderscheidt een vijftal fasen in 
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het innovation-decision process, te weten: de 'knowledge stage', de 'persuasion stage', de 'decision stage', 
de 'implementation stage' en de 'confirmation stage'. Voor een beschrijving van de verschillende fasen 
wordt verwezen naar bijlage 15. Per fase zal in deze paragraaf beschreven worden welke stappen 
doorlopen moeten worden om het procesmodel te implementeren binnen Brink Groep en de kennis te 
vespreiden. De 'confirmation stage' is buiten beschouwing gelaten omdat het moeilijk is zo ver vooruit te 
kijken. 

9.3. 7 Knowledge stage 

In feite is deze fase reeds begonnen. Sinds de start van het afstudeeronderzoek is Brink Groep op de 
hoogte van de ontwikkeling van het procesmodeL Daarnaast zijn door projectmanagers te interviewen 
voor het afstudeeronderzoek al een aantal personen op de hoogte gebracht van het procesmodel en is 
kennis gedeeld. Bovendien zijn door de interne validatie gericht een vijftal projectmanagers bereikt en is 
kennis uitgewisseld met betrekking tot het procesmodeL 

Niet alle projectmanagers van Brink Groep zijn op de hoogte van het bestaan van het procesmodeL Om 
deze groep te bereiken zal een bericht op intra net worden geplaatst. Deze webpagina wordt bij Brink 
Groep intern gebruikt voor het plaatsen van berichten om de mensen in de organisatie op de hoogte te 
houden van nieuws en nieuwe ontwikkelingen. In dit bericht zal worden verwezen naar het rapport met 
het procesmodel dat op IBIS4Projects zal worden geplaatst. IBIS4Projects is een centraal informatie 
management systeem waar digitale bestanden, zoals rapporten en modellen, worden gedeeld. 
Daarnaast wordt het procesmodel verspreid door het schrijven van een adviesblad waarmee tevens 
externe partijen kunnen worden geïnformeerd. Het adviesblad is een middel waarin wordt uitgelegd wat 
het procesmodel inhoudt en hoe het werkt en waarin tevens wordt beschreven wat de toegevoegde 
waarde is van het inzetten van het procesmodeL 

In deze fase zullen in eerste instantie de 'early adapters', zie bijlage 15, onder de projectmanagers van 
Brink Groep bereikt worden. De verwachting is dat enkele projectmanagers het procesmodel in gebruik 
gaan nemen. Dit zullen projectmanagers zijn die momenteel bij een MFA-project betrokken zijn of 
dergelijke projecten al vaker hebben begeleid. Gezien het feit deze groep ervaring hebben met MFA
projecten kan gesteld worden dat zij kennis hebben van flexibiliteit en multifunctionaliteit van gebouwen. 
Deze kenniscompetentie hebben zij reeds ontwikkeld. Door het gebruiken van het procesmodel 
ontwikkelen zij tevens vaardigheden om een gestructureerde afweging van de flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van een MFA te maken. (Aiam, et al., 2008) 

9.3.2 Persuasion stage 

In deze fase zal een lobby gestart worden om het procesmodel onder de aandacht te brengen van de 
projectmanagers en hen te overtuigen van de bruikbaarheid ervan. Dit zal gebeuren door middel van 
persoonlijke gesprekken. Tijdens de gesprekken worden de projectmanagers overtuigd van de 
toegevoegde waarde van het procesmodel en worden zij gestimuleerd het procesmodel te gaan 
gebruiken. De eerste positieve ervaringen van de 'early adapters' uit het gebruik van het procesmodel 
kunnen hieraan bijdrag.en. 

In deze fase is het van belang de kennis uit dit afstudeeronderzoek te delen met de projectmanagers. Voor 
het delen van kennis en informatie tussen de projectmanagers heeft Brink Groep een aantal 
mogelijkheden zoals de BOT-overleggen, vakoverleggen en SU-workshops. Deze momenten kunnen 
gebruikt worden om kennis over flexibiliteit en multifunctionaliteit van MFA's te delen en ervaringen op 
dit gebied uit te wisselen. Getracht moet worden de betekenissen van de verschillende begrippen op dit 
gebied bij de projectmanagers zoveel mogelijk gelijk te krijgen zodat zij dit eenduidig naar buiten kunnen 
uitdragen en in kunnen zetten in projecten. Met deze kennisoverdracht wordt de kenniscompetentie van 
de projectmanagers ontwikkeld op het gebied van flexibiliteit en multifunctionaliteit. (Aiam, et al., 2008) 

Tijdens deze overleggen kunnen tevens de positieve ervaringen van de 'early adapters' worden gedeeld. 
Hiermee kan de 'early majority' onder de projectmanagers van Brink Groep worden overtuigd van de 
toegevoegde waarde van het inzetten van het procesmodeL 
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9.3.3 Decision stage 

Uit hoofdstuk 8 kan geconcludeerd worden dat het procesmodel correct is en bovendien bruikbaar is voor 
de projectmanagers van Brink Groep. De geïnterviewde projectmanagers hebben aangegeven het 
procesmodel te kunnen en willen gebruiken. Echter, de vraag is of de andere projectmanagers dit ook 
doen. Het is persoons- en projectafhankelijk of het procesmodel gebruikt wordt of niet. Positieve 
ervaringen uit het gebruik van het procesmodel door de 'early adopters' dragen bij aan de mate waarin 
het procesmodel in de toekomst wordt toegepast. 

In deze fase worden de projecten, waar het procesmodel is ingezet, geëvalueerd en worden de positieve 
en negatieve ervaringen die volgen uit het gebruik van het procesmodel verzameld. Bekeken wordt op 
welke punten het procesmodel knelpunten kent, op welke punten het procesmodel juist verbeteringen 
heeft gebracht in de structurering van MFA-projecten en waarom en hoe de 'early adapters' het 
procesmodel op deze punten hebben ingezet in een MFA-project. 
In overleg met de projectmanagers kunnen vervolgens verbeterpunten worden geformuleerd om de 
knelpunten op te lossen. Zo kunnen bijvoorbeeld stappen aangepast, verschoven, verwijderd of 
toegevoegd worden of kan de inhoud van de stappen worden aangepast. 
De positieve ervaringen worden via het intra net of een nieuwsbrief verspreid. Hiermee kunnen de andere 
projectmanagers gestimuleerd worden het procesmodel in te gaan zetten. 

Met de evaluatie van het procesmodel door de 'early adapters' wordt de houdingcompetentie van deze 
groep ontwikkeld. Hun kennis- en vaardigheidcompetentie is voldoende ontwikkeld om dit over te dragen 
op de andere projectmanagers. (Aiarn, et al., 2008) 

9.3.4 /mplementation stage 

De verwachting is dat door het doorlopen van bovenstaande fasen het procesmodel een aantal malen is 
ingezet. De positieve en negatieve ervaringen zijn bovendien verzameld en er zijn verbeterpunten 
geformuleerd. In deze fase worden de verbeterpunten verwerkt in het procesmodel waarmee een 
vernieuwd en verbeterd procesmodel ontstaat. Via het KIM-team kan vervolgens dit procesmodel 
nogmaals richting de projectmanagers gecommuniceerd worden. Gecommuniceerd dient te worden dat 
zij achter het procesmodel staan. 
Nu nogmaals is aangetoond dat het procesmodel bruikbaar is en toegevoegde waarde biedt, kunnen de 
projectmanagers die nog sceptisch tegenover het procesmodel staan, overtuigd worden. De verwachting 
is dat de 'early adopters' en de 'early majority' het procesmodel al in gebruik hebben. Zij beschikken dan 
over de kennis- en vaardigheidcompetentie met betrekking tot flexibiliteit en multifunctionaliteit en de 
gestructureerde afweging ervan. (Aiam, el al., 2008) 

Nu het procesmodel in gebruik is door ongeveer de meerderheid van de projectmanagers van de business 
unit BM-HA is het noodzakelijk dat de andere business units binnen Brink Groep, te weten VGO en KKA, op 
de hoogte worden gesteld dat BM-HA het procesmodel in gebruik heeft. Wanneer deze business units te 
maken krijgen met opdrachtgevers die met vraagstukken op het gebied van MFA's en flexibiliteit en 
multifunctionaliteit zitten, dan kunnen zij worden doorgestuurd naar de business unit BM-HA waar kennis 
beschikbaar is om deze vraagstukken op te lossen. 

9.4 Consequenties van de implementatie van het procesmodel in de organisatie 
Wanneer een innovatie in een organisatie wordt geïmplementeerd gaat dit gepaard met veranderingen. 
Dit wordt door Rogers ook wel omschreven als de 'consequenties' van een innovatie. Rogers maakt daarbij 
onderscheid in de volgende categorieën van consequenties: wenselijke gevolgen, onwenselijke gevolgen, 
directe gevolgen en indirecte gevolgen. Gezien het feit het procesmodel nog niet in gebruik is genomen 
kan er geen uitspraak worden gedaan over welke consequenties het procesmodel heeft voor individuen 
binnen de organisatie en de organisatie zelf. Desondanks kan er wel uitspraak worden gedaan wat de 
wenselijke gevolgen zijn van de implementatie van het procesmodel in de business unit BM-HA van Brink 
Groep. 
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Een eerste wenselijk gevolg van de implementatie van het procesmodel binnen Brink Groep is dat de 
aanpak van MFA-projecten volgens het procesmodel tot standaard procesaanpak evolueert. Dit sluit aan 
op de probleemstelling van dit afstudeeronderzoek uit hoofdstuk 2. Hiermee wordt het voor 
projectmanagers met minder ervaring op het gebied van MFA-projecten mogelijlk het procesmodel in te 
zetten. Zij kunnen dan net als andere projectmanagers MFA-projecten gestructureerd doorlopen en 
begeleiden en al doende hun kennis- en vaardigheidcompetenties ontwikkelen voor MFA-projecten in de 
toekomst. (A iarn, et al., 2003) 

Een tweede wenselijk gevolg van deingebruikname van het procesmodel is dat met het inzetten van het 
procesmodel de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van een MFA-project, ondanks het weerbarstige 
karakter, gestructureerder verlopen en dat de doorlooptijd van deze fasen verkort wordt waardoor MFA
projecten sneller tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Wenselijk is dat minder conflicten tussen 
MFA-gebruikers optreden en dat het gezamenlijke belang gedurende het gehele totstandkomingproces 
voorop wordt gesteld. De kans op een succesvol MFA-project wordt vergroot. 

Een derde wenselijk gevolg is dat de gedachten over flexibiliteit en multifunctionaliteit van een MFA al in 
de initiatieffase van het totstandkomingproces van een MFA aan de orde komt. En dat bovendien deze 
gedachten gedurende het vervolgtraject centraal blijven staan zodat een MFA ontstaat dat optimaal 
voldoet aan de wensen en eisen van de MFA-gebruikers en dat de beoogde samenwerking tussen de MFA
gebruikers ondersteunt. 

9.5 Resumé 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe Brink Groep het procesmodel als innovatie kan implementeren in de 
organisatie en de nieuwe kennis kan verspreiden onder de projectmanagers. Dit is gedaan aan de hand 
van theorie en een discussie met het Kennisteam van Brink Groep. De implementatie van het procesmodel 
binnen Brink Groep zal stapje voor stapje verlopen. De activiteiten hiervoor zijn in dit hoofdstuk per fase 
van het 'innovation-decision process' beschreven. Geconcludeerd kan worden dat de competenties van de 
projectmanagers van Brink Groep ontwikkeld worden op het gebied van flexibiliteit en multifunctionaliteit 
van MFA's (kennis) en het maken van een gestructureerde afweging hiervan (vaardigheid). 

Wanneer Brink Groep het procesmodel in gebruik neemt en geïmplementeerd heeft in de organisatie kan 
het procesmodel naar buiten worden gecommuniceerd richting (potentiële) opdrachtgevers en MFA
gebruikers. Brink Groep kan dan 'innovator' genoemd worden ten opzichte van haar concurrenten. Zij is 
dan namelijk het eerste projectmanagementbureau dat een dergelijke innovatie op de markt zet. 
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10.1 Inleiding 
In hoofdstuk 6 van dit rapport is een procesmodel ontwikkeld voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase 
van het totstandkomingproces van een MFA waarbij aandacht is besteed aan flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van het gebouw. Dit procesmodel is ontwikkeld op basis van onderzoek naar de 
samenwerking van partijen in een MFA, het totstandkomingproces van een MFA én flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van een gebouw door middel van het uitvoeren van een literatuurstudie naar deze 
onderwerpen, het bestuderen van enkele cases en het interviewen van experts op deze gebieden. 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken op basis van de onderzoeksresultaten en de validatie van 
het ontwikkelde procesmodeL Deze conclusies worden beschreven door antwoord te geven op de 
centrale vragen welke in hoofdstuk 2, voorafgaand aan het afstudeeronderzoek, zijn opgesteld. Daarnaast 
worden aanbevelingen gedaan voor het gebruik van het procesmodel en worden aanbevelingen gedaan 
voor verder onderzoek. Tot slot, wordt een korte reflectie gegeven op het onderzoek. 

10.2 Conclusies 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de centrale vragen welke in hoofdstuk 2 van dit rapport 
zijn opgesteld. Door het beantwoorden van deze vragen kan uiteindelijk bekeken worden of de 
doelstelling van dit afstudeeronderzoek gehaald is. 

