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1. Inleiding

De huisvestingsopgave behelst meer dan een verbouwing en verhuizing. De
herhuisvesting wordt aangegrepen om activiteitgerelateerd werken te implementeren
zodat een toekomstbestendige en flexibele werkomgeving wordt ontwikkeld.
Sleutelfiguren binnen de organisatie (waaronder de griffier, gemeentesecretaris, HR,
I&T, Facilitair, teamleider Team Omgeving, teamleider Dienstverlening en teamleider
Sociaal Domein) zijn geïnterviewd. Op basis van de input uit de interviews is samen
met de geïnterviewden de visie op de organisatie en op de dienstverlening verder
uitgewerkt in een workshop. Deze visie en de vertaling van deze visie in
uitgangspunten zijn door de stuurgroep en OR goedgekeurd.
Op basis van de visie en uitgangspunten is de stap gemaakt naar de ruimtelijke en
functionele uitwerking. Deze uitwerking heeft plaatsgevonden met afgevaardigden van
ieder team binnen de gemeente en met de raadscommissie. Ter inspiratie zijn met de
afgevaardigden van ieder team referentieprojecten in de omgeving bezocht; er is een
bezoek gebracht aan GGD Hollands Noorden en het Stadskantoor in Alkmaar.

1.1.

Organisatie en aanleiding project

De gemeente Den Helder in de regio Kop van Noord-Holland is een middelgrote
gemeente met ruim 55.000 inwoners. De gemeente staat bekend als dé marinestad
van Nederland. De Koninklijke Marine is dan ook de grootste werkgever van de
gemeente.
Op 25 februari 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen een nieuw ‘huis voor
de stad’ te laten realiseren in een tweetal gebouwen op Willemsoord: gebouwen 66 en
72. De ontwikkeling zal door Zeestad CV/BV ter hand genomen worden.
Dit ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (hierna: PvE) beschrijft de eisen en
wensen ten aanzien van het nieuwe stadhuis. Het PvE is gericht op de toekomstige
situatie van de gemeentelijke organisatie. Om die reden is de visie op de organisatie
en haar diensten in de toekomst een belangrijk thema geweest bij de totstandkoming
van dit PvE.

1.2.

Doel Programma van Eisen

In het voorliggend PvE is een vertaling gemaakt van de visie en ambities van de
gemeente Den Helder ten aanzien van de permanente huisvesting in ruimtelijke en
functionele eisen voor de fysieke omgeving.
Dit PvE heeft de volgende doelen:
• Het is een leidend document voor de ontwerpende partijen, projectmanagers en
andere betrokken partijen.
• Het is een toetsingsmiddel voor de beoordeling van de output van de ontwerpende
partijen en een instrument voor evaluatie.
De architect kan aan de hand van dit ruimtelijk en functioneel PvE een ontwerp maken
waarbij het programma op de gebouwen 66 en 72 wordt geprojecteerd. Gezien het
monumentale karakter van gebouw 66 wordt verwacht dat daar de publieksfuncties en
bestuurlijke functies worden geplaatst. Dit is een nadrukkelijke wens vanuit de
gemeente.

De ambitie is om de raadszaal in februari 2022 in gebruik te kunnen nemen.

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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In het ontwerp dient aandacht te worden besteed aan het nautische karakter (bijlage
2). Er wordt aan de architect gevraagd hierop een visie te geven.
Aan de hand van dit ruimtelijk en functioneel PvE wordt een technisch PvE opgesteld
door Zeestad waarbij de kwaliteit van de gebouwelementen wordt vastgelegd inclusief
de technische uitrusting, eisen en wensen van de gebruikers.
Voorbeelden van technische eisen zijn constructieve eisen, eisen aan de gebouwschil,
het terrein, de ruimten, bouwkundige en installatietechnische flexibiliteit, energie, ICT,
transport, communicatie en beveiliging. Ook eisen ten aanzien van de exploitatie zoals
schoonmaak, onderhoud(skosten) en vervangbaarheid zijn van toepassing op het
technisch PvE.

1.3.

Leeswijzer

Dit PvE bestaat uit vijf hoofdstukken. Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 het
vertrekpunt - de visie, scope & aanvullende voorwaarden - van het project beschreven.
In hoofdstuk 3 worden de ontwerpprincipes op gebouwniveau beschreven. Hoofdstuk 4
toont de zonering en ruimtestaat gevolgd door de omschrijving van de functionele en
esthetische eisen op voorzieningenniveau in hoofdstuk 5.
Alle foto’s in dit document zijn illustratief en hebben niet direct een relatie met het
toekomstige stadhuis van gemeente Den Helder.

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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2.

Vertrekpunt project

2.1.

Visie op de organisatie

Recentelijk heeft een verandering in de organisatie plaatsgevonden om de organisatie
en medewerkers meer wendbaar te maken richting de toekomst.
De organisatie bestaat uit een:
• Procesdeel: het procesdeel bestaat uit 12 thuisteams (zie het vlekkenplan in
paragraaf 4.2).
• Flexibel deel: het flexibele deel bestaat uit multidisciplinaire projectteams met
medewerkers van verschillende thuisteams. Medewerkers worden onderdeel van
een projectteam, afhankelijk van de gevraagde kwaliteiten. De projectteams geven
invulling aan de vier opgaves voortkomend uit het coalitieakkoord.
Binnen deze wendbare organisatie zijn de thema’s vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen leidend.

De gemeente staat voor een omslag naar een nieuwe tijd. Door andere vragen vanuit
inwoners, bedrijven en ketenpartners veranderen de verwachtingen van de gemeente.
De gemeente wil niet meer vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor de inwoners
en de stad, maar meer samenwerken met de verschillende partijen: inwoners,
bedrijven, instellingen en ketenpartners.
Digitalisering is een andere belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de
werkwijzen, producten en diensten van de gemeente.
Deze snelle veranderingen en ontwikkelingen vragen om een wendbare organisatie en
wendbare mensen. Integraal samenwerken wordt hierbinnen steeds belangrijker.

Referentie: 1111504-0101.0.1.

De gemeente wil samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners
werken aan de toekomst van de gemeente en haar inwoners.
Het uitgangspunt is dat de medewerkers hun werk goed doen en dat het resultaat
leidend is. Men dient pragmatisch om te gaan met thuiswerken: als de reistijd wordt
beperkt rondom afspraken, dan is dit nuttig. Daarnaast is het een mooie
arbeidsvoorwaarde. Voorwaarde is wel dat de medewerker overdag bereikbaar is en
aanwezig is bij afspraken. Het stadhuis voorziet in voldoende gevarieerde
werkplekken, ook om rustig en geconcentreerd te kunnen werken. Door de variatie aan
werkplekken is thuiswerken geen noodzaak en wordt de onderlinge samenwerking
versterkt.

Pagina 5 van 30

2.2.

Visie op de dienstverlening

De gemeente wil ook richting de toekomst de bereikbaarheid en het klantencontact
verder verbeteren. Hostmanship, ofwel dienstverlening vanuit het perspectief van de
klant, staat centraal.
De digitalisering is van grote invloed op de dienstverlening. De meeste (eenvoudige)
dienstverlening wordt nu al digitaal afgehandeld. Complexe vragen hebben meer
aandacht nodig. Deze vragen worden individueel en bij voorkeur bij de bewoner thuis
behandeld. Bij vragen waar veiligheid of beveiliging een rol speelt, worden afspraken
op het stadhuis en het ketenhuis gemaakt, zoals dat momenteel ook al gebeurd. Er is
hier een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer naar de klant wordt toegegaan en
minder vanuit het stadhuis wordt geregeld.

2.3.

Het Helder(s) Werken

De gemeente heeft in een eerder traject ‘Helder(s) Werken geformuleerd’1. Dit sluit aan
op de organisatievisie. De drie kernwaarden vertrouwen, lef en tros uit de
organisatievisie zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie en dus ook voor de
manier waarop er bij de gemeente Den Helder gewerkt wordt.
Het Helder(s) Werken is het vertrekpunt voor de uitwerking van dit PvE.

Ook door de introductie van de Omgevingswet gaat de medewerker van de gemeente
in de toekomst meer naar de inwoners toe.
De gemeente maakt gebruik van steunpunten/inlooppunten in de wijk ter
ondersteuning van de dienstverlening vanuit het stadhuis. De gemeente wenst in de
toekomst meer vanuit de steunpunten te gaan werken. Dit is echter afhankelijk van het
nader uit te werken beleid ten aanzien van wijkgericht werken.
Door de beweging van de medewerkers naar de inwoners, ketenpartners, instellingen,
en bedrijven toe, wordt de bereikbaarheid en het klantencontact verbeterd. Daarnaast
wil de gemeente aan dit uitgangspunt werken door de toegankelijkheid van het
stadhuis te vergroten. Het nieuwe stadhuis is geen stadhuis meer, maar een huis voor
de stad.

