
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assen, Huisvesting provinciehuis Drenthe 

 

Huisvestingsbeleidsplan 

 

Assen, 10 december 2013 

 

Facilitaire Ondersteuning 



 

 

INHOUD 
 

 

1. INLEIDING .........................................................................................................3 
2. MANAGEMENT SAMENVATTING ...............................................................................5 
3. VERTREKPUNTEN ................................................................................................6 
4. ALGEMENE VOORZIENINGEN................................................................................. 12 
5. KANTOORCONCEPT ........................................................................................... 13 
6. GEMAAKTE AFSPRAKEN ...................................................................................... 14 
7. HET NIEUWE WERKEN ........................................................................................ 15 
8. ICT en het nieuwe werken .................................................................................. 17 
9. HUISVESTINGSMANAGEMENT ................................................................................ 18 
10. CONCLUSIES en Besluiten.................................................................................... 22 
BIJLAGEN .................................................................................................................. 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1. Berekening ruimtebehoefte en potentiële besparing 

2. Formatieprognose directiebrief  2013 

3. Voorzieningen algemeen, werkomgeving en buiten 

4. Wat kost een werkplek 

5. De 4 fasen van Het nieuwe werken volgens Moneypenny 

6. Stilte werkplekken 

7. Bezettingsgraadmeting Méét d.d. 12 juli 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Opsteller: 

   ing. G.B. Bernardus 

   Bouw- & huisvestingscoördinator 

Team gebouwen 

Facilitaire Ondersteuning 

  



 

 3 

1. INLEIDING 

Na een gebruiksperiode van ruim 30 jaar liep de provincie Drenthe tegen de capaciteit- en flexibiliteitgrenzen 

van haar huisvesting aan. Daarom werd sinds 2003 gewerkt aan de totstandkoming van huisvestingsbeleid en een 

nieuwe flexibele werkomgeving. Dit heeft geresulteerd in een volledig verbouwd provinciehuis van Drenthe. In  

2011 is na een verbouwing van bijna 2 jaar en in 3 fases het gebouw opgeleverd.  

 

Als werkplekconcept is gekozen voor een activiteitengericht kantoorconcept: Een passend kantoorconcept voor 

de organisatie als geheel, waarbij ruimten en voorzieningen worden geclusterd per type activiteit. Daarin een 

daarop afgestemde uitrusting voor de werkomgeving (inrichting, klimaatinstallaties en moderne technologische 

toepassingen). 

 

Momenteel zijn er ontwikkelingen waar te nemen die effecten (kunnen) hebben op de huisvesting van de 

Provincie in de toekomst. Dit betreft de volgende kaders en ontwikkelingen: 

 

• De veranderende overheid, bezuinigingen en organisatieveranderingen resulteren op termijn in een 

lagere behoefte aan werkplekken t.b.v. medewerkers welke in dienst zijn van de provincie Drenthe 

• Krimp van het personeelsbestand van de provincie de komende jaren (van 530 fte naar 470 fte in 2014) 

verdergaande veranderingen zijn beschreven in de directiebrief 2013 (zie bijlage 2). In 2018 zal het 

aantal Fte in vaste dienst ca. 320 bedragen, met daarbij een flexibele schil van 50-100 Fte (Totaal 

maximaal 420 Fte).  

• Omdat de organisatie slanker wordt en er in de toekomst minder werkplekken benodigd zijn voor de 

taakgebieden van de provincie Drenthe, moeten er nu beslissingen worden genomen hoe we omgaan 

met deze vrijkomende werkruimte. 

• Andere wijzigingen binnen de provinciale organisatie waarbij op dit moment nog niet vastgesteld kan 

worden of hierdoor medewerkers vertrekken dan wel extra medewerkers bij komen. 

• De komende jaren wordt gewerkt aan de totstandkoming van een “adaptieve netwerkorganisatie” 

waarbij de medewerker centraal staat, afdelingen niet meer in hun huidige vorm bestaan en de (top) 

structuur gaat veranderen. Vanaf 2014 is er één  directeur en zijn er vijf concernmanagers, bestaan er 

geen afdelingen meer (wel teams) en staat de medewerker centraal.  

• Er is sprake van nieuwe huisvestingsvraagstukken met betrekking tot organisaties die aan de provincie 

zijn gelieerd, die binnen het provinciehuis of elders in de regio een onderkomen moeten krijgen. Aan de 

ene kant kunnen de provincie en de instellingen elkaar hierdoor aanvullen en versterken 

(organisatorische winst) en aan de andere kant dragen de instellingen bij aan de dekking van de totale 

huisvestingslasten in het provinciehuis. 

 

Bovenstaande ontwikkelingen brengen met zich mee dat er in de (nabije) toekomst huisvestingsbeslissingen 

genomen moeten worden en beleid vastgelegd moet worden hoe met veranderingen moet worden omgegaan.  

De begeleidingscommissie huisvesting is van mening dat deze beslissingen strategisch benaderd worden en 

middels een huisvestingsbeleidsplan beschreven moeten worden. 

 

Er is onderzoek gedaan in 2012 naar de aanwezigheid van medewerkers en bezetting in de werkomgeving. De 

uitkomsten van dit onderzoek zijn in dit huisvestingsbeleidsplan verwerkt. Mede op basis van deze resultaten, 

worden in dit plan de toekomstmogelijkheden op een rij gezet. 

 

De uitwerking van een vlekkenplan die tijdens de revitalisering is gemaakt, is dat verschillende afdelingen een 

soort van ‘recht’ claimen op de ruimte. Binnen een flexibel ingericht activiteitengericht kantoorconcept past deze 

houding niet en mag van een “claim en recht” cultuur geen sprake (meer) zijn! De behoefte van werkplek moet 

aan de activiteit van dat moment gerelateerd zijn en wordt vaak in hoge mate bepaald door de plaats van de 

(persoonlijke) locker.  

 

Het indelen van het gebouw in (groeps/afdeling/team) vlekken heeft geleid tot onvolledig gebruik van de 

beschikbare ruimte en onevenredige verdeling. Hierdoor ontstaat spanning op drukke plaatsen in het gebouw, 

terwijl in andere bouwdelen mogelijk (veel) ruimte “over” is. 
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Dit beleidsplan is geschreven om in de periode tot 2020 kaders te stellen ten behoeve van een werkbare 

werkomgeving en aan te geven waar de (toekomstige) mogelijkheden met betrekking tot gebruik en exploitatie 

van het gebouw liggen. De beschreven onderdelen zijn zowel strategisch, tactisch, operationeel en vanuit 

kostenoverwegingen benaderd. 

 
 
 

Wat wordt beschreven in dit huisvestingsbeleidsplan; 
 

Hoofdstuk 3 beschouwt de vertrekpunten. Dit betreft de bezettingsgraadmeting uit 2012 en het 

tevredenheidonderzoek met de enquête dat in  mei 2013 is gehouden onder de medewerkers in het provinciehuis. 

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van alle algemene voorzieningen in het provinciehuis. Alle voorzieningen 

niet zijnde een ”normale” open werkplek zijn genoemd in hoofdstuk 5.  In dit hoofdstuk (5) wordt het 

kantoorconcept beschreven en de verschillende soorten werkplekken binnen het activiteitengerichte 

kantoorconcept. Hoofdstuk 6 staan de afspraken zoals we ze ooit met elkaar hebben gemaakt, opnieuw onder de 

aandacht gebracht.  Hoofdstuk 7 beschrijft in het kort hoe bij de provincie Drenthe wordt omgegaan met 

thuiswerken. Hoofdstuk 8 geeft een ICT-visie op het nieuwe werken die gedeeld wordt door de ICT-afdeling van 

FO. Hoofdstuk 9 beschrijft in algemene zin waar huisvestingsmanagement bij de provincie Drenthe aan moet 

voldoen en de formatie-uitgangspunten uit de directiebrief 2013 en “houtkoolschets 2018 “. Tenslotte worden in 

hoofdstuk 10 de besluiten beschreven en conclusies getrokken van alle constateringen en ideeën uit de 

voorgaande hoofdstukken. 
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2. MANAGEMENT SAMENVATTING 

 

2.1 SAMENVATTING 

 

Na de verbouwing van het provinciehuis is een kantoorgebouw ontstaan dat efficiënt gebruikt kan worden, mits 

de gebouwbeheerder en alle gebruikers de mogelijkheden die er zijn, ook daadwerkelijk benutten.  

De effectiviteit van de ruimte en het gebouw is grotendeels afhankelijk van medewerking, welwillendheid en 

flexibiliteit van alle partijen. Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan ons prachtige gebouw in 

de toekomst, ondanks een krimpende eigen organisatie, een goede en qua kosten gunstige werkplek voor velen 

(blijven) bieden. 

 

Dit huisvestingsbeleidsplan stelt de kaders, hoe we van nu tot 2018 het provinciehuis zelf gebruiken en kunnen 

laten gebruiken door derden. Zowel het stellen van scherpere kaders, te komen tot een gemiddelde bezetting van 

65% en de ontwikkelingen van een fluctuerende formatie bij de provincie Drenthe, creëren gezamenlijk de 

ruimte om een deel van het gebouw of werkplekken beschikbaar te stellen of te verhuren aan derden. 

 

Het regelmatig monitoren van de bezettingsgraad en ontwikkelingen en vrijkomende werkruimte geschikt  

maken voor verhuur aan andere bedrijven/instellingen, zal voorkomen dat de huisvestingskosten voor de 

werkplekken van de provincie Drenthe stijgen.  

Een actueel voorbeeld van hernieuwd ruimtegebruik, is de verhuur van 58 werkplekken aan de RUD per 1 

januari 2014. De mogelijkheid van deze invulling is vooruitlopend op dit huisvestingsbeleidsplan gestaafd op 

bezettingsmeting en huidige mogelijkheden in het gebouw. 

 

Om de werkomgeving werkbaar te houden, moeten een aantal verbeteringen (adviezen uit de 

tevredenheidmeting) worden uitgevoerd en zijn afspraken met alle gebruikers noodzakelijk. Het is een kwestie 

van geven en nemen, om te komen tot het beste resultaat voor allen.  

Een aantal door (grote) groepen gebruikers aangegeven ervaringen met het huisvestingsconcept moeten worden 

opgelost of geëlimineerd. Daar tegenover staat ook dat van de gebruikers meer flexibiliteit wordt gevraagd en 

verwacht. 

 

Het resultaat is een werkomgeving met een grotere bezetting en benuttingsgraad dan tot dusverre het geval is. 

Door het gebouw effectiever te gebruiken, wordt de efficiency van het gebouw verhoogd. 

Wanneer de beschikbare ruimte zorgvuldig wordt benut en gecompartimenteerd, kan op termijn (2018) een 

verhuurbaar deel worden geëxploiteerd die een opbrengst tot € 1 miljoen per jaar (bruto) kan bedragen.  

Het gebruikmaken van de mogelijkheden een deel van het provinciehuis of de werkplekken te verhuren heeft 

niet financiële winst als doel. Het resultaat zal zijn, dat de gemiddelde kosten per werkplek voor de eigen 

organisatie gelijk blijven of mogelijk zelfs dalen. 

 

Om te voorkomen dat in het provinciehuis ongewenste situaties door de veranderingen ontstaan met betrekking 

tot fysieke en digitale beveiliging, zal in 2014 het beveiligingsbeleid nader worden uitgewerkt. 

 

Dit huisvestingsbeleidsplan is geen keuzemenu. Het beleid en de daarbij behorende consequenties moeten in zijn 

geheel worden uitgevoerd en bewaakt om resultaat te boeken en om de best werkbare situatie te creëren die 

gerealiseerd kan worden in het provinciehuis van Drenthe. Een deel van dit beleid is ook eerder al bepaald, maar 

door het deels ontbreken van noodzaak, tot heden onvoldoende geëffectueerd. 

 

 

 

 

 

““IIff  yyoouu  ddoonn''tt  ssttaanndd  ffoorr  ssoommeetthhiinngg  yyoouu  wwiillll  ffaallll  ffoorr  aannyytthhiinngg..””  

  

MMaallccoollmm  XX 
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2.2 BESLUITEN 

 
Onderstaande besluiten zijn een weergave van de in hoofdstuk 10 onderbouwde conclusies en besluiten. 

 
Bezettingspercentage  

• De gemiddelde bezetting van de werkplekken in het provinciehuis van Drenthe moet 65% worden. 

• Bepaal (nieuwe) sturingskaders welke zorgen voor meer spreiding van gebruik van het gebouw 

gedurende de week. Zorg dat bijvoorbeeld zaken als vaste (afdeling/team)overleggen vrij nemen van 

medewerkers en andere vastgeroeste gewoonten met betrekking tot gebruik op piekmomenten van het 

gebouw worden gespreid over de week. 

• Met betrekking tot het gebruik van de werkomgeving dienen teamleiders hun teamleden blijvend op de 

hoogte te stellen van afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Medewerkers dienen hierop 

aangesproken te worden door hun teamleider (dit punt komt ook terug bij gedrag).  

• Herhaal iedere 2 jaar het bezettingsgraad-onderzoek. Getallen, normen en Fte’s geven niet altijd een 

juist beeld van de praktijksituatie. Onder het motto ‘meten = weten’ kunnen de ontwikkelingen goed 

worden bijgehouden en ook op de lange termijn de juiste adviezen worden gegeven en doelstellingen 

bepaald. 

 

Huisvesten externe organisaties  

• Het besluit tot een gewenste gemiddelde bezetting van 65% van de werkplekken, kan tot gevolg hebben  

dat in  situaties welke acuut noodzakelijk zijn een verhoging naar 70%  tijdelijk mogelijk is, onder de 

voorwaarde dat deze binnen 1 jaar na ontstaan van de situatie genormaliseerd is naar 65%. 

 

  Gedrag 

• De teamleiders gaan in hun werkoverleggen de afgesproken regels (opnieuw) met hun medewerkers 

bespreken. Mogelijk dient het onder de aandacht brengen van de gemaakte  afspraken in een 

communicatieplan te worden uitgewerkt. 

 

  Flexibiliteit en indeling van het gebouw 

• Het vlekkenplan bestaat op korte termijn niet meer. Het gehele gebouw dient als werkplek voor 

iedereen, waarbij de soort activiteit de basis is voor de gekozen werkplek.  

• Alle projectkamers worden opgenomen in Topdesk. Het laten bepalen door afdelings-secretariaten wie 

wel/niet een projectkamer mag gebruiken/plannen past niet meer binnen het concept. Projectkamers 

boeken via Topdesk/Servicedesk past binnen een veranderende omgeving, waarin scheidingen 

verdwijnen en meerdere partijen/organisaties in de toekomst gebruik maken van de faciliteiten in de 

werkomgeving. 

• De bibliotheken behoren in de toekomst niet meer bij de afdelingen, maar worden verdeeld over de 

teams. In overleg worden de bibliotheekkasten verdeeld, waarbij per team een contactpersoon wordt 

aangesteld voor het beheer van het bibliotheekgedeelte die behoort bij zijn/haar team. Tevens wordt de 

functie van de bibliotheken als stilteruimte opnieuw onder de aandacht gebracht, zodat de bibliotheken 

gebruikt worden zoals deze zijn bedoeld. Dit punt komt ook tegemoet aan de wens 

(tevredenheidonderzoek) van veel medewerkers naar een stille(re) werkplek. 

• Naar de toekomst is/blijft een zorgvuldige indeling van lockers (door de servicedesk) van groot belang. 

Het indelen en verdelen van lockers zal door de servicedesk met beleid moeten worden uitgevoerd en 

correct geadministreerd. Voor een zorgvuldige indeling en door een hogere bezettingsgraad, moeten 

waarschijnlijk op termijn extra lockers in de werkomgeving worden geplaatst 
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  Beheersing geluid  

• Bepaal stiltegebieden in het gebouw. Een voorstel van stiltegebieden is op bijlage 6 aangegeven. 

• Het gebruik van de bibliotheken is een ruimte voor naslagwerk en een stille werkplek aan en grote tafel 

eventueel met anderen. Een bibliotheek is geen vergaderkamer. Voor overleg zijn er diverse andere 

faciliteiten beschikbaar. Middels communicatie in de ruimten en aan de medewerkers kan de bedoeling 

van het gebruik van bibliotheken worden verbeterd. 

 

Automatisering en (digitale) veiligheid 

• Maak een ICT beleidsplan die de veiligheidsaspecten welke in het provinciehuis van toepassing zijn 

inzichtelijk maken en stel vast op welke momenten maatregelen genomen moeten worden en welke 

protocollen er moeten gelden bij het huisvesten van andere organisaties in dezelfde werkomgeving. 

• Ga na op basis van gemelde storingen bij servicedesk, problemen met systemen, beoordeling van 

gebruikers (tevredenheidonderzoek) welke verbeteringen op het gebied van automatisering gedaan 

moeten worden om het nieuwe werken (HNW) in zijn volle omvang te kunnen omarmen.  

Wanneer verbeteringsstappen op het gebied van automatisering niet worden genomen of toegepast, zal 

de werkomgeving in het provinciehuis blijven hangen tussen de door Moneypenny omschreven fases 

gekaderd en verankerd. De stap naar geïntegreerd zal zonder noemenswaardige verbeteringen en 

veranderingen niet worden bereikt. 

 

Gebruik centrale hal m.b.t. exposities 

• Alleen bij hoge uitzondering worden presentaties in de centrale hal toegestaan. Uitgangspunt hierbij is 

altijd dat de tentoonstelling wanneer deze wel wordt toegestaan aan de in conclusie 8 gestelde 

voorwaarden voldoet; 

 

De vindbaarheid van lege ruimte 

• De consequenties van het realiseren van een monitoring-systeem worden inzichtelijk gemaakt voor 

onderstaande 2 fases, waarbij zowel de financiële als de gewenste communicatiewijze wordt bepaald.  