7 0.2. 7 Beantwoording van centrale vraag 7 

1) Welke aspecten van flexibiliteit dienen bij de ontwikkeling van een MFA te worden afgewog,en 
en wat zijn de consequenties voor de MFA en de projectbetrokkenen van elk aspect? 

Allereerst wordt geconcludeerd dat het begrip 'flexibiliteit' onderverdeeld kan worden in drie vormen, te 
weten: gebruiksflexibiliteit, indelingsflexibiliteit en volumeflexibiliteit Met deze onderverdeling wordt het 
brede begrip 'flexibiliteit' beter hanteerbaar, zowel voor de projectmanager als voor de MFA-gebruikers. 
Ten tweede concludeer ik uit de bestudering van de cases en interviews met (senior) projectmanagers van 
Brink Groep dat bij de totstandkoming van MFA's naast het begrip flexibiliteit ook andere begrippen een 
rol spelen. Dit zijn multifunctioneel ruimtegebruik en gezamenlijk ruimtegebruik. Daarnaast concludeer ik 
dat de afweging van flexibiliteit van een MFA op de vijf gebouwonderdelen en de vijf ruimtelijke 
organisatieniveau een correcte afweging is. Dit blijkt uit de validatie. 
Geconcludeerd wordt dat de flexibiliteit van de MFA gedurende de initiatief-, definitie- en ontwerpfase 
stap voor stap, van grof naar fijn wordt afgewogen. Uit de validatie van het procesmodel is gebleken dat 
de wijze van afwegen van flexibiliteit op bovenstaande aspecten correct is en een juiste toevoeging i.s op 
het totstandkomingproces van een MFA. Hieruit kan geconcludeerd worden dat hiermee een correct 
antwoord is gegeven op de eerste centrale vraag. 

70.2.2 Beantwoording van centrale vraag 2 

2) Welke handelingen worden op welke momenten in het totstandkomingproces van een MFA 
ondernomen door de projectmanagers van Brink Groep om een afweging van flexibiliteit van een MFA 
te maken? 

De handelingen welke moeten worden verricht door de projectmanagers van Brink Groep om een 
afweging te maken van de flexibiliteit van een MFA staan in de processchema's in hoofdstuk 6 met een 
oranje omkadering aangegeven. Geconcludeerd wordt dat in het procesmodel al in een vroeg stadium 
aandacht wordt besteed aan de flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA en dat de verschillende 
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aspecten van flexibilite.it verspreid door de initiatief-, definitie- en ontwerpfase worden afgewogen. Met 
de oranje omkadering wordt het voor de projectmanager duidelijk wanneer de flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van de MFA aan de orde komt. Per stap wordt in hoofdstuk 7 aangegeven hoe de 
projectmanager sturing kan geven op de flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA en waar de 
projectmanager aandacht aan moet besteden. 

Uit de validatie is gebleken dat het in een vroeg stadium aandacht besteden aan flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van een MFA wenselijk is en dat deze stappen zich op de juiste momenten in de 
verschillende fasen bevinden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat met het benoemen van de stappen 
waarin aandacht besteedt wordt aan flexibiliteit en multifunctionaliteit een correct antwoord op de 
tweede centrale vraag is gegeven. 

10.2.3 Beantwoording van centrale vraag 3 

3) Hoe ziet het 'ideale' werkproces voor een MFA-project er uit waarin de afweging van 
flexibiliteit van het gebouw is meegenomen en waarbij de verschillende aspecten van flexibiliteit op de 
juiste momenten worden afgewogen én hoe verhoudt zich dit tot de werkwijze van Brink Groep? 

Geconcludeerd wordt dat het 'ideale' werkproces voor een MFA-project er uit ziet als het procesmodel 
zoals weergegeven in hoofdstuk 6. Dit kan geconcludeerd worden uit de validatie. Tijdens de validatie
interviews is meerdere malen gesteld dat het procesmodel de juiste stappen in de juiste volgorde 
doorloopt om een MFA te ontwikkelen. Uit de interne validatie blijkt daarnaast dat, hoewel een MFA
project in de praktijk soms anders kan verlopen, met dit procesmodel gestreefd wordt naar het 'ideale' 
verloop van de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van het totstandkomingproces van een MFA. 
Geconcludeerd wordt dat met het procesmodel een 'ideaal' werkproces is gegeven dat niet alleen zorg 
draagt voor de totstandkoming van een MFA maar bovendien door middel van het vormgeven van 
flexibiliteit en multifunctionaliteit in het ontwerp een MFA wordt ontwikkeld die optimaal voldoet aan de 
wensen en eisen van de MFA-gebruikers en de beoogde samenwerking ondersteund. 

Gezien het feit dat het procesmodel is ontstaan met feedback en input van (senior) projectmanagers van 
Brink Groep, naast de gebruikte literatuur en de bestudeerde cases, kan geconcludeerd worden dat de 
werkwijze van Brink Groep bij MFA-projecten, net als het procesmodel, correct is. 

70.2.4 Beantwoording van centrale vraag 4 

4) Hoe kan dit 'ideale' werkproces in een beslissingondersteunend procesmodel worden 
weergegeven zodat het gebruikt kan worden als communicatiemiddel richting de projectbetrokkenen? 

Geconcludeerd wordt dat het procesmodel op een duidelijke wijze is weergegeven en de volledige lading 
van de initiatief-, definitie- en ontwerpfase van een MFA-project dekt. Dit blijkt uit de validatie. Alle 
geïnterviewde experts en projectmanagers stelden dat het procesmodel praktisch inzetbaar en goed 
bruikbaar is. Volgens hen is duidelijk welke stappen de projectmanager moet zetten en welke partijen 
hierbij betrokken zijn. Daarnaast wordt gesteld dat het duidelijk is welke beslissingen moeten worden 
genomen en door wie. 
Uit de validatie blijkt tevens dat voor de MFA-gebruikers duidelijk is op welke momenten zij inbreng 
hebben. Doordat daarnaast duidelijk is op welke plaats men zich in het proces bevindt, is het voor de MFA
gebruikers bekend welke stappen doorlopen moeten worden, nu en in de toekomst. 
Uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat het procesmodel zowel de MFA-gebruikers als de 
projectmanager ondersteund bij het doorlopen van stappen en het maken van beslissingen. 

70.2.5 Beantwoording van de doelstelling 

Nu de centrale vragen uit hoofdstuk 2 zijn beantwoord, wordt bekeken of de doelstelling uit hoofdstuk 2 is 
behaald en of de probleemstelling is opgelost. De doelstelling van het afstudeeronderzoek luidt als volgt: 
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Het ontwikkelen van een beslissingondersteunend procesmodel ter verbetering van het werkproces 
van de projectmanager van Brink Groep om samen met de gebruikers van een MFA op een 
gestructureerde wijze te komen tot een afweging van flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA. 

Op basis van de beantwoording van de centrale vragen en de validatie kan geconcludeerd worden dat het 
procesmodel structuur brengt aan het totstandkomingproces van een MFA. Bovendien wordt structuur 
gebracht aan de afweging van de flexibiliteit en multifunctionaliteit van een MFA in het proces. 
Geconcludeerd wordt dat het procesmodel een projectmanager van Brink Groep beter grip geeft op de 
initiatief-, definitie- en ontwerpfase van een MFA-project en ondersteuning biedt op de beslismomenten. 
Gesteld kan dan ook worden dat hiermee het werkproces van de projectmanager van Brink Groep 
verbeterd is. 

Tevens kan geconcludeerd worden dat door de praktische inzetbaarheid van het procesmodel het voor 
een willekeurige projectmanager van Brink Groep mogelijk wordt een MFA-project te begeleiden en dat 
hiervoor, hoewel dit wel wenselijk is, geen ervaring meer benodigd is. Gesteld kan worden dat met het 
procesmodel een oplossing is aangedragen voor de probleemstelling in hoofdstuk 2. 

10.3 Aanbevelingen voor Brink Groep voor het gebruik van het procesmodel 
In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan voor Brink Groep voor gebruik van het 
procesmodeL 

• Het doel van het procesmodel is de projectmanager van Brink Groep een handvat te bieden 
voor het totstandkomingproces van een MFA-project. Het procesmodel kan ingezet worden als 
checklist bij het doorlopen van dit totstandkoming proces. Elke stap die doorlopen wordt kan 
worden afgevinkt. Ook bij het doorlopen van een stap kan worden afgevinkt of de gewenste 
resultaten zijn behaald. Daarnaast wordt het voor de projectmanager duidelijk welke stappen 
vervolgens nog doorlopen moeten worden. 
Tevens kan het procesmodel als checklist worden ingezet wanneer Brink Groep in een later 
stadium bij een MFA-project wordt betrokken. De projectmanager kan dan samen met de 
opdrachtgever het procesmodel doorlopen en afvinken of alle stappen doorlopen zijn, of alle 
documenten zijn opgesteld en of deze voldoen aan de minimaal benodigde inhoud. 

• Wat zowel uit de validatie als uit de discussie tijdens het KIM-overleg naar voren is gekomen, is 
dat het procesmodel niet alleen toepasbaar is voor een MFA-project maar bovendien algemeen 
toepasbaar is voor ander soort projecten. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de 
ontwikkeling van een gemeentekantoor of een onderwijsgebouw. Aanbevolen wordt het 
procesmodel dusdanig aan te passen zodat het algemeen inzetbaar wordt. De verwachting is 
dat hiervoor slechts enkele benamingen gewijzigd hoeven te worden en maar vanuit één 
gebruiker bekeken hoeft te worden. 
Door de overzichtelijkheid van het model kunnen hiermee, wanneer een algemeen 
procesmodel is ontstaan, tevens startende juniorwerknemers geïnformeerd worden hoe de 
fasering van een project er uit ziet en wat daarbij komt kijken. 

• Uit de validatie blijkt dat, om het procesmodel richting de MFA-gebruikers in te zetten, het 
procesmodel erg uitgebreid is. Het procesmodel is voor MFA-gebruikers redelijk 
onoverzichtelijk omdat zij over het algemeen geen kennis hebben van de initiatief-, definitie
en ontwerpfase. Daarom wordt aanbevolen een vereenvoudigde weergave te maken van het 
procesmodeL In bijlage 16 is hiervoor een voorstel gedaan. Het model is een soort van 
samenvatting van het originele procesmodel en geeft in het bijzonder de stappen weer waar de 
MFA-gebruikers bij betrokken zijn en waar flexibiliteit en multifunctionaliteit van de MFA aan 
de orde is. 
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• Het procesmodel is goed in te zetten als acquisitiemiddeL Het model kan als onderbouwing van 
een offerte worden gebruikt om aan een potentiële opdrachtgever duidelijk te maken wat Brink 
Groep kan betekenen en hoe zij een MFA-project aanpakken. Daarnaast kan in dialoog met de 
(potentiële) opdrachtgever het procesmodel besproken worden om te kijken welke stappen 
noodzakelijk zijn voor het betreffende project, welke stappen eventueel over kunnen worden 
geslagen en welke stappen toegevoegd moeten worden. 
Tevens wordt aanbevolen een adviesblad op te stellen waarin het procesmodel wordt uitgelegd 
en waarin beschreven wordt dat Brink Groep hiermee toegevoegde waarde kan bieden aan het 
totstandkomingproces van een MFA. 

• Voor MFA-gebruikers is het in de initiatief- en definitiefase moeilijk zich een beeld te vormen 
van hoe de MFA, haar ruimten en de ruimtelijke relaties er uit komen te zien. In deze twee fasen 
wordt bij,na alles in tekst verwerkt wat het moeilijk maakt dit om te vormen tot een beeld. Brink 
Groep richt zich hierop met het product 'strategische vormgeving'. Door middel van 
bijvoorbeeld sfeerbeelden, referenties en schetsen proberen huisvestingadviseurs van Brink 
Groep de gebruikers en opdrachtgever een beeld te geven van hoe het gebouw en haar 
ruimten "werken". Dit product kan zeer goed worden gekoppeld aan het procesmodeL Door in 
de initiatief- en definitiefasedoor middel van strategische vormgeving beelden te geven van 
uitgangspunten en eisen wordt het voor de MFA-gebruikers mogelijk een idee te krijgen van 
hoe het gebouw "werkt". Aa11bevolen wordt in het procesmodellaan te geven op welke 
momenten strategische vormgeving toegevoegde waarde kan bieden zodat het voor de 
projectmanager duidelijk is wanneer hij een huisvestingadviseur kan inschakelen. 

10.4 Aanbevelingen voor het gebruik van het procesmodel door MFA-gebruikers 
In eerste instantie is het procesmodel opgesteld voor gebruik door de projectmanagers van Brink Groep. 
Het procesmodel kan echter ook door MFA-gebruikers zelf worden gebruiktin deze paragraaf worden 
hiervoor enkele aanbevelingen gedaan. 

• Zoals uit de validatie blijkt, is het procesmodel te onoverzichtelijk voor MFA-gebruikers. 
Daarom wordt aan MFA-gebruikers aanbevolen het vereenvoudigde procesmodel zoals 
weergegeven in bijlage 16 te gebruiken. Hierin is duidelijk welke stappen gezamenlijk 
doorlopen moeten worden en welke documenten als resultanten volgen uit de stappen. 
Met de vereenvoudigde weergave van het procesmodel krijgen de MFA-gebruikers in één 
oogopslag een overzicht van de initiatief-, definitie- en ontwerpfase. 