1

Bijlage 1: Helder(s) werken april 2019.pdf

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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Het Helder(s) Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter en plezieriger te
maken voor de medewerkers en de organisatie2. De medewerker staat centraal en
heeft, binnen bepaalde grenzen, de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe, waar,
wanneer en met wie hij/zij werkt. Recente ontwikkelingen in de ICT maken ‘Helder(s)
Werken’ technisch mogelijk.
Het Helder(s) Werken betekent voor de klanten dat de gemeente zich dienstbaar
opstelt en er is voor de inwoners. Maatwerk is hierin van essentieel belang.
De permanente huisvesting dient te voorzien in een werkomgeving die het Helder(s)
Werken ondersteunt. Het nieuwe ‘huis voor de stad’ moet voorzien in een inspirerende
werkomgeving.
Kernwoorden voor de omgeving zijn: gastvrij, ontmoeten en stimuleren, tijd- en
plaats onafhankelijk en diversiteit & variatie.

2

Bijlage 1: Helder(s) werken april 2019.pdf

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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2.4.

Scope en aanvullende voorwaarden

Dit PvE bevat de ruimtelijke en functionele eisen en wensen ten aanzien van het
toekomstige ‘huis voor de stad’ van de gemeente Den Helder dat wordt ondergebracht
in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord.

•

De uitwerking van het buitenterrein is geen onderdeel van dit PvE, maar dient
in een volgende fase in overleg met Zeestad uitgewerkt te worden. Onder
andere de parkeer- en fietsvoorzieningen dienen conform de vigerende
regelgeving te worden uitgewerkt.

De volgende aspecten zijn geen onderdeel van dit PvE, maar hebben wel aandacht
nodig:
• De ICT-gerelateerde voorzieningen, zoals het aantal beeldschermen en
aansluitingen per werkplek, dienen in een andere werkgroep te worden uitgewerkt
op ruimteniveau. Ook de ruimtelijke impact ten aanzien van de ICT-gerelateerde
voorzieningen, zoals een SER-ruimte, dient inzichtelijk te worden gemaakt. In de
ruimtestaat is een eerste aanname gedaan.
• De visie op de organisatie en dienstverlening richting de toekomst is een belangrijk
onderdeel van dit PvE. Dit betekent dat bepaalde zaken door de organisatie
opgepakt en uitgewerkt moeten worden ter voorbereiding op de ingebruikname
van het nieuwe stadhuis.
Het thema gedrag en verandering is hier een belangrijk aandachtspunt dat geen
onderdeel van de scope is, maar wel de noodzakelijke aandacht behoeft. Het
nieuwe stadhuis (‘huis voor de stad’) vraagt om een andere manier van werken en
de organisatie dient hierop ingespeeld te zijn.
Ook de dienstverlening naar de inwoners verandert en vraagt om de benodigde
organisatieveranderingen. Zo is het de wens om in de toekomst met een gastheer
of gastvrouw te gaan werken. Deze rol is in de bestaande situatie niet aanwezig.
• In de komende jaren heeft de gemeente aangegeven door te gaan met de
digitalisering van documentenstromingen en het archief. In dit PvE is een beperkte
hoeveelheid archiefruimte opgenomen waardoor digitalisering een
randvoorwaarde is geworden om in het ‘huis voor de stad’ op een prettige manier
te kunnen gaan werken.
• De voorzieningen die benodigd zijn om een functionerend bedrijfsrestaurant op te
tuigen zijn geen onderdeel van dit PvE en dienen door een werkgroep facilitair
uitgewerkt te worden.
• Een beveiligingsplan is geen onderdeel van het PvE. Er zijn echter wel
uitgangspunten benoemd ten aanzien van de openheid en toegankelijkheid die als
basis kunnen dienen voor het op te stellen beveiligingsplan.

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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3.

Ontwerpprincipes op gebouwniveau

•

•

•

3.2.

3.1.

Van visie op de organisatie naar uitgangspunten voor
de huisvesting

De integrale werkomgeving ondersteunt de organisatie. Daarbij dient rekening te
worden gehouden met het volgende:
• De vindbaarheid van thuisteams dient maximaal geborgd te worden, onder meer
door het creëren van ankerpunten/vlekken.
• De werkomgeving is zowel ondersteunend aan de thuisteams als aan de
projectteams. De werkomgeving dient te voorzien in een variatie aan
(samen)werkplekken (keuzevrijheid).
• De werkomgeving dient veranderingen op te kunnen vangen, onder meer door
flexibiliteit en gedeeld gebruik.
• De werkomgeving dient de samenwerking tussen inwoners, medewerkers,
bedrijven, instellingen en ketenpartners maximaal te ondersteunen, onder meer
door:
• Een goede relatie tussen de frontoffice en de voorkant van de backoffice.
• Het faciliteren van de (spontane) ontmoeting.

Referentie: 1111504-0101.0.1.

Iedereen als gelijkwaardig te beschouwen en als gelijkwaardig te behandelen
door horizontaal samen te werken en de verticale component uit de
samenwerking te halen. Iedereen gaat flexibel werken. Uitzonderingen zijn het
bestuur, ondersteuning van het bestuur en medewerkers die een functie
bekleden die vraagt om speciale voorzieningen zoals CAD-computers.
Gebouwen 66 en 72 afhankelijk van elkaar te maken zodat de twee gebouwen
niet als afzonderlijke gebouwen gaan functioneren en daarmee het risico op 2
verschillende culturen beperkt wordt.
Zichtbaarheid (van de werkzaamheden) zodat medewerkers beter van elkaar
weten waar ze mee bezig zijn, wat er speelt en waar eventueel bij geholpen
kan worden.

Van visie op de dienstverlening naar uitgangspunten
voor de huisvesting

Een ‘huis voor de stad’:
• Een gastvrouw of -heer voorziet in de eerste ontvangst.
• Iedereen wordt op een gelijkwaardige manier ontvangen. Er is één toegang voor
alle bezoekers met uitzondering van leveranciers en dergelijke. Het is de wens van
de gebruikers om een gastvrouw of -heer in te zetten met een achtergrond in de
beveiliging, zodat er beter en sneller op eventuele incidenten geanticipeerd kan
worden.
• Eén frontoffice voor alle diensten die de gemeente aanbiedt (onder andere sociaal
domein en dienstverlening).
• Openheid, transparantie en laagdrempeligheid.
• Meerdere organisaties kunnen gebruik maken van de voorzieningen in de
gebouwen:
• Voorzieningen worden beschikbaar gesteld voor externe evenementen die
momenteel ook al in de gebouwen worden georganiseerd (bijvoorbeeld in de
vorm van een multifunctionele hal voor (medewerkers)bijeenkomsten van
500 personen).
• Voorzieningen zoals aanlandplekken en koffiefaciliteiten worden beschikbaar
gesteld voor ketenpartners en andere instellingen waarmee de gemeente
samenwerkt.
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•

Het huis voor de stad voorziet onder andere in koffie- en theefaciliteiten. De
gemeente wil echter geen concurrerende horeca-faciliteiten aanbieden. Het
werkcafé (bedrijfsrestaurant) is enkel voor medewerkers en bezoekers bedoeld.
Het betreft hier niet de bezoekers voor de publieksbalies maar de bezoekers in de
vorm van ketenpartners en andere instellingen waarmee de gemeente
samenwerkt.

3.3.

Flexibiliteit en gedeeld gebruik

Activiteitgerelateerd werken betekent dat een medewerker een werkplek kiest die past
bij de werkzaamheden die hij/zij op dat moment uitvoert. Een diversiteit aan
werkzaamheden vereist een diversiteit aan werkplektypen die medewerkers met elkaar
delen.
De werkplekken worden gestandaardiseerd waardoor iedereen gebruik kan maken van
alle verschillende werkplekken die aanwezig zijn.
Niet alle werkplekken hoeven Arbo-conform te worden uitgevoerd. De tijdsduur die een
medewerker besteedt op een bepaalde werkplek is bepalend voor de uitvoering van de
werkplek.
De werkplekken in de primaire werkomgeving zijn bedoeld om voor langere tijd gebruik
van te maken en zijn daarom Arbo-conform uitgevoerd. De secundaire werkomgeving
wordt gezien als de werkomgeving die voor korte tijd wordt gebruikt
(< 2 uur) en wordt daarom niet Arbo-conform uitgevoerd. De primaire en secundaire
werkomgeving lopen door elkaar heen zodat looproutes beperkt blijven.
Door activiteiten te clusteren met bijbehorende geluidsniveaus en openheid worden de
activiteiten optimaal ondersteund.
Clean-desk is een randvoorwaarde voor activiteitgerelateerd werken. Op verschillende
plekken worden lockers geplaatst om persoonlijke spullen in op te slaan.
Werkzaamheden kunnen worden verdeeld in drie hoofdactiviteiten:
• Geconcentreerd werken.
• Semi-geconcentreerd werken.
• Interactie (zowel formeel als informeel).