• Omdat de beschikbaarheid van “open” werkplekken veel groter is dan de beschikbaarheid van 

concentratieruimten, belcellen en overlegruimten kan de planvorming en realisatie worden gedeeld in 

de meer en minder gewenste informatie 

o Fase 1; monitoring concentratieruimten, overlegruimten (4p) en belcellen 

o Fase 2; monitoring open werkplekken 
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3. VERTREKPUNTEN 

 

3.1 BEZETTINGSGRAADONDERZOEK 

 

De bezettingsgraadmeting (afgerond in november 2012), kan als volgt kernachtig worden samengevat: 

 

Door middel van een bezettingsgraadmeting is het rendement van het gebruik van werkplekken, formele 

overlegplekken (vergaderruimten) en overige werk/ontmoetingsplekken bepaald. De meting heeft 

plaatsgevonden van donderdag 10 tot en met woensdag 16 mei 2012 (exclusief weekend) op 6 

meetmomenten per dag (vanaf 8.30u tot en met 17.00u). De volgende onderdelen zijn gemeten: 

 

• Kantoorruimten (87 ruimten met 521 werkplekken). Dit zijn alle ‘officiële’  

• Vergaderruimten (98 ruimten met 725 zitplaatsen), Dit zijn alle ‘formele’ vergaderruimten die voor 

gebruik gereserveerd dienen te worden.  

• Overige ruimten 

 

De belangrijkste conclusies uit het bezettingsgraadonderzoek zijn de volgende (puntsgewijs): 

• Werkplekken gemiddelde bezettingsgraad is 57,3% 

• Vergaderruimten gemiddelde bezettingsgraad is 31,4% 

 

Binnen dit onderzoek heeft de analyse zich met name gericht op de werkplekken- en vergaderruimten. 

Vergaderruimten zijn die ruimten met overlegplekken die formeel van tevoren gereserveerd dienen te 

worden. De ‘informele’ overlegplekken (Bedrijfsrestaurant, ontmoetingsruimten, oorstoelen en dergelijke) 

zijn niet beoordeeld aangezien dit heel bedrijfsspecifiek is. De belcellen en belcellen/concentratiewerkplekken en 

concentratiewerkplekken zijn separaat gemeten. De rapportage van het bezettingsgraad onderzoek is als bijlage 7 

bij deze notitie opgenomen. 

 

 

Belangrijkste conclusies uit dit bezettingsgraadonderzoek zijn: 
 

• Een bezettingsgraad van werkplekken van 57,3% is matig tot laag. In soortgelijke organisaties wordt 

deze waarde vaker tegengekomen. In bijvoorbeeld de zakelijk dienstverlening en commerciële 

organisaties worden er veel hogere bezettingspercentages (rond de 70%) gescoord. 

• Een bezettingsgraad voor de vergaderruimten van 31,4% is erg laag. Een globale benadering om het 

aantel benodigde overlegplekken te schatten voor een kantoorhoudende organisatie is door het aantal 

werkplekken te vermenigvuldigen met 0,5. Dezelfde factor komt voor de provincie uit op 1,4 

(afgerond). Dit is 160% hoger. 

 
Belangrijkste aanbevelingen uit dit bezettingsgraadonderzoek zijn: 
 

Werkplekken: 

Draaijer & partners adviseert de Provincie Drenthe een bezettingsgraad van werkplekken van minimaal 65% te 

hanteren. Bij dit percentage zal het werkcomfort (ruimte, drukte, geluid en dergelijke) nog op een kwalitatief 

goed niveau zijn. Er is een relatie tussen de ruimtebehoefte van een organisatie en de bezettingsgraad van de 

ruimten. Bij een hogere taakstellende bezettingsgraad zal de ruimtebehoefte (of benodigd aantal werkplekken en 

overlegplekken) verminderen. 

 

Vergaderruimten: 
Bij de resultaten van de bezettingsgraadmeting van de vergaderruimten en overlegplekken dient opgemerkt te 

worden dat in de meetperiode geen zogenaamde ‘statendag’ aan de orde was. Tijdens een ‘statendag’ zijn alle 

fractiekamers de gehele dag bezet. Daarnaast wil de provincie een gastvrij imago uitstralen waardoor instanties 

zich welkom voelen wanneer zij in het Provinciehuis bijeenkomen. Dit betekent dat de Provinciale organisatie 

op het gebied van gebruik van vergadervoorzieningen hoger eisen stelt aan de beschikbaarheid van 

overlegplekken. 

 

Voor alle details uit dit onderzoek zie bijlage 7 
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3.2 TEVREDENHEIDONDERZOEK 

 

 

Aanleiding 
 
Tijdens de uitvoering van de revitalisering is bepaald dat na een jaar werken in het nieuwe kantoorconcept, het 

doel is dat 80% van de medewerkers tevreden moet zijn over de nieuwe werkomgeving en digitale middelen. 

Middels het tevredenheidonderzoek is onderzocht of dit doel is behaald. Hierin is de volgende vraagstelling 

geformuleerd: 

 

‘Is 80% van de medewerkers die gebruikmaken van het gerevitaliseerde provinciehuis tevreden 
over de nieuwe werkomgeving? En hoe kan de tevredenheid binnen deze nieuwe 
werkomgeving naar een hoger niveau gedragen worden?’ 
 

In het provinciehuis van Drenthe wordt nu gewerkt volgens het activiteitengerichte kantoorconcept. Dit is een 

concept waarbij men de werkplek telkens aanpast aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Voor 

de aanpassing/verbouwing werd er in het provinciehuis gewerkt met een cellenkantoor. De verschillen tussen het 

huidige (activiteitengerichte) kantoorconcept en de vorige werkomgeving (cellenkantoor) zijn onderzocht. Op 

basis hiervan is kwantitatief- en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er is een digitale enquête gehouden, 

geobserveerd en er zijn diverse single- en groepsinterviews afgenomen. 

 

 

Onderzoeksresultaten 
 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat 79,2% van de respondenten tevreden is over de huidige werkomgeving. 

Uit dit resultaat blijkt dat de beoogde doelstelling net niet is behaald. Er werd onvoldoende gescoord op een 

aantal onderwerpen. De respondenten zijn voornamelijk ontevreden over het binnenklimaat van de 

basiswerkplek, het systeem Docbase en de geluidsoverlast. Daarnaast mist men in de werkomgeving planten, een 

goede zonwering en soms voldoende opbergmogelijkheden. Ook is gebleken dat medewerkers ontevreden zijn 

over de huisregel dat er niet achter het bureau gegeten mag worden. Uit de observatie is naar voren gekomen dat 

medewerkers zich niet gedragen volgens het nieuwe werken. Zij werken niet flexibel en zowel teamleiders als 

medewerkers geven het verkeerde voorbeeld. Een prachtig pand, dat niet optimaal wordt benut! 

 

Adviezen 

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn adviezen geschreven. De adviezen zijn gecategoriseerd naar 

inrichting, binnenmilieu, gedrag en communicatie en vervolgonderzoek.  

 

Samenvatting van conclusies en adviezen uit het tevredenheidonderzoek, die van belang zijn voor 

het huisvestingsbeleid op het gebied van beleving, techniek, cultuur en bezetting zijn; 

 

Kwantitatief onderzoek           

• 79,2% van de medewerkers is tevreden over de nieuwe werkomgeving.  

• Medewerkers zijn ontevreden over de gedragsregels. De resultaten van de observatie bevestigt dit. Het 

veranderen van gedrag is voor de provincie essentieel om de tevredenheid te verhogen.  

• Wat opvalt, is dat het binnenklimaat van de basiswerkplek een onvoldoende scoort, terwijl het 

binnenklimaat van de andere werkplekken een voldoende scoort. De grootste verklaring hiervoor is dat 

medewerkers vaker werken in de basiswerkplek en niet op de andere werkplekken.  

• De nieuwe werkomgeving van de provincie is geen ‘one-size-fits-allconcept’. Dit blijkt uit de resultaten 

van de kruisverbanden. Wat opvalt, is dat er veel ontevredenheden per afdeling en bouwdeel zijn. Uit de 

enquête blijkt bijvoorbeeld dat 38% van de respondenten ontevreden is over de hoeveelheid 

opbergmogelijkheden. Dit is in eerste instantie een laag percentage. Toch blijkt uit de kruisverbanden 

dat de afdelingen WK, VTH en Statengriffie hierover ontevreden is, namelijk meer dan 50%.  
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Kwalitatief onderzoek           

• Uit de observatie komt naar voren dat medewerkers zich niet gedragen volgens de afspraken die in het 

verleden zijn gemaakt. Het ontbreken van een voldoende aanspreekcultuur, zelfcorrigerend vermogen 

binnen teams en zelfs in sommige gevallen zelfs verkeerd voorbeeldgedrag ligt hieraan mede ten 

grondslag.  Daarnaast is men zich vaak niet bewust van de achterliggende gedachten van de afspraken, 

omdat bijvoorbeeld bij eten achter een bureau niet aan hygiëne en anderen wordt gedacht, omdat 

iedereen veelal dagelijks hetzelfde bureau gebruikt en er toch bijna nooit iemand anders zit. 

• Medewerkers voelen zich gebonden aan een bouwdeel bij de keuze van een werkplek. Dit komt omdat 

het vlekkenplan afdelingsgericht is. Elke afdeling heeft een eigen bouwdeel. Het is echter niet verboden 

om een andere werkplek te kiezen. Het gevoel van de medewerkers zegt het tegenovergestelde. 

 

Adviezen met betrekking tot huisvesting 

 

Advies 1: inrichten stiltegebieden 
De provincie Drenthe wil werken volgens het activiteitengerichte kantoorconcept. Daarom zal de werkomgeving 

(deels) op een activiteitengerichte manier ingedeeld moeten worden. Hiermee wordt bedoeld, dat er bouwdelen 

ingericht kunnen worden als stilteruimten. Op deze manier kunnen medewerkers een bouwdeel kiezen, die past 

bij de werkzaamheden die men die dag wil gaan uitvoeren. De indeling is dan niet meer afdelingsgericht maar 

activiteitengericht. Dit houdt in dat medewerkers niet gebonden zijn aan een bouwdeel bij de keuze van een 

werkplek.  

Advies 2: Aanpassingen per afdeling 
Ruimte voor projectmatig werk 

Het activiteiten gerichte is geen ‘one-size-fits-allconcept’. De resultaten uit de kruisverbanden bevestigen dit. De 

afdelingen ROMN, EOMC, WK en VTH missen ruimte voor het ophangen van grote kaarten van de provincie. 

Te adviseren is om bepaalde wanden te voorzien van een prikbord. Hier kunnen grote kaarten van de provincie 

opgehangen worden. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat dit een groot gemis is. Wanneer deze kaarten een mooie 

plaats krijgen op een wand, geeft dit ook een bepaalde provinciale uitstraling en een inspirerend beeld. Daarnaast 

zullen de kaarten niet meer overal verstopt worden, zoals onder bureaus, in facilitycorners en in de 

vensterbanken van bibliotheken.  

Inventarisatie opbergmogelijkheden                                                                              Afbeelding 8 Afdelingskast  

Hoewel slechts een laag percentage aangeeft dat er onvoldoende 

opbergmogelijkheden zijn (38%), blijkt dat van de afdelingen WK, VTH en 

Statengriffie dit percentage hoger is dan 50%. Het is van belang om bij deze 

afdelingen na te gaan hoeveel opbergruimte zij hebben (Afbeelding 8). Door gebrek 

aan ruimte staan afdelingsbibliotheken vaak vol met papierwerk (Afbeelding 9).                                                                                                                                 

 

Advies 3: Plaats van de oorstoelen 
Verplaats de oorstoelen die in een kantooromgeving staan. 

Uit de enquête is gebleken, dat meer dan de helft van de respondenten                        

ontevreden is over de functionaliteit en plaats van de oorstoelen. De oorstoelen   Afbeelding 9 Documenten 

die in een gang staan worden veel gebruikt, terwijl de oorstoelen in de 

kantooromgeving weinig worden gebruikt. Dit komt omdat medewerkers in een 

gang wel overleggen, maar dit in een kantooromgeving niet passend vinden.  

Als advies 1 wordt uitgevoerd, is het mogelijk om de oorstoelen te plaatsen in 

bouwdelen voor minder geconcentreerd werken. De oorstoel staat dan in een 

ruimte waar men heeft gekozen voor minder geconcentreerd werk, waardoor 

overleg is toegestaan. 
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Advies 4: Sfeer creëren 
Aan het eind van de enquête was er de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. De opmerking die het meest 

werd gemaakt, was de volgende: ‘Ik mis planten in deze werkomgeving’. Om in te spelen op de beleving van de 

medewerkers, moeten er meer planten in de werkomgeving worden geplaatst. Dit bevordert niet alleen de sfeer 

en uitstraling maar helpt ook bij het verminderen van achtergrond lawaai. Daarnaast heeft het een positief effect 

op het stressniveau en het verbetert de productiviteit van kantoormedewerkers. 

 

 

Adviezen met betrekking tot gedrag en communicatie 
(de onderstaande adviezen zijn genummerd conform het onderzoeksrapport) 
 

Advies 9: Voorbeeldgedrag teamleiders 
Teamleiders moeten voorbeeldgedrag gaan tonen. Wanneer teamleiders het goede voorbeeld geven, zullen de 

medewerkers dit gaan opvolgen. Medewerkers moeten in hun gedrag bewust worden aangestuurd. Dit kan 

gedaan worden door eenduidig de doelen op te stellen en na te leven. Teamleiders moeten medewerkers 

aanspreken op verkeerd gedrag. Dit is de interventie Management by Objectives (McGregor, 1960), waarbij 

goal-setting van groot belang is. Teamleiders zorgen ervoor dat een systeem wordt gehanteerd waarbij de doelen 

worden vertaald op zowel afdeling- en individueel niveau. Medewerkers zullen geconfronteerd moeten worden 

met de consequenties van hun gedrag. 

 

Advies 13: Minder geluid vanuit trefpunten 
Het trefpunt is een ontmoetingsplek voor de medewerkers. Omdat deze ruimte vlakbij de basiswerkplekken is 

geplaatst, zorgt dit voor geluidsoverlast. Het vieren van verjaardagen in het trefpunt moet niet meer worden 

toegestaan. Het bedrijfsrestaurant zou een goede vervanger hiervoor kunnen zijn. Daarnaast zullen grote groepen 

medewerkers (>10) buiten de lunchtijden geen gebruik meer mogen maken van het trefpunt. Dit zorgt voor veel 

geluidsoverlast. Teamleiders kunnen hierop toezien. De groepen zorgen namelijk voor veel geluidsoverlast. 

 

Advies 14: Communicatie over het gebruik van ruimten 
Het is voor veel medewerkers onduidelijk hoe bepaalde faciliteiten werken. Op Intranet kan men eenvoudig 

communiceren over hoe lang men bijvoorbeeld gebruik mag maken van een bepaalde ruimte. De kleine 

concentratieruimte is Arbo technisch niet geschikt om een hele dag in te werken. Deze regels kunnen eenvoudig 

op Intranet worden geplaatst.  
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4. ALGEMENE VOORZIENINGEN 

 
Tot de algemene voorzieningen worden alle zaken gerekend die buiten het domein van de besloten 

werkomgeving vallen. Deze voorzieningen worden beheerd door de afdeling Facilitaire Ondersteuning. De 

situering in het gebouw is zodanig gekozen dat de toegankelijkheid optimaal is en de indelingsflexibiliteit in de 

rest van het gebouw zo min mogelijk wordt beperkt. Hiermee is de kans op toekomstige verbouwingen van de 

(veelal relatief kostbare) algemene voorzieningen geminimaliseerd.  

 

Het provinciehuis is met betrekking tot de beveiliging verdeeld in 3 gebieden; 

• Openbaar  

o Het openbare gebied betreft de entree, receptie en (vergaderkamers in) bouwdeel A, op de 

beganegrond. Dit gebied kan (ook door bezoekers) zonder pas worden betreden/gebruikt. 

• Semi openbaar 

o Het semi openbare gebied betreft bouwdeel CDE op de beganegrond, waarin hal, statenzaal, 

ontvangstzaal, bedrijfsrestaurant, Coffe & more en vergaderkamers bouwdeel E zijn gelegen. 

Dit gebied is met een toegangspas door bezoekers te betreden. 

• Werkomgeving  

o De werkomgeving is de bureau omgeving waar alleen medewerkers van de provincie Drenthe 

toegang hebben en betreft de bouwdelen B en F op de beganegrond en alle bouwdelen op de 1
e
 

t/m de 3
e
 verdieping en de kelder. 

 

o Overig beveiligde ruimten; 

Naast deze gebieden zijn er en aantal ruimten en specifieke kamers in de werkomgeving die niet voor alle 

medewerkers toegankelijk zijn, maar alleen door een selectie van medewerkers kunnen worden gebruikt of 

toegankelijk zijn. Dit betreffen bestuursruimten, catering, automatisering, magazijnen, techniekruimten, enz.  

 

In bijlage 3 zijn de meest voorkomende voorzieningen benoemd. 
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5. KANTOORCONCEPT 

 
Werkplekken 

 
Iedere medewerker kan in de nieuwe omgeving kiezen op welke werkplek hij gaat werken/inloggen. Hiertoe 

heeft de medewerker de beschikking over een persoonlijke laptop. Via het dockingstation wordt de laptop 

aangesloten op een 24 inch beeldscherm, toetsenbord en muis die standaard op de basiswerkplek en in de 

concentratieruimte aanwezig zijn.  

 

Werkplek; 

Op 10 medewerkers zijn 8 basiswerkplekken beschikbaar. Uitgangspunt is dat de medewerker zijn bureau 

opruimt en uitlogt als hij langer dan 1,5 uur van de werkplek gaat. De basiswerkplekken bevinden zich in de 

open werkruimte en bestaat uit blokken van 4 tot 6 bureaus.. Deze werkplek is geschikt voor dagelijkse, 

routinematige werkzaamheden die relatief weinig concentratie vereisen. Er zijn twee soorten basiswerkplekken:  

Open basiswerkplek; het bureau is omsloten door akoestische wandjes (ca 30 cm boven het bureau)  

Gesloten basiswerkplek;: (coupé werkplek): het bureau is omsloten door hoge akoestische wandjes  

(circa 60 cm boven het bureau) om geconcentreerder te kunnen werken.  

Speciale werkplek; de zogenaamde specials met specifieke functie of persoonsgerelateerde  

voorzieningen.  

 

Concentratieruimten; 

Om rustig te kunnen werken zijn er op iedere vlek concentratieruimten. Deze afgesloten ruimte is geschikt voor 

activiteiten die veel concentratie vereisen (lezen, schrijven, denken of vertrouwelijk zijn) of om samen met een 

collega aan een opdracht te werken. 

Er zijn twee soorten concentratieruimten:  

Concentratieruimte/belcel voor 1 persoon. Gelet op de Arbonormen kan de kleine concentratieruimte 

maximaal 2 uur gebruikt worden.  