• Aanbevolen wordt om van de uitwerking van het procesmodel zoals dit in hoofdstuk 7 is 
gedaan tevens een vereenvoudigde versie te maken. Slechts die uitwerkingen dienen als 
handleiding bij het proces model, te worden gevoegd welke bij de stappen in het 
vereenvoudigde procesmodel horen. 

• Voor de MFA-gebruikers wordt aanbevolen de begrippen te gebruiken welke in hoofdstuk 5 zijn 
geformuleerd met betrekking tot flexibi1liteit en multifunctionaliteit. Deze begrippen dienen ter 
verduidelijking in het proces. Door aan deze begrippen vast te houden en ze eenduidig te 
gebruiken, is het voor elke partij duidelijk wat bedoeld wordt en worden storingen in de 
communicatie voorkomen. 

• Voor de MFA-gebruikers wordt aanbevolen de tabellen uit bijlage 8 te gebruiken waarin een 
opsomming is weergegeven van alle beslissingen welke in de initiatief-, definitie- en 
ontwerpfase moeten worden genomen. Bij deze beslissingen is aangegeven welke partijen 
daarbij betrokken zijn en is beschreven wat daadwerkelijk beslist moet worden. De tabellen 
geven de MFA-gebruikers een duidelijk overzicht van wat zij moeten beslissen in de drie fasen. 
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10.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Op bepaalde punten is dit afstudeeronderzoek niet toereikend geweest terwijl onderzoek naar deze 
punten wel van belang is. In deze paragraaf worden daarom enkele aanbevelingen voor verder onderzoek 
gedaan. 

• Gesteld kan worden dat, ondanks de opsplitsing van het begrip 'flexibiliteit' in een aantal 
verschillende vormen, 'flexibiliteit' nog steeds een lastig begrip is om te doorgronden. Daarom 
is aan te bevelen verder onderzoek te verrichten naar dit begrip en het, indien mogelijk, nog 
verder op te splitsen tot op het detailniveau van gebouwonderdelen en elementen. Hiermee 
kan in de definitie- en ontwerpfase de juiste sturing worden gegeven op het begrip 
'flexibiliteit'. Door daarnaast onderzoek te verrichten naar de factoren die de flexibiliteit van een 
gebouw beïnvloeden, kan hiervoor wellicht een afwegingsmodel worden gemaakt. 

• Daarnaast is verder onderzoek gewenst op het gebied van ontwerpoplossingen die worden 
toegepast wanneer een bepaalde vorm van flexibiliteit gewenst is. Gedacht kan worden om 
bijvoorbeeld een database op te stellen waarin op basis van gerealiseerde ontwerpen 
ontwerpoplossingen worden gekoppeld aan wensen en eisen uit een PvE zodat ontwerpende 
partijen deze kunnen inzetten wanneer zij met een PvE te maken hebben waarin eisen staan 
geformuleerd die flexibiliteit van een gebouw vragen. 
Jets wat bovendien ontbreekt en buiten dit afstudeeronderzoek is gebleven is de koppeling van 
dergelijke ontwerpoplossingen met de kosten ervan. Welke kostenconsequenties hebben deze 
ontwerpoplossingen voor de totale kosten van het ontwerp én voor de totale levensduur van 
het gebouw? 

• Om in de ontwerpfase beter sturing te kunnen geven op de flexibiliteit van een gebouw is het 
aan te bevelen verder onderzoek te verrichten naar de meetbaarheid van flexibiliteit. Wanneer 
flexibiliteit meetbaar is, kan een ontwerp beoordeeld worden op de mate van flexibiliteit van 
het gebouw. Door daarnaast tevens de wensen van een opdrachtgever of gebruiker op het 
gebied van flexibiliteit meetbaar te maken, kan de beoordeling van de flexibiliteit van een 
ontwerp getoetst worden aan de beoordeling van de gewenste flexibiliteit door de 
opdrachtgever of gebruiker. 
Voorbeeld: stel een opdrachtgever wenst een gebouw dat een 7 scoort (scha all tot 1 0) op het 
gebied van flexibiliteit. Dan dient een ontwerp tevens een 7 te scoren op het gebied van 
flexibiliteit. Indien het ontwerp slechts een 6 scoort, voldoet het ontwerp niet aan de wensen 
van de opdrachtgever en dient het ontwerp flexibeler gemaakt te worden. 

• Door Walraven (2008) is onderzoek verricht naar de productkenmerken van primaire 
onderwijshuisvesting en welke waarde opdrachtgevers van huisvesting voor primair onderwijs 
hechten aan deze productkenmerken. Hiermee is inzicht verkregen in de werkelijke behoeften 
van opdrachtgevers van huisvesting voor primair onderwijs en indirect de behoeften van de 
gebruikers van de huisvesting. Door middel van de Quality Function Deployment-methode 
koppelt Walraven de productkenmerken aan de klantwensen. 'Hiervoor wordt een House of 
Quality-schema opgesteld. Hiermee wordt de mate waarin een productkenmerk een bijdrage 
levert aan de totale waarde van het gebouw inzichtelijk gemaakt. (Walraven, 2008) 

Aanbevolen wordt het onderzoek van Walraven toe te passen in het procesmodeL Allereerst 
dient de projectmanager de klantwensen van de MFA-gebruikers en productkenmerken voor 
een MFA in kaart te brengen. De verwachting is dat een groot aantal overeenkomen met de 
productkenmerken welke Walraven formuleert voor primaire onderwijshuisvesting. Vervolgens 
dient het procesmodel doorlopen te worden voor een MFA-project en dient de projectmanager 
te sturen op de behoeften van de MFA-gebruikers. Tijdens de ontwerpfase kan vervolgens door 
middel van het House of Quality-schema getoetst worden of de MFA tegemoet komt aan de 
behoeften van de MFA-gebruikers en dus waarde levert. Hiermee heeft de projectmanager dus 
een middel in handen om te sturen op de waarde van de MFA voor haar gebruikers. 
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10.6 Reflectie op het onderzoek 
• Gedurende het afstudeeronderzoek is gebleken dat flexibiliteit een moeilijk te doorgronden 

begrip is. Het formuleren van aspecten en factoren welke van invloed zijn op flexibiliteit van 
een gebouw, zoals omschreven staat in de deelvragen in hoofdstuk 2, is dan ook niet tot uiting 
gekomen in dit onderzoek. Bovendien bestaat er nauwelijks wetenschappelijke literatuur met 
betrekking tot dit onderwerp. Daarom zijn in paragraaf 10.5 een aantal aanbevelingen gedaan 
die bij moeten dragen aan het doorgronden van het begrip flexibiliteit en de consequenties die 
flexibiliteit heeft voor een gebouw en haar gebruikers. 

• Met de ontwikkeling van het procesmodel is antwoord gegeven op de doelstelling van dit 
afstudeeronderzoek. Echter, wat wel in de deelvragen uit hoofdstuk 2 naar voren komt maar 
ontbreekt in het procesmodel is de afweging van flexibiliteit op zich. Dit was in eerste instantie 
de doelstelling van het afstudeeronderzoek. Echter, doordat gedurende het 
afstudeeronderzoek bleek dat het te moeilijk is het begrip flexibiliteit te doorgronden, is 
uiteindelijke de focus gelegd op het proces en niet op de afweging van flexibiliteit. Er zijn wel 
stappen geformuleerd in het procesmodel om deze afweging te structureren. Voor het maken 
van een afweging van flexibiliteit van een gebouw is echter verder onderzoek noodzakelijk naar 
de meetbaarheid van flexibiliteit en de bepalende factoren, zie hiervoor de aanbevelingen in 
paragraaf 1 0.5. 
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Omschrijving 

De wijze waarop het beheer en de exploitatie van een MFA is geregeld. 
De waarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en 
waarvan de mutatiekosten nog niet zijn afgetrokken. 
ledere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk wordt 
verwezenlijkt. 
Een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met 
opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de 
ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een 
doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden. ( redeSchool.nl, 2008) 

De fase waarin de eisen en wensen betreffende de te ontwikkelen MFA worden 
geïdentificeerd en opgesteld. 
Het krachtens een rechtsverhouding gerechtigd zijn tot alle rechten en 
bevoegdheden ten aanzien van een goed, met uitzondering van het recht op 
levering, en het gehouden zijn om alle verplichtingen ten aanzien van dat goed 
voor zijn rekening te nemen en daarmee het volledige risico van 
waardeverandering of tenietgaan van het goed te dragen, zonder dat het goed! 
geleverd is. (ICann ing, A., 2004) 
De wijze waarop het eigendom van een MFA is geregeld. 

Iemand aan wie iets in eigendom toebehoort. (Van Dale, 1 0-01-2008) 

De potentie die een MFA en/ of de ruimten in de MFA hebben om met een 
minimum aan bouwkundige ingrepen, kosten, tijdsbesteding en ongemak de 
indeling, de uitrusting en de grootte van de MFA of haar ruimten in 
overeenstemming te brengen met de veranderende wensen en eisen van de 
(toekomstige) gebruikers. 
De wijze waarop het eigendom en het beheer van de MFA zijn vastgelegd. 

De mogelijkheid voor verschillende gebruikers birmen een MFA om bepaalde 
ruimten in de MFA, zonder bouwkundigeen/of installatietechnische 
aanpassingen, voor meerdere functies te gebruiken. 
De mate waarin een bouwwerk functioneel is. Dit bevat de potentiële en de 
daadwerkelijk gerealiseerde waarde. 
Het geschikt zijn van een MFA en/ of bepaalde ruimten in de MFA voor gebruik 
door meerdere partijen met dezelfde functie. 
De mogelijkheid om de ruimtelijke indeling binnen (gebouwdelen van) een 
MFA, met een minimum aan bouwkundige en installatietechnische ingrepen, 
kosten, tijdsbesteding en ongemak, te wijzigen. 
De wijze waarop MFA-gebruikers gebruik maken van elkaars kennis en kunde. 

De fase waarin het initiatief voor het ontwikkelen van een MFA wordt genomen, 
de randvoorwaarden voor het project worden geformuleerd en het verkrijgen 
van een gelijk beeld van alle betrokken partijen centraal staat. 
De (rechts) persoon welke door middel van notariële akte als eigenaar staat 
ingeschreven in het openbaar register. ( annm g, A., 2004) 
De potentie die een MFA en/of de ruimten in de MFA hebben om naast de 
huidige functie(s), nu en in de toekomst, ook andere functies te kunnen 
vervullen. 
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Een voorziening, met als hoofddrager een primaire onderwijsinstelling, waarin 
verschillende participanten huisvesting vinden waarbij zij de beschikking 
hebben over hun eigen ruimten en bovendien gestuurd wordt op 
multifunctioneel en gezamenlijk ruimtegebruik en de huisvesting hierop wordt 
ontworpen. 
De organisaties welke gehuisvest zijn in de MFA en gebruik maken van de MFA 
en haar ruimten. 
Fase waarin de volgende doelstelling geldt het komen tot een vertaling van het 
programma van eisen in een ontwerp. Het eindpunt van de ontwerpfase is een 
goedgekeurd definitief ontwerp. 
ledere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk wordt 
verwezen I ij kt. 
Het Programma van Eisen (PvE) is een document waarin alle eisen en 
uitgangspunten die aan een project worden gesteld, dan wel daaraan ten 
grondslag liggen, zijn verwoord. In het PvE worden eisen en uitgangspunten 
geformuleerd omtrent de beheersaspecten Geld, Risico's, Organisatie, Tijd, 
Informatie en Kwaliteit. Het is een essentieel document bij de start van een 
project, omdat hierin is vastgelegd wat het project inhoudt, wat het 
eindresultaat dient te zijn, met welke organisatie dit tot stand komt en binnen 
welk budget en welke planning het resultaat bereikt dient te worden. (Bt ink 

Groep, 2002) 
De persoon van de business unit Bouwmanagement en Huisvestingadvies van 
Brink Groep die het management voert over het MFA-project. 
De wijze waarop samenwerking plaats vindt tussen de MFA-gebruikers met 
betrekking tot de MFA en haar ruimten. 
Het proces dat doorlopen dient te worden om een MFA tot stand te brengen. In 
dit onderzoek wordt dit afgebakend tot de initiatief-, definitie- en ontwerpfase. 
De mogelijkheid om ruimten binnen een MFA of de MFA zelf, met een minimum 
aan bouwkundige en installatietechnische ingrepen, kosten, tijdsbesteding en 
ongemak, in volume toe- of afte laten nemen. 
Any principle or standard that leads to judgements of either relative or absolute 
utility, goodness, or importance or that guides choices among alternatives. 
Va lues range from very intangible to very tangible and are the fundamental 
bases for evaluative judgements. (li ubil. Li nco ln, 1982 geciteerd in Do ls, 2004) 
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MFA's zijn hot! Ze schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond en bijna elke gemeente in 
Nederland is er wel een aan het ontwikkelen. Bali en Van der Kooij (2004) onderscheiden drie 
maatschappelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze trend. De maatschappelijke 
ontwikkelingen welke worden onderscheiden zijn: 

Maatschappelijke ontwikkeling 1: efficiency in ruimte en tijd 
• Efficiënter gebruik van de (schaarse) ruimte; 
• Behoud van (schaarse) voorzieningen; 
• Beter ruimtelijk afstemmen van aanbod (diensten en activiteiten) door de fysieke nabijheid 

van voorzieningen. 