Referentie: 1111504-0101.0.1.

Flexibiliteit en gedeeld gebruik, als onderdeel van het huisvestings-concept, maken het
mogelijk om organisatieontwikkelingen op te vangen in de (nabije) toekomst. De
moderne kantooromgeving biedt een variatie aan werkplekken,
keuzemogelijkheden en voorzieningen voor samenwerking, ontmoeting en
gedeeld gebruik waardoor de organisatie niet hoeft te worden ‘vastgeklikt’ in haar
huidige vorm maar waardoor de kantooromgeving ruimte biedt voor verdere
ontwikkeling zonder dat er in de toekomst direct fysieke ingrepen in de gebouwen
hoeven plaats te vinden.

3.4.

Openheid en transparantie

Om samenwerking, interactie en kennisdeling te bevorderen, dienen zichtbaarheid,
vindbaarheid en toegankelijkheid van medewerkers optimaal te worden geborgd. De
volgende maatregelen worden getroffen:
• Vides of andere zichtlijnen creëren om een verbinding tussen verdiepingen te
maken waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot.
• Een open en transparante omgeving creëren waar het aantal gesloten ruimten
beperkt is, met aandacht voor akoestiek.
• Aantrekkelijke, informele overlegplekken creëren op verschillende plaatsen in de
twee gebouwen. In een werkcafé kunnen medewerkers en bezoekers elkaar
ontmoeten en wordt samenwerking gestimuleerd.
• Werkzaamheden zichtbaar maken in de omgeving; door te zien waar collega’s
mee bezig zijn is het gemakkelijker om er een gesprek over te beginnen, ideeën
uit te wisselen en samen tot oplossingen te komen.
• Teams die veel met elkaar samenwerken zodanig positioneren dat samenwerking
wordt versterkt door de ruimtelijke indeling.
Ook dienen met name de publieksfuncties zichtbaar te zijn voor de ‘buitenwereld’. Voor
die functies dient het stadhuis transparant en uitnodigend te zijn. Het monumentale
karakter van gebouw 66 kan mogelijk beperkingen met zich meebrengen echter het
huis voor de stad mag geen gesloten bolwerk zijn. Het moet duidelijk verbonden zijn
met de omliggende buitenruimte.
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3.5.

Logistiek en toegankelijkheid

Toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen met een functiebeperking niet onnodig
worden uitgesloten van het gebruik van voorzieningen, producten en diensten. Bovenal
is toegankelijkheid een kwaliteitsaspect.
Toegankelijkheid van de gebouwen voor mindervaliden, slechthorenden en
slechtzienden dienen in de openbare en private zone georganiseerd te zijn conform
het Handboek voor Toegankelijkheid. Het behalen van een ITS-keurmerk
(Internationaal Toegankelijkheidssymbool) is van toepassing.
Binnen beide gebouwen moet gezorgd worden voor een goede logistiek. Gebouw 66
en gebouw 72 dienen hierin afhankelijk van elkaar te zijn, zodat de twee gebouwen
niet als afzonderlijke gebouwen gaan functioneren. Het publiekscentrum en het
werkcafé vormen het ‘actieve hart’ waar (informeel) ontmoeten centraal staat.
De verschillende vlekken moeten goed bereikbaar zijn en met elkaar in verbinding
staan. De werkomgeving moet ontmoeten bevorderen en communicatie-bevorderend
werken. Openheid en transparantie zijn daarom een vereisten. Hierbij gaat het vooral
om een meer transparante uitstraling met zichtlijnen, zonder volledige openheid na te
streven.
Goederen- en bevoorradingsaanvoer dienen via een goederen- of expeditie-ingang
plaats te vinden en zeker niet door de centrale hoofdingang. Deze goederen- of
expeditie-ingang dient ruim te zijn, zodat grote bulk aan goederen op pallets naar
binnen gebracht kunnen worden. De entree heeft passende toegang beveiligingsmaatregelen. De laad‐ en loslocatie behoort zo te zijn ontworpen dat goederen kunnen
worden geladen en gelost zonder dat de leverancier toegang heeft tot andere delen
van het gebouw. Het is wenselijk het facilitaire servicepunt met opslagmogelijkheden in
de directe nabijheid van de goederingang te plaatsen.
Personeel maakt gebruik van dezelfde ingang als de bezoekers van de gebouwdelen.
Buiten de openingstijden voor bezoekers, maar binnen kantooruren, is deze toegang
voorzien van passende toegangsbeveiligingsmaatregelen zodat het ‘huis voor de stad’
enkel voor personeel toegankelijk is. De fracties en commissieleden hebben alleen
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toegang tot de vergadervoorzieningen in het publieke deel en het werkcafé ten
behoeve van overleg in de avonduren.

Beveiliging en veiligheid
Beveiliging en sociale veiligheid is belangrijk binnen het ‘huis voor de stad’. De
huisvesting moet voldoen aan alle wettelijk vastgelegde veiligheidseisen. De sociale
veiligheid, gezondheid en het welbevinden van de gebruiker moeten gewaarborgd zijn.
Veiligheid voor medewerkers door mogelijk agressief gedrag van cliënten is een
belangrijk aandachtspunt. Daarnaast mogen de primaire en secundaire
bedrijfsprocessen niet in gevaar komen. Voor fysieke beveiliging en beveiliging van de
(werk)omgeving dient de NEN-7510 en dan met name hoofdstuk 11 en een deel van
hoofdstuk 9 in acht te worden genomen. Gekeken naar de zonering van het gebouw is
de volgende beveiliging gewenst:

Openbare zone
Het publiekscentrum is voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen hier wachten
totdat ze worden opgehaald voor hun afspraak.
Zowel formele als informele overlegruimten zijn aanwezig in het publiekscentrum zodat
bezoekers niet door het gebouw moeten/gaan dwalen. Een aantal van deze formele
overlegruimten zijn inzetbaar als spreekkamers.
Het publiekscentrum met formele en informele overlegplekken (zie extra toelichting in
paragraaf 4.2) loopt op een natuurlijke manier over naar het werkcafé in de private
zone.

De private zone
De private zone is voorzien van passende toegang beveiligingsmaatregelen en enkel
met toezicht en/of de juiste toegangsvoorziening bereikbaar. Op een van de bestaande
locaties van het ‘huis voor de stad’, de Ambachtsweg, is recentelijk een nieuw
toegangssysteem in gebruik genomen. In een projectgroep facilitair dient nader
bepaald te worden of het wenselijk is om met het nieuwe ‘huis voor de stad’ hierop aan
te sluiten.
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Over het algemeen zijn alle ruimten toegankelijk voor personeel, maar niet voor
raadsleden, commissieleden en overige bezoekers. Dit geldt niet voor opslag-,
installatie- en serverruimten, de keuken van het werkcafé en het archief dat onderdeel
is van het facilitaire servicepunt, die enkel door de aangewezen medewerkers
toegankelijk zijn.
Buiten openingstijden en kantooruren dient het gebouw enkel toegankelijk te zijn voor
geautoriseerd personeel in geval van crisis en voor onder andere de raad en fracties
ten behoeve van de overlegmomenten die in de avonden plaatsvinden.
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3.6.

Beleving

In de nieuwe werkomgeving hebben medewerkers in beginsel geen eigen werkplek;
alle werkplekken en faciliteiten worden gedeeld. Om te zorgen voor geborgenheid en
een ‘thuisgevoel’, is het belangrijk om gebruikers te laten benoemen welke
sfeerkenmerken hun belevingswereld op kantoor kenmerkt. In een volgende fase, dient
hier samen met de architect nader aandacht aan te worden geschonken.
De identiteit van de gemeente dient terug te komen in de omgeving middels
cultuurhistorische kenmerkende aspecten die verwerkt worden in het materiaal of de
inrichting.
Ter inspiratie zijn een tweetal referentieprojecten bezocht: het Stadskantoor in Alkmaar
en GGD Hollands Noorden. Tijdens het bezoek aan de referentieprojecten zijn de
volgende items benoemd ten aanzien van de beleving en sfeer:
• De identiteit van de gemeente dient terug te komen in de materiaalkeuze en
inrichting.
• Een goed binnenklimaat; onder andere de daglichttoetreding, luchtkwaliteit en
akoestiek.
• Een dynamische, open en transparante omgeving.
• Een meer aangeklede, kleurrijke, omgeving.
• Toepassing van semi-transparante materialen zoals gordijnen om privacy te
borgen indien gewenst.
• Goede voorzieningen in alle ruimten beschikbaar; het gevoel te krijgen overal te
worden ondersteund (digitaal en fysiek).
• Toepassing van natuurlijke en duurzame materialen.
• Zicht op groen (binnen en/of buiten).
• Uitnodigende ontmoetingsplekken.
• Beschrijfbare wanden.