Concentratieruimte voor 1 of 2 personen.  

De grotere concentratieruimte is een volwaardige één persoons werkplek. Het is mogelijk met twee personen de 

ruimte te gebruiken, maar de tweede persoon kan slechts voor circa 2 uur aanschuiven. 

 

De verschillende ruimten zijn zo geconstrueerd, dat bij normale spraak, dit niet woordelijk te volgen is in een 

naastgelegen ruimte. Het is niet zo dat er niets meer te horen is in een naastgelegen ruimte, of dat de ruimten 

volledig stil zijn!  

 

Loungewerkplekken; 

De loungewerkplek is een half-open werkplek voor 2 tot 4 personen op de werkvloer met het uiterlijk van een 

café-zitje. Deze plek is bedoeld voor kort, informeel overleg. Ook kan hier ontspannen wireless gewerkt worden. 

Men dient er rekening mee te houden dat anderen in de directe omgeving in hun werk niet worden gestoord.  

 

Belcel; 

Bellen kan op de werkplek of in de belcel of concentratieruimte/belcel (belcel/c). Om collega's bij langduriger 

gesprekken niet te storen of bij behoefte aan meer privacy geniet de belcel de voorkeur.  

 

Ruimtenormering en vlekkenplan 
Vanwege het groepsgerichte karakter van het kantoorconcept, is na in gebruik name een vlekkenplan 

geïmplementeerd, waarin per afdeling bepaald is in welke vlek de afdeling ongeveer moet gaan werken.  

Het aangeven van deze vlekken was bijvoorbeeld behulpzaam ter bepaling van de “vaste” werkplekken zoals 

secretariaten en om een goede indeling te kunnen maken t.b.v. de lockers, afdelingskasten, projectkamers, 

bibliotheken, enz. 

 

De uitwerking van dit vlekkenplan is geweest dat verschillende afdelingen een soort van ‘recht’ claimen op de 

ruimte. Binnen een flexibel ingericht activiteitengericht kantoorconcept past deze houding niet en mag van een 

“claim en recht” cultuur geen sprake (meer) zijn! De behoefte van werkplek moet aan de activiteit van dat 

moment gerelateerd zijn en wordt vaak in hoge mate bepaald door de plaats van de (persoonlijke) locker. Naar 

de toekomst is/blijft een zorgvuldige indeling van lockers daarom van groot belang. Daarnaast is een 

vlekkenplan op basis van afdelingen met de toekomstige organisatieverandering(en) niet meer van toepassing. 
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6. GEMAAKTE AFSPRAKEN  
 

Binnen het project revitalisering zijn afspraken gemaakt met de organisatie, waaraan moet worden voldaan om 

met elkaar op een goede manier om te kunnen gaan met en het activiteiten gerichte kantoorconcept werkbaar te 

maken en te houden. Het niet volgen van simpele afspraken kan leiden tot overlast of andere nadelige gevolgen 

voor medegebruikers van de werkomgeving. 

 

 

Uitgangspunten en afspraken Provinciehuis van Morgen 

 

Werk bepaalt de plek 

• Kies een werkplek die past bij de aard van je werkzaamheden  

• Gebruik de verschillende werkruimten waarvoor ze zijn bedoeld  

Organiseer 

• Organiseer je eigen vindbaarheid  

• Plan bewust met wat, met wie en waar je aan het werk gaat  

Ruim op 

• Ruim je bureau op en log uit als je langer dan 1½ uur van je werkplek gaat  

• Laat de werkvloer en trefpunten opgeruimd achter  

Consumeren 

• Eten doe je in een trefpunt of het bedrijfsrestaurant  

Spreek uit 

• Spreek elkaar respectvol aan op houding en gedrag 
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7. HET NIEUWE WERKEN 
 

Dit hoofdstuk is (gebaseerd op) een document van de afdeling ManagementOndersteuning, waarin de 

voorwaarden van Het Nieuwe Werken (HNW) bij de provincie Drenthe wordt beschreven. HNW is niet gelijk 

aan een activiteiten gericht kantoorconcept en moet niet met elkaar worden verward. 

 

Uit welke onderdelen bestaat het nieuwe werken 

Het nieuwe werken bestaat volgens Bright&Company uit vier onderdelen: 

- Tijd- en plaatsonafhankelijk werken 

- Steun op resultaat 

- Vrije toegang tot kennis, ervaringen en informatie 

- Flexibele arbeidsrelaties 

 

De provincie Drenthe geeft een invulling aan deze richtlijnen op de volgende 

wijze:  

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken- ‘any time, anywhere’ 

Technologie maakt het mogelijk om 24 uur per dag en zeven dagen per week tijd- en plaatsonafhankelijk te 

werken. De provincie Drenthe werkt volgens een flexibel kantoorconcept waarbij medewerkers niet gebonden 

zijn aan een vaste werkplek. Er kan zowel in het provinciehuis, als thuis gewerkt worden. Er is geen houvast aan 

vaste werktijden maar er wordt gestuurd op resultaat. De dagindeling bepaalt de medewerker zelf.  

 

Steun op resultaat – ‘manage your own work’ 

Er is minder toezicht op medewerkers door de flexibele werkplekken. De sturing van de teamleider en 

afdelingsmanager is veranderd naar resultaatgerichtheid. Het werk wordt beoordeeld op basis van output. 

Medewerkers krijgen meer autonomie met als doel dat zij zich meer betrokken voelen bij de organisatie.  

  
Vrije toegang tot kennis, ervaringen en informatie – ‘unlimited access and connectivity’ 

De interactie tussen de medewerkers neemt toe en hierdoor zullen de hiërarchische lagen minder zichtbaar zijn. 

Creativiteit en samenwerken, staan hierbij centraal. Medewerkers zoeken sneller toenadering omdat de 

communicatielijnen korter en laagdrempelig zijn.  

 
Flexibele arbeidsrelaties – ‘my size fits me’ 

De medewerker krijgt meer vrijheid omdat de werktijden zelf bepaald kunnen worden. De arbeidsrelatie is 

flexibeler, omdat afspraken over werktijden en werkplekken vervagen. Dit vraagt om een flexibele inzet van de 

medewerkers. Daarnaast moet de organisatie vertrouwen hebben in zijn medewerkers. 

 

Het gerevitaliseerde provinciehuis bevat alle bovenstaande richtlijnen, die samen een invulling geven aan het 

nieuwe werken binnen de organisatie 

 

 

Het Nieuwe Werken bij de provincie Drenthe 
 

Medio 2012 is de pilot HNW afgerond met een evaluatie onder de deelnemers aan de pilot, de leidinggevenden 

en de overige medewerkers. De evaluatie had tot doel om de ervaringen, kansen, knelpunten en de algemene 

indruk bij medewerkers en leidinggevenden te peilen over de HNW-mogelijkheden die de provincie aanbiedt en 

in beeld te krijgen of die HNW-mogelijkheden wellicht uitgebreid zouden moeten worden. De uitkomsten van de 

evaluatie waren zondermeer positief. Daarbij werd de stelling ‘De provincie moet Het Nieuwe Werken invoeren 

om een modern, aantrekkelijke werkgever te zijn ’ breed’ gedeeld. Dit gaf voor voldoende waarborg om met 

HNW door te gaan en in overleg met de diverse gremia (OR/GO/GS) tot invulling van HNW-beleid bij de 

provincie Drenthe te komen. 

 

Het HNW-beleid provincie Drenthe is intussen rechtspositioneel op de volgende wijze vastgesteld: 
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de algemene regeling 

• Op grond van HNW kun je ervoor kiezen om 4 x 9 uur te werken, plaatsonafhankelijk te werken en om 

de werktijden te flexibiliseren;  

• HNW geschiedt op vrijwillige basis, vandaar dat de provincie niet meebetaalt in de kosten van 

bijvoorbeeld een thuiswerkplek;  

• HNW is geen recht en kan bij moverende redenen (bijv. omdat HNW niet bij je functie past, 

taakonvolwassenheid, noodzakelijke fysieke aanwezigheid op kantoor) door je leidinggevende worden 

geweigerd;  

• De individuele afspraken over HNW worden in het Individueel Werkplan vastgelegd (dit laat onverlet 

dat in overleg uit organisatiebelang - w.o. teamoverleggen enz. - of vanuit privébelang wel eens van 

afspraken afgeweken kan worden);  

• Ook parttimers kunnen aan HNW deelnemen. 

 

4 x 9 uur werken 

• Bij 4 x 9 uur werken (= een voltijdsfunctie) is er geen sprake meer van opbouw van compensatieverlof, 

vandaar dat die keuze aan de verlofadministratie moet worden doorgegeven;  

• 4 x 9 uur werken in combinatie met thuiswerken is niet mogelijk. 

 

Plaats-onafhankelijk werken 

• Bij plaatsonafhankelijk werken geldt de definitie van het Arbeidsomstandighedenbesluit: thuiswerken 

of een andere gekozen plaats buiten het bedrijf;   

• Ten behoeve van de binding en afstemming met de organisatie kun je een dag per week  

plaatsonafhankelijk werken voor zover je tenminste drie dagen per week op het provinciehuis werkt; 

• Als je structureel een dag per week plaatsonafhankelijk werkt kun je de beschikking krijgen over  een 

zogenaamde virtuele werkplek met dezelfde functionaliteiten (programma’s) als op het provinciehuis. 

Voor een aanvraagformulier kun je je wenden tot de Servicedesk, het is aan je leidinggevende om het 

formulier voor akkoord te fiatteren; 

• Bij thuiswerken zal je thuiswerkplek arboproof moeten zijn ingericht. De Verklaring Arbo en 

Thuiswerken zul je moeten ondertekenen, waarmee je aangeeft dat je thuiswerkplek aan de gestelde 

arbo-eisen voldoet;  

• Als je de Verklaring Arbo en Thuiswerken hebt ondertekend kun je gebruik maken van de IKAP 

mogelijkheid om eens per 5 jaar maximaal € 1.815,-- te benutten voor de inrichting van de 

thuiswerkplek (zoals aanschaf computerapparatuur, bureau);  

• Ook op thuiswerken is de Arbeidstijdenwet van toepassing, hetgeen o.m. inhoudt dat je bijvoorbeeld 

tussen de middag wel een half uur pauze zult moeten nemen; 

• Structureel thuiswerken zal betrokken worden bij toekomstige RI&E’s. 

 

Tijd-onafhankelijk werken: flexibiliseren werktijden  

• De aanvangs- en eindtijd waarbinnen het flexibiliseren van de werktijden mogelijk is zijn gesteld op 

07.00 uur en 19.00 uur, de huidige openingstijden van de Servicedesk blijven ongewijzigd; 

• De verplichte aanwezigheid tijdens bloktijden vervalt: de werktijden worden in overleg tussen 

leidinggevende en jou ingevuld. Bij de invulling van de werktijden speelt de belangenafweging tussen 

privébelang en organisatiebelang; 

• Uitgangspunt is dat iedereen in beginsel compensatieverlof opbouwt (behoudens de groep medewerkers 

die 4 x 9 uur werkt). Maar als je er zelf voor kiest om geen compensatieverlof meer  te willen, dan kun 

je je leidinggevende daarvan in kennis stellen en afspraken maken over je nieuwe werkuren. Ook hierbij 

geldt dat de verlofadministratie ervan in kennis moet worden gesteld. Tenslotte: bovendien geldt dat bij 

nieuwe ziektegevallen vanaf een ziekte van 1 maand of langer geen opbouw van compensatieverlof 

meer plaatsvindt. 

 

Binnen bovengenoemd kader kunnen medewerkers en leidinggevenden HNW-afspraken maken. Dit met het 

hogere doel om privé- en organisatiebelang beter op elkaar af te kunnen stemmen.   
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8. ICT EN HET NIEUWE WERKEN 
 

Dit hoofdstuk is (gebaseerd op) een document van de afdeling Facilitaire Ondersteuning team ICT. Het team 

ICT is voorstander van een benadering volgens het bureau Moneypenny, welke door hun het HNW-

volwassenheidsmodel wordt genoemd en een handvat is voor de implementatie van het nieuwe werken. 

 

De relatie tussen de integratie van Het Nieuwe werken (HNW) in cultuur en processen en de toegevoegde 

waarde van HNW wordt door hun in 4 fasen beschreven. Deze fasen zijn; 

HNW gedoogd 

HNW gekaderd 

HNW verankerd 

HNW geïntegreerd en geïnspireerd 

 

Bovengenoemde fases zijn verder beschreven in bijlage 5. 

 

HNW wordt nogal eens een op een gekoppeld aan tele- en thuiswerken. Moneypenny is van mening dat de mate 

waarin medewerkers autonomie in plaats, tijd en wijze van werken hebben een van de belangrijke indicatoren is 

voor de HNW ontwikkelingsfase van een organisatie. Wanneer medewerkers meer autonomie en (daaraan 

gekoppelde) verantwoordelijkheid ervaren, draagt dit bij aan sociale innovatie en heeft dit een positieve impact 

op de prestaties (en productiviteit) en innovatiekracht van de organisatie als geheel.  

Dit vereist echter meer dan een nieuwe fysieke werkomgeving of een set spelregels voor HNW. Met behulp van 

het Moneypenny HNW-Volwassenheidsmodel© kan een organisatie zien hoe ‘volwassen’ deze is op het gebied 

van HNW en welke concrete stappen nog genomen kunnen worden om maximaal rendement te sorteren met 

HNW. Het aanpakken van de leiderschapsstijl, organisatie cultuur en gedrag blijkt de belangrijkste factor te zijn 

om HNW succesvol te verankeren in een organisatie.  

Hoewel het Moneypenny HNW-Volwassenheidsmodel© een blauwdruk biedt voor invoeringstrajecten van 

HNW, hangt het van de omvang en het type organisatie af of alle fasen dienen te worden doorlopen en welke 

relevant zijn. Daarnaast is het zeer wel mogelijk dat een organisatie op sommige aspecten al verder is met HNW 

dan op andere.  

Tot slot is het model een hulpmiddel bij het correct interpreteren van onderzoeken op het gebied van HNW. 

Immers, de resultaten zijn direct afhankelijk van de fase waarin HNW zich bevindt. In de gedoogfase, 

bijvoorbeeld, zal thuiswerken een negatievere beleving hebben bij medewerkers en leidinggevenden dan in een 

volgende fase. De vraag rijst bijvoorbeeld in welke fase Yahoo zich bevond toen de CEO besloot om 

thuiswerken te verbieden…  

 

 

 

Bij de provincie Drenthe bevinden we ons in 2013 in tussen fase 3 en 4 ”verankerd en geïntegreerd”. De 

randvoorwaarden zijn met de huisvesting, processen en ICT gerealiseerd Aan beleid, inspiratie en verbeteringen 

wordt gewerkt. Aan deze vervolgstap levert dit huisvestingsbeleidsplan een bijdrage. 
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9. HUISVESTINGSMANAGEMENT 

 

Kaders van het huisvestingsmanagement 

De centrale opgave van professioneel huisvestingsmanagement is het creëren van een duurzaam evenwicht 

tussen de (veranderende) behoeften van de organisatie enerzijds en de kwaliteit en kwantiteit van de huisvesting 

anderzijds. In dat kader moet het huisvestingsbeleid worden vertaald naar tactische en operationele activiteiten. 

Voor de provincie Drenthe komt deze opgave neer op het bieden van adequate huisvesting aan een organisatie 

die wordt gekenmerkt door: 

 

• Een publieke en politieke functie, die vraagt om optimale toegankelijkheid en een passende uitstraling. 

• Veel ontwikkelingen in de organisatiestructuur, waardoor groepen, formaties, functies en relaties 

veelvuldig in beweging zijn. 

• Een groot aandeel (beleids)medewerkers met een hoge autonomie en een divers activiteitenpatroon 

(veel/weinig concentratie, individueel/samen). 

• Een grote en groeiende hoeveelheid (projectmatige) samenwerkingsrelaties en communicatie tussen 

medewerkers uit verschillende groepen. 

• De behoefte om het imago en de organisatiecultuur te versterken, waarbij ‘open’ en ‘dynamisch’ 

belangrijke trefwoorden zijn. 

 

 

Uit bovengenoemde kenmerken kan worden afgeleid dat de huidige huisvestingsflexibiliteit een essentieel maar 

tevens lastig concept is.  Gelet op de grote dynamiek van de organisatie en de interne relaties, richt het 

huisvestingsmanagement zich primair op de volgende hoofdpunten; 

 

• Het faciliteren van zo goed mogelijk functionerende werkomgeving waarin iedere medewerker zelf zijn 

keuze kan maken voor een werkplek welke op dat moment bij zijn/haar werkzaamheden past. 

• Het voldoende beschikbaar hebben van werkplekken. 

• Een effectief gebruik van het gebouw en de daarmee samenhangende kosten per gebruiker zo laag 

mogelijk houden. 

• Duidelijkheid geven met betrekking tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van 

huisvesting. 

• Inperken en reguleren van wensen die zouden leiden tot veelvuldig verbouwen en verhuizen (met het 

oog op de bijbehorende kosten en verstoring van de werkprocessen).  

 

 

Krachtig sturen op een aantal algemene richtlijnen 
 

Ten eerste moeten flexibiliteitsnormen worden vastgesteld, waarmee kan worden bepaald hoeveel werkplekken 

per Fte beschikbaar moet zijn.  

 

Binnen de organisatie geldt een clean desk policy. Dit houdt in dat de werkplekken bij vertrek en wanneer een 

werkplek 1,5 uur niet wordt gebruikt worden opgeruimd. Voor het gebruik van huisvesting biedt dit het grote 

voordeel dat elke werkplek (ook als deze persoonsgebonden is) te gebruiken is door een (tijdelijke) collega 

wanneer deze onbezet is. Daarnaast stimuleert een clean desk policy een effectieve werkstijl, wordt voorkomen 

dat (vertrouwelijke) informatie verdwijnt en kunnen de werkplekken veel beter worden schoongemaakt. Het in 

stand houden van een clean desk policy vraagt een grote aanpassing in gedrag, die alleen slaagt wanneer het 

beleid voor alle managers en medewerkers geldt en men elkaar aanspreekt op het niet nakomen van de 

afspraken. 
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De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het management bevorderen 

Op dit moment beperkt de directe bemoeienis met de huisvesting zich tot de Facilitaire Ondersteuning (team 

gebouwen) en de Begeleidingscommissie Flexconcept, en daarover rapporteert aan de directie. De overige 

managers en teamleiders raken alleen betrokken op het moment dat hun groep te maken heeft met een concreet 

huisvestingsprobleem of veranderingen in de werkomgeving. Het is wenselijk dat alle managers de zorg voor 

adequate huisvesting van hun medewerkers en de medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 

huisvestingsbeleid als een onderdeel van hun eigen functie gaan beschouwen (integraal management). De 

managers moeten zorgen dat dergelijke afspraken op een goede manier tot stand komen en in de dagelijkse 

praktijk worden bewaakt door de teamleiders.  