Maatschappelijke ontwikkeling 2: stimuleren van sociale integratie 
• Sociale integratie tussen gebruikersgroepen stimuleren: elkaar ontmoeten, leren kennen en 

ondersteunen; 
• Nieuwe vormen van sociale steun stimuleren. 

Maatschappelijke ontwikkeling 3: geïntegreerd aanbod 
• Betere afstemming door inhoudelijke samenwerking tussen voorzieningen; 
• Inhoudelijke vernieuwing van het aanbod van diensten en activiteiten; 
• Integratie van dienstverlening. (Bali , van der Koo ij, 2004) 
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In deze bijlage is een figuur weergegeven waaruit geconcludeerd kan worden dat een MFA de meest 
vergaande vorm is op het gebied van fysieke en inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende 
partijen. 

Een combinatie van voorzieningen orlder een dak. De participanten Samenwertungwl!fbarld van organix.tle~ primair gericht op tntmud 

kunnen w wetlnllOlr<lOitik als ruimteliJk veol VO<.)( elkaar betekenen. en actlvrtelten. Er Is geen rurmtetijke verbinding tussen de organisa-

HQt adagium Is samenwerken en x.menwonen. tl9S. Participanten znten niet met elkaar onder een dak 

Een gezamenlijk omhulsel voor oon (gr()(J() aantal pMtlclpanten. DC' fy<;reke ver~t1ijnrng svorm van een organisatr~. Het batren (lus 

In prlrKtr>e Is er !loon >amenwerktng op Inhoud en/ of octlvltelten. <luloolijk een organisatie In een eigen gebouw. Er Is ÇJe'-'11 sprake 

van samenwerking or x.rnenwonen. 

I 

veel 

"' l;j 
E 

veel------------------------------------------- weinig 
mate van rysieke samenwerlling 
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f igu ur BJ. Samenwerkingsvorrnrn dagarrangementen 
Bron: DE' Ioitte & Touche, 2002 
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In dit afstudeeronderzoek worden vier eigendomsvormen voor een MFA onderscheiden. In deze bijlage 
wordt een tabel weergegeven waarin deze vier verschillende eigenaren van een MFA worden 
onderscheiden. Per vorm van eigendom worden de voor- en nadelen beschreven. 

r Voordelen 
I Laagste huurprijs (mits de gemeente uitgaat van 
0% rendement) 
Gemeente kan sturen in samenwerking 

Voordelen - -
Zeggenschap ligt bij de gebruiker die expert is op 
eigen terrein 
Wanneer gemeente garant staat kan een 
goedkopere lening worden verstrekt 

'ilil~JID 
Voordelen 
Grote inbreng van expertise 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Huur lager dan particulier eigendom 
Gebruikers hebben duidelijke scheiding tussen 
verhuurder en subsidieverstrekker 

lll.fuiE.•Iol (!' 1<11 tn-=1 

Voordelen 
Is efficiënter dan een WE 
Schaalvoordelen kunnen worden benut 
Wanneer gemeente garant staat kan een 
goedkopere lening worden verstrekt 

T.A .J. de Vries - 0528832 

Nadelen 
Mogelijk gebrek aan expertise op gebied van 
ontwikkeling, financiering en exploitatie 
Risico voor gemeente 

Nadelen 
Meer overleg nodig, dus meer risico (PvE, ontwerp, 
exploitatie, etc.) 
Kosten zijn hoger 

Nadelen 
Gebruikers worden afhankelijk van een niet 
publieke partij 

Nadelen 
Risico wordt doorbelast aan gebruikers 
Gebruikers hebben beperkte zeggenschap 
Gebruikers worden afhankelijk van een niet 
publieke partij 
Belegger heeft geen expertise op gebied van 
exploitatie 

T be l ll.4. E1gendo1nsverhouuingen MFi>, 
P..ron: Wi ll emsen, 20(13 
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Een beschrijving van de verschillende indelingsvarianten, welke in de literatuur zijn terug te vinden, wordt 
in deze bijlage gegeven. 

Indeling volgens De Rooij, et al. (2003} 
Door De Rooy, et al. (2003) wordt het begrip flexibiliteit onderverdeeld in technische, ruimtelijke en 
organisatorische flexibiliteit. Organisatorische flexibiliteit zal .in dit onderzoek buiten beschouwing 
worden gelaten omdat deze vorm niet van toepassing is op dit afstudeeronderzoek. 
De Rooy, et al. (2003) zegt over ruimtelijke flexibiliteit het volgende: "Ruimtelijke flexibiliteit richt zich op de 
flexibiliteit in gebruik. Het biedt mogelijkheden voor het veranderen van de indeling. Dat kan heel handig zijn 
in het geval van veranderende ruimtelijke behoeften van de deelnemers." (Rooy, de, et al., 2003) 
Het gaat hier vooral om het veranderen van ruimtes voor verschillend gebruik in de tijd. Dit kan zowel in 
een kort tijdsbestek, bijvoorbeeld per dagdeel, maar ook over een lange periode, bijvoorbeeld bij 
wisseling van gebruiker. 

Over hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven, zegt De Rooy, et al. (2003) het volgende: 

In de praktijk bieden bijvoorbeeld wanden die eenvoudig verplaatsbaar zijn de nodige flexibiliteit. Van belang 
is ook ruimten zodanig te ontwerpen dat ze, zonder bouwkundige veranderingen, flexibel gebruik toestaan. 
Ruimten worden deels ontworpen voor verschillend gebruik of opeenvolgende gebruikers. Daarnaast is het 
belangrijk dat een ruimte diverse soorten gebruik gelijktijdig toestaat. Vaak betekent flexibiliteit ook dat een 
ruimte eenvoudig aan verschillende groepsgrootten is aan te passen. Met behulp van vouw- of schuifwanden 
of door verplaatsing van meubilair is verkleining of vergroting van de ruimte mogelijk. (F~ o oy, de, et al., 2003) 

Ruimtelijke flexibiliteit is met name van belang op korte termijn. Voor de lange termijn is technische 
flexibiliteit juist van belang. Het gaat hier voornamelijk om bouwkundige aspecten welke de 
veranderbaarheid van het gebouw beïnvloeden. De Rooy, et al. (2003) zegt hierover: 

Het ontwerp van een multifunctionele accommodatie is gericht op bijvoorbeeld het anders indelen van de 
plattegrond door het verplaatsen, verwijderen of toevoegen van niet-dragende bouwkundige elementen. 
Deze verandering moet in de toekomst zonder of met geringe kosten kunnen worden gerealiseerd. 
Bouwkundige maatregelen ter bevordering van de mogelijkheid tot latere uitbreiding of vergroting, 
beïnvloeden de flexibiliteit en daarmee de toekomstige waarde van het gebouw. (Rooy, de, et al., 2003) 

Indeling volgens Nicolaï (1991} 
Nicolai (1991) maakt net als De Rooy, et al. (2003) onderscheid in technische flexibiliteit en ruimtelijke 
flexibiliteit. Nicolaï onderscheidt twee hoofdaspecten van flexibiliteit, te weten: beleidsmatige flexibiliteit 
en materiële flexibiliteit. Hij omschrijft beleidsmatige flexibiliteit als: "beslissingsprocessen zodanig 
structureren dat de vrijheid voor uitwerking steeds maximaal is." Materiële flexibiliteit omschrijft hij als: "het 
gebouw zodanig gestalte geven dat het in de toekomst gemakkelijk kan worden gewijzigd." (Nico la1, 1991) 

Gezien deze definities wordt beleidsmatige flexibiliteit in dit afstudeeronderzoek buiten beschouwing 
gelaten. Materiële flexibiHteit wordt door Nicolaï verder onderverdeeld in ruimtelijke flexibiliteit en 
technische flexibiliteit. In figuur B.S is een schema weergegeven waarin een verdere verdeling wordt 
gemaakt van deze twee vormen flexibiliteit. Onder het figuur wordt een beschrijving gegeven van de 
verschillende termen in de figuur. Hoewel Nicolaï de indeling beschrijft voor ziekenhuizen kan deze 
indeling ook toepasbaar worden gemaakt voor een MFA. 
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figuur B.S. ind ~l in g flexibiliteit van een gebouw 
Bro n: Nicolar, 1991 

Technische flexibiliteit: een gebouw kan door (eenvoudige) bouwkundige aanpassingen veranderd 
worden en geschikt gemaakt voor wijzigingen in het gebruik. Bij technische flexibiliteit wordt gebruik 
gemaakt van bouwkundige voorzieningen, bijvoorbeeld gemakkelijk weg te nemen tussenwandjes of 
sparingen in betonnen wanden, die het mogelijk maken om gebouwdelen samen te voegen. Het is 
belangrijk 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. 

• Bouwtechnische flexibiliteit: Gebruik maken van veranderbare bouwelementen; 
• Installatietechnische flexibiliteit: Gebruik maken van veranderbare installatiecomponenten. 

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

• Gebruiksflexibiliteit: Bewust gecreëerde mogelijkheden om bepaalde ruimten voor andere 
functies te gebruiken dan in eerste aanleg wordt voorzien. Dus zonder dat muren worden 
verplaatst. 
Mogelijkheden zijn: 

Standaardisatie van ruimten: tenminste naar grootte en vorm. Deze ruimten zullen 
voldoende groot moeten zijn. 
Wissel ruimten: wanneer aparte afdelingen elk een bepaalde ruimtelijke voorziening 
vragen, maar deze is niet continu in gebruik, dan kan een dergelijke voorziening worden 
gesitueerd op de grens tussen de afdelingen. Het ene moment beschikt de ene afdeling 
erover, dan weer de andere. 
Multifunctionele ruimten: functies die maar een beperkt aantal malen per dag of week 
ruimte vergen, kunnen soms na elkaar dezelfde ruimte gebruiken. 

• lndelingsflexibiliteit: De mogelijkheid om door het verplaatsen, slopen of opnieuw opbouwen 
van wanden een nieuwe ruimtelijke indeling tot stand te brengen binnen de bestaande 
buitenmuren. 

• 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. 
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Indeling volgens Van Tilburg (2001) 
Een volgende indeling welke aansluit op bovengenoemde indelingen is de indeling van Van Tilburg 
(2002). Zij maakt een indeling in vier vormen van flexibiliteit. Er wordt onderscheid gemaakt in: 

• Functionele flexibiliteit: Bij een functioneel flexibele woning kan de functionele indeling 
oftewel het gebruik van de won ing gewijzigd worden om aan de versch illende 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 flexibele woning kan de ruimtelijke structuur van de 
woning 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 belevingsflexibele woning kan de identiteit van de woning 
veranderd worden. Hierbij kan gedacht worden aan wijzigingen in de afwerking, de stijl of het 
aanpassen van de gevelindeling. 

• Volumeflexibiliteit Bij een volumeflexibele woning kan het volume van de woning 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 bewoner zelf, maar door 
derden. (Van Tilburg, 2002) 
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In dit afstudeeronderzoek is een casestudie uitgevoerd naar de initiatief-, definitie- en de ontwerpfase van 
het totstandkomingproces van een MFA en hoe in de betreffende cases om is gegaan met flexibiliteit en 
multifunctionaliteit van het gebouw. Doel van deze casestudie is om inzicht te krijgen in de handelingen 
welke tijdens de initiatief-, definitie- en de ontwerpfase worden verricht door projectbetrokkenen en in 
het bijzonder de projectmanager. Een tweede doel van deze casestudie is het verkrijgen van inzicht in de 
positie van flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw in de initiatief-, definitie- en de 
ontwerpfase. Gezocht is naar MFA-projecten of projecten waar flexibiliteit van het gebouw een grote rol 
speelt. Daarbij is het van belang dat Brink Groep betrokken is geweest bij het project. In deze bijlage 
worden de drie cases beschreven welke zijn bestudeerd. 

MFA Oude Tol, Reeuwijk 

Omschrijving project 

De opdrachtgever van het project is de gemeente 
Reeuwijk. Zij ontwikkelt een multifunctionele 
accommodatie, waar school en wonen 
samengaan. In de MFA vinden drie basisscholen 
onderdak en tevens een peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een 
consultatiebureau. 

Enkele uitgangspunten voor de MFA zijn dat de 
MFA-gebruikers de eigen identiteit behouden en 
ruimten voor de primaire processen worden niet 
gedeeld. Secundaire ruimten worden eventueel 

r iguur 8.6.1. MFA Oude To l, Ree uwij k 
Bron: De Beelden fa briek, 2008 

wel gezamenlijk gebruikt. Daarnaast dienen het gebouw en de ruimten flexibel ruimtegebruik en 
multifunctionaliteit mogelijk te maken. In het ontwerp is dit vormgegeven door de lokalen iets groter te 
maken dan gebruikelijk en standaardisatie in lokaalgrootte. De flexibiliteit en multifunctionaliteit van het 
gebouw dienen tevens toekomstgericht onderwijs te waarborgen. 