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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4.

Zonering

4.1.

Ruimtestaat

Om het aantal werkplekken te kunnen definiëren is gerekend met een flexfactor van
0,7. Dat wil zeggen dat het aantal werkplekken is berekend op basis van het totaal
aantal medewerkers maal 0,7. Het betreft hier enkel het aantal primaire werkplekken
ofwel de Arbo-conforme werkplekken. Deze werkplekken worden aangevuld met onder
ondersteunende werkplekken zoals overlegplekken en samenwerkplekken.
Door met een flexfactor van 0,7 te rekenen heeft niet iedere medewerker een eigen
werkplek, maar zijn er wel voldoende werkplekken aanwezig, zodat er voldoende
ruimte is om alle medewerkers een werkplek aan te bieden. Een flexfactor van 0,7 is
een factor die wij als HEVO met goed resultaat bij verschillende gemeenten hebben
toegepast.

Een aantal opmerkingen met betrekking tot de berekening van het aantal werkplekken:
• In totaal is met 436 medewerkers gerekend.
• In de berekening van het aantal primaire werkplekken (alle Arbo-conforme
werkplekken) is geen rekening gehouden met externe medewerkers. Voor
externen wordt voorzien in voldoende aanlandplekken. Daarnaast kunnen zij
gebruik maken van de primaire werkplekken als ze beschikbaar zijn.
• Er is wel rekening gehouden met openstaande vacatures. De gedachte hierachter
is dat wanneer de vacatures worden ingevuld, er minder met externen gewerkt
gaat worden.
• Door de overgang naar activiteitgerelateerd en flexibel werken is het mogelijk met
de nieuwe werkomgeving groei en krimp beter op te vangen. In de berekening van
het aantal werkplekken wordt daarom in beginsel niet met extra medewerkers
(lees: groei) gerekend; dit zit al voldoende geborgd in het concept zelf.
• Bij vragen waar veiligheid of beveiliging een rol speelt, worden afspraken op het
‘huis voor de stad’ en het ketenhuis gemaakt zoals dat momenteel ook al gebeurd.
Er is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om het ketenhuis bij het ‘huis
voor de stad’ onder te brengen.
• De medewerkers van het team facilitair zijn buiten de berekening gelaten,
aangezien zij veelal in het gebouw werkzaam zijn (bijvoorbeeld de schoonmakers)
en daarmee niet eenzelfde hoeveelheid werkplekken nodig hebben. Voor het team
facilitair is rekening gehouden met 6 primaire werkplekken.
• De werkplekken voor de burgemeester en wethouders zijn buiten de berekening
gelaten (de onderbouwing is te lezen onder de paragraaf Bestuurszone).
• De werkplek voor de griffier is buiten de berekening gelaten (de onderbouwing is
te lezen onder de paragraaf Bestuurszone).
• De medewerkers van team wijkbeheer zijn buiten de berekening gelaten omdat
deze op een andere locatie gehuisvest zijn. Zij kunnen gebruik maken van de
aanlandwerkplekken op het stadhuis.

Opbouw ruimtestaat
De ruimtestaat (zie bijlage 1) is verdeeld in een primaire werkomgeving, secundaire
werkomgeving en centrale voorzieningen.
De primaire werkomgeving bestaat uit de Arbo-conforme werkplekken; werkplekken
waar gebruikers voor een periode langer dan 2 uur gebruik van kunnen maken.
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De secundaire werkomgeving bestaat onder andere uit de werkplekken die gebruikt
worden voor overleggelegenheden of samenwerken maar die ook als werkplek
gebruikt kunnen worden in aanvulling op de primaire werkomgeving in geval van een
drukkere bezetting.
De centrale voorzieningen zijn alle voorzieningen die de totale werkomgeving en
medewerkers ondersteunen.

4.2.

Ruimterelaties en vlekkenplan

•
•

DVL (back): dienstverlening backoffice.
B&O: Bestuur & Organisatie.

Het vlekkenplan toont enkel de relaties tussen de verschillende vlekken en is geen
projectie van de vlekken op de gebouwen. Gezien het monumentale karakter van
gebouw 66 wordt verwacht dat daar de publieksfuncties en bestuurlijke functies
worden geplaatst. Dit is een nadrukkelijke wens vanuit de gemeente. Aan de architect
wordt echter gevraagd om de vlekken op de twee gebouwen te projecteren. Het is
daarbij van belang dat de gebouwen 66 en 72 afhankelijk van elkaar worden zodat de
twee gebouwen niet als afzonderlijke gebouwen gaan functioneren en daarmee het
risico op twee verschillende culturen beperkt wordt.

Openbare zone - publiekscentrum
De bezoeker van het ‘huis van de stad’ zal zich na binnenkomst door de hoofdentree in
de publieke zone begeven. In deze publieke zone wordt de bezoeker ontvangen door
een gastheer/-vrouw en kan de bezoeker zich melden bij de receptie. De publieke
zone is een ontmoetingsruimte waar verschillende voorzieningen zijn getroffen om de
bezoeker gastvrij te ontvangen. Denk hierbij aan een gedeelte waar met een kopje
koffie of thee in comfortabel meubilair gewacht kan worden. Vanuit deze
ontmoetingszone worden bezoekers opgehaald door de desbetreffende medewerker
waarmee hij/zij een afspraak/overleg heeft of middels een scherm opgeroepen worden
naar de juiste balie of spreekkamer binnen het Publieksgebied.
De gehele inrichting dient een informele sfeer te hebben, het gevoel van een
huiskamer. Het moet uitnodigend zijn om naar binnen te komen.
Het publiekscentrum met formele en informele overlegplekken is verbonden met het
werkcafé in de private zone. Deze gebieden lopen in elkaar over.

Private zone – werkcafé en de omliggende teams
Toelichting bij de afkortingen:
• SD en DVL (front), facilitair en I&T: frontoffice sociaal domein en dienstverlening,
facilitair en Informatie & Technologie.
• OOV, OR en OMG: Openbare Orde en Veiligheid, team Omgeving en Openbare
Ruimte.
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Het hart van het gebouw is het publiekscentrum met aangrenzend het werkcafé. Het
hart dient op een natuurlijke wijze het punt met de meeste beweging te worden waar
collega’s elkaar ontmoeten.
Een hart dat de linking pin vormt tussen de verschillende werkgebieden. Door dit
gebied geschikt te maken voor eten, ontmoeten, samenwerken, maar ook individueel
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werken, ontstaat eigenlijk een uitbreiding van de werkgebieden waarmee piekbenutting
goed opgevangen kan worden. Door de ligging van het werkcafé en het bieden van
een diversiteit aan plekken, leert de ervaring dat het beter gebruikt wordt, ook buiten
lunchtijd.
Het werkcafé is ook toegankelijk voor zakelijke relaties. Zij kunnen daar gebruik van
maken om voor of na een afspraak te werken. Door de positie van dit gebied gun je
hen een ‘kijkje in de keuken’ en ontstaat een levendig gebied.

Vergaderfaciliteiten zijn bij elkaar gepositioneerd rondom het werkcafé en de
koffiecorners. Deze faciliteiten zijn flexibel inzetbaar. In de nabijheid van de
basiswerkplekken zijn vergader-, ontmoetings- en concentratiefaciliteiten aanwezig.
Het vlekkenplan, in combinatie met de ruimtestaat, laat zien dat er, naast een centrale
plek met overlegvoorzieningen, ook overlegvoorzieningen zijn op de werkvloeren.
Hiermee ontstaat een mooie mix aan voorzieningen op elk vloerveld en zijn alle
voorzieningen ‘dichtbij’.