 

In dit kader is in de eerste plaats van belang dat aandacht wordt besteed aan de communicatie over het 

huisvestingsbeleid. Alle managers en teamleiders moeten goed geïnformeerd zijn over de (nieuwe) richtlijnen en 

het huisvestingsbeleid. Het onvoldoende communiceren van gemaakte afspraken en de wijze waarop dient te 

worden omgegaan met het activiteitengericht kantoorconcept zal lijden tot onbegrip, onwil en mogelijk bij een 

hogere bezettingsgraad tot ongewenste of onwerkbare situaties 

 

Er moet worden gewerkt aan vergroting van het kostenbewustzijn. Meer inzicht in en uitleg over de 

exploitatiekosten van de huisvesting zal resulteren in meer begrip voor de maatregelen welke op 

huisvestingsgebied worden genomen en bepaald. 

 

Bezettingsgraadmeting; 

Tijdens de bezettingsmeting is de effectiviteit van het huidige gebruik van werk- en overlegplekken gemeten aan 

de hand van een bezettingsgraadonderzoek. De resultaten van het bezettingsgraadonderzoek samen met de 

toekomstige veranderingen in het personele bestand van de Provincie zijn samen in een rekenmodel gezet om te 

bepalen wat de theoretische ruimtebehoefte van de Provincie is. Hiermee zijn de besparingsmogelijkheden in 

ruimte (oppervlakte) inzichtelijk gemaakt. 

Vervolgens is op basis van de resultaten van de bezettingsgraadmeting een globale raming gemaakt wat de 

ruimtebehoefte is op basis van een taakstellende bezettingsgraad van 65% voor werkplekken. Bij de 

overlegplekken is een aanname gedaan van een bij de provinciale organisatie passende factor (verhouding 

werkplekken en overlegplekken). Daarmee wordt ook bepaald hoeveel oppervlakte er vrijgespeeld kan worden 

om eventuele andere partijen te huisvesten. 

 

Ruimtebehoefte en gebouwindeling 

Om de effecten van de genoemde ontwikkelingen te kwantificeren naar ruimtegebruik (oppervlakte) is een 

rekenmodel gemaakt (zie bijlage 1). 

Het rekenmodel behandelt de volgende scenario’s: 

• Huidige situatie uitgaande van 530 fte 

• Toekomstige situatie eind 2013 met 470 fte 

• Toekomstige situatie 2015 met 450 Fte 

• Toekomstige situatie 2018 met 320 Fte en 50-100 flex = 370-420 Fte 

Per scenario is de ruimtebesparing berekend in de volgende situaties: 

• Wanneer de oorspronkelijke formule voor de vaststelling van het aantal werkplekken wordt toegepast. 

De formule is: aantal werkplekken = aantal Fte/0,85 * x 0,8 ** = 0,94 werkplek/Fte 

• Wanneer gestuurd wordt op geadviseerde sturingskaders: 

o Bezettingsgraad van 65% voor werkplekken 

o Factor werk-/overlegplek van 0,9. Dit is gemiddelde van 0,5 (standaard kantoorhoudende 

organisatie) en 1,3 (gemeten bij de Provincie). * = deeltijdfactor (gem.fte/medewerkers) 

De ruimtebesparing is berekend door:     ** =flexfactor  werkplekken 

• Het aantal te besparen werkplekken te vermenigvuldigen met een gemiddelde oppervlakte  

‘kantoorvloer’ per werkplek. De gemiddelde oppervlakte ‘kantoorvloer’ per werkplek is voor de 

berekening vastgesteld op 20 m². 

• Het aantal te besparen overlegplekken te vermenigvuldigen met een kengetal per overlegplek. De 

gemiddelde oppervlakte per overlegplek is vastgesteld op 1,5 m². 
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Situatie 2012 en toekomstige situatie 2018; 

 

Situatie 2012; 

• Bij toepassing van de oorspronkelijke formule (bezetting werkplekken 60%) om het aantal werkplekken 

vast te stellen in combinatie met de verlaging van de overlegplek/werkplek-factor (van 1,4 naar 0,9) kan 

een besparing van circa 900 m² ‘kantoorvloer’ worden gerealiseerd. Hierbij worden de gewogen 

gemiddelde bezettingsgraden verbeterd tot respectievelijk 60% en 70%). De gewogen gemiddelde 

bezettingsgraden op piekmomenten (respectievelijk werkplekken 84% en overlegplekken 74%) zijn 

hoog  en zal tot gevolg hebben dat regelmatig er geen vrije overlegplekken beschikbaar zijn en voor 

overlegplekken welke geboekt worden via de servicedesk, de Facilitaire Organisatie regelmatig “nee” 

moet verkopen bij een aanvraag voor een overlegruimte 

• Wanneer uitgegaan wordt van een gemiddelde bezettingsgraad van werkplekken van 65% in combinatie 

met de verlaging van de overlegplek/werkplek-factor (van 1,4 naar 0,9) kan een besparing van circa 

1.700 m² ‘kantoorvloer’ worden gerealiseerd. Aandacht behoeft de gewogen gemiddelde 

bezettingsgraden op piekmomenten (respectievelijk werkplekken 91% en overlegplekken 80%).           

In deze situatie wordt de druk op overlegruimten  zo hoog en onwenselijk dat het verlagen van de 

overlegplek/werkplek-factor niet meer realistisch is voor een (politieke/overheids) organisatie als de 

provincie Drenthe, waar relatief veel overleggen plaatsvinden zowel intern als met externen. 

• Wanneer uitgegaan wordt van alleen een gemiddelde bezettingsgraad van werkplekken van 65% kan 

een besparing van circa 1.250 m² ‘kantoorvloer’ worden gerealiseerd. Aandacht is er nodig voor een 

gewogen gemiddelde bezettingsgraden op piekmomenten van 91% wanneer geen aanvullende 

maatregelen met betrekking tot spreiding van werktijden plaatsvinden.  

 

Uitgangspunt en advies in dit huisvestingsbeleidsplan zal om 

bovenstaande redenen zijn dat het aantal werkplekken wordt afgestemd op 

een gemiddelde bezetting van 65%, en dat het aantal overlegplekken blijft 

zoals deze nu is en niet wordt beperkt. 

 

Toekomstige situatie (2018) 

• Wanneer er wordt uitgegaan van een gemiddelde bezettingsgraad van werkplekken van 65% en 

vermindering van de huidige formatie conform de directiebrief, wordt een substantiële  

werkplekbesparing gerealiseerd de komende 5 jaren van ca. 160 werkplekken.  

• Aandacht ook in deze situatie is, dat een gemiddelde bezettingsgraad op piekmomenten (te) hoog zal 

zijn, wanneer geen duidelijke sturing zal plaatsvinden op spreiding van gebruik in de week van het 

gebouw. Beleid m.b.t. spreiding van werkzaamheden en aanwezigheid van medewerkers dient te 

worden gemaakt/opgelegd, om ongewenste situaties te voorkomen. 

 

 

Ons uitgangspunt m.b.t. 0,94 werkplek/Fte is een norm aan de voorzichtige kant. Voor veel overheidsgebouwen 

wordt gebruik gemaakt van de rijksnorm van 0,9 werkplek per fulltime-equivalent (fte). Deze norm betekent dat 

er 7 tot 8 werkplekken per 10 personen zijn, terwijl bij ons de norm op 8 werkplekken per medewerker is 

gesteld. Bovenstaande berekeningen met betrekking tot werkplekbesparing is daarmee ook 4-5 % lager dan de 

rijksnorm.
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Huisvesten externe organisaties; 
Omdat er op termijn (2018) en overcapaciteit  van 160 werkplekken in het provinciehuis haalbaar is, is het goed 

om te bekijken welke organisaties op termijn eventueel werkplekken kunnen betrekken/huren in het 

provinciehuis. Per 01-01-2014 gaat de Regionale Uitvoeringsdienst voor tweederde deel werken vanuit het 

provinciehuis, hierdoor zijn er op termijn nog ca. 130 werkplekken beschikbaar in 2018. 

 

 

 Prijs van een werkplek; 
Op basis van marktconforme kengetallen opgesteld door Draaijer en Partners in 2012 is een verhuurwaarde die 

in rekening gebracht kan worden wanneer de vrij te maken ‘kantoorvloeroppervlakte’ wordt verhuurd aan nader 

te bepalen externe organisaties. De verhuurwaarde wordt geschat op € 362,--/m² VVO/jaar. Dit bedrag is 

gebaseerd op zowel de organisatie- als de huisvestingsgebonden kosten en komt neer op circa € 7.200,-- per 

werkplek per jaar op basis van een werkplek van 20 m².  

Het ruimtebeslag van een gemiddelde werkplek in het provinciehuis is ongeveer 21 m².  exclusief algemene 

ruimten zoals; hal/entree/vergaderkamers/bedrijfsrestaurant/enz. (alg. ruimten = gemiddeld ca 10 m²).  Het totale 

aantal m² per werkplek is gemiddeld 31,26 m².  

Ter vergelijking; 

In de benchmark rapportage van FierFM staat dat de gemiddelde werkplek in een provinciehuis zich beweegt 

tussen de 26,92 (Utrecht) en 37,2 (Overijssel). En het gemiddelde bij de provincies 31,85 m² . Volgens 

Twijnstra-Gudde (zie; facana.nl) is het marktconforme aantal vierkante meters per werkplek in Nederland bij 

administratieve organisaties 27,21 m2 b.v.o. 

 

De gemiddelde prijs in het provinciehuis bedraagt ca. € 14.000,-- per werkplek. Daarin is opgenomen 

Huisvesting, diensten & Middelen, ICT en Facility management. Een deel van deze kosten zijn gerelateerd aan 

het gebruik (van bijvoorbeeld ICT, printers, catering, enz.). Echter het overgrote deel zijn kosten welke altijd 

gemaakt worden en niet gerelateerd zijn aan het gebruik. 

 

Op basis van marktconforme cijfers en eigen berekeningen kan worden gesteld dat de opbrengst van een 

werkplek bij verhuur aan een externe partij € 8.000,-- tot 10.000,-- per werkplek bedraagt. Dit wil niet zeggen 

dat dit beschouwd kan worden als winst, maar dient te worden gezien als dekking van de kosten welke door de 

alle huisvestingskosten worden veroorzaakt en dekking geven aan de prijs van een gemiddelde werkplek. Het 

niet benutten van ‘verhuur’ van leegstaande werkplekken, zal op termijn lijden tot een verhoging van de 

gemiddelde kosten van huidige werkplekken / huisvestingskosten per gebruiker. 

 

Wanneer besluitvorming plaatsvindt en een bezettingspercentage van 65% wordt aanvaard, dan kunnen we 

gericht kijken naar nieuwe invullingen van de werkplekken, mogelijk door externen. Bij het bepalen wie wel en 

niet een werkplek kan huren in het provinciehuis dient een aantal belangrijke factoren altijd in ogenschouw te 

worden genomen, omdat de provincie Drenthe geen commerciële verhuurder is. 

• Past de externe organisatie bij de provincie of is deze daaraan gelieerd 

• In hoeverre zijn er veiligheidsaspecten aan de orde m.b.t. documenten, netwerk, fysiek, enz. 

• Is de ruimte aanwezig 

• Is het logistiek inpasbaar 

 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan interne berekeningen en berekening van Draaijer & Partners in 2012 

(bijlage 4a en 4b), op basis van financiële gegevens uit 2011. Nu (juli 2013) hebben we ook de rapportage van 

FierFM ontvangen waarin de financiële gegevens van 2012 zijn verwerkt en blijkt de berekening uit 2012 nog 

een goed beeld te geven van de huidige situatie. 
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10. CONCLUSIES EN BESLUITEN 
 

Algemeen 

Op basis van de bezettingsmeting en de resultaten uit dit onderzoek en de (in)krimping van Fte’s bij de provincie 

Drenthe wordt geadviseerd het aantal werkplekken door middel van een overgangsperiode, in de loop van de tijd 

te verminderen. Deze overgangsperiode dient  parallel te lopen aan de afname van het aantal fte’s en 

implementatie van nieuwe sturingskaders.  

 
Flexibiliteitsnormen welke in het verleden zijn bepaald, moeten opnieuw worden bevestigd, of aangepast en  

worden vastgesteld, hiermee kan worden bepaald hoeveel werkplekken en overlegplekken per Fte beschikbaar 

moet zijn in het provinciehuis en hoe groot het toekomstige bezettingspercentage zal zijn. 

 

Door Moneypenny zijn 4 fases beschreven van gedoogd tot geïntegreerd. De provincie Drenthe zit nu in de 2
e
 

fase van gekaderd en moet met dit huisvestingsbeleidsplan de stap maken naar de 3
e
 fase; verankerd. Wanneer 

verbeteringen in deze fase worden uitgevoerd en de tevredenheid wordt bevorderd, zal de laatste en 4
e
 stap bijna 

vanzelf al worden gerealiseerd in de nu te nemen stap naar de 3
e
 fase. 

 

 

Bezettingspercentage (conclusie 1) 
De gemeten bezetting in het provinciehuis van de werkplekken bedraagt 57,3% gemiddeld. Hierbij is op 

maandag een piek waargenomen van 80,2%. Wanneer een gemiddelde bezetting wordt nagestreefd van 65%, 

zullen de pieken bij ongewijzigd beleid hoger worden en mogelijk leiden tot ongewenste situaties van te weinig 

beschikbare werkplekken. 

Deze momenten zouden onder andere opgevangen kunnen worden door organisatorische veranderingen zoals 

spreiding van vrije dagen van deeltijdwerkers over de week door en spreiding van vergadermomenten over de 

week.  

Ook door het percentage ‘in gebruik maar afwezig’ van werkplek verminderen zal leiden tot extra 

beschikbaarheid. Alle medewerkers dienen op de hoogte te zijn dat een werkplek die 1,5 uur niet wordt gebruikt, 

dient te worden ontruimd, zodat deze door een ander kan worden gebruikt. 

 Besluiten; 

• De gemiddelde bezetting van de werkplekken in het provinciehuis van Drenthe moet 65% worden. 

• Bepaal (nieuwe) sturingskaders welke zorgen voor meer spreiding van gebruik van het gebouw 

gedurende de week. Zorg dat bijvoorbeeld zaken als vaste (afdeling/team)overleggen vrij nemen van 

medewerkers en andere vastgeroeste gewoonten met betrekking tot gebruik op piekmomenten van het 

gebouw worden gespreid over de week. 

• Met betrekking tot het gebruik van de werkomgeving dienen teamleiders hun teamleden blijvend op de 

hoogte te stellen van afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Medewerkers dienen hierop 

aangesproken te worden door hun teamleider (dit punt komt ook terug bij gedrag).  

• Herhaal iedere 2 jaar het bezettingsgraad-onderzoek. Getallen, normen en Fte’s geven niet altijd een 

juist beeld van de praktijksituatie. Onder het motto ‘meten = weten’ kunnen de ontwikkelingen goed 

worden bijgehouden en ook op de lange termijn de juiste adviezen worden gegeven en doelstellingen 

bepaald. 

 

 

Ruimtegebruik (conclusie 2) 
Bij het hanteren van oorspronkelijke uitgangspunten met betrekking tot de toedeling van het aantal werkplekken 

en overlegplekken kan een ‘kantoorvloeroppervlakte’ van circa 20 werkplekken op korte termijn of  circa 60 

werkplekken  na besluitvorming over een gemiddelde gewenste bezettingsnorm van 65% worden behaald.  

 

Bij een bezettingspercentage van 65% en daarin betrokken de formatieprognose kan dit aantal beschikbare 

werkplekken oplopen  tot 2018 naar ca 160 werkplekken 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de situatie van 65% de bezettingsgraad op piekmomenten (te) hoog is, 

wanneer er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Geadviseerd wordt om hierbij de genoemde 

suggesties van organisatorische aard door te voeren om de piekmomenten beter te verspreiden. 
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Redenen om op dit moment nog niet rigoureus werkplekken te ontruimen of grote hoeveelheden van 

werkplekken her te bestemmen voor andere partijen ; 

• Impact van een rigoureuze verandering groot op huidige gebruikers. 

• Tijdens piekmoment op maandag zal bezettingspercentage stijgen naar bijna een volledige bezetting 

van alle werkplekken kantorenvraag van externen is laag. 

• krimp in Fte bij provincie nog niet gerealiseerd en de daarmee samenhangende vrijkomende 

werkplekken nog niet beschikbaar. 

• Tijd nodig t.b.v. beleidsvaststelling en het voorbereiden/voorlichten van de huidige gebruikers m.b.t. 

werkplekgebruik en werkspreiding over de week 

• Huidig proces van inhuizing RUD per 01-01-2014 in het provinciehuis en gemeente Emmen met ca. 60 

werkplekken in het provinciehuis, waarvan een aantal (30) werkplekken nu nog niet behoren tot de 

huidige VTH en daarmee werkplekken betreffen welke aan de huidige ‘werkplekvoorraad’ worden 

onttrokken. 

 

 

Huisvesten externe organisaties (conclusie 3) 
Op basis van het verloop van de personele krimp de komende jaren en besluitvorming over het toepassen van de 

oorspronkelijke sturingskaders en het gewenste bezettingspercentage, kan vastgesteld worden hoeveel 

werkplekken er wanneer vrij komen. Hiermee kan een ruimteplanning worden gemaakt en worden aangewezen 

welke ruimten/gebouwdelen voor externen ter beschikking kunnen komen. Door monitoren blijft ook in de 

toekomst duidelijk waar de ruimte en krapte aanwezig is. 