Tevens moet de MFA uitnodigen tot ontmoeting tussen kinderen, leerlingen, ouders, leiding en docenten. 
Dit is vormgegeven door een gezamenlijke buitenspeelplaats en aula's in het gebouw. Het realiseren van 
eigen entrees voor de basisscholen spreekt dit uitgangspunt echter tegen. Wel is een centrale entree met 
hal gerealiseerd voor gebruik buiten de reguliere schooltijden. 

Ten tijde van dit afstudeeronderzoek is de ontwerpfase afgerond en is begonnen met de realisatie. 

MFA-gebruikers 

De multifunctionele accommodatie biedt onderdak aan de volgende partijen: 
• Basisschool De Regenboog; 
• Basisschool Gerardus Marjella; 
• Basisschool De Venen; 
• Peuterspeelzaal Nijntje Pluis; 
• Kinderdag-en buitenschoolse opvang Het Papegaaijenest; 
• Consultatiebureau de Vierstroom. 

Rol Brink Groep 

Brink Groep is vanaf de ontwerpfase bij dit project betrokken. Zij verzorgden het projectmanagement, 
stuurden het ontwerpteam aan en bereidden de besluitvorming voor. 
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Betrokken partijen 

Voor het project heeft gemeente Reeuwijk de volgende adviseurs gecontracteerd: 
• Architect: ASO architecten te Uden/Eindhoven 
• lnstallatieadviseur: W+R Installatie-adviseurs BV te Breda 
• Constructeur: Goudstikker-de Vries te Capelle a/d IJssel 
• Bouwfysisch adviseur: DGMR te Den Haag 
• Stedenbouwkundig advies: IMOSS te Amersfoort 

Documenten 

Voor de bestudering van de casus zijn de volgende documenten bestudeerd: 
• Het Programma van Eisen: een programma van eisen (PvE) wordt door Spekkink (2006) als 

volgt omschreven: "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, én op basis waarvan het project wordt 
uigevoerd totdat het desbetreffende bestek kan worden gevolgd." (Spekkink, 2005) (voor dit project 
is het PvE opgesteld door Deloitte ICS Adviseurs) 

• Verslagen bouwteamoverleg: In het bouwteam worden de belangen van de verschillende 
projectbetrokkenen besproken en op elkaar afgestemd. Het bouwteam levert input en sturing 
aan het ontwerpteam. Het bouwteam bewaakt het project op het gebied van geld, organisatie, 
tijd, informatie en kwaliteit. 

• Verslagen gebruikersoverleg: Het gebruikersoverleg levert informatie aan het ontwerpteam 
aangaande het gebruik van het gebouw. 

• Verslagen ontwerpteamoverleg: In het ontwerpteam wordt het ontwerp van het gebouw 
uitgewerkt in ontwerptekeningen, werkomschrijvingen, berekeningen en begrotingen 

• Fasedocument Voorlopig Ontwerp: Hierin wordt beschreven op welke punten het ontwerp is 
uitgewerkt, in hoeverre dit voldoet aan het PvE en op welke punten het ontwerp nog verder 
uitgewerkt moet worden. 

• Fasedocument Definitief Ontwerp. 

Experts 

Voor de bestudering van de casus zijn de volgende experts geïnterviewd: 
• Erkel, D., projectmanager Brink Groep, Tiel; 
• Hoen kamp, M., junior projectmanager Brink Groep, Tiel; 
• Hoskam, H., senior projectmanager Brink Groep, Eindhoven; 
• Plantinga, H., Bonnenmayer Architecten, Uden. 

Brede School Cortemich, Voerendaal 

Omschrijving project 

In Voerendaal worden twee basis scholen 
samengevoegd tot een nieuwe 'Brede School' met 
31 klassen . Tezamen met een kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, 
jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening worden deze faciliteiten in één 
gebouw gehuisvest. De opdrachtgever van dit 
project is Stichting voor Katholiek Onderwijs 
INNOVO. 

In Voerendaal is voor een Brede School gekozen 
om de ontwikkelingskansen van kinderen te 
vergroten. Doordat de partijen nauw met elkaar 
samenwerken, kan er bijvoorbeeld meer en sneller 
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aandacht worden gegeven aan individuele kinderen. In eerste instantie vindt samenwerking tussen de 
MFA-gebruikers plaats op basis van het samenwerkingspatroon 'face to face'. Doelstelling is om na 5 jaar 
volgens het samenwerkingspatroon 'hand in hand' te werken. 

Er is gekozen voor gezamenlijke nieuwbouw om een hogere kwaliteit te realiseren. Er is aandacht voor de 
totale identiteit van de brede school maar ook voor de eigen identiteit van de verschillende partijen. 
Binnen de brede school worden ruimten door meerdere participanten gebruikt. Hierdoor kunnen de 
ruimten in het gebouw efficiënt en multifunctioneel gebruikt worden en worden de organisaties in staat 
gesteld kennis en deskundigheid uit te wisselen. In het gebouw is onderscheidt gemaakt in drie niveaus, 
te weten: individueel niveau, semi-functioneel niveau en multifunctioneel niveau. 

Een van de wensen met betrekking tot de flexibiliteit van het gebouw is dat op een eenvoudige wijze kan 
worden geanticipeerd op volumeverandering van de verschillende organisaties. Dit is vormgegeven door 
het toepassen van een kolomstructuur waarbij de binnenwanden verplaatsbaar zijn. Hiermee is de 
indeling van het gebouw in de toekomst te wijzigen. 

MFA-gebruikers 

De volgende partijen zijn in de Brede School Voerendaal opgenomen: 
• Gemeente Voerendaal; 
• Basisschool Dammerich (Stichting KSV); 
• Basisschool Kunrade (Stichting Ambiorix); 
• Peuterspeelzaal De Eerste Stap (Stichting Peuterspeelzaal De Eerste Stap); 
• Stichting Kinderopvang Humanitas; 
• Zorggroep Thuis OZL. 

Rol Brink Groep 

Brink Groep is vanaf de initiatieffase tot en met de ontwerpfase bij dit project betrokken. Zij voerden het 
overall projectmanagement en hebben daarbij het PvE opgesteld, de investeringskosten en planning 
bepaald en een voorstel voor de exploitatievorm gedaan. 

Betrokken partijen 

Voor de ontwerpfase van de nieuwbouw Brede School Voerendaal, zijn door lnnovo de volgende partijen 
gecontracteerd: 

• Architect: Povse & Timmermans, Architecten -Ingenieurs te Sittard; 
• lnstallatieadviseur: Herman de Groot Projekt techniek te Leusden; 
• Constructeur: Ingenieursbureau A. Palte B.V. te Valkenburg a/d Geul; 
• Bouwfysisch adviseur: Peutz te Mook; 
• Stedenbouwkundig adviseur: Rob Wagernakers landschapsarchitect bnt te Tilburg. 

Documenten 

Voor de bestudering van de casus zijn de volgende documenten bestudeerd: 
• Het Programma van Eisen. 
• Verslag introductiebijeenkomst Er is een introductiebijeenkomst georganiseerd ter 

kennismaking en waarin de stand van zaken omtrent het project is behandeld. 
• Verslagen projectgroepbijeenkomst De projectgroep is het uitvoerende overleg waarin de 

gebruikersinbreng wordt besproken. De projectgroep houdt zich bezig met de integratie van de 
gebruikersinbreng. Door de samenstelling van de projectgroep is de afstemming met het 
ontwerp c.q. realisatie van het gebouw en visa versa gewaarborgd. 

• Verslagen planteambijeenkomst Het planteam loopt tot en met voorbereidingsfase en wordt 
(in uitvoeringsfase bouwteam) onder leiding van de gedelegeerd bouwheer vertaalt het 
projectprogramma in een ontwerp en bestekstukken. 

• Fasedocument Voorlopig Ontwerp. 
• Fasedocument Definitief Ontwerp. 
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Experts 

Voor de bestudering van de casus is de volgende expert geïnterviewd: 
• Stam, J., projectmanager Brink Groep, Eindhoven. 

Gemeentekantoor Vught, Vught 

Omschrijving project 

Gemeente Vught had eind jaren '90 behoefte aan 
een nieuw gemeentekantoor. Deze nieuwbouw 
moest niet alleen op moderne en functionele wijze 
huisvesting bieden aan zo'n 180 
gemeenteambtenaren, maar ook een 
representatieve uitstraling hebben en goed 
toegankelijk zijn voor het publiek. De 
gemeenteraad van Vught stelde als aanvullende 
eis dat gestreefd moest worden naar een 
duurzaam gebouw met marktconforme 
exploitatielasten. 

Gewenst was een nieuw kantoor met een 
in novatiet kantoorconcept met activiteit
gerelateerde werkplekken (denk aan open 
werkplekken, cockpits (concentratieruimte), 
spreekkamers voor intern en extern overleg, werk
/overleg kamers, overlegtafels in een open ruimte, 
projectkamers en vergaderruimten) om een 
diversiteit aan werkzaamheden te huisvesten. 

Figuur B.6.3. Gemeentekantoor Vught 
Bron: Brink GroE'p, 2008 

Hiervoor heeft het gebouw een zekere mate van flexibiliteit meegekregen met betrekking tot onder 
andere de indeling van de ruimten, het inrichten en gebruik van werkplekken en het op een eenvoudige 
wijze kunnen anticiperen op volumeverandering van het personeel en taakwijzigingen. Een belangrijke 
ontwerpoplossing hiervoor is de toepassing van een computervloer. Onder de vloer is ruimte voor alle 
installatietechniek. Zo kan men per werkplek onder de vloer exact het benodigde aantal aansluitingen 
creëren en zijn tevens eenvoudig onder de vloer te verplaatsen. Hiermee wordtdeindeelbaarheid van het 
gebouw vergroot. Er wordt gebruik gemaakt van verplaatsbare binnenwanden om ruimten te creëren. De 
installatietechniek die voor de verschillende ruimten benodigd is, is onder de computervloer en kan met 
de indeling van de ruimten mee veranderen. 
Een andere ontwerpoplossing welke is toegepast, is het toevoegen van een overcapaciteit aan het 
gebouw. Het gebouw is heden ingericht op een bepaald aantal werkplekken maar biedt ruimte aan veel 
meer werkplekken die in de toekomst kunnen worden toegevoegd. 

Rol Brink Groep 
Brink Groep is vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase bij dit project betrokken. Brink Groep is 
medio 2001 aangesteld ten behoeve van het projectmanagement kostenadvisering en de Europese 
aanbesteding. 

Betrokken partijen 
Voor de ontwerpfase zijn de volgende partijen gecontracteerd: 

• Architect: Architectenbureau De Twee Snoeken te 's-Hertogenbosch; 
• Installatieadviseur en bouwfysische adviseur: ABT adviesbureau voor bouwtechniek bv te Velp; 
• Constructeur: Advies- en ingenieursbureau Van de Laar bv te Eindhoven. 
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Documenten 

Voor de bestudering van de casus zijn de volgende documenten bestudeerd: 
• Rapportage initiatieffase huisvestingsanalyse: er is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van 

een innovatief inrichtingsconcept voor het nieuwe gemeentekantoor. 
• Het Programma van Eisen. 
• Verslagen planteamvergadering: Het planteam vertaalt het programma van eisen in een 

ontwerp. Binnen het planteam worden de te realiseren voorzieningen en install'aties 
kortgesloten. 

• Fasedocument Definitief Ontwerp. 

Experts 

Voor de bestudering van de casus is de volgende expert geïnterviewd: 
• Hoskam, H., senior projectmanager Brink Groep, Eindhoven. 
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In deze bijlage is de legenda behorende bij de processchema's uit hoofdstuk 6 weergegeven. 

legenda procesmodel 

1 Inventarisatie 
' individuele visie en 

doelen op MFA (I) 

Workshop flex. en 
multifunc. ruimte
gebruik MFA (G) 

1.A.J. de Vries - 0528832 

Een blokje geeft een processtap weer. De tekst die in het blokje staat 
beschrijft het onderwerp of de activiteit van de processtap. 
De (I) staat voor een processtap waarbij de MFA-gebruikers afzonderl ijk 
betrokken zijn. Er vinden dus een aantal individuele contactmomenten 
plaats tussen de afzonderlijke MFA-gebruikers en de projectmanager. 

De (G) staat voor een processtap waarbij alle MFA-gebruikers gezamenlijk 
betrokken zijn. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd door de 
projectmanagerwaarbij alle M FA-gebruikers betrokkel'l zijn. 

Een dergelijk figuur geeft een document weer dat volgt uit de 
processtappen. De tekst in het figuurtje beschrijft de naam van het 
document. 

Een ruit geeft een beslismoment aan. Op deze momenten worden zaken 
vastgelegd of wordt goedkeuring verleend om verder te gaan. Op deze 
beslissingen kan over het algemeen niet meer terug worden gekomen. Dit 
om verder in het proces geen vertraging op te lopen door beslissingen 
terug te draaien. In bijlage 8 is terug te vinden welke partijen bij welke 
beslismomenten betrokken zijn . 

Een oranje omkadering met een stippellijn geeft aan bij welke stappen, 
documenten en beslismomenten flexibiliteit en multifunctionaliteit aan de 
orde is. Deze punten worden in hoofdstuk 7 uitvoerig behandeld. 
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In deze bijlage zijn drie tabellen te vinden waarin per fase (initiatief-, definitie- en ontwerpfase) wordt 
aangegeven welke beslissingen in deze fasen moeten worden genomen, wat deze beslissingen inhouden 
en welke partijen bij deze beslissingen betrokken zijn. De beslissingen die relatie hebben met de 
flexibHiteit en multifunctionaliteit van de MFA worden in hoofdstuk 7 uitvoerig beschreven. 