De bestuurszone
Rondom het hart, het werkcafé, zijn de verschillende teams gepositioneerd. De vlek
voor het sociaal domein en dienstverlening (frontoffice), facilitair en I&T is gesitueerd
op de grens van de openbare en private zone. De frontoffice voor het sociaal domein
en dienstverlening dient benaderbaar te zijn vanuit het publiekscentrum. De andere
onderdelen van de vlek, waaronder het centrale facilitair servicepunt zijn benaderbaar
vanuit het werkcafé.
De vlek bestuurszone en de vlek OOV, OR en OMG zijn in de nabijheid van het
werkcafé gesitueerd aangezien zij veel overleg hebben, zowel intern als extern, en
daarom veel gebruik zullen maken van de centrale vergaderfaciliteiten.
Met het creëren van werkgebieden in de nabijheid van het publiekscentrum en het
werkcafé voorkom je dat enkel de frontoffice het beeld naar de bezoekers is.

De bestuurszone bestaat uit een vlek voor:
• De griffier en de griffiemedewerkers.
• De burgemeester, wethouders en bestuursondersteuning.
• De raad.
De bestuurszone is gesitueerd in de nabijheid van het werkcafé met centrale
vergaderfaciliteiten. De vergaderfaciliteiten worden met name in de avond gebruikt
door onder andere de raad, de raadscommissie en fracties.
Het bestuur kan bezoek ontvangen in het publiekscentrum of het bezoek hier ophalen
en meenemen naar het werkcafé met centrale vergaderfaciliteiten.
De bestuurszone hoeft geen afgesloten zone binnen de private zone te worden maar
moet wel duidelijk (akoestisch) gescheiden zijn van de overige werkomgeving.

Van reuring naar rust
Naast het werkcafé met vergaderfaciliteiten is op elke verdieping ook een eigen,
kleinere ontmoetingsruimte; de koffiecorner. Deze koffiecorner wordt het centrale punt
op iedere verdieping om te ontmoeten, samenwerken en te overleggen.
De omgeving van deze koffiecorners ondersteunt de samenwerkingsactiviteiten. De
reuring loopt vanaf hier geleidelijk over in rust. Het type werkplekken ondersteunt de
overgang van reuring naar rust.
De werkplekken in de nabijheid van de koffiecorners bestaan voornamelijk uit
aanlandwerkplekken, dit gaat over in basiswerkplekken met kleine tussenwand.
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De bestuurszone bestaat uit:
• 1 basiswerkplekken voor griffier (afgesloten indien gewenst).
• 6 basiswerkplekken voor medewerkers griffier.
• 7 basiswerkplekken voor de wethouders.
• 1 basiswerkplek voor de burgemeester (afgesloten indien gewenst).
• 5 basiswerkplekken voor de ondersteuning van het bestuur. Deze werkplekken
dienen akoestisch gescheiden te zijn van de werkplekken van de wethouders en
burgemeester omdat de ondersteuning veel telefoneert.
• 1 B&W-kamer voor 12 personen.
• 4 vergaderruimten voor de wethouders; 2 voor 4 personen en 2 voor 8 personen.
• Persoonsgebonden lockers voor het bestuur, de griffier en griffiemedewerkers.
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•

Postkast voor de raadsleden, indien wenselijk.

De genoemde basiswerkplekken zijn uitgewerkt in paragraaf 5.1.1 en komen overeen
met de basiswerkplekken van alle andere medewerkers.
De B&W-kamer en de vergaderruimten in de bestuurszone zijn enkel te reserveren
door de ondersteuning van het bestuur. In overleg met de ondersteuning van het
bestuur zijn de ruimten ook door anderen te reserveren.

4.3.

Resterend oppervlak

Gebouw 66 heeft een bruto vloeroppervlak (bvo) van 3.305 m² en gebouw 72 heeft
een bvo van 3.645 m². Dit is 6.950 m² bvo totaal.
Het totale ruimtebeslag van het vlekkenplan is ongeveer 6.550 m² bvo. Dat betekent
dat nog 400 m² bvo beschikbaar is voor nadere invulling.*
De gemeente wenst een multifunctionele hal die beschikbaar gesteld kan worden voor
externe evenementen die momenteel ook al in de gebouwen worden georganiseerd
maar die ook voor (medewerkers)bijeenkomsten (van 500 personen) gebruikt kan
worden. De beschikbare vrije ruimte dient gebruikt te worden om het
publiekscentrum en bijbehorende ontvangsthal te vergroten en deze als
multifunctioneel inzetbaar te maken.
* Verificatie van het totaal beschikbare vloeroppervlak en overige bestaande ruimtelijke
dimensies, dienen door het ontwerpteam verricht te worden bij aanvang
werkzaamheden.
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5.

Uitwerking op voorzieningenniveau

Dit kan door middel van kleine wandjes tussen de bureaus of door middel van ‘room
dividers’ zoals gordijnen, halfhoge kasten of
wanden, of door het gebruik van zogeheten
‘loungewerkplekken’ etc. Er wordt gestreefd naar
open werkplekken in groepen van maximaal 6
werkplekken, zodat er natuurlijke akoestische
barrières ontstaan in de plattegrond van de
kantoorvloeren. Vanwege de openheid van de
werkplekken en de aanloopfunctie is het
belangrijk dat de looplijnen naar belplekken,
concentratiewerkplekken en overlegplekken kort
zijn.
De basiswerkplek kan verschillend worden
uitgevoerd, waarbij de ene plek net wat meer concentratiemogelijkheden biedt dan de
andere.

5.1.

Primaire werkomgeving

5.1.1

Basiswerkplek

De basiswerkplekken zijn bedoeld voor semi-geconcentreerd bureauwerk, routinematige activiteiten en werkzaamheden waarbij sprake is van een aanloopfunctie. Het
open karakter van de werkplek en de positie in de kantooromgeving stimuleert directe
interactie.
In de basis wordt er individueel gewerkt op de basiswerkplekken, waarbij de
mogelijkheid bestaat om met elkaar af te stemmen. De basiswerkplek wordt in
varianten van verschillende aantallen aaneengeschakeld in de werkomgeving
gepositioneerd. De werkplek is bedoeld om voor langere tijd aan te werken en dient
daarom Arbo-conform te worden uitgevoerd.

Situering
De werkplekken zijn zodanig gesitueerd dat er een prettige, werkbare ruimte ontstaat
waarin geluidsoverlast wordt voorkomen door compartimentering. De werkplekken
behoeven een halfhoge beschutte omgeving.
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In oplopende mate van concentratie zijn de volgende typen werkplekken te
onderscheiden binnen de categorie ‘basiswerkplek’:
• Standaard basiswerkplek met klein tussenwandje: cluster van 2-4 werkplekken.
• Coupé-werkplek: werkplek met aan drie zijden halfhoge akoestische wanden.
Voor sommige functies is een hogere mate van vertrouwelijkheid vereist. Het team
Ondermijning is hier een voorbeeld van. Dit team krijgt geen specifieke werkplek
toegewezen, maar werkt net als iedereen in de open werkomgeving. Extra privacy kan
dan worden geborgd door bijvoorbeeld de toepassing van speciale schermen
waardoor voorbijlopende medewerkers niet direct kunnen meelezen op de
beeldschermen.

Faciliteiten
Alle basiswerkplekken hebben een elektrisch in hoogte verstelbaar bureau en een
verstelbare stoel. De bureaus hebben een afmeting van 1,60 x 0,80 meter. Alle
bureaus in de primaire werkomgeving zijn in hoogte verstelbaar tot stahoogte.
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Special

5.1.3

Enkele basiswerkplekken zijn als CAD-werkplekken bestempeld. Dit zijn werkplekken
die voorzien zijn van CAD-software. De werkplekken zijn niet flexibel in gebruik.
CAD werkplekken zijn gelijk aan basiswerkplekken (bureaus met voldoende ruimte
voor twee beeldschermen). Echter is aan het totaal aantal CAD- werkplekken 36m2
toegevoegd. Met de hoeveelheid extra m2’s kunnen extra aflegplekken worden
gecreëerd waar nodig. De exacte organisatie hiervan is nader te bepalen. Er is niet
gekozen om iedere werkplek waar ook CAD draait een eigen aflegtafel te geven.

Naast de eenpersoons concentratiewerkplekken is er ook een groepsstilteruimte, à la
bibliotheek, in de nabijheid van het werkcafé gelegen. Dit is ruimte waarin je met
meerdere personen individueel geconcentreerd werkt. Deze ruimte kan aangekleed
worden met boekenkasten waarin de verzamelde naslagwerken en boekenkasten
opgeslagen worden. In deze ruimte wordt niet gesproken en getelefoneerd.

5.1.2

Faciliteiten

Concentratiewerkplek
De concentratiewerkplekken zijn afgesloten
werkruimten voor aaneengesloten gebruik door
één persoon. Deze werkplek is bedoeld voor
geconcentreerd bureauwerk en vertrouwelijke
telefoongesprekken. De werkplek wordt Arboconform uitgevoerd.