 

Wanneer er ruimte in het provinciehuis is en er geschikte externe en aan de provincie gelieerde instellingen 

geïnteresseerd zijn/worden, om werkplekken in het provinciehuis te huren, dan dient deze mogelijkheid benut te 

worden. Op de (middel)lange termijn 2018, waarbij nu volgens berekeningen ongeveer 130 werkplekken in het 

provinciehuis niet meer beschikbaar hoeven te zijn voor de eigen medewerkers, is uit verhuur van deze 

werkplekken een goede mogelijkheid om een opbrengst ter dekking van de huisvestingslasten te genereren van 

circa 1 miljoen Euro per jaar. (uitgangspunt gemiddelde m² /huisvestingskosten 8.000,-- per werkplek/jaar) 

 

Door de invulling van lege werkplekken door andere organisaties, waarbij de ‘bevolkingsdichtheid’ in het 

gebouw zal groeien, zal mogelijk het gebruik van overlegplekken toenemen, de parkeerplaats vaker vol zijn, het 

drukker zijn in het bedrijfsrestaurant, enz.  

 

Het aantal beschikbare werkplekken in het provinciehuis kan het best bepaald worden door iedere 2 jaar het 

gebruik en de gemiddelde bezetting te monitoren en op basis daarvan de exacte beschikbaarheid van 

werkplekken te bepalen. Het uitgangspunt van 65% bezetting hoeft hierin geen statische factor te zijn. In geval 

van veranderingen in bijvoorbeeld behoefte of acute situaties kan bijvoorbeeld geaccepteerd worden dat in een 

bepaalde periode de bezetting gemiddeld zelfs iets boven de 65% bedraagt. Dit kan  in de situatie wanneer 

duidelijk is dat de streefwaarde van 65% op termijn alsnog weer wordt benaderd, door bijvoorbeeld een 

krimpende organisatie. 

 

 Besluit; 

• Het besluit tot een gewenste gemiddelde bezetting van 65% van de werkplekken, kan tot gevolg hebben  

dat in  situaties welke acuut noodzakelijk zijn een verhoging naar 70%  tijdelijk mogelijk is, onder de 

voorwaarde dat deze binnen 1 jaar na ontstaan van de situatie genormaliseerd is naar 65%. 

 

 

 Het nieuwe werken (HNW) en thuiswerken (conclusie 4) 

Het nieuwe werken bij de provincie Drenthe richt zich op (nog) meer flexibiliteit en spreiding van uren. 

Daarnaast is een (beperkte) mate van thuiswerken toegestaan.  

Uit onderzoek is gebleken dat HNW geen ‘one-size-fits-all concept’ is. Deze nieuwe manier van werken moet 

passen bij de cultuur van de organisatie. Dit houdt in dat er aanpassingen per afdeling/teams nodig zijn om HNW 

te laten aansluiten bij de organisatie. Het aanpassen van gedrag blijkt een doorslaggevende rol te zijn bij het 

invoeren van een verandering. Hierin is de voorbeeldfunctie van het management onmisbaar. De fysieke 

omgeving is steeds minder van belang (uitgezonderd het aspect ontmoeten), terwijl voornamelijk gedrag, 

aandacht en communicatie steeds een belangrijkere rol inneemt. 
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Het is niet aannemelijk dat er grootschalig gebruik gemaakt gaat worden bij de provincie Drenthe va de 

mogelijkheden die HNW biedt, omdat vooral het laten aansluiten bij de organisatie, de onderlinge communicatie, 

de beperkingen welke worden opgelegd, niet mogelijk bij alle functies enz. enz..  

Natuurlijk zal een onderdeel van HNW zoals thuiswerken enige invloed hebben op het totale gebruik van het 

provinciehuis, maar deze invloed zal de komende jaren te weinig zijn om daar vooraf al rekening mee te houden 

m.b.t. de bezettingsgraad. 

Het in de toekomst monitoren binnen toekomstige onderzoeken van bezettingsgraad, tevredenheid en gebruik 

van dit soort regelingen bepaalt of het thuiswerken een factor wordt, welke van belang is om mee te wegen in het 

huisvestingsbeleid. 

 

 Gedrag (conclusie 5) 

Een verandering van gedrag zal noodzakelijk zijn om ook in de toekomst de uitgangspunten van een 

activiteitengericht flexibel kantoorgebouw te ondersteunen. Ook in het tevredenheidonderzoek kwam dit punt 

naar voren in de enquete en is verwerkt in het eindrapport als advies 9 en 13. 

 

Voorbeeldgedrag teamleiders; 

Teamleiders moeten voorbeeldgedrag gaan tonen. Wanneer teamleiders het goede voorbeeld geven, zullen de 

medewerkers dit gaan opvolgen. Medewerkers moeten in hun gedrag bewust worden aangestuurd. Dit kan 

gedaan worden door eenduidig de doelen op te stellen en na te leven. Teamleiders moeten medewerkers 

aanspreken op verkeerd gedrag. Medewerkers zullen geconfronteerd moeten worden met de consequenties van 

hun gedrag. Afspraken die in het verleden zijn gemaakt, moeten worden nageleefd. 

 

Minder geluid vanuit trefpunten; 

Het trefpunt is een ontmoetingsplek voor de medewerkers. Omdat deze ruimte vlakbij de basiswerkplekken is 

geplaatst, zorgt dit voor geluidsoverlast. Het vieren van verjaardagen in het trefpunt moet niet meer zijn 

toegestaan. Het bedrijfsrestaurant zou een vervanger hiervoor kunnen zijn. Daarnaast zullen grote groepen 

medewerkers (>10) buiten de lunchtijden geen gebruik meer mogen maken van het trefpunt. Dit zorgt voor veel 

geluidsoverlast. Teamleiders kunnen hierop toezien. Groepen zorgen namelijk voor veel geluidsoverlast. 

 

Eten achter het bureau; 

Eten achter een bureau is tegen de afspraken. Uit het tevredenheidonderzoek bleek dat 22% graag achter het 

bureau wil eten en het niet eens is met deze regel. Het niet eten achter een bureau is ingesteld omdat we in een 

flex-concept werken, waar niemand een vaste werkplek heeft en het onhygiënisch is wanneer een voorganger 

“de broodkruimels in het toetsenbord heeft achtergelaten”. Opmerkelijk hierbij is dat bij de medewerkers-

bijeenkomsten in de Statenzaal welke vooraf gingen aan de revitalisering meerdere vragen zij  gesteld over 

hygiëne op de werkplek en hoe regelgeving hieromtrent door iedereen wordt gerespecteerd. Ook op dit punt is 

voorbeeldgedrag van en aanspreken door de teamleiders van groot belang. 

 

Gebruik van ruimte en middelen;  

Een veel gehoorde klacht is dat ruimten (te) veel worden geclaimd door een klein deel van de medewerkers. Een 

aantal medewerkers zit altijd en gehele dagen in bijvoorbeeld een concentratie-werkruimte, terwijl collega’s ook 

graag af en toe gebruik willen maken van een dergelijke ruimte. 

 

Clean desk policy; 

Op 12 juni 2013 zijn de belangrijkste wetenswaardigheden uit de tevredenheidmeting en een bloemlezing uit 

hetgeen FO tijdens veegronden tegenkomt, gepresenteerd na de GS briefing aan MT en teamleiders. Een aantal 

medewerkers wil of kan het gebruik van een flexibele werkomgeving en de daarmee verband houdende clean 

desk policy niet begrijpen. Deels heeft dit te maken met gemakzucht en anderzijds met het claimen van ruimte. 

Een dergelijke houding is onacceptabel. Ook wordt de regel dat een bureau die 1,5 uur niet gebruikt wordt, 

volledig ontruimd moet worden niet gehanteerd. Ook dit is op dit moment verklaarbaar door het overschot aan 

werkplekken, waardoor de ruimtebehoefte er (bijna) niet is. Op het moment dat er een hoger 

bezettingspercentage wordt bewerkstelligd, moeten voorheen gemaakte afspraken en uitgangspunten opnieuw 

onder de aandacht wordten gebracht en moeten de gebruikers de afspraken nakomen. 

 

Besluit; 

• De teamleiders gaan in hun werkoverleggen de afgesproken regels (opnieuw) met hun medewerkers 

bespreken. Mogelijk dient het onder de aandacht brengen van de gemaakte  afspraken in een 

communicatieplan te worden uitgewerkt. 
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 Flexibiliteit en indeling van het gebouw(conclusie 6) 

Vanwege het groepsgerichte karakter van het kantoorconcept, is na in gebruik name een vlekkenplan 

geïmplementeerd, waarin per afdeling bepaald is in welke vlek de afdeling ongeveer moet gaan werken.  

Het aangeven van deze vlekken was nodig bijvoorbeeld ter bepaling van de “vaste” werkplekken zoals 

secretariaten en om een goede indeling te kunnen maken t.b.v. de lockers, afdelingskasten, projectkamers, 

bibliotheken, enz. 

 

De uitwerking van dit vlekkenplan is geweest dat verschillende afdelingen een soort van ‘recht’ claimen op de 

ruimte. Binnen een flexibel ingericht activiteitengericht kantoorconcept past deze houding niet en mag van een 

“claim en recht” cultuur geen sprake (meer) zijn! De behoefte van werkplek moet aan de activiteit van dat 

moment gerelateerd zijn en wordt vaak in hoge mate bepaald door de plaats van de (persoonlijke) locker.  

 

Het indelen van het gebouw in (groeps/afdeling/team) vlekken heeft geleid tot onvolledig gebruik van de 

beschikbare ruimte en onevenredige verdeling. Hierdoor ontstaat spanning op drukke plaatsen in het gebouw, 

terwijl in andere bouwdelen mogelijk (veel) ruimte “over” is. 

 

Besluiten; 

• Het vlekkenplan bestaat op korte termijn niet meer. Het gehele gebouw dient als werkplek voor 

iedereen, waarbij de soort activiteit de basis is voor de gekozen werkplek.  

• Alle projectkamers worden opgenomen in Topdesk. Het laten bepalen door afdelings-secretariaten wie 

wel/niet een projectkamer mag gebruiken/plannen past niet meer binnen het concept. Projectkamers 

boeken via Topdesk/Servicedesk past binnen een veranderende omgeving, waarin scheidingen 

verdwijnen en meerdere partijen/organisaties in de toekomst gebruik maken van de faciliteiten in de 

werkomgeving. 

• De bibliotheken behoren in de toekomst niet meer bij de afdelingen, maar worden verdeeld over de 

teams. In overleg worden de bibliotheekkasten verdeeld, waarbij per team een contactpersoon wordt 

aangesteld voor het beheer van het bibliotheekgedeelte die behoort bij zijn/haar team. Tevens wordt de 

functie van de bibliotheken als stilteruimte opnieuw onder de aandacht gebracht, zodat de bibliotheken 

gebruikt worden zoals deze zijn bedoeld. Dit punt komt ook tegemoet aan de wens 

(tevredenheidonderzoek) van veel medewerkers naar een stille(re) werkplek. 

• Naar de toekomst is/blijft een zorgvuldige indeling van lockers (door de servicedesk) van groot belang. 

Het indelen en verdelen van lockers zal door de servicedesk met beleid moeten worden uitgevoerd en 

correct geadministreerd. Voor een zorgvuldige indeling en door een hogere bezettingsgraad, moeten 

waarschijnlijk op termijn extra lockers in de werkomgeving worden geplaatst 

 

 Beheersing geluid  

Tijdens het tevredenheidonderzoek was een (relatief) veel gehoorde klacht dat veel medewerkers last hadden van 

het geluid van collega’s. Door de materiaalkeuze en o.a. de geplaatste tussenschotten om de werkplekken zijn de 

gedane geluidsbeheersings-maatregelen voldoende om een rustige werkomgeving te creëren. Echter een groot 

deel van de medewerkers heeft door de aard van de werkzaamheden (nog) meer behoefte aan stilte. Tevens 

kunnen we concluderen dat het gebruik van de bibliotheken als stiltewerkplek, niet wordt gebruikt, zoals 

bedoeld.  

Plaatselijke veranderingen in de indeling en gebruik van het gebouw kan het gebruik ten goede komen. 

De provincie Drenthe gaat de werkomgeving met een extra type activiteit uitbreiden, binnen het 

activiteitengerichte kantoorconcept. Hiervoor wordt het kantoor (deels) opnieuw ingedeeld en dienen (open) 

werkruimten in het gebouw te worden aangemerkt als stiltewerkplekken. Ruimten waarin niet hardop gesproken 

wordt en de telefoons op stil/trillen staan. In beginsel is het advies om één of meerdere gebieden aan te wijzen 

als stiltewerkplekken. Op deze manier kunnen medewerkers een bouwdeel kiezen, die past bij de 

werkzaamheden die men die dag wil gaan uitvoeren. Wanneer voor een dergelijke indeling wordt gekozen, 

wordt het vlekkenplan los gelaten en is het gebouw niet meer afdelingsgericht maar activiteitengericht. Dit houdt 

in dat medewerkers niet gebonden zijn aan een bouwdeel bij de keuze van een werkplek.  

In bijlage 6 wordt een voorstel gedaan voor de nieuwe indeling en bepaling van stiltegebieden. In de 

stiltegebieden wordt niet getelefoneerd, weinig gesproken en staat de telefoon op stil. 
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De toegevoegde waarde van deze wijziging:  

- Minder geluidsoverlast 

Medewerkers kunnen kiezen uit stilte- of niet stiltewerkgedbieden. De stilteruimte zou in een bouwdeel ingericht 

moeten worden waar geen trefpunt is. Het probleem met betrekking tot geluidsoverlast van trefpunten wordt 

hiermee deels verholpen. 

- Meer spreiding in de bezetting 

Medewerkers die werken in een bouwdeel met een volle bezetting, kunnen een werkplek kiezen in een ander 

bouwdeel. Dit kan nu ook, maar medewerkers hebben het gevoel dat zij gebonden zijn aan een afdelingsvlek.  

- Meer activiteitengericht werken 

De basiswerkplekken zullen worden ingedeeld in twee soorten werkplekken. Dit zijn zowel werkplekken voor 

geconcentreerd werken als voor minder geconcentreerd werken. Daarnaast hebben de medewerkers meer 

vrijheid bij de keuze van een ruimte. Zij voelen zich nu nog teveel gebonden aan een bepaald bouwdeel bij de 

keuze van een werkplek. 

 - Efficiënte indeling. 

Een aantal afdelingen bestaan uit teams, die wat betreft de werkzaamheden niet overeenkomen. Er is namelijk 

sprake van geluidsoverlast van de teams. Met een nieuwe indeling zijn teams niet meer verplicht om in een 

bepaald bouwdeel te werken. 

- Geen klachten over te weinig werkplekken 

Uit de enquête van het tevredenheid onderzoek kwam naar voren dat een deel van de medewerkers ontevreden is 

over het aantal werkplekken. Uit een bezettingsmeting van de provincie blijkt dat er geen sprake is van een hoge 

bezetting (gemiddeld 57%). Het gevoel van de medewerkers zegt het tegenovergestelde. Wanneer het voor de 

medewerkers duidelijk is dat zij niet gebonden zijn aan een bouwdeel, dan zal dat gevoel veranderen. 

 

Besluit; 

• Bepaal stiltegebieden in het gebouw. Een voorstel van stiltegebieden is op bijlage 6 aangegeven. 

• Het gebruik van de bibliotheken is een ruimte voor naslagwerk en een stille werkplek aan en grote tafel 

eventueel met anderen. Een bibliotheek is geen vergaderkamer. Voor overleg zijn er diverse andere 

faciliteiten beschikbaar. Middels communicatie in de ruimten en aan de medewerkers kan de bedoeling 

van het gebruik van bibliotheken worden verbeterd. 

 

 

Automatisering en (digitale) veiligheid (conclusie 7) 
Het nieuwe werken en flexibel werken vraagt grote inspanningen op het gebied van automatiseringsaspecten en 

veiligheidsaspecten. Het plaats en onafhankelijk werken, de beschikbaarheid van systemen en bestanden en de 

veiligheid is regelmatig met elkaar in conflict. Ook een plaats bieden aan externe partijen al/niet aan de provincie 

gerelateerd zijn zaken waar m.b.t. de veiligheid de komende periode ruim aandacht voor moet zijn en een 

beleidsplan (automatisering) voor moet worden opgesteld. Vooralsnog lijkt het strikt scheiden van systemen 

tussen in- en externen de meest voor de hand liggende oplossing om digitale veiligheid te garanderen. Tevens 

biedt het strikt scheiden van werkomgevingen ook een zekere fysieke veiligheid met betrekking tot post, 

afdelingskasten en overige zaken welke in de werkomgeving niet separaat zijn af te sluiten. 

 

Besluiten; 

• Maak een ICT beleidsplan die de veiligheidsaspecten welke in het provinciehuis van toepassing zijn 

inzichtelijk maken en stel vast op welke momenten maatregelen genomen moeten worden en welke 

protocollen er moeten gelden bij het huisvesten van andere organisaties in dezelfde werkomgeving. 

• Ga na op basis van gemelde storingen bij servicedesk, problemen met systemen, beoordeling van 

gebruikers (tevredenheidonderzoek) welke verbeteringen op het gebied van automatisering gedaan 

moeten worden om het nieuwe werken (HNW) in zijn volle omvang te kunnen omarmen.  

Wanneer verbeteringsstappen op het gebied van automatisering niet worden genomen of toegepast, zal 

de werkomgeving in het provinciehuis blijven hangen tussen de door Moneypenny omschreven fases 

gekaderd en verankerd. De stap naar geïntegreerd zal zonder noemenswaardige verbeteringen en 

veranderingen niet worden bereikt. 
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Gebruik centrale hal m.b.t. exposities (conclusie 8) 
Door de kunstcommissie is een beleid bepaalt m.b.t. het plaatsen van kunst en gebruik van ruimten. Voor het 

provinciehuis is bepaald dat er geen exposities meer plaatsvinden in de centrale hal. Enerzijds wordt er geacht 

dat er voor de exposities van kunst voldoende andere mogelijkheden van exposeren zijn. Anderzijds geeft het 

uitstallen van tijdelijke exposities problemen met het gebruik van de hal door andere gebruikers en symposia. 

 

Alleen bij hoge uitzondering worden presentaties in de centrale hal toegestaan. Uitgangspunt hierbij is altijd dat 

de tentoonstelling aan onderstaande voorwaarden voldoet; 

• Is aan de provincie Drenthe gerelateerd 

• Is direct verbonden met een geplande activiteit  

• Wordt opgesteld maximaal 2 dagen voor en verwijderd maximaal 2 dagen na de bijeenkomst 

• Mag geen storende factor zijn voor/bij overig geplande bijeenkomsten te tijde van de uitstalling 

• Gebruikte materialen mogen geen risico’s met zich meebrengen m.b.t. beschadiging van vloer of andere 

provinciale eigendommen. 