De initiatieffase 

T A.J. de Vries- 0528832 

De randvoorwaarden van het project worden 
vastgelegd, te weten: de MFA-gebruikers, 
omvang van de MFA (in m1), financîering en 
planning. 
Er wordt een projectmanagementbureau 
geselecteerd en gecontracteerd. 

workshop volgt een gezamenlijke visie 
welke wordt vastgesteld en wordt 
beschreven in een visiedocument 

Na het opstellen van het visiedocument 
wordt besloten of het project doorgang vindt 
of dat het wordt geannuleerd. Bij een 'go' 
wordt een intentieovereenkomst getekend. 

1 Uit een workshop volgen uitgangspunten 
I omtrent de flexibiliteit van de MFA welke 
I worden vastgelegd. 
I 

1 Uit een workshop volgen uitgangspunten 
1 omtrent de multifunctionaliteit van de MFA 
I welke worden vastgelegd. 
I 

Er wordt gekozen voor een 
samenwerkingsverband tussen de MFA
gebruikers. Deze wordt vastgelegd. 

Vastgelegd wordt de beheervariant welke bij 
alle MFA-gebruikers de voorkeur heeft. 
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De definitiefase 

Vastgelegd wordt de wijze waarop het 
eigendom van de MFA wordt geregeld welke 
bij alle MFA-gebruikers en de opdrachtgever 
de voorkeur heeft. 
Na het opstellen van het PvU en een 
haalbaarheidsanalyse wordt beslist of het 
project doorgang vindt, moet worden 
aangepast of dat het wordt geannuleerd. 

I De varianten van de ideaalprogramma's van 
1 de MFA-gebruikers worden vastgelegd. 

I 
I 
I De varianten van de ideaalprogramma's van 
I de gehele MFA worden vastgelegd. 

I 

•-----------------------~ --l ln een workshop wordt bekeken welke eisen 
I door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
I de flexibiliteit van de locatie van de MFA. 

Deze worden vastgesteld. 

In een workshop wordt bekeken welke eisen 
I door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
J de flexibiliteit van de gebouwschillen van de 

MFA. Deze worden vastgesteld. 

Jin een workshop wordt bekeken welke eisen 
I door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
I de flexibiliteit van de compartimenten in de 

-I
J MFA. Deze worden vastgesteld . .... _.--------------~----------~ 
Jin een workshop wordt bekeken welke eisen 
I door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
I de flexibiliteit van de ruimtegroepen in de 

__ _J MFA. Deze worden vastgesteld. 

Jin een workshop wordt bekeken welke eisen 
J door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
I de flexibiliteit van de ruimten in de MFA. 
I Deze worden vastgesteld. 

onstructi on Management & ~ngineering 

11n een workshop wordt bekeken welke eisen 
1 door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
1 de flexibiliteit van de fundering van de MFA. 
I Deze worden vastgesteld. I--.-----..".. --------------1..-------L-----'--------'----l 
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------------------------.---- ---;-- - --,.--- ----, 

De ontwerpfase 

l.AJ. de Vr ies 05 2883 2 

t in een workshop wordt bekeken welke eisen 
1 door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
I de flexibiliteit van de constructie van de MFA. 
I Deze worden vastgesteld. 

In een workshop wordt bekeken welke eisen 
1 door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
1 de flexibiliteit van de installaties van de MFA. 
I Deze worden vastgesteld. 

11n een workshop wordt bekeken welke eisen 
1 door de MFA-gebruikers worden gesteld aan 
1 de flexibiliteit van de buitenschil van de MFA. 
1 Deze worden vastgesteld. 

1
1n een workshop wordt bekeken welke eisen 
door de MFA-gebruikers worden gesteld aan I de flexibiliteit van het inbouwpakket van de 
MFA. Deze worden vastgesteld. 

Er is een conceptversie van het PvE 
opgesteld. Deze wordt goedgekeurd en 
hiermee definitief gemaakt. 

Na het opstellen van het PvE en een 
haalbaarheidsanalyse wordt beslist of het 
project doorgang vindt, moet worden 
aangepast of dat het wordt geannuleerd. 

Een ontwerpteam wordt geselecteerd en 
gecontracteerd. Het ontwerpteam bestaat uit 
een architect, constructeur, installatie
adviseur, bouwkundig en -fysisch adviseur. 

1 Het ontwerpteam onderzoekt de meest 
I optimale variant van de flexibiliteit en multi
l functionaliteit van de MFA. De variant wordt 
I vastgesteld en meegenomen in het ontwerp. 

Door het ontwerpteam is een Voorontwerp 
(VO) gemaakt. De tekeningen worden 
vastgesteld en goedgekeurd. 
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De meest optimale constructie opzet van de 
1 MFA is in het VO onderzocht. Deze wordt 
I verder uitgewerkt op DO-niveau en 
I vastgelegd. 

1 De meest optimale installatietechnische van 
1 de MFA is 'in het VO onderzocht. Deze wordt 
I verder uitgewerkt op DO-niveau en 
I vastgelegd. 

---1-ot---------- - - ---1 
1 De meest optimale bouwkundige opzet van 

TA.J. de Vries- 0528832 

I de MFA is in het VO onderzocht. Deze wordt 
I verder uitgewerkt op DO-niveau en 
I vastgelegd. 

Voor het DO moeten bepaalde onderwerpen 
binnen het ontwerpteam aan bod komen (zie 
figuur 6.4). De ontwerpprincipes van deze 
onderwerpen moeten worden vastgelegd. 

Door het ontwerpteam is een Definitief 
ontwerp (DO) gemaakt. De tekeningen 
worden vastgesteld en goedgekeurd. 

Construct ion Managément & En gineering 

87 



Afstudee rrapport Comtruclion Managem nt & Engineering 

In deze bijlage vindt u een voorbeeld van een inhoudsopgave van een visiedocument In de 
inhoudsopgave is met arceringen aangegeven in welke paragrafen aspecten met betrekking tot 
flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw wordt behandeld. Deze inhoudsopgave is gebaseerd 
op het visiedocument dat is opgesteld voor het project MFA Yde- De Punt te Tynaarlo. 

Het onderstaande voorbeeld kan door de projectmanager gebruikt worden als inspiratiebron en dient per 
project naar de betreffende situatie te worden aangepast. 

Inleiding 

Argumenten en doelstellingen MFA 
• Waarom een MFA? 
• Doelen van de MFA 

Externe ontwikkelingen 
• Ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de MFA 
• Toekomstscenario MFA 

Deelnemende organisaties 
• Omschrijving MFA-gebruikers 

Ambities, producten en diensten 
• Gezamenlijke visie op de MFA 
• Hoofd- en nevenactiviteiten MFA en doorwelke partijen 
• Samenwerking tussen de MFA-gebruikers 

Voorwaarden 

Vervolgtraject 
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In deze bijlage vindt u een voorbeeld van een inhoudsopgave van een Programma van Uitgangspunten 
(PvU).In de inhoudsopgave is met arceringen aangegeven in welke hoofdstukken of paragrafen aspecten 
met betrekking tot flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw wordt behandeld. Deze 
inhoudsopgave is gebaseerd op het PvU van het project MFA Margraten. 
Het onderstaande voorbeeld kan door de projectmanager gebruikt worden als inspiratiebron en dient per 
project naar de betreffende situatie te worden aangepast. 

Inleiding 
• Aanleiding van het project 
• Raakvlakken met externe ontwikkelingen 
• Intentieovereenkomst 
• Doel van het Programma van Uitgangspunten 

Gezamenlijke uitgangspunten 
• Visie op de MFA 
• Visie op 'samenwerking' 

Doelen MFA-gebruikers 
Inhoudelijke samenwerking en samenwerkingspatroon 

• Visie op 'samenwonen' 
Ruimten voor individueel gebruik 
Ruimten voor gezamenlijk gebruik 
Ruimten met een multifunctioneel karakter 

• Kansen en bedreigingen 

Algemene projectuitgangspunten 
• Doelstelling MFA 
• De locatie en haar omgeving 
• Afspraken beheervariant 
• Afspraken eigendomsvariant 
• Financieel kader 
• Flexibiliteit 

Begripsbepaling flexibiliteit 
Uitgangspunten multifunctioneel en gezamenlijk ruimtegebruik 
Uitgangspunten flexibiliteit van de MFA 

Ruimtebehoefte 
• Globale ruimtebehoefte 

Ruimtebehoefte per gebruiker 
Totale ruimtebehoefte 

• Beschrijving functies 
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In deze bijlage vindt u een voorbeeld van een vragenlijst welke in wordt gezet in het begin van de 
definitiefase. In de vragenlijst is met arceringen aangegeven welke vragen aspecten met betrekking tot 
flexibiliteit en multifunctionaliteit van het gebouw behandelen. Deze vragenlijst is gebaseerd op de 
vragenlijst van het project MFA Margraten. 

Het onderstaande voorbeeld kan door de projectmanager gebruikt worden als inspiratiebron en dient per 
project naar de betreffende situatie te worden aangepast. 

ALGEMEEN 
1. Aan welke doelstelling moet de huisvesting voldoen? 
2. Wat zijn de knelpunten/tekortkomingen van de huidige huisvesting voor het goed functioneren? 
3. Zijn er specifieke wensen/eisen met betrekking tot de verschijningsvorm/uitstraling van de 

nieuwbouw? 
4. Welke plaats dient het project in de directe omgevin9 in te nemen? 

(Denk aan: samenhang, harmonie, markant, identiteit, herkenbaar, uitnodigend) 
5. Hoe dient de huisvesting bereikbaar en toegankelijk te zijn? 
6. Dient de huisvesting toegankelijk te zijn voor mindervaliden (conform Handboek Toegankelijkheid). 

Wordt het lTS-symbool nagestreefd? 

ORGANISATIE 

Medewerkers 

1. Wat zijn de te onderscheiden functies en welke taken behoren bij deze functies? 
2. Hoeveel medewerkers zijn er. Welke dagen zijn ze aanwezig (fulltime, parttime, et cetera)? 
3. Wat zijn de te verwachten organisatieontwikkelingen in de toekomst (bijv. 2010)? 

Druk dit uit in aantal medewerkers en functies. 
4. Zijn er clusters van functies te onderscheiden? 

Doelgroep/gebruikers 

1. Voor welke doelgroep c.q. welke gebruikers is uw organisatie? 
2. Hoeveel personen betreft dit? Welke onderverdeling is hierin aan te brengen? 
3. Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de toekomst (bijv. 2010)? 

RUIMTELIJK 

Ruimtegebruik 

1. Hoeveel werkplekken dienen er te worden gerealiseerd? Waaruit bestaat een werkplekopstelling? 
Zijn de werkplekken persoonsgebonden of worden de werkplekken gedeeld? Verdere 
bijzonderheden betreffende de werkplekken? 

2. Hoe groot zijn de persoonlijke archieven van de medewerkers. Is dat opgeslagen in een ladeblok of 
heeft de medewerker een deel van een kast in gebruik, zo ja hoeveel aantal m1 (kast) plank? 

3. Welke ruimten dienen voor de doelgroep/gebruikers te worden gerealiseerd? Welke afmetingen, 
hoeveel ruimten, welke voorzieningen en meubels in de ruimten, et cetera? 
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4. Hoeveel kasten zijn er naast de persoonlijke archieven verder in gebruik en waarvoor (denk aan 
opslag papier, folders, dossiers, boeken, lesmateriaal, et cetera)? 

5. Zijn er andere ruimtevragende zaken (denk aan printeropstelling, leestafel, bibliotheek). 
Geef globale maten aan. 

Ondersteunende faciliteiten 

Welke ondersteunende faciliteiten zijn nodig? 
Geef per ruimte/functie aan: 

het aantal; 
het benodigde vloeroppervlak (indicatie); 
specifieke voorzieningen (interieurelementen, installaties). 

Denk bijvoorbeeld aan: hal; wachtruimte bezoekers/leveranciers; spreekkamer; vergaderruimte; pantry; 
garderobe; kopieer-/printruimte; kleedruimte; wasruimtel douche; toiletten; magazijn/opslagruimte; 
post!reproruimte; keuken; kantine; archief (statisch, dynamisch); kluis; fietsenstalling; anders ... 

Ruimtelijke relaties 

1. Welke funáionele relaties bestaan er? 
(Denk aan werkprocessen, taakverdeling, afhankelijkheid). 

2. Hoe dienen deze functionele relaties te worden vertaald naar ruimtelijke relaties? 
Met andere woorden geef aan welke ruimten/personen functioneel gezien direct nabij elkaar dienen 
te worden gesitueerd (maak onderscheid naar eis en wens) . 