Groepsstilteplek (12 personen))

De werkplekken worden Arbo-conform uitgevoerd.

De werkplekken in deze ruimte hebben een (elektrisch) in hoogte verstelbaar bureau
en een verstelbare stoel. De bureaus hebben een afmeting van 1,60 x 0,80 meter.

5.1.4

Projectruimte (6 personen)
De projectruimte is bedoeld voor het werken aan
multidisciplinaire projecten (tussen teams, maar ook
voor opdrachten/projecten in samenwerking met
externen). Hiervoor moeten voldoende faciliteiten
zoals internetverbinding voor externen en een groot
beeldscherm aanwezig zijn.
De ruimte is bedoeld om voor langere tijd te werken
en dient daarom Arbo-conform te worden
uitgevoerd. De ruimte is semi-transparant in
verband met vertrouwelijkheid en afleiding. De
ruimte moet om dezelfde redenen akoestisch
optimaal geïsoleerd zijn.

Situering
De concentratiewerkplek is bij voorkeur niet
gesitueerd in de buurt van drukke functies zoals
een loungeplek of koffiecorner.
De positie van het bureau in de ruimte moet zodanig zijn dat de persoon die in de
ruimte is zich maximaal kan concentreren en manoeuvreren. De scheidingswanden
moeten dusdanig transparant zijn dat men in de ruimte geen opgesloten gevoel heeft.
Daarbij dient wel voldoende privacy te worden geboden voor geconcentreerd werk. Bij
het werkblad dienen de wanden dan ook niet volledig transparant te zijn.
De ruimte dient ook geschikt te zijn voor één-op-één persoonlijke gesprekken. Hiertoe
is een bijzetstoel nodig in de ruimte.

Faciliteiten
Alle concentratiewerkplekken hebben een elektrisch in hoogte verstelbaar bureau en
een verstelbare stoel. De bureaus hebben een afmeting van 1,60 x 0,80 meter. Alle
bureaus in de primaire werkomgeving zijn in hoogte verstelbaar tot stahoogte.
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Faciliteiten
De projectruimte heeft (elektrisch) in hoogte verstelbare bureaus en verstelbare
stoelen. De bureaus hebben een afmeting van 1,60 x 0,80 meter. Alle bureaus in de
primaire werkomgeving zijn in hoogte verstelbaar tot stahoogte.
Er is ruimte aan de wanden om spullen op te hangen of iets te kunnen opschrijven ter
ondersteuning van creatieve processen.
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5.1.5

Callcenter-werkplekken

telefoongesprek moeten voeren. De belplek is
geen volwaardige werkplek en is bedoeld voor
tijdelijk gebruik. De werkplek wordt daarom niet
Arbo-conform uitgevoerd.
Het is echter wel van belang dat er voldoende
licht in de ruimte valt. De ruimte dient transparant
te zijn.

De vlek voor telefoonteam bestaat uit werplekken voor telefonistes dienstverlening en
telefonistes sociaal domein.
De vlek voor telefonistes dienstverlening is voorzien van 6 callcenter-werkplekken.
Vanwege het gebruik (lees: voornamelijk telefoonwerkzaamheden) van deze plekken,
is een goede akoestiek rondom deze plekken cruciaal. Er dient dus maximale
aandacht te zijn voor zowel bouwkundige als meubilair gerelateerde geluiddempende
voorzieningen.
In het zicht van deze werkplekken is een scherm aanwezig met real time informatie
over beller, wachttijden etc. Het sociaal domein is voorzien van 5 callcenterwerkplekken.

5.2.

Secundaire werkomgeving
5.2.1 Aanlandplek
De aanlandplek wordt gebruikt om tijdelijk aan te
werken, bijvoorbeeld tussen afspraken door.
Gezien de tijdelijke aard van gebruik wordt de
werkplek niet Arbo-conform uitgevoerd.

Situering
De aanlandplekken worden in de randen van de
vlekken of in de centrale ontmoetingsruimte
gesitueerd om interactie en kennisdeling te
stimuleren.

Faciliteiten
De aanlandwerkplek kent diverse uitvoeringen, van hoog tot laag zitten.

5.2.2

Belplek

Situering
De belplekken bevinden zich tussen de
basiswerkplekken. De situering van de ruimten
kan inpandig zijn vanwege het tijdelijke gebruik.
Deze plekken worden voorzien van de benodigde akoestische voorzieningen zodat
geen overlast wordt veroorzaakt.
Bij situering op het midden van de vloer dient voldoende privacy te worden geboden
voor geconcentreerd werk en mag er geen afleiding zijn voor de gebruiker(s) van de
belplek.

Faciliteiten
De belplekken zijn voorzien van een hoge kruk en een hoge, smalle tafel om een
mobile device op te plaatsen.

5.2.3

Samenwerkplek (2 personen)

De samenwerkplekken zijn bedoeld om in duo’s samen te werken of te overleggen. De
samenwerkplek is een afgesloten ruimte. Akoestiek is een aandachtspunt om de
privacy van gesprekken te borgen en om overlast naar andere medewerkers te
beperken.

Situering
De samenwerkplek is bedoeld voor tijdelijk gebruik wordt daarom niet Arbo-conform
uitgevoerd. De samenwerkplekken bevinden zich in de nabijheid van de
basiswerkplekken.

De belplek is een kleine gesloten ruimte die gebruikt kan worden op de momenten dat
medewerkers in de open werkplekken een individueel langdurig/intensief

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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5.2.5

Faciliteiten

Brainstorm/scrum/creatieve ruimte (8 personen)

De samenwerkplek is voorzien van twee aaneengesloten, (elektrisch) in hoogte
verstelbare bureaus en twee verstelbare stoelen. De bureaus hebben een afmeting
van 1,60 x 0,80 meter. De bureaus zijn in hoogte verstelbaar tot stahoogte.
Er is minstens één beschrijfbaar element aan de wand aanwezig.

Een plek voor creatief brainstormen is
faciliterend aan processen waarin samenwerken
en creatieve sessies centraal staan.

Situering
5.2.4

Overlegplek (vanaf 4 personen)

Daglicht is niet vereist, indirect daglicht wel. Het
meubilair wordt niet Arbo-conform uitgevoerd.

De verschillende varianten overlegplekken zijn
bestemd voor het voeren van (ad hoc) overleg,
groepsgesprekken en vertrouwelijke gesprekken.
De overlegplekken worden niet Arbo-conform
uitgevoerd.

Faciliteiten

Situering
De situering van de ruimten kan inpandig zijn
vanwege het tijdelijke gebruik. De ruimten
mogen niet te transparant zijn in verband met
vertrouwelijkheid en afleiding; een redelijke mate
van beschutting is daarom vereist (niet geheel
voorzien van glazen wanden). De ruimten dienen
om dezelfde redenen akoestisch optimaal geïsoleerd te zijn. Van buitenaf dient men te
kunnen zien of de ruimte beschikbaar is of niet door de toepassing van een glazen
wand.
Enkele overlegplekken hebben een directe relatie met het werkcafé en zijn gemakkelijk
bereikbaar (korte looplijnen) voor de werkplekken. Bij het inrichten van de
overlegplekken dient te worden gestreefd naar een aangename verhouding tussen het
volume van de ruimte en het volume van de inrichtingselementen.
Bij de positionering van de overlegplekken moet rekening gehouden worden met de
routing, zodat de medewerkers niet ‘gestoord’ worden in hun werkzaamheden.
Een van de kleine overlegplekken, in de nabijheid van het werkcafé, dient geheel
afgesloten te kunnen worden voor inkijk. Zowel de bedrijfsarts als de psycholoog is
gemiddeld 1 dag per week aanwezig en kan van een overlegplek van 4 of 8 personen
gebruik maken voor gesprekken met medewerkers.

Referentie: 1111504-0101.0.1.

•
•
•
•
•

• De plek is voorzien van meubilair dat
creativiteit en dynamiek stimuleert. Het meubilair
is, ondanks het creatieve karakter, comfortabel
zodat de ruimte ook gebruikt kan worden als
vergadervoorziening en aanlandplek.
Het meubilair kan eenvoudig verplaatst en/of verschoven worden.
Ruimte voor het plakken van posters en papers.
Aanwezigheid van een magnetisch bord en/of groot beeldscherm.
Opslagruimte voor scrummaterialen.
Een beschrijfbare lcd.