• Moet aan alle veiligheidsvoorschriften m.b.t. bijvoorbeeld brandveiligheid, ARBO, BHV voldoen 

• Wordt altijd afgestemd met de Facilitaire ondersteuning (team gebouwen) en pas gerealiseerd na 

schriftelijke toestemming 

 

 

De vindbaarheid van lege ruimte (conclusie 9) 
In de voorbereidende fase van de revitalisering is onderzoek gedaan naar de gewenste kwantiteitsbehoefte van de 

verschillende activiteiten die plaatsvinden in de werkomgeving. De uitkomst van dit onderzoek was dat voor de 

gemiddelde gewenste kwantiteit van ruimten en mogelijkheden om te werken in het provinciehuis geen grote 

verschillen tussen de verschillende afdelingen waarneembaar waren. Daarop is besloten een eenduidige en 

repeterende werkomgeving te realiseren. 

 

Omdat er verschillen zijn in de behoefte van de afdelingen, komt het voor dat werkplekken, concentratie- en 

overlegruimten niet met een gelijkmatige intensiteit worden gebruikt. 

Op het moment dat de bezettingsgraad hoger wordt dan op dit moment het geval is, zal dit betekenen dat 

werkplekken en ruimten steeds meer/vaker bezet zijn, waardoor medewerkers in sommige gevallen buiten hun 

reguliere werkgebied op zoek moeten naar een beschikbare plaats. 

 

Tijdens de revitalisering zijn veel ruimten uitgerust met sensoren om te kunnen detecteren of een ruimte of 

werkplek in gebruik is. De sensoren worden nu alleen gebruikt om verlichting aan te schakelen en het klimaat te 

regelen. De mogelijkheid om met sensoren en software op digitale plattegronden aan te geven of 

ruimten/werkplekken wel/niet in gebruik zijn is om financiële redenen niet uitgevoerd tijdens de revitalisering. 

 

Omdat een hogere bezettingsgraad zal leiden tot een lagere beschikbaarheid van ruimten en werkplekken, is het 

goed om de deels al beschikbare technische middelen uit te breiden met software en hardware die op diverse 

plaatsen in het gebouw, of mogelijk via intranet de beschikbaarheid aangeven.  

In het gunstigste geval is het systeem zelfs geschikt te maken voor toekomstige bezettingsmetingen en kan door 

de Facilitaire Ondersteuning continu monitoring plaatsvinden van het gebruik. Op deze wijze zijn (kostbare) 

fysiek uitgevoerde bezettingsmetingen wellicht in de toekomst overbodig. 

 

Besluiten; 

• De consequenties van het realiseren van een monitoring-systeem worden inzichtelijk gemaakt voor 

onderstaande 2 fases, waarbij zowel de financiële als de gewenste communicatiewijze wordt bepaald.  

• Omdat de beschikbaarheid van “open” werkplekken veel groter is dan de beschikbaarheid van 

concentratieruimten, belcellen en overlegruimten kan de planvorming en realisatie worden gedeeld in 

de meer en minder gewenste informatie 

o Fase 1; monitoring concentratieruimten, overlegruimten (4p) en belcellen 

o Fase 2; monitoring open werkplekken
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Bijlage 2 

 

Directiebrief Formatie 
 

Deel 1: Stappen op weg naar een vaste kern en variabele schil 

 

 

In drie stappen naar het Toekomstbeeld.  

 

De nieuwe organisatie moet in 2018 staan. Via drie stappen of plateaus willen we het 

einddoel bereiken. Dit stappenplan is gebaseerd op de verwachting dat het takenpakket van 

de provincie in grote lijnen hetzelfde blijft.  

 

1. Het eerste plateau ligt in het verleden. In 2009. Voor alle taken is  530 fte beschikbaar. 

Een taakstelling naar 470 fte wordt uitgesproken door het bestuur. Er is nog geen variabele 

schil. Voor het inhuren van deskundigheid, die tijdelijk boven de formatie wordt geplaatst, 

zijn diverse budgetten beschikbaar, dit wordt door de Staten vanaf 2011 gemaximeerd op 

5,6 miljoen.  

 

Tussenstand in 2013. In 2013 hebben wij de personele bezetting op het niveau gebracht 

van de eerste taakstelling (470 fte). Het bestuur heeft in 2012 een nieuwe taakstelling 

geformuleerd: 450 fte. Deze bezetting is nog in staat om het huidige takenpakket aan te 

kunnen. De inhuur is in 2013 nog apart geraamd op € 5,6 miljoen. We blijven extra 

investeren in de kwaliteit van medewerkers door gerichte competentieontwikkeling. 

Halverwege 2013 worden als onderdeel van die kwaliteitsimpuls ook 8 vacatures 

opengesteld voor een periode van twee jaar.  

 

2. Het tweede plateau is de slanke organisatie in 2015. De efficiencyslag is afgerond. 

Veertig medewerkers zijn naar de Regionale Uitvoeringsdienst gegaan. De nieuwe norm 

voor de formatie is ca. 415 fte. Daarvan hebben 375 fte nog een vast contract. We 

beschikken dan al over een variabele schil, waarvan de kosten bij een maximale invulling 

ongeveer 8 miljoen bedragen. Het zal een stevige opgave worden, maar niet onmogelijk, 

om dit met natuurlijk verloop (uitstroom) te bereiken. De bezetting vanuit de tijdelijke 

impuls is na 2015 weer ingedaald in de formatie. Er is nog sprake van mismatch in functies, 

zodat gestuurde mobiliteit nodig is.  

 

3. Het derde plateau is de adaptieve organisatie in 2018, een organisatie die goed kan 

inspelen op een steeds veranderende omgeving. Om kerntaken en kennis te borgen is een 

kleinere formatie (ca. 320 fte) beschikbaar. De uitstroom gaan we in de periode 2015 – 

2018 zoveel mogelijk opvangen door medewerkers met een tijdelijke aanstelling aan te 

nemen. De variabele schil is gegroeid, afhankelijk van onze ambities, prioriteiten en 

beschikbare middelen en kost maximaal 13 miljoen. Het budget kan van jaar tot jaar 

variëren.  
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Bijlage 2 

 

Directiebrief Formatie 
 

Deel 2: Personele ontwikkelingen en financiële gevolgen 

 

Tabel 1. Cumulatieve cijfers verwachte uitstroom/instroom voor de periode 2009-2018 

FTE 2009 2010 2013 2014 2015 2018 

       

Taakstelling  530 522 470 431 426 416 

Pensioen - -3 -52 -59 -66 -123 

Andere uitstroom - -5 -20 -61 -66 -81 

Uitstroom totaal - -8 -72 -120 -132 -204 

Instroom  - - +12 +21 +28 +90 

       

Tiid. vacatures impuls   +8 +8 -8  

Drentalent III   +8 +8 -8 pm 

       

Inhuur (in €)  7,0 7,0 5,6 5,6* 5,6* 5,6* 

       

* wordt na 2013 opgenomen in de variabele schil 

 

Tabel 2 Financiële ontwikkeling van de personele lasten prijspeil 2010 

€ (x miljoen) 2009 2010 2013 2014 2015 2018 

       

Loonkosten vast 37,1 36,5 32,1 28,7 27,9 22,8 

Loonkosten variabel - - 0,8 7,1 7,6 11,9 

Inhuur 7,0 7,0 5,6 - - - 

Totaal 44,1 43,5 38,5 35.8 35,5 34,7 

       

Kwaliteitsimpuls       

Kosten tijd. vacatures   0,4 0,7 0,4  

Kosten Drentalent III   0,3 0,6 0,3 pm 

Kosten extra LSM   0,7 0,7 0,7  

       

Rekennorm: 1 fte = € 70.000,-- (prijspeil 2010) 

 

Legenda 

• Taakstelling: de toegestane formatie van de ambtelijke organisatie (excl. bestuur en griffie)  

• Pensioen: de geraamde uitstroom van pensioensgerechtigden tot en met dat jaar 

• Andere uitstroom: geraamde niet pensioengerelateerde uitstroom (andere baan, 2013: RUD)  

• Instroom: vervangingsbehoefte aan medewerkers tot het niveau van de taakstelling tot en met dat jaar (voor 

de te ontwikkelen variabele schil of indien nodig in de vaste kern)  

• Vacatures impuls: tijdelijke uitbreiding van de bezetting om knelpunten op te lossen en versnellingen te 

bewerkstelligen. 

• Drentalent III: derde traineeprogramma 2013-2015 

• Inhuur: tijdelijke inhuur op basis van inhuurplafond (vanaf 2011 afgeraamd naar € 5,6 miljoen)  

• Extra LSM: extra middelen voor loopbaan, scholing en mobiliteit t.b.v. bestaand personeel.  
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Bijlage 3 

 

Voorzieningen algemeen, werkomgeving en buiten 

 

3.1 HET OPENBARE EN SEMI OPENBARE GEBIED 

 

Vergaderruimten 

Algemene vergaderruimten zijn bestemd voor gepland overleg in grotere groepen (vanaf 5 personen) en voor 

besprekingen met externen. Om het gebruik en het beheer van de vergaderruimten te vergemakkelijken zijn de 

ruimte gecentraliseerd in en verdeeld over de bouwdelen A en E op de beganegrond. De keuze voor ruimten in 

bouwdeel A (in de nabijheid van de entree), is zo gekozen, dat deze separaat valt te ontsluiten c.q. beveiligen in 

de avonduren. Alle vergaderruimten zijn uitgerust met een whiteboard en LCD-scherm dat aangesloten kan 

worden op een laptop. 

Bouwdeel A is rechts van de ingang. Hier zijn tevens de nieuwe fractiekamers. Wanneer deze ruimten niet door 

fracties worden gebruikt zijn ze beschikbaar als algemene vergaderruimte. In dit bouwdeel vergadering je met je 

externen.  

Bouwdeel E is nabij het bedrijfsrestaurant. Twee vergaderruimtes zijn uitgerust voor ‘actief vergaderen': met 

hoge tafel en krukken. In beginsel was 1 van deze 2 kamers bedoeld t.b.v. staand vergaderen. Echter toen bleek 

dat staand vergaderen (nog) niet werd geaccepteerd in het provinciehuis, zijn ook in deze kamer krukken 

geplaatst. 

De conferentieruimte is geschikt voor bijeenkomsten en presentaties van grotere gezelschappen. De statenzaal en 

ontvangstzaal kunnen hiervoor ook worden gebruikt.  

 

Statenzaal en ontvangstzaal 

Naast de vergadering van de Staten en de commissies kan de statenzaal en de ontvangstzaal worden gebruikt 

voor bijeenkomsten en presentaties voor grotere gezelschappen. Voor deze bijeenkomsten wordt een lopend 

buffet of een staande lunch gehouden in de centrale hal. 

 

Bedrijfsrestaurant 

Het bedrijfsrestaurant biedt ruimte voor informeel overleg. Het 

restaurant kent verschillende soorten zitjes, waaronder de 

treincoupéopstellingen waar men in een wat meer besloten sfeer 

kan overleggen. Overleg in het restaurant dient buiten lunchtijden 

om (12.00 - 13.30 uur) te gebeuren.  

 

Voor de lunch kun je van 12.00 tot 13.30 uur terecht in het 

bedrijfsrestaurant. In het restaurant vindt de lunchuitgifte plaats 

door middel van een zelfbedieningssysteem. Het 

lunchassortiment bestaat o.a. uit: 

• broodjes, boterhammen en beleg  

• warme en koude snacks  

• soepen  

• salades, dagsnacks en rauwkost  

• melk, yoghurt en vla  

• warme maaltijd en desserts  

• vegetarische soep en snack  
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Coffee and more 

Coffee & More is tussen 08.00 uur en 16.00 uur het afhaalpunt 

voor allerlei dranken zoals koffie, espressso, cappuccino, koffie 

verkeerd, diverse soorten thee, chocomel, jus d'orange, enz.. 

Ook etenswaren zoals; croissant, een blueberry-muffin, een vers 

belegd broodje, tosti's, panini of een broodje gezond, enz. Stuk 

voor stuk worden ze met liefde en aandacht bereid. 

 

Verjaardag oen/ f wil je trakteren op gebak? Het is allemaal te 

regelen bij Coffee & More. Ben je tussen de middag buiten het 

provinciehuis? Bij Coffee & More kun je een lunchpakket 

bestellen. Klaar voor vertrek. En vers van het mes. 

 

Er kan alleen afgerekend worden door gebruik te maken van de 

toegangspas. Deze kan worden opgewaardeerd met een PIN-pas.. De opwaardeerautomaat kun je vinden in de 

hal aan de muur tegenover de ingang van het archief. Bij storing neem je contact op met de cateringmanager.  

Als je samen met een zakelijke gast wilt lunchen op rekening van de provincie, gebruik dan de daarvoor 

bestemde gastenpas (te verkrijgen via je secretariaat). 

 

De brainstormruimte 

Is geschikt om op een creatieve manier met onderwerpen bezig te zijn. De uitrusting is informeel, met 

verschillende zitjes.  

 

Reflectieruimte 

In het vergadergebied op de begane grond van bouwdeel E is de reflectieruimte te vinden.  

De reflectieruimte biedt mogelijkheden tot: 

Stilte,gebed, meditatie, ontspanning, lezen, yoga, luisteren naar muziek  
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3.2 DE WERKOMGEVING 

 

Representatieve en bestuurlijke ruimten 

De representatieve en bestuurlijke ruimten voldoen functioneel en qua situering in het gebouw aan de eisen en de 

sfeer is goed afgestemd op het gewenste imago van de organisatie. De ruimten zijn allemaal bij elkaar gelegen 

vlak boven de Statengriffie en naast de directie en het secretariaat. De ruimten bestaan uit kamers en 

overlegruimten voor CdK en gedeputeerden, GS kamer en een lunchruimte. 

 

Overlegruimte voor bestuur en directie 

In bouwdeel C1 zijn ruimten gereserveerd voor bestuur en directie, dit zijn de GS-kamer, de GS-lunchkamer en 

drie overlegruimten. De overlegruimten zijn te reserveren via de bestuurssecretaresses. Deze ruimten zijn niet 

voorzien van vergaderservice. 

 

Projectruimten 

Ten behoeve van projectmatige samenwerking tussen medewerkers zijn projectruimten gerealiseerd. Deze 6 

ruimten zijn op diverse plaatsen in het pand gerealiseerd. De inrichting is geschikt zijn voor zowel bureauwerk 

(met computers) als overleg en creatieve werkvormen. In de praktijk worden deze kamers tot dusverre veelal 

gebruikt als interne vergaderruimte. Uitzondering hierop is het “Explorelab”op de 3
e
 etage. 

Normaliter is in een pand met algemene projectruimten het niet langer noodzakelijk om groepen die veel 

samenwerken dicht bij elkaar te huisvesten; dit is een voordeel aangezien dergelijke relaties veranderlijk zijn. 

 

Bibliotheken 

Een bibliotheek is een afgesloten ruimte met een lees-/werktafel voor 6 personen. In de bibliotheek zijn 

tijdschriften, naslagwerken en (vak)literatuur te vinden. De ruimte is bedoeld om geconcentreerd te kunnen lezen 

of ongestoord te werken op de laptop. De bibliotheek is daarmee een stilteruimte die ook als 

concentratiewerkplek gebruikt kan worden. De ruimte is niet bedoeld voor overleg of telefoneren.  

 

Overlegplekken 

Samenwerking vraagt ook om ruimtes om goed te kunnen overleggen en vergaderen, variërend van gesprekken 

onder vier ogen tot vergaderingen van grote gezelschappen. Het nieuwe kantoorconcept biedt hiervoor 

uiteenlopende mogelijkheden. Met uitzondering van de spreekruimte zijn overal voorzieningen voor presentaties 

(whiteboard en LCD-scherm). 

 

Spreekruimte 

De spreekruimte is een afgesloten ruimte met een vergadertafel voor vier personen. De ruimte is bedoeld voor 

kort, ad hoc (werk)overleg en voor vertrouwelijke gesprekken. Door in deze ruimte te overleggen hebben 

anderen geen last van het geluid. De ruimte is vrij te gebruiken en kan niet worden gereserveerd.  

 

Overleg- / projectruimte 

De overleg-/projectruimte is een afgesloten ruimte met een vergadertafel voor 8 personen. De ruimte is bedoeld 

om met een aantal mensen (samen) te werken aan een project of opdracht. Daarnaast is de ruimte geschikt voor 

presentaties en overleg. De ruimte is te reserveren via het secretariaat van de betreffende afdeling. 

 

Facilitycorner 

In de nabijheid van het trefpunt bevindt zich de facilitycorner. Dit is een ruimte met (decentrale) print- en 

kopieerfaciliteiten, postvakken en kantoorartikelen.  

De positionering van de facility corners heeft plaatsgevonden bij de ‘vaste kernen’ in het gebouw, waarin reeds 

de trappenhuizen, toiletgroepen e.d. zijn ondergebracht. Deze plekken hebben als voordeel dat de 

indelingsflexibiliteit in de rest van het gebouw optimaal is gebleven. 

 

Trefpunt 

Per gebouwdeel zijn standaard trefpunten (inclusief drankenvoorziening) gerealiseerd. Dit biedt de volgende 

voordelen: 

• Stimulans om de werkplek af en toe te verlaten (dit is gezond en bevordert het informele contact). 

• Efficiënt gebruik en beheer van de voorzieningen. 
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• ‘Onrust’-gebieden worden zo veel mogelijk geconcentreerd. 

• De groep heeft in/nabij het trefpunt een informele ontmoetingsplek. 

 

Overal in het gebouw is op relatief korte afstand een trefpunt aanwezig, met daarin een keukentje en een 

koffieautomaat, stamtafel, bank en bar met krukken langs het raam. Aan de muur hangt een televisiescherm. De 

ruimte is bedoeld om even bij te kletsen, (kort) informeel te overleggen of een boterham te eten. Aan de 

achterzijde van het trefpunt bevindt zich de garderobe.  