3. Welke knelpunten zijn er in de huidige huisvesting ten aanzien van ruimtelijke relaties? 

Functionele eisen 

1. Welke ruimten (of functies) dienen niet op de begane grond te worden gesitueerd? 
2. Welke ruimten (of functies) dienen wel op de begane grond te worden gesitueerd? 
3. Welke onderdelen (ruimten/functies) dienen niet te grenzen aan publieke ruimten? 
4. Zijn er ruimten die extra representatief dienen te zijn? Waar denkt u dan aan? 
5. Zijn er ruimten die door middel van flexibele wanden moeten worden gescheiden (ten behoeve van 

gecombineerd gebruik voor bepaalde activiteiten)? 
6. Zijn er ruimten waarbij de ramen moeten kunnen worden geblindeerd? 
7. Zijn er ruimten waarin apparatuur/materiaal wordt opgesteld die leiden tot zwaardere 

vloerbelastingen dan 4 kN/m2? 
8. Hoe krijgt personeel toegang tot het gebouw (personeelsentree, separate toegang)? 
9. Hoe krijgt de doelgroep/de gebruikers toegang tot het gebouw? 
10. Welke ruimten behoeven een specifieke ontsluiting naar de openbare weg of dienen voor het publiek 

goed bereikbaar te zijn? 
11 . Zijn er bijzondere wensen/eisen met betrekking tot afvalverzameling en -verwerking? 

Welke soort afvalscheiding vindt er plaats? Op welke wijze. Indien containers of opslagruimte, wat 
zijn dan de afmetingen? Zijn er specifieke eisen met betrekking tot ledigen? 

12. Hoe wordt omgegaan met bereikbaarheid? Dienen hiertoe specifieke voorzieningen te worden 
getroffen (omroepinstallatie o.i.d.)? 

13. Hoe flexibel van opzet dient de huisvesting te zijn? 
Denk aan: Indelen van ruimten; Wijzigenlaanvullen installatietechnische voorzieningen; Inrichting en 
gebruik werkplekken (eigen werkplek, delen werkplekken, flexibele werkplekken); Groei/krimp. 

14. Dient in verband met flexibiliteit ergens een verhoogde vloer te worden toegepast? 
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Omgeving van het gebouw 

1. Welke functies worden gewenst nabij het gebouw (parkeren, laden/lossen, (afval)opslag, et cetera)? 
2. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig voor: 

-bezoekers? 
- personeel? 
-leveranciers? 
Hoeveel plaatsen hiervan dienen te worden gereserveerd voor mindervaliden? 
Welke eisen worden gesteld aan afscherming en beveiliging? 

3. Hoeveel fietsen-/bromfietsstallingsplaatsen zijn er nodig voor: 
- bezoekers? 
- personeel? 
Welke eisen worden gesteld aan afscherming en beveiliging? 

4. Zijn er specifieke wensen/eisen ten aanzien van groenvoorziening rondom het gebouw? 

TECHNISCHE EISEN 

Beveiliging 

1. Welke openingstijden worden gehanteerd? Worden hierin wijzigingen in de nabije toekomst 
voorzien, dan wel zijn hierin wijzigingen wenselijk? 

2. Wat zijn de wensen en eisen ten aanzien van beveiliging? 
Denk aan: Toegangscontrole personeel en bezoek; Inbraakbeveiliging; Brandbeveiliging; 
Noodstroom voorziening; Terrein verlichting. 

3. Is/dient de toegankelijkheid vanuit de publieke ruimten op enige wijze aan banden te worden 
gelegd? 

4. Zijn er ruimten die extra beveiligd dienen te worden? Wat houdt de extra beveiliging in? 

Bouwfysische eisen 

1. Zijn er ruimten waaraan specifieke eisen ten aanzien van geluidsisolatie worden gesteld en zo ja, 
welke? 

2. Zijn er ruimten waaraan specifieke eisen ten aanzien van de akoestiek worden gesteld? 
3. Zijn er eisen met betrekking tot lichtwering? 
4. Zijn er eisen met betrekking tot de zonwering? 
5. Zijn er in de huidige huisvesting knelpunten ten aanzien van het klimaat en wat is daar de oorzaak 

van? 

Installaties 

1. Zijn er ruimten waar extra luchttoevoerl-afvoer noodzakelijk is? Zo ja, welke ruimten zijn dat? 
2. Zijn er ruimten die geconditioneerd dienen te worden (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid)? 

Zo ja, welke ruimten zijn dat? 
3. Wat zijn de uitgangspunten ten aanzien van verlichting (standaardverlichting, basisverlichting 

aangevuld met extra verlichting, daglichtregeling, bewegingsdetectieregeling)? 
4. Moet er rekening worden gehouden met speciale stroomvoorzieningen en zo ja, waarvoor? 
5. In welke ruimten zijn warm- en/ of koudwateraansluitingen gewenst en waarvoor? Idem voor 

gasaansluitingen. 
6. Zijn er specifieke eisen met betrekking tot het verticale transport? 
7. Dienen ten behoeve van de functies/ruimten nog aanvullende installatietechnische voorzieningen te 

worden opgenomen (denk aan geluidsinstallatie, omroepinstallatie, intercom)? 
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In deze bijlage vindt u een voorbeeld van een inhoudsopgave van een Programma van Eisen (PvE). In de 
inhoudsopgave is met arceringen aangegeven in welke hoofdstukken of paragrafen aspecten met 
betrekking tot flexibïliteit en multifunctionaliteit van het gebouw wordt behandeld. 
Het onderstaande voorbeeld kan door de projectmanager gebruikt worden als inspiratiebron en dient per 
project naar de betreffende situatie te worden aangepast. 

Inleiding 
• Achtergrond 
• Doel Programma van Eisen 

Algemeen 
• Algemene beschrijving MFA 
• Beschrijving MFA-gebruikers 
• Gezamenlijke visie 
• Toekomstscenario MFA 
• Uitgangspunten (vanuit Programma van Uitgangspunten) 
• l ocatie 
• Relatie met de omgeving 
• Terrein 
• Verschijningsvorm gebouw 
• Afwerkingsniveau intern algemeen 
• Flexibiliteit 
• Multifunctionaliteit 
• Toegankelijkheid 
• Veiligheid 
• Ontsluiting/beveiliging 
• Bewegwijzering 
• Milieu 
• Ruimtenormen 
• Kwaliteitsnormen 
• Wetten en voorschriften 

Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen 
• Beschrijving benodigde ruimten/ruimtegroepen: 

Aard 
Omvang 
Aantal 
Relaties 

• Functionele eisen per instelling 
Beschrijving van de functies 

• Ruimtelijke eisen per instelling 
Welke ruimtelijke eisen volgen uit de functieomschrijving 
Kwalitatieve en kwantitatieve vaststelling van de vierkante meters 
Relatieschema 
Vlekkenplan 
Verdelling tussen binnen- en buitenruimte 
Bouwnormen 
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• Ruimteprogramma 
Benodigde ruimte per gebruiker {BVO) 
Gezamenlijk ruimteprogramma 

Construction Management & Engineering 

Onderscheid in individuele, semifunctionele en multifunctionele ruimten 

Flexibiliteit van de MFA 
• Begripsbepaling 
• Uitgangspunten flexibiliteit en multifunctionaliteit volgend uit het PvU 
• Vormen van flexibiliteit 
• Flexibiliteit op gebouwonderdelen niveau 

Flexibiliteit van de fundering 
Flexibiliteit van de constructie 
Flexibiliteit van de installaties 
Flexibiliteit van de buitenschil 
Flexibiliteit van het inbouwpakke~ 

• Flexibiliteit op ruimtelijk organisatieniveau 
Flexibiliteit van de locatie 
Flexibiliteit van de gebouwschillen 
Flexibiliteit van de compartimenten 
Flexibiliteit van de ruimtegroepen 
Flexibiliteit van de ruimten 

• Varianten flexibiliteit 

T echnlsche Programma van Eisen 

Bouwkundige uitgangspunten 
• Stramienmaten 
• Vrije hoogten 
• Gevel/dak 
• Constructies 
• Techniekaccommodaties 

Ruimtebeslag technische installaties 
Schachten en elektraverdeelkasten 
Ruimten ten behoeve van de diverse technische installaties 
Voorzieningen voor vrije dakopstelling 
Onderhoud 
Gebouw 
Installaties 
Windhinder 
Grondwater 

Bouwfysische uitgangspunten 
• Gebouworiëntatie 
• Warmtebeheersing 
• Warmtetransport 
• Ventilatie 
• Binnenklimaat 
• Daglichttoetreding 
• Geluidsbeheersing 
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Werktuigbouwkundige uitgangspunten 
• Warmteopwekking 
• Compartimentering 
• Afvoerinstallaties 
• Waterinstallaties 

Koudtapwaterinstallatie 
Wa rmta pwateri nsta llatie 
Brandbestrijdingsinstallaties 

• Gasinstallatie 
• Koude-opwekking 
• Warmtedistributie centrale verwarming 
• Luchtbehandeling, ventilatie en afzuiging 

Elektrotechnische uitgangspunten 
• Centrale elektrotechnische voorzieningen 

Energie en noodstroom 
Kanalisatie 

• Krachtstroom 
Contactdozen/aansluitingen 400 Volt 
Schakel-/verdeelinrichtingen 
Bekabeling 

• Lichtinstallatie 
• ICT 
• Beveiliging 

Brand-/rookmeld-en ontruimingsinstallatie 
In braaksigna Ier i ngsi nsta llatie 
Toegangscontrole- en aanwezigheidsregistratiesysteem 

• Liftinstallatie 
• Gebouwbeheersvoorzieningen 

Bediening en signalering 
Bemetering 

Financieel kader 
• Beschikbare budgetten 
• Vergoedingen van de verschillende MFA-gebruikers 
• Mogelijke aanvullingen vanuit overheid en/ of subsidieregelingen 

Overig 
• 
• 
• 
• 

Planning 
Samenwerkingsproces 
Procedures 
Gunningcriteria 
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In deze bijlage vindt u een voorbeeld van een inhoudsopgave van een fasedocument Dit document wordt 
zowel voor het VO als voor het DO opgesteld. Het onderstaande voorbeeld kan door de projectmanager 
gebruikt worden als inspiratiebron en dient per project naar de betreffende situatie te worden aangepast. 

Inleiding 
• 
• 
• 

Algemeen 
Het project 
Doel en status fasedocument 

Overzicht stukken 

Organisatie 
• Beschrijving projectbetrokkenen 
• Opdrachtgever 
• MFA-gebruikers 
• Adviseurs 
• Projectorganisatie 

Planning 

Informatie 
• Wijzigingen Programma van Eisen 

Kwaliteit 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ruimtelijke kwaliteit 
Bouwkundige kwaliteit 
Constructieve kwaliteit 
Installatietechnische kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Kwaliteit van terrein en omgeving 

Financieel 

Risico 
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Aan de hand van de interviews met experts van buiten Brink Groep, die gehouden zijn ter validatie van het 
procesmodel dat in dit afstudeeronderzoek is ontwikkeld, is een SWOT-analyse gemaaktin deze bijlage 
worden de sterken, zwakten, kansen en bedreigingen beschreven die voortkomen uit de face-validation. 

Sterke punten 
• De hoofdlijnen van het procesmodel zijn praktisch inzetbaar voor ieder MFA-project. Daarbij 

kan het procesmodel worden aangepast op de aard en karakteristieken van verschillende MFA
projecten. 

• Het procesmodel is een logisch geheel en de stappen in de initiatief-, definitie- en ontwerpfase 
staan in een logische volgorde. 

• Het procesmodel ,is zeer goed inzetbaar als communicatiemiddel richting de MFA-gebruikers en 
projectbetrokkenen om te laten zien hoe het proces in elkaar zit en wat er nu en in de toekomst 
aan stappen moeten worden genomen. 

• Het is goed dat een weerbarstig proces als het totstandkomingproces van een MFA op een 
klinische en theoretische manier wordt weergegeven. Hiermee wordt duidelijk wat, wanneer 
gedaan moet worden en dit kan ook dusdanig ingezet worden in de praktijk. 

• De momenten in het procesmodel waar aandacht besteed wordt aan flexibiliteit en 
multifunctionaliteit zijn juist. 

• In het procesmodel wordt vroeg aandacht besteed aan flexibiliteit en multifunctionaliteit. 
• Het procesmodel geeft aan dat een business case moet worden opgesteld door de 

opdrachtgever en de gebruikers waarin randvoorwaarden van het project worden beschreven. 
• Het bepalen van de beheervariant en eigendomsverhouding wordt in het procesmodel in een 

vroeg stadium gedaan. 
• Het procesmodel geeft aan dat en wanneer de MFA-gebruikers enthousiast en bewust gemaakt 

moeten worden voor gezamenlijk ruimtegebruik en samenwerking. 
• De samenwerkingsovereenkomst wordt in het procesmodel na het vaststellen van het PvU 

ondertekend. Dit is vanuit het proces gezien ideaal. 
• In het procesmodel van de definitiefase is een workshop opgenomen om de flexibiliteit van het 

gebouw te bepalen op verschillende gebouwonderdelen en ruimteniveaus. 
• Een krachtig instrument voor sturing van de ontwerpfase zijn de fasedocumenten. Zij hebben 

een duidelijke toegevoegde waarde richting de opdrachtgever en gebruikers. 