5.2.6

Informele overlegplek
De informele overlegruimten bevinden zich in
het werkcafé in de open ruimte of zijn semiafgesloten in de kantooromgeving. Bij semiafgesloten kan gedacht worden aan een
halfhoge afscherming rondom de informele
overlegplek.
Een variatie aan informele overlegplekken is
bedoeld voor ad hoc gebruik en kan niet
gereserveerd worden. Deze overlegruimten
dienen tevens als overloopcapaciteit voor
werkplekken bij piekmomenten.
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5.2.7

Commissiekamer c.q. calamiteitenruimte

De commissiekamers worden vooral ’s avonds gebruikt. Overdag zijn de twee
commissiekamers beschikbaar voor de ambtelijke organisatie. Eén van de twee
commissiekamers dient geschikt te zijn voor 55 personen (bestaande uit 30 personen
vergaderen en 25 personen publiek). De inrichting is flexibel en multifunctioneel.

Situering
Om onderling contact te optimaliseren en het eventuele gasten zo gemakkelijk
mogelijk te maken, liggen de bestuurszone en de ondersteunende ruimtes zoals de
fractiekamers, raadszaal, commissiekamers en het werkcafé in elkaars nabijheid. Deze
genoemde ruimtes dienen in éen gebouw gesitueerd te worden. Het is wenselijk deze
voorzieningen in gebouw 66 te situeren.

Faciliteiten
Er dienen minstens 30 draadloze microfoons per commissiekamer te kunnen worden
opgesteld. Deze moeten eenvoudig kunnen worden opgeborgen in een opslagruimte in
de buurt.

In de nabijheid van de vergaderzone is het werkcafé met een servicepunt voor
printmogelijkheden. Het werkcafé kan na afloop van vergaderingen ook benut worden
voor een hapje en een drankje.

Beide commissiekamers zijn voorzien van een voorziening voor (digitale) presentatie,
ophangvoorziening, netwerkfaciliteiten, draadloos internet.

Faciliteiten

Eén van de twee commissiekamers dient ingericht te kunnen worden als
calamiteitenruimte. Deze ruimte grenst bij voorkeur aan het werkcafé zodat er, indien
nodig, overloopcapaciteit is. Deze ruimte is voorzien van diverse AV-middelen (mediaapparatuur).
Ten behoeve van naslagwerk, protocollen en kantoorartikelen is opbergruimte in de
vorm van een kast gewenst.
De calamiteitenruimte kan gecombineerd worden met één grote vergaderruimte.

5.2.8

Fractiekamer

Aangezien de fracties ’s avonds vergaderen, kunnen ze daartoe de vergaderruimten
gebruiken in de centrale vergaderzone (zie eisen overlegplek), die overdag
beschikbaar zijn voor de ambtelijke organisatie.
Binnen de vergaderzone is de omvang van de vergaderruimten afgestemd op de te
verwachten omvang van de fracties, zijnde:
• 6 van 4 personen
• 6 van 10 personen
De inrichting is flexibel, functioneel en doelmatig.

Referentie: 1111504-0101.0.1.

De fractiekamer is voorzien van een voorziening voor (digitale) presentatie,
ophangvoorziening, netwerkfaciliteiten, draadloos internet.

5.2.9

Raadszaal en technische ruimte

De raadszaal heeft een capaciteit overeenkomstig met onderstaande verdeling:
• 31 zitplaatsen voor raadsleden.
• 2 zitplaatsen aan de voorzitterstafel (tafel wel breed genoeg voor 4 personen).
• 2 zitplaatsen aan de wethouders tafel (achter/buiten de opstelling voor de
raadsleden). De niet sprekende wethouders dienen een plek te krijgen in de
raadszaal die goed benaderbaar is voor de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld
aan de randen).
• 2 zitplaatsen met tafel voor de bodes (achter/buiten de opstelling voor de
raadsleden).
• 3 zitplaatsen met tafel voor de griffieondersteuning (achter/buiten de opstelling
voor de raadsleden).
• 4 zitplaatsen voor de pers met een (opklapbaar) schrijfblad (op voldoende afstand
van de raadsleden).
• 76 zitplaatsen voor het publiek (op voldoende afstand van de raadsleden).
• 4 plaatsen voor rolstoelen voor de zitplaatsen van het publiek.
• De raadszaal is multifunctioneel.
• De inrichting nodigt uit tot een actieve participatie en inspirerend debat.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

De zaal dient transparantie uit te stralen en bij voorkeur aan de buitenzijde te
liggen. Wel dient er rekening gehouden te worden met besloten vergaderingen
(bijvoorbeeld lichtwering aan de binnenzijde).
De raadszaal dient in het pand makkelijk vindbaar te zijn.
De raadszaal dient geluidsdicht te zijn in verband met besloten vergaderingen.
De voorzitter dient iedereen die deelneemt aan de vergadering te kunnen zien. De
zichtlijnen zijn erg belangrijk.
Er dient rekening gehouden te worden met ontruimingen, voldoende
verkeersruimte, de route naar de interruptiemicrofoons, de camera opstelling en
de ligging met betrekking tot het daglicht.
Bij de opstelling en tafeluitvoering dient rekening gehouden te worden met
rolstoelgebruikers.
Ringleiding voor slechthorenden.
Mogelijkheid voor verduistering in verband met daglicht.
De raadszaal dient ook gebruikt te kunnen worden voor een commissievergadering. Voor de daar geldende randvoorwaarden, zie paragraaf 5.2.7.

In de directe omgeving van de raadszaal dient een ruimte te zijn om de apparatuur van
de raadszaal neer te zetten (inclusief de discussieposten). De technische
voorzieningen dienen door een werkgroep ICT verder uitgewerkt te worden.
In het ‘huis voor de stad’ is een trouwzaal aanwezig. Huwelijken kunnen plaatsvinden
in een daarvoor bestemde ruimte, bijvoorbeeld de raadszaal. De ruimte die ook als
trouwzaal zal worden ingezet dient extra representatief te worden ingericht.

In zijn algemeenheid moeten de raadszaal, commissiekamers en de fractiekamers
buiten kantooruren toegankelijk zijn voor raadsleden en eventuele gasten. Onder
andere de beveiliging van de rest van het gebouw is hierbij een aandachtspunt dat
verder moet worden uitgewerkt.
De raadszaal is gesitueerd in de nabijheid van het werkcafé met centrale
vergaderfaciliteiten. Het is wenselijk de raadszaal zodanig te positioneren dat de
werkzaamheden van buiten het gebouw zichtbaar zijn.
Het benodigd oppervlak is afhankelijk van de indeling van de raadszaal.

Technische faciliteiten
•
•
•

3 interruptiemicrofoons en katheders.
Oproepsysteem vanaf de voorzitterstafel is in de raadszaal, ontvangstruimte en
fractiekamers.
Minimaal twee grote beeldschermen (conform de schermen die thans in de
raadszaal van de Drs. Bijlweg hangen).

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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5.3.

Centrale voorzieningen

5.3.1

Publiekscentrum

•

Receptiebalie
De receptiebalie is duidelijk in het zicht van de
hoofdentree gesitueerd. De receptiebalie bevat
2 werkplekken. Eén voor algemeen ontvangst
en waar medewerkers vragen van burgers
kunnen beantwoorden. De andere is de
snelbalie voor het afhalen van waarde
documenten. Medewerkers achter de balie
dienen op ooghoogte van de klant te zitten.
De balie is ingericht conform beveiligingseisen
voor paspoorten ID-kaarten en rijbewijzen en
bevat de volgende voorzieningen:
•
•
•
•
•

Afgesloten kast voor gevonden voorwerpen achter de servicebalie.
Paniekknop (ten behoeve van intern waarschuwen bij calamiteiten).
Schermen ten behoeve van bewakingscamera’s.
Ruimte voor randapparatuur.
Kluis voor waarde documenten.

Wachtgebied
Het publiekscentrum is voorzien van een wachtgebied waar bezoekers kunnen
wachten op hun afspraak. Toiletvoorzieningen zijn vanuit het wachtgebied bereikbaar.
De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2 computers (deze computers dienen vast te zitten) waar burgers gebruik van
kunnen maken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering of het maken
van een CV.
• Een speelhoekje voor kinderen.
• Oproepschermen.
• Informatietafel/zuil voorzien van touchscreen.
• Tafel voor inkijken bestemmingsplannen.

Referentie: 1111504-0101.0.1.