De koelkasten worden bijna dagelijks geïnspecteerd en indien het nodig is wordt er schoongemaakt. Daarnaast 

worden op gezette tijden de koelkasten schoon en leeg gemaakt. Bij deze actie worden de niet-houdbare spullen 

en ook de producten die "over datum" zijn verwijderd. Het is van te voren niet bekend op welk tijdstip het 

trefpunt aan de beurt is. De cateraar heeft de vrijheid dit in te plannen. 

 

Magneetplaatjes 

De kleine magneetplaatjes in de trefpunten zijn bedoeld voor het ophangen van uitingen in de persoonlijke sfeer 

bijvoorbeeld: geboortekaartje, vakantiekaart, trouwkaart en voor sociale aspecten die het team betreffen bijv. 

verjaardagskalender.  

 

Oorstoelen 

Door de akoestische eigenschappen en het gevoel van geborgenheid en privacy leent de ‘oorstoel' zich zowel 

voor concentratie als overleg. De oorstoelen zijn per twee, dan wel vier verspreid over het gebouw.. 

 

Locker  

Per medewerker is een afsluitbare locker beschikbaar voor de laptop, tas of trolley, telefoon en eventueel 

persoonlijke spullen. De locker dient te worden afgesloten. 

 

Kastruimte  

De afdelingskasten zijn verdeeld over de werkvloer en tegen wanden geplaatst. Hierdoor blijft het open karakter 

van de kantooromgeving behouden. Iedere medewerker heeft binnen de afdelingsvlek 0,5 m plank ter 

beschikking als werkarchief.  

 

Posterwanden  

Werk gerelateerde uitingen kan men kwijt op de posterwanden die her en der in het gebouw zijn geplaatst. 

Reclame-uitingen ed. door andere organisaties passen niet meer in het provinciaal beleid. Daarnaast is het niet 

toegestaan: muren, ramen, kolommen te beplakken of tijdelijke posterwanden op te bouwen.  

 

Kunst 

De provincie heeft voor enkele representatieve ruimtes werk van museale kwaliteit langdurig (5 -10 jaar) in 

bruikleen genomen van het Drents Museum. Tijdelijke exposities door derden worden niet meer in het 

provinciehuis toegelaten. Dit geldt ook voor exposities met een commercieel karakter, zoals de presentatie of 

promotie van een boek. 

 

Binnengroen 

Op vaste plaatsen zijn plantenbakken geplaatst die centraal worden beheerd. Het plaatsen van eigen bloemen / 

planten is nergens toegestaan.  
 

Rustruimte 

Voor vrouwelijke collega's die pas moeder zijn geworden of voor collega's die 

even tot rust willen komen is er op de eerste verdieping van bouwdeel B een 

rustruimte.  

 

Was- en doucheruimten 

In het provinciehuis is een was- en doucheruimte voor dames en een was- en 

doucheruimte voor heren in de kelder aanwezig. In beide ruimten bevinden 

zich kledingkastjes.  

 



 

 36 

Rookruimte 

In het provinciehuis is de rookruimte te vinden in de kelder, kamer 00.42 

Alle medewerkers in Nederland hebben recht op een rookvrije werkplek. De gewijzigde Tabakswet verplicht 

werkgevers ervoor zorg te dragen, dat werknemers kunnen werken zonder last te ondervinden van tabaksrook. Er 

mag daarom uitsluitend nog gerookt worden in een daartoe aangewezen rookruimte en buiten.  

Bijzonderheden; 

Bij de ingangen, dienstingangen en nooduitgangen van het provinciehuis mag niet gerookt worden, omdat 

medewerkers en bezoekers ook een rookvrije toegang moet worden geboden. 

 

 

3.3 DE BUITENRUIMTE 

 

Fietsen- en motorstalling 

De fietsenstalling bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw. De toegang tot de fietsenstalling vindt plaats 

door gebruik te maken van een  (medewerkers)toegangspas. 

De motorstalling bevindt zich in dezelfde ruimte als daar waar de containers staan, na de slagboom rechts en is 

vrij toegankelijk.  

 

Parkeerterrein 

Het parkeerterrein bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw en is 

voorzien van camerabewaking. 

Het parkeerterrein is opgedeeld in: 

Algemeen deel: hier kunnen alle medewerk(st)ers van het provinciehuis, 

alsmede de statenleden, hun auto parkeren;  

de bezoekersparkeerplaatsen: deze plaats is door middel van borden 

aangewezen voor de bezoekers van het provinciehuis en dichtbij de 

hoofdingang gelegen;  

de parkeerplaats voor het bestuur: deze plaats is door middel van borden 

aangewezen voor Gedeputeerden, CvdK, DS en SG;  

de parkeerplaats direct rechts achter de slagboom: deze plaats is bedoeld voor 

bedrijfsauto’s van de provincie;  

5 parkeerplaatsen voor mindervalide collega’s en bezoekers die zo dicht 

mogelijk bij de ingang van het provinciehuis kunnen parkeren.  

Sinds 2013 zijn er 2 parkeerplaatsen op de bezoekersparkeerplaats voorzien van een laadpaal ten behoeve van 

E-automobielen 
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Bijlage 4a 

 

 

OVERZICHT VAN EEN KOSTPRIJSBEREKENING (MARKTCONFORM) 

Draaijer & Partners 2012 

 

WAT KOST EEN WERKPLEK. 
 

 

Huisvesten externe organisaties 

In deze bijlage wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het verhuren van ruimte aan externe organisaties. 

Er wordt een financiële onderbouwing gemaakt op basis van marktconforme tarieven. Voor het inzicht in kosten 

wordt onderscheid gemaakt tussen huisvestingsgebonden kosten en organisatiegebonden kosten (op basis van de 

rubricering NEN 2748). 

  

Huisvestingsgebonden kosten 

Huisvestingsgebonden kosten zijn kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van het 

gebouw zoals, vaste lasten, energie en schoonmaak. Ook parkeer- en terreinvoorzieningen vallen 

hieronder. 

De volgende kostensoorten vallen onder huisvestingsgebonden kosten: 

• Vaste kosten (eigendom en/of huur) 

• Energie en water 

• Onderhoud (instandhouding, vervanging, schoonmaak) 

• Beheer (valt onder ‘organisatie gebonden’ kosten) 

• Specifieke bedrijfskosten (valt onder ‘organisatie gebonden’ kosten) 

Het aanpassen van de huisvesting (investering) teneinde verhuur aan andere partijen mogelijk te maken is 

buiten beschouwing gelaten aangezien nog een besluit moet worden genomen welke gebouwdelen voor 

verhuur in aanmerking komen. 

 

Marktconforme huurprijs op locatie: € 105/m² VVO/jaar (excl. BTW en incentives) 

Servicekosten: € 25/m2 VVO/jaar (excl. BTW op basis van nacalculatie) 

 

Organisatiegebonden kosten 
Organisatiegebonden kosten worden veroorzaakt door het gebruik van de voorzieningen in het gebouw. 

Bij verhuur zijn deze deels verbonden met de verhuurder en is de huurder gedwongen de dienst af te nemen 

(bijvoorbeeld voor beveiliging en inrichting) en deels naar gelang de behoefte van de huurder. (bijvoorbeeld 

voor het gebruik van consumptieve diensten en vergaderfaciliteiten). Organisatie gebonden kosten hebben 

betrekking op het gebruik van de ruimte en de diensten en middelen die hierbij worden afgenomen. Daarbij 

worden de volgende kostensoorten onderscheiden: 

• Werkplekken (aanvullend gewenst) 

• Risicobeheersing (servicekosten verplicht) 

• Consumptieve diensten (optioneel) 

• Reststoffen management (servicekosten verplicht) 

• Vergaderservices (optioneel) 

• ICT (aanvullend gewenst) 

• Facility management (Service desk) (service kosten verplicht) 

 

Naast het sec berekenen van kosten kennen een aantal onderdelen restricties en voorwaarden of zal een 

investering noodzakelijk zijn alvorens verhuur mogelijk is. Op deze onderdelen wordt waar mogelijk ook 

ingegaan. Alle kosten zijn excl. BTW prijspeil 2012 en zijn omgerekend naar kosten per m² VVO per jaar. 

(o.b.v. 20m² VVO per werkplek = 24 m² BVO per werkplek). 

 

Werkplekken 

De provincie wenst bij voorkeur de bestaande inrichting te handhaven en mee te verhuren. Dit is echter 

optioneel en afhankelijk van de eisen en wensen van de kandidaat huurders. Voor het huren van 

werkplekken wordt in de markt afhankelijk van het type werkplek een huurprijs van €1,70 tot € 2,- per 

werkplek per dag aangehouden. De gemiddelde kosten op jaarbasis per werkplek zijn ca. € 620,- per 

werkplek per jaar. Dit komt neer op € 31,90 per m² VVO per jaar. 
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Risicobeheersing 

Onder risicobeheersing wordt bewaking, beveiliging en receptie geschaard. Bij het huren van een deel van 

de ruimte is de huurder verplicht ook deze diensten af te nemen. De gemiddelde kosten hiervan per 

werkplek per jaar bedragen € 334,- wat neerkomt op € 16,70 per m² VVO per jaar. 

Consumptieve diensten 

Consumptieve diensten hebben betrekking op het bedrijfsrestaurant, maar ook op andere consumptieve 

voorzieningen zoals de koffie en de water automaten. Uit kosten overweging en efficiency is het wenselijk 

deze diensten mee te verhuren. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een verhoging van de 

werkomvang bij de cateraar. Deze moet hierbij tijdig worden betrokken. Als gemiddelde kosten voor het 

gebruik van consumptieve diensten (= excl. verbruik van medewerkers in het bedrijfsrestaurant) bedragen 

€ 522,- per werkplek per jaar. Dit is € 26,10 per m² VVO per jaar. 

Reststoffen management 

Het verzamelen en afvoeren van afval geschied via de afvalbeheerder van de provincie. De huurder krijgt 

hiervoor per werkplek een toeslag berekend. Deze toeslag bedraagt € 51,- per werkplek per jaar. (€ 2,60,- 

per m² VVO per jaar.) 

Vergaderservice 

Optioneel kan een huurder gebruik maken van de beschikbare vergaderruimten. Reservering van de 

ruimten geschied volgens het algemene reserveringssysteem. De kosten van de vergaderservices worden 

op basis van werkelijk gebruik achteraf belast aan de huurder. Op voorhand wordt dit niet in de huurprijs 

opgenomen. 

ICT 

Het gebruik van ICT is als gevolg van restricties, licentiebeheer en beveiliging niet een op een te verhuren. 

Om te komen tot een huurprijs worden de gemiddelde landelijke kosten voor ICT als uitgangspunt 

gehanteerd. De gemiddelde landelijke kosten voor ICT bedragen € 2.633,- per werkplek per jaar. 

Verrekend naar de kosten per m² BVO is dit € 131,70 per m² VVO per jaar. 

Facility management (Service Desk) 

De huurder zal op bepaalde momenten gebruik (moeten) maken van de service desk van de provincie. Dit 

kan zijn voor bestellingen en reserveringen, maar ook voor klachten, storingen en andere wensen. De 

back-office verzorgd de gevraagde dienst. De jaarlijkse kosten voor het gebruik van de Service Desk 

bedragen € 465,- per werkplek per jaar. Dit is € 23,30 per m² VVO per jaar. 

 

In deze  bijlage 3 is een uitsplitsing gemaakt van de opbouw van de kosten. Uitgaande van de componenten 

huisvestingsgebonden kosten, verplichte servicekosten, aanvullende diensten en middelen en optionele 

diensten en middelen is de huurprijs als volgt opgebouwd: 

Totaal huur + servicekosten per m² VVO per jaar € 173,-- 

Totaal aanvullende diensten en middelen per jaar € 164,-- 

Totaal optionele diensten per jaar € 26,-- 

T otale huur per m² VVO per jaar € 362,-- 

 

Op basis van de landelijke gemiddelde kengetallen bedragen de organisatie gebonden kosten € 219,- per 

m² BVO per jaar in het geval alle middelen en diensten via de provincie worden afgenomen. In de inleiding 

is gesteld dat een aantal diensten optioneel zijn. 

 

ICT 

Binnen de provincie is een zogenaamd 1 domein model van toepassing. Dit betekent dat een derde partij 

niet zonder aanpassing van de infrastructuur kan meeliften in het bestaande netwerk tenzij de partij 

volledig binnen de standaard van de provincie werkt. Dit zal echter bezwaren met zich meebrengen op het 

gebied van licenties, toegang en rechten. Deze zijn gekoppeld aan een entiteit. Een derde partij zal voor 

de ICT derhalve een eigen netwerk moeten opzetten. De hardware van dit netwerk dient te worden 

geplaatst in de MER ruimte van de provincie of een nieuw te realiseren MER ruimte (evt. scheiding in de 

bestaande ruimte). Plaatsing binnen de bestaande MER ruimte heeft als nadeel dat het beveiligingsbeleid 

geen toegang tot de MER ruimte aan ongeautoriseerde personen toestaat. Een nieuwe MER ruimte vraagt 

een investering. Deze investering is niet meegenomen in bovenstaande huurkosten. 

Het medegebruik van Wifi en telefonie is te realiseren, maar betekent een verandering in beheerslast. Er 

dient geborgd te worden dat het medegebruik geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit en de snelheid 

van het Wifi en de telefonie voor de provincie zelf tot gevolg heeft. 

 

 

Alle in deze bijlage (2) genoemde kosten zijn excl. BTW, prijspeil 2012. 
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Bijlage 4 b 

 

OVERZICHT VAN EEN KOSTPRIJSBEREKENING (Provinciehuis) 

G.B. Bernardus mei 2012 

 

WAT KOST EEN WERKPLEK. 

 
In deze memo geef ik een overzicht van de (soorten) kosten welke worden gebruikt ter bepaling van de kosten 

van een werkplek in het provinciehuis. De basis voor de uitgangspunten zijn de kosten van een werkplek zoals 

deze de afgelopen jaren was en de werkplekfaciliteiten zoals deze gebruikt worden door een medewerker bij de 

provincie Drenthe. Tevens zijn er gegevens gebruikt welke voortkomen uit de rapportage van FierFM 

“Meetmethodiek kwaliteit van facilitaire activiteiten” rapportage 2012 (boekjaar 2011) De kosten per werkplek 

zijn € 14.000,-- per jaar. 

 

Deze kosten zijn onder te verdelen in de volgende subcategorieën; 

Huisvesting    €   3.500,-- 

Diensten en middelen   €   4.500,-- 

ICT     €   4.500,-- 

Facility management   €   1.500,-- 

Totaal     € 14.000,-- 

 

 ad A. Huisvesting        € 3.500,-- 

 

Gebouw, terrein, stalling 

• Huisvesting  

• Rente / afschrijving 

Onder deze activiteiten worden kosten meegenomen die voortkomen uit het huren of in eigendom hebben van 

een gebouw (casco +  inbouwpakket bestaande uit bouwkundige onderdelen en installaties), terrein en 

stallingsplaatsen. 

Belasting, heffingen 

Verplichte betalingen aan overheidsinstantie(s) zonder direct aanwijsbare tegenprestatie: belastingen, heffingen, 

compensatie niet--‐opteerbare btw. 

Verzekeringen 

Alle verzekeringen omtrent het gebouw die tot een betaling in de vorm van premie leiden: casco, inbouwpakket, 

W.A. aangaande het gebouw, reclame op het gebouw, stormschade, glasschade en dergelijke. 

Onderhoud 

• Gebouwen / opstallen 

• Tuin(en) 

Alle activiteiten, diensten en middelen die er op gericht zijn om het object in zodanige (technische) staat te 

houden dat de huurinkomsten en/of gebruiksmogelijkheden gewaarborgd zijn. 

Alle activiteiten, diensten en middelen gericht op het wijzigen van indelingen 

Energie, water 

Alle activiteiten , diensten, middelen welke te maken hebben met het verbruiken van energie en water. 

Beheer, advies techniek, inrichting en huisvesting 

Alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op administratie, advies en overige activiteiten bij het 

verwerven, exploiteren en afstoten van huisvesting. 
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B.  Diensten en middelen      €  4.500,-- 

 

Consumptieve diensten catering 

Onder consumptieve diensten wordt verstaan: het bedrijfsrestaurant, de catering op de vergaderplek c.q. 

werkplekservice (banqueting), dranken--‐ en versnaperingenautomaten (vending en koffiecorners) en de catering 

waaronder het bedrijfsrestaurant. 

Vergaderservice        wordt doorbelast 

Risicobeheersing 

De bewaking, beveiliging, preventie en bestrijding van calamiteiten en de receptie vallen onder de activiteit 

risicobeheersing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bedrijfshulpverlening, EHBO, blusmiddelen, trainingen, 

brandmeldcentrale, bewakingsapparatuur, surveillanten, alarmopvolging, en dergelijke. Hieronder worden alle 

middelen,activiteiten verstaan die er op zijn gericht het gebouw en aanwezige personen te beschermen. Denk 

hierbij ook aan toegangscontrole , personenregistratie en organisatorische beveiligingsmaatregelen, ontvangen, 

registreren en begeleiden van bezoekersstromen.  

Schoonmaak 

Schoonmaak omvat volgens de NEN 2748 alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het reinigen 

en in schone staat houden van het onroerende goed en de inventaris van de organisatie. Schoonmaak bestaat  uit 

de volgende onderdelen: 

Binnenzijde object (+ sanitair, onderhoud vloer en overige) 

Glas (bewassing binnenzijde en buitenzijde) 

Reststoffenmanagement 

Verhuizing  

Onder verhuizen wordt het fysiek verplaatsen van een organisatorische eenheid en personen verstaan. Het gaat 

om interne (binnen een gebouw) verhuizingen. 

Verstrekkingen  

Alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op het verstrekken van losse inrichting, 

kantoorbenodigdheden, kantoorartikelen, audiovisuele middelen, hulpmiddelen ter ondersteuning van de te 

leveren diensten door de facilitaire organisatie, groenvoorziening binnen (beplanting), kunst, bewegwijzering en 

bedrijfskleding. 