Zwakke punten 
• Het procesmodel is te rechtlijnig en formeel weergegeven in verhouding tot het iteratieve 

karakter van het proces. 
• In het procesmodel wordt alleen ingegaan op flexibiliteit en multifunctionaliteit van het 

gebouw en wordt niet gekeken naar politiek en maatschappelijke invloeden. 
• Het proces van het nemen van een initiatief, nog voor het formuleren van een businesscase, is 

veel uitgebreider en weerbarstiger dan in het procesmodel weergegeven staat. 
• Bij de belangrijke documenten die worden opgesteld volgens het procesmodel is niet 

aangegeven waar men deze aan moet toetsen en wat wordt beslist. 
• De locatie is bepalend voor de vorm van het gebouw en hiermee de flexibiliteit en 

multifunctionaliteit. In het procesmodel ontbreekt echter het uitvoeren van een 
locatieonderzoek en het maken van een locatiekeuze dat in de initiatieffase zou moeten 
plaatsvinden. 

• De business case is te globaal om een goed Plan van Aanpak (PvA) te schrijven. Daarom zou 
deze stap na de visievorming moeten plaats vinden. 

• Het gebruiken van de term 'ideaal programma' in de definitiefase is wellicht niet de goede. 
• De architect wordt te laat bij het project betrokken. Dit zou al vanaf de visievorming in de 

initiatieffase moeten gebeuren. 
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• De benaming van de stappen in de ontwerpfase zou anders moeten. Hiervoor moet DNR 2005 
gebruikt worden. 

Kansen 
• Het procesmodel kan door projectmanagementbureaus goed gebruikt worden als leidraad en 

dusdanig worden ingezet in de praktijk 
• Projectmanagementbureaus worden vaak vroeg bij een MFA-project betrokken en kunnen dus 

ook vroeg het procesmodel inzetten. 
• Het is voor gemeenten vaak lastig om in MFA-projecten het kritieke pad te volgen. Zij zullen 

dan ook in een vroege planfase een projectmanagementbureau in huren om het proces te 
begeleiden. 

• Het toevoegen van een tijdsplanning met hoofddeadlines maakt het procesmodel nog beter 
praktisch inzetbaar. 

• Er kan dan met behulp van het procesmodel aangewezen worden dat het onderwerp dat op dat 
moment wordt ingebracht pas in een later stadium aan de orde komt. Op deze manier worden 
in de juiste fase, de juiste onderwerpen behandeld en worden deze op het juiste detailniveau 
ingestoken. 

• Het toepassen van flexibiliteit en multifunctionaliteit in het ontwerp van een MFA zodat 
gezamenlijk ruimtegebruik mogelijk wordt, is de meerwaarde in een MFA-project. Het is dan 
ook goed dat in het procesmodel hierop gefocust wordt. 

• Het in de initiatieffase zorg dragen voor draagvlak bij de politiek en de maatschappij maakt het 
mogelijk het procesmodel relatief eenvoudig te doorlopen doordat de kans beperkt blijft dat 
men stappen terug moet doen in het proces. 

• Het betrekken van een architect vanaf de visievorming in de initiatieffase maakt het mogelijk 
het totstandkomingproces te versnellen en de MFA-gebruikers een beter beeld te geven van de 
gevolgen van beslissingen en keuzen voor het gebouw. 

Bedreigingen 
• In de praktijk is het totstandkomingproces van een MFA een sterk iteratief en weerbarstig 

proces dat wel op hoofdlijnen in stappen is weer te geven maar niet is in te kaderen zoals dit 
gedaan is in het procesmodeL 

• Bij het inzetten van het procesmodel zullen perMFA-project aanpassingen aan het 
procesmodel gedaan moeten worden om het procesmodel geschikt te maken voor het 
betreffende project. Dit gezien het feit projecten verschillen in omvang en randvoorwaarden, 
betrokken partijen en MFA-gebruikers en politieke en maatschappelijke context. 

• Het liefstwilleen projectmanagementbureau zo veel mogelijk zaken vastleggen en beslissingen 
nemen. Deze beslissingen worden ook door het procesmodel aangegeven. Het vastleggen van 
de beslissingen is echter door de politieke en maatschappelijke context van een project erg 
lastig. 

• Het procesmodel is redelijk gedetailleerd uitgewerkt in stappen. Vanuit 
projectmanagementoogpunt is dit ideaal. Het iteratieve karakter van een MFA-project kan het 
maken van stappen echter tegen werken en een proces remmen. 

• De eerste stappen in dit procesmodel waar het nemen van het initiatiefwordt weergegeven, is 
zeer weerbarstig en kan maanden duren en is dan ook lastig in enkele "blokjes" weer te geven. 

• Bij het betrekken van een architect vanaf de visievorming moet gewaakt worden dat de MFA
gebruikers niet in oplossingen gaat denken en het ontwerp van het gebouw gaat invullen. 

• Vanuit de praktijk gezien is het niet haalbaar een samenwerkingsovereenkomst na afronding 
van het PvU te tekenen. Scholen en andere partijen wîllen zich pas definitief aan het project 
binden wanneer duidelijk is wat ze krijgen en welke investering gedaan moet worden. 

• Een projectmanagementbureau is vaak niet in staat keuzen en beslissingen die gemaakt 
worden bij het opstellen van een visie, PvU of PvE in beelden weer te geven zodat de MFA
gebruikers inzicht krijgen wat de gevolgen van de gemaakte keuzen en beslissingen zijn voor 
het ontwerp van het gebouw. 
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In hoofdstuk 9 van dit afstudeerrapport wordt beschreven hoe Brink Groep het procesmodel kan 
implementeren in de organisatie en de kennis kan verspreiden onder de projectmanagers. Voor deze 
beschrijving is gebruik gemaakt van het boek 'Diffusion of innovations' van Rogers (1 995). In deze bijlage 
wordt een overzicht gegeven van de literatuur welke voor hoofdstuk 9 gebruikt is. 

De verspreiding van innovaties in een organisatie 
Het verspreiden van een innovatie in een organisatie heet 'diffusion'. Rogers (1 995) omschrijft 'diffusion' 
als volgt "Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time 
among themembers of a social system." (Rogers, 1995) 'Diffusion' is een speciaal soort communicatie waar 
de boodschap, die tijdens de communicatie over wordt gebracht, betrekking heeft op nieuwe ideeën, 
oftewel innovaties. Het feit dat het hier gaat om de communicatie omtrent nieuwe ideeën heeft tot gevolg 
dat het verspreiden van innovaties in een organisatie een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee 
brengt. De vraag is namelijk wat de ontvangers doen met de boodschap en of de innovatie geaccepteerd 
of afgewezen wordt in de organisatie. 'Diffusion' is een soort 'social change' (sociale verandering). 'Social 
change' wordt door Rogers (1 995) omschreven als: "the process by which afteration occurs in the structure 
and function of a social system." (Rog rs. 199:>) Het 'social system' is in deze een organisatie of persoon 
waarbinnen de innovatie wordt verspreid. Wanneer innovaties worden uitgevonden, verspreid worden en 
geaccepteerd of afgewezen worden ontstaat 'social change'. Dit betekend niets anders dan dat mensen of 
organisaties anders gaan handelen wanneer innovaties in gebruik worden genomen. (Rogers, 1995) 

De verspreiding van innovaties in een 'social system' bestaat uit een aantal elementen. Rogers (1 995) 
onderscheidt de volgende vier hoofd elementen: 

• lnnovation: de innovatie is een idee of object dat door een individu of organisatie bestempeld 
wordt als nieuw. 

• Communication channels: het communicatie kanaal is het middel waarmee boodschappen 
tussen twee of meerdere individuen of organisaties uit worden gewisseld. 

• Time: de tijd, of 'innovation-decision process', wordt omschreven als het proces dat doorlopen 
wordt door een individu of organisatie vanaf het moment dat zij voor het eerst in aanraking 
komen met de innovatie tot het moment dat de innovatie is geïmplementeerd. 

• Socia/ system: het sociale systeem is een verzameling van gerelateerde eenheden, individuen of 
organisaties, die samengevoegd zijn voor het gezamenlijk oplossen van vraagstukken om een 
gezamenlijk doel te volbrengen. (Roger<; , 1995) 

Het proces voor de implementatie van een innovatie in een organisatie 
Het proces dat doorlopen wordt voor de feitelijke implementatie van een innovatie in een organisatie of 
door een individu kan omschreven worden als het 'innovation-decision process'. Rogers (1995) 
onderscheidt een vijftal fasen in het innovation-decision process, te weten: 

1. Know/edge stage: Deze fase houdt in dat een individu of organisatie kennis neemt van het 
bestaan van de innovatie en hierover informatie in wint over het functioneren en de werking 
ervan. 

2. Persuasion stage: Deze fase doet zich voor wanneer een individu of organisatie een positieve of 
negatieve houding in neemt ten opzichte van de innovatie. 

3. Decision stage: Deze fase houdt in dat een individu of organisatie handelingen verricht om de 
in novatie te accepteren of af te wijzen. 

4. lmp/ementation stage: Wanneer een individu of organisatie de innovatie in gebruik neemt vindt 
de daadwerkelijke implementatie van de innovatie plaats. 

5. Confirmation stage: Deze fase houdt in dat een individu of organisatie op zoek gaat naar een 
verbetering van de eerder gemaakte beslissing om de innovatie te accepteren of af te wijzen. 
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Binnen een organisatie ('social system') wordt een innovatie niet door elke individu op hetzelfde moment 
geaccepteerd. Dit hangt af van de mate dat een individu open staat voor nieuwe ideeën. Individuen in een 
organisatie worden door Rogers (1995) in een vijftal 'adopters' categorieën ingedeeld: 

• Innovators: zijn personen die erg geïnteresseerd zijn in nieuwe ideeën. Zij zijn vaak de personen 
die een innovatie in een organisatie brengen. 

• Early adapters: zijn personen met een voortrekkers rol. Zij zullen een innovatie vaak snel in 
gebruik nemen. Andere personen in een organisatie kijken op tegen deze personen en volgen 
deze categorie. 

• Early majority: zijn personen die een innovatie net iets sneller dan gemiddeld in gebruik nemen. 
Het zijn personen die vrijwillig volgen met het in gebruik nemen van een innovatie maar zelden 
een leidende positie innemen. 

• Late majority: zijn personen die een innovatie vaak sceptisch bekijken. Zij zullen een innovatie 
pas in gebruik nemen als de meerderheid van de individuen het doet. Daarbij dient er enige 
(economische) druk aanwezig te zijn om de innovatie in gebruik te nemen. 

• Laggards: zijn personen met zeer tradil'ionele waarden en normen. Zij zijn de laatste in een 
organisatie die een innovatie in gebruik nemen. Een innovatie wordt pas in gebruik genomen 
wanneer zij er zeker van zijn dat de innovatie niet zal mislukken. (Rogers, 1995) 

In figuur B.15 is weergegeven welk 
percentage het aantal individuen van 
de verschillende 'adopters' categorieën 
binnen een organisatie inneemt. Hieruit 
blijkt dat de 'innovators', 'early 
adopters' en 'early majority' de helft 
van alle individuen in een organisatie 
vormen. De 'late majority' en 'laggard' 
vormen de andere helft van het aantal 
individuen. Uit bovenstaande 
beschrijvingen van de verschillende 
'adopters' categorieën kan worden 

2,5% 

Tijd 

16% 

Produel 
Leven 
Cyclus 

Figuur B.lS. Percentage van het aantal individuen behorende 
tot ten 'adapters' categorie in ee-n organi tie 

Bron: Wikipedia, 2008 

geconcludeerd dat wanneer men een innovatie in een organisatie wil implementeren het noodzakelijk is 
de 'early majority' zo snel mogelijk mee te krijgen. Wanneer deze groep individuen een innovatie gaat 
gebruiken, gebruikt ongeveer de meerderheid van de individuen in een organisatie de innovatie waardoor 
de 'late majority' ook zal volgen en een overgrote meerderheid van het aantal individuen in een 
organisatie de innovatie in gebruik hebben genomen. 

Consequenties van de implementatie van een innovatie in een organisatie 
Wanneer een innovatie in een organisatie wordt geïmplementeerd gaat dit gepaard met veranderingen. 
Dit wordt door Rogers ook wel omschreven als de 'consequenties' van een innovatie. Hiermee bedoelt hij: 
"Consequences are the changes that occur to an individual or toa socio/ system as aresult of the adoption or 
rejection of an innovation." (Rog ers, 1995) Rogers maakt daarbij onderscheid in de volgende categorieën van 
consequenties: 

• Wenselijke gevolgen: dit zijn de functionele gevolgen van een innovatie voor een individu of 
organisatie. 

• Onwenselijke gevolgen: dit zijn de disfunctionele gevolgen van een innovatie voor een individu 
of organisatie. 

• Directe gevolgen: dit zijn de veranderingen die een individu of organisatie ondergaat en die 
direct zichtbaar zijn nadat een innovatie in gebruik is genomen. 

• Indirecte gevolgen: dit zijn de veranderingen die een individu of organisatie ondergaat en die 
zich voordoen naar aanleiding van de directe gevolgen. (Roge.rs, 1995 ) 
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Uit de validatie blijkt dat, om het procesmodel richting de MFA-gebruikers in te zetten, het verstandig is 
een vereenvoudigde weergave van het procesmodel te gebruiken. In deze bijlage wordt hiervoor een 
voorstel gedaan. 

Initiatieffase 

Definitiefase 

Ontwerpfase 

Figuur 8.16. Vere~nvoudigde weergave procesmodel 
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