Documentmanagement: 

Het aanmaken en opmaken (creatie), dupliceren (reproductie), transporteren (verwerking in de 

postkamer, postrondes (in--‐ en extern), digitale verwerking) en beheren (archief) van documenten. De activiteit 

documentmanagement bestaat uit de volgende onderdelen: 

Documentverwerking en documentbeheer 

Documentreproductie (inclusief documentcreatie) 

• Drukwerk/kopie       wordt doorbelast 

• Bibliotheek       wordt doorbelast 

• Documentcreatie       wordt doorbelast 

• Documentreproductie/verwerking     wordt doorbelast 

• documentbeheer 

Het onderdeel ‘Documentverwerking’ en ‘Documentbeheer’ hebben betrekking op de activiteiten die worden 

uitgevoerd binnen de functie ‘Documentaire Informatievoorziening’ (DIV). Het gaat hier om het verwerken, 

verspreiden, registreren, archiveren, ophalen, verzenden en scannen van documenten en post (analoog en 

gedigitaliseerde post; inkomend en uitgaand). 

• post service 
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C.  ICT         €  4.500,-- 

 

Onder ICT worden bijvoorbeeld meegenomen: de afschrijvingskosten van de bekabeling, servers ,desktops en 

laptops, Ipads en telefoons evenals de computer accessoires en abonnementen van telefoons, ‘dongels’ en Ipads. 

Ook worden de personeelskosten verbonden aan de betreffende voorziening meegenomen, alsmede 

gebruikslicenties en de kosten van algemene softwarepakketten ten bate van de standaard werkplek. 

Werkplek-, infrastructuur faciliteiten 

Applicatie-, gebruikersfaciliteiten 

Telefonie 

• gebruikskosten        wordt doorbelast 

 

 

D.  Facility management      €  1.500,-- 

 

Strategisch facility management incl. ondersteuning en inkoop 

Facility Management is een algemene managementfunctie, verantwoordelijk (binnen centrale  

Kaders van beleid van de organisatie) voor de faciliteit als resultaat van planning en coördinatie van 

ondersteunende processen,gericht op de bevordering van het succes van het primaire proces van de 

desbetreffende organisatie. Strategisch Facility Management betreft alle activiteiten, diensten en middelen 

gericht op:  

• het formuleren van visie, strategie en doelen op het gebied van Facility Management (beleid) 

• het afzetten van facilitaire producten en diensten (marketing) 

• het vernieuwen en optimaliseren van facilitaire processen en dienstverlening (innovatie) 

 

Alle activiteiten, diensten en middelen die gericht zijn op de administratieve ondersteuning van de facility 

manager in een organisatie, zoals de administratie, planning & control, het secretariaat, de helpdesk en facilitaire 

personeel & organisatie. 

 

E.  Diversen  (= optioneel en niet behorend tot huisvestingskosten) 

Secretariële ondersteuning  

Archivering 

Financiële administratie 

Juridisch advies 

Vorming en opleiding (in company trainingen) 

Personeels-, salarisadministratie en advisering personeelszaken 
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Bijlage 5 

 

De vier fasen van het Moneypenny HNW-Volwassenheidsmodel©  

 

Uitgangspunt van het Moneypenny HNW-Volwassenheidsmodel© is dat de toegevoegde waarde van HNW voor 

een organisatie toeneemt, naarmate HNW meer geïntegreerd wordt in organisatiecultuur en processen.  

De achterliggende visie van Moneypenny is dat HNW bijdraagt aan sociale innovatie. Expert op dit gebied, prof. 

dr. Henk W. Volberda (Erasmus universiteit Rotterdam) ziet sociale innovatie als het samenspel tussen het 

ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve 

organisatieprincipes (flexibel organiseren), en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) 

om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren.1  

In het Moneypenny HNW-Volwassenheidsmodel© worden 4 ontwikkelfasen onderscheiden: (1) HNW gedoogd; 

(2) HNW gekaderd; (3) HNW verankerd en (4) HNW geïntegreerd. De begrenzing van deze fasen dient als 

referentiekader en is niet noodzakelijkerwijs ‘zwart-wit’.  

Iedere fase heeft specifieke kenmerken die samenhangen met de –op dat moment- relevante business drivers 

(organisatie drijfveren). Hieronder treft u op hoofdlijnen een schematische weergave van het model aan. 

 

 

Fase 1: HNW Gedoogd  

In de eerste fase (HNW gedoogd) is er meestal geen expliciet HNW beleid maar worden HNW elementen 

bewust óf onbewust geaccepteerd. HNW is er als het ware ingeslopen en medewerkers hebben in meer of 

mindere mate flexibiliteit, afhankelijk van de voorkeuren van hun leidinggevenden. Zowel organisaties die HNW 

formeel op de agenda hebben als organisaties waar dat niet het geval is kunnen zich in de gedoogfase van HNW 

bevinden.  

Organisaties die in deze fase zitten en aan de slag gaan met HNW focussen veelal op facilitaire zaken, zoals een 

(ingrijpende) verbouwing of verhuizing en, in sommige gevallen, het aanbieden van additionele ICT faciliteiten 

om plaats- en tijdsonafhankelijk werken beter mogelijk te maken. Drijfveren zijn daarbij vaak kostenbesparing 

en/of het verhogen van medewerker tevredenheid.  

Interessant aan deze fase is dat sommige organisaties deze als doel op zich zien, omdat hun belangrijkste 

drijfveer voor HNW het realiseren van een directe besparing in vierkant meters kantoorruimte is. Na een 

verhuizing of verbouwing lijkt HNW voor deze organisaties dan ook klaar, terwijl de feitelijke implementatie 

nog moet beginnen en de potentiële toegevoegde waarde niet wordt benut.  
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Fase 2: HNW gekaderd  

De meeste organisaties ervaren op een gegeven moment de behoefte om HNW te kaderen (HNW gekaderd). 

Vaak zijn klachten of irritaties hiervoor de aanleiding. Bijvoorbeeld over het gebrek aan concentratie- en 

stilteruimtes, ‘claimgedrag’ rondom het gebruik van werkplekken of verschillen in “gedoogbeleid” binnen de 

organisatie.  

Om er in formele zin iets mee te doen, krijgt een programma- of projectmanager de taak HNW handen en voeten 

te geven en intern verder aan te jagen, bijvoorbeeld door pilots uit te voeren. Ook worden vaak adviseurs 

ingeschakeld om dit proces te ondersteunen. In deze fase verbreden de business drivers zich en komen 

bijvoorbeeld ook klantvoordelen en / of productiviteits doelstellingen in beeld.  

De interne discussies, bijvoorbeeld over HNW doelstellingen en uitgangspunten, en de ontwikkeling van HNW 

kaders en beleid maken HNW expliciet (het mag nu ook formeel!) en voor meer mensen toegankelijk.  

Een groeiend aantal bedrijven uit de top500 bevindt zich momenteel in deze fase. Daarbij richt de implementatie 

zich vooral op het flexibiliseren van werktijden en roosters, en het faciliteren van thuiswerken voor functies waar 

dat mogelijk is.  

 

Fase 3: HNW Verankerd  

De volgende stap is de grootschalige implementatie van HNW (HNW verankerd). Hierbij komen vooral 

leiderschapsstijl, cultuur en gedrag binnen de organisatie onder de loep. Eerste ervaringen met HNW 

(bijvoorbeeld opgedaan in pilots) maken duidelijk dat er wezenlijk dingen veranderen in de manier van 

(samen)werken, communiceren en aansturen. Deze vraagstukken worden in deze fase getackeld. Organisaties 

nemen HNW hiermee zeer serieus en maken echt ‘meters’ op het gebied van leiderschap en gedrag.  

De belangrijkste drijfveren in fase 3 zijn tweeledig. Aan de ene kant zijn lange(re) termijn HR aspecten van 

belang als het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het werven en behouden van de 

juiste mensen. Aan de andere kant krijgt ook business performance nadruk door het vergroten van de resultaat 

gerichtheid.  

Organisaties werken in deze fase onder andere aan outputgericht werken en sturen, communicatie- en 

vergadergedrag en feedback geven. Teamdialoog en het vergroten van individuele vaardigheden zijn Whitepaper 

‘©Moneypenny HNW-Volwassenheidsmodel, maar 2013, pagina 6 van 8 daarbij veel gebruikte aanvliegroutes, 

die vooral effectief zijn als ze in de gehele organisatie piramide worden toegepast. En de ervaring leert dat 

inderdaad sprake is van een toename van arbeidsproductiviteit en –vreugde in deze fase. Op dit moment bevindt 

nog maar een enkeling zich in deze fase.  

 

Fase 4: HNW Geïntegreerd  

In de vierde fase (HNW geïntegreerd) wordt HNW ingezet als pijler voor innovatie, enerzijds via het opnieuw 

tegen het licht houden van werkprocessen, anderzijds via het beter benutten van het innovatie vermogen van 

medewerkers. Het herontwerpen van werkprocessen op basis van de principes van HNW kan leiden tot kleine en 

grote aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan de overstap van een callcenter op locatie naar een home-based 

callcenter. Voordelen hiervan zijn o.a. de mogelijkheid van het verruimen van de openingstijden en forse 

besparingen op het gebied van werving en huisvesting.  

Organisaties die deze stap zetten willen met name hun innovatievermogen vergroten en duurzaam ondernemen 

handen en voeten geven. Deze fase vraagt binnen organisaties veel aandacht voor voortdurende verbeteringen bij 

alle medewerkers. Daar moet ruimte voor worden gemaakt in een organisatie. De bevlogenheid en betrokkenheid 

van medewerkers neemt hier een nog grotere vlucht. En dat zijn weer voorspellers voor innovatiekracht van 

organisaties.  

Met name deze laatste fase is in de optiek van Moneypenny een heel interessante. Er zijn weliswaar nog maar 

weinig organisaties hierin aanbeland, maar het belooft veel moois voor de toekomst. Voor het bedrijf an sich, 

maar ook op macroniveau bekeken. Innovatie is immers vooruitgang.  

 

Het Moneypenny HNW- Implementatiemodel©  

Bij veel implementaties van HNW wordt het 3B model toegepast (Bricks, Bytes, Behavior).2 Het 3B model 

impliceert een gelijkwaardige en evenredige verhouding tussen de faciliteiten enerzijds (Bricks en Bytes) en de 

leiderschapscultuur en het gedrag van medewerkers (Behavior) anderzijds. Moneypenny hanteert bij 

implementatietrajecten een eigen model, dat meer recht doet aan het veel grotere belang dat wij hechten aan 

(leiderschaps)cultuur en gedrag binnen organisaties bij invoering van HNW.  

 

2 Het nieuwe werken ontrafeld – over Bricks, Bytes en Behavior, 2010, Ruurd Baane, Patrick Houtkamp, Marcel 

Knotter  
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In het Moneypenny HNW- Implementatiemodel© is het werk zelf (taken en processen) de centrale factor, 

waarbij de kwaliteit daarvan staat of valt met de wijze waarop in organisaties werken en samenwerken vorm 

wordt gegeven. Overige zaken, zoals de inrichting van het kantoorpand, creëren weliswaar de randvoorwaarden 

voor werken en samenwerken, maar leiden niet direct of automatisch tot ander gedrag van medewerkers en 

leidinggevenden.  

Dit implementatiemodel wordt in combinatie met het Moneypenny HNW-Volwassenheidsmodel© toegepast, 

waarbij de verschillende deelaspecten van HNW aan het model getoetst kunnen worden en eventueel naar een 

andere plek op het volwassenheidsmodel kunnen verschuiven.  

 

Figuur 2: schematische weergave van Moneypenny HNW- Implementatiemodel©  
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Bijlage 6 

 Stilte werkplekken 
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Bijlage 7 

 Rapportage bezettingsmeting Méét 

 d.d. 12 juli 2012 (los document) 

 

Samenvatting; 

 

2.1 bezettingsgraadonderzoek: 
 

De bezettingsgraadmeting (afgerond in november 2012), kan als volgt kernachtig worden samengevat: 

 

Door middel van een bezettingsgraadmeting is het rendement van het gebruik van werkplekken, formele 

overlegplekken (vergaderruimten) en overige werk/ontmoetingsplekken bepaald. De meting heeft 

plaatsgevonden van donderdag 10 tot en met woensdag 16 mei 2012 (exclusief weekend) op 6 

meetmomenten per dag (vanaf 8.30u tot en met 17.00u). De volgende onderdelen zijn gemeten: 

 

• Kantoorruimten (87 ruimten met 521 werkplekken). Dit zijn alle ‘officiële’ werkplekken waarvan de 

volgende specifieke status is gemeten: 

o Onbezet 

o In gebruik, maar niet aanwezig 

o In overleg aan het bureau 

o Telefoneren 

o Computer werkzaamheden 

o Concentratie werkzaamheden 

 

• Vergaderruimten (98 ruimten met 725 zitplaatsen), Dit zijn alle ‘formele’ vergaderruimten die voor gebruik 

gereserveerd dienen te worden. Naast de bezettingsgraad van de ruimten is ook de benuttingsgraad van de 

overlegplekken gemeten. 

Overige ruimten 

• De volgende ruimten en/of plekken zijn separaat gemeten: 

o Ontmoetingsruimten (bijvoorbeeld gesitueerd bij pantry’s) 

o Oorstoelen 

o Zwarte banken 

o Specifieke kantoorruimten (bodekamer en dergelijke) 

o Bedrijfsrestaurant 

o Belcellen en Belcellen met concentratie werkplek 

 

De belangrijkste conclusies uit het bezettingsgraadonderzoek zijn de volgende (puntsgewijs): 

• Werkplekken 

o Gemiddelde bezettingsgraad is 57,3% 

o Hiervan is 24,4% ‘in gebruik maar afwezig’ en wordt 21,1% aan computerwerk besteed 

o De maximale bezetting is op maandag: gemiddeld 70,0% (hoogst 80,2% en laagst 50,5%) 

o De minimale bezetting is op vrijdag: gemiddeld 38,6% (hoogst 49,5% en laagst 22,5%) 

o De hoogste bezetting ligt bij alle dagen tussen 10.30u en 11.30u 

o De laagste bezetting ligt bij alle dagen tussen 16.00u en 17.00u 

 

• Vergaderruimten 

o Gemiddelde bezettingsgraad is 31,4% 

o De maximale bezetting is op maandag: gemiddeld 44,7% 

o De minimale bezetting is op vrijdag: gemiddeld 16,4% 

o Afgewogen tegen de beschikbare 725 zitplaatsen is de benuttingsgraad 17,6% 

o Afgewogen tegen de in gebruik zijnde vergaderruimten is de benuttingsgraad 50,4% 
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Binnen dit onderzoek heeft de analyse zich met name gericht op de werkplekken- en vergaderruimten. 

Vergaderruimten zijn die ruimten die formeel van tevoren gereserveerd dienen te worden. De ‘informele’ 

overlegplekken (Bedrijfsrestaurant, ontmoetingsruimten, oorstoelen en dergelijke) 

zijn niet beoordeeld aangezien dit heel bedrijfsspecifiek is. De belcellen en belcellen concentratiewerkplekken 

zijn separaat gemeten. De rapportage van het bezettingsgraad onderzoek is als bijlage bij deze notitie 

opgenomen. 

 

 

Conclusies uit dit bezettingsgraadonderzoek zijn: 
 

Werkplekken: 

• Een bezettingsgraad van werkplekken van 57,3% is matig tot laag. In soortgelijke organisaties wordt 

deze waarde vaker tegengekomen. In bijvoorbeeld de zakelijk dienstverlening en commerciële 

organisaties worden er veel hogere bezettingspercentages (rond de 70%) gescoord. 

• Opmerkelijk is de hoge score van 24,4% ‘in gebruik maar afwezig’ van een werkplek. De verwachting 

is dat hierbij een hoge bezettingsgraad van de vergaderruimten tegenover staat. Deze komt uit op 50,5 

%, waarmee dit wordt verklaard.  

• Tijdens de metingen bleek dat op veel van de werkplekken langdurig persoonlijke eigendommen lagen 

en/of er een computer (aan) stond), maar de (werk)plek niet gebruikt werd. Wanneer er beter gehoor 

wordt gegeven aan de afspraak om een werkplek op te ruimen bij afwezigheid van meer dan 1,5 uur dan 

is de verwachting dat de gemiddelde bezetting van een werkplek nog lager zal zijn dan de meting nu 

aangeeft. Door de lage bezettingsgraad van werkplekken is er op dit moment geen prikkel om een 

bureau op te ruimen, omdat er voldoende lege werkplekken beschikbaar zijn. 

• Herkenbaar is de maximale en minimale bezetting op respectievelijk de maandag en de vrijdag. We 

gaan ervan uit dat dit hoofdzakelijk het gevolg is van het standaard plannen van vergaderingen op 

maandag en het opnemen van de vrije dag op de vrijdag door deeltijdwerkers.  

Vergaderruimten: 

• Een bezettingsgraad voor de vergaderruimten van 31,4% is erg laag. Een globale benadering om het 

aantel benodigde overlegplekken te schatten voor een kantoorhoudende organisatie is door het aantal 

werkplekken te vermenigvuldigen met 0,5. Dezelfde factor komt voor de provincie uit op ca 1,5 

(afgerond). Dit is ca. 160% hoger. 

• Een bezettingsgraad voor belcellen 7,1 % en belcellen C (= kleine concentratiewerkplek) 30,8% is erg 

laag.  Een oorzaak hiervoor kan op voorhand niet vastgesteld worden. Wellicht dat het ruime aanbod 

van werkplekken hier mee te maken heeft. 

 

 
Aanbevelingen uit dit bezettingsgraadonderzoek zijn: 
 

Werkplekken: 

Draaijer & Partners adviseert de provincie Drenthe een bezettingsgraadbezetting van werkplekken van minimaal 

65% te hanteren. Bij dit percentage zal het werkcomfort (ruimte, drukte, geluid en dergelijke) nog op een 

kwalitatief goed niveau zijn. Er is een relatie tussen de ruimtebehoefte van een organisatie en de bezettingsgraad 

van de ruimten. Bij een hogere taakstellende bezettingsgraad zal de ruimtebehoefte (of benodigd aantal 

werkplekken en overlegplekken) verminderen. 

 

Vergaderruimten: 

Bij de resultaten van de bezettingsgraadmeting van de vergaderruimten en overlegplekken dient opgemerkt te 

worden dat in de meetperiode geen zogenaamde ‘statendag’ aan de orde was. Tijdens een ‘statendag’ zijn alle 

fractiekamers de gehele dag bezet. Daarnaast wil de provincie een gastvrij imago uitstralen waardoor instanties 

zich welkom voelen wanneer zij in het Provinciehuis bijeenkomen. Dit betekent dat de Provinciale organisatie 

op het gebied van gebruik van vergadervoorzieningen hoger eisen stelt aan de beschikbaarheid van 

overlegplekken. 

 

 