•
•

Koffie/theecorner.
Voldoende (diversiteit) in zitplaatsen voor burgers en bezoekers: minimaal
25 zitplaatsen.
Geldautomaat voor contante betalingen. Er zijn specifieke voor de plaatsing van
deze automaat (Cikam Specifieke eisen geldautomaat):
• De automaat mag zelf verplaatst worden. Cikam kan dan eventueel op afstand
ICT-ondersteuning geven.
• De ‘kast’ om de eigenlijke automaat heen kan aan de vloer worden bevestigd.
Cikam geeft aan dat dit echter geen waarborg is tegen diefstal. De
plaatwerkdelen zijn slechts 2 mm dik wat zo losgewrikt kan worden.
• Op de locatie waar het apparaat geplaatst gaat worden moet onderzocht of de
vloer het toelaat dat er in geboord wordt en het ook aan kan qua gewicht.
• Er is een wandcontactdoos en een netwerkaansluiting nodig.
• De locatie van plaatsing moet vanuit verzekeringsoogpunt beveiligd zijn met
alarmering en liefst cameratoezicht of anders in het zicht staan van menselijk
toezicht.
• Vanuit verzekeringsoogpunt geen plaatsing in beeld van ramen, glaspuien en
niet te dicht bij toegangsdeuren of glazen schuifdeuren ter verkleining van de
mogelijkheid van overval door inrijden van een zwaar voertuig.

Spreekkamers (4 of 6 personen)
De spreekkamers zijn gesitueerd in het publiekscentrum en worden voornamelijk
gebruikt door medewerkers van het sociaal domein en dienstverlening maar zijn door
alle medewerkers te gebruiken. De ‘normale’ spreekkamers zijn ingericht conform een
standaard vergaderkamer.
De spreekkamers vormen bij voorkeur de schakel tussen het publiekscentrum en het
werkcafé.
De spreekkamers dienen daarnaast te voldoen aan de volgende eisen:
• 2 spreekkamers zijn extra beveiligd. Deze kamers zijn voorzien van aparte
vluchtweg naar een beveiligd gebied voor de medewerker: het werkcafé dat enkel
voor medewerkers toegankelijk is. De spreekkamers zijn ingericht met een tafel en
een laag hangende lamp die reikt van wand tot wand.
• Door middel van zichtlijnen, het creëren van transparantie en de opstelling van het
meubilair moet de sociale veiligheid van werknemers vergroot worden.
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•
•
•

De spreekkamers zijn geschikt voor mindervaliden; rolstoeltoegankelijk. Deuren
voorzien van knop om deur automatisch te bedienen.
Alle spreekkamers zijn uitgerust met een calamiteitenknop/paniekknop (ten
behoeve van intern waarschuwen bij calamiteiten).
De spreekkamers zijn geluidsdicht en voorzien van glas voor inkijk. Over het
algemeen is het noodzakelijk om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie of
activiteiten van buitenaf zichtbaar en hoorbaar zijn.

Publieksbalies
Benodigd zijn vier flexibel bruikbare balies.
Flexibel in die zin dat er diverse diensten/vragen
verleend/beantwoord kunnen worden aan één en
dezelfde balie (loket), maar ook flexibel te
gebruiken door diverse ambtenaren in
verschillende werkvormen. Het is de uitdaging
voor de architect om hier een multifunctionele
balie van de maken. Een referentievoorbeeld zijn
de publieksbalies in Zuidplas.
Aan minimaal één balie dienen mindervaliden
geholpen te kunnen worden.

•

Eén extra beeldscherm bij de balie voor meekijken klant; deze dienen niet midden
in het gezichtsveld van de gebruikers geplaatst te worden. De voorkeur heeft om
deze schermen verzonken in te bouwen in de balie.

5.3.2

Beveiligde ruimte

In de nabijheid van de balies dient een beveiligde ruimte te zijn, die voldoet aan de
daarvoor wettelijk geldende eisen en die is aangesloten op het toegangsbeveiligingssysteem. De ruimte dient ingericht te worden met ICT-apparatuur van
RAAS (aanvraagstation), de RDW en éen basiswerkplek. Deze ruimte is bij voorkeur
gesitueerd in de nabijheid van de kluis, receptie en publieksbalies.
De ruimte dient te zijn voorzien van 4 hoge afgesloten kasten voor brondocumenten en
een afgesloten kastruimte of een brandkast voor het wisselen van de cassettes van de
geldautomaat, de opslag van muntgeld en de opslag van back-up tapes van de
organisatie en/of RAAS.

De balies zijn bij voorkeur bij elkaar gesitueerd in verband met de mogelijkheid tot
onderling overleg of ondersteuning, maar eventueel ook gezamenlijk gebruik van
apparatuur. Aandachtspunt hierbij vormt de borging van privacy.
De inrichting van de balies voldoet aan de algemene beveiligingseisen in het kader van
de verstrekking van waarde documenten. Ook is elke balie uitgerust met een
calamiteiten/paniekknop (ten behoeve van intern waarschuwen bij calamiteiten).
Bij de verdere inrichting van de balies dient rekening gehouden te worden met de
volgende voorzieningen:
• Paniekknop.
• Duidelijke nummering.
• De apparatuur die gebruikt wordt bij de balies mag niet toegankelijk zijn buiten
openingstijden.
• Eén beeldscherm voor een medewerker.

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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5.3.3 Werkcafé
Het werkcafé dient als ontmoetingsplek waar snel
en makkelijk (in)formeel contact wordt gelegd.
Hierbij geldt dat er kleine tafels worden toegepast
om ontmoeten te stimuleren en dat de zitplaatsen
(deels) flexibel zijn in te delen. Daartoe dienen zo
min mogelijk vaste elementen zoals vast
meubilair worden gebruikt. Het is belangrijk dat
het werkcafé multifunctioneel gebruikt kan
worden voor borrels, receptie etc.

De wensen en eisen omtrent deze voorzieningen dienen in een werkgroep facilitair
nader uitgewerkt te worden.
Bij de keuken is een magazijn gesitueerd voor de opslag van goederen en
voedingsmiddelen.

5.3.5 Koffiecorner
De koffiecorners bevinden zich op een logische
plek op de kantoorvloer zodat mensen elkaar
daar kunnen ontmoeten. Daarbij wordt zoveel
mogelijk de combinatie gezocht met informele
zitjes.
De koffiecorner heeft een multifunctionele opzet
en kan gebruikt worden voor (informeel) overleg.
De ruimte heeft een informele uitstraling.

Buiten de lunchtijden heerst er een informele
sfeer in het werkcafé door de aanwezigheid van
aanlandwerkplekken en informele overlegruimten.
Hierbij kunnen de zitplaatsen van het werkcafé tevens als werkplek dienen in het geval
van een piek.

Het definitieve aantal koffiecorners moet worden
bepaald op basis van het gebouwontwerp, de
ruimtestaat is hierin indicatief. In de ruimtestaat
is gerekend met 1 koffiecorner per vlek/team.

Het werkcafé moet vooral huiselijkheid, geborgenheid en gezelligheid uitstralen met
goede faciliteiten om zowel te werken, te ontmoeten als te lunchen.
Het werkcafé is toegankelijk voor zakelijke relaties. Zij kunnen daar gebruik van maken
om voor of na een afspraak te werken. Door de positie van dit gebied gun je hen een
‘kijkje in de keuken’.
Het werkcafé kan ook voor een borrel na vergaderingen worden benut.
Het werkcafé voorziet in de volgende faciliteiten:
• Kopieer- en printvoorzieningen.
• Koffiefaciliteiten.
• Lunchfaciliteiten: nader uit te werken met de betreffende cateraar.

Faciliteiten
•
•
•
•
•

Koffieautomaat.
Spoelbak met koud- en warmwater.
4 afvalbakken: 1 papier,1 koffiebeker, 1 gft en 1 restafval.
Informele overlegplekken voor totaal 8 personen.
1 printer per pantry.

Garderobe
Op elke verdieping nabij de koffiecorner is ruimte om je jas op te hangen. De ruimte
staat in open verbinding met de centrale ruimte zodat ventilatie geborgd blijft.

5.3.4 Keuken en uitgifte bij werkcafé

Lockers

Het voorstel is om in het werkcafé catering aan te bieden vanuit een keuken.. De
keuken is gelegen aan het uitgiftepunt. Bij de keuken is een ruimte voorzien voor het
spoelen, wassen en drogen van het serviesgoed.

De lockers zijn bedoeld om persoonlijke eigendommen in op te bergen. Er worden voor
zowel medewerkers als externen lockers geplaatst, verdeeld over de verdiepingen. De

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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lockers worden gesitueerd nabij de koffiecorner en het werkcafé zodat overlast naar de
vleugels wordt beperkt.
Het team facilitair kan, indien noodzakelijk, de lockers openen.

Faciliteiten
Er dient een wastafel met warm en koud water te zijn en ruimte voor een brancard, een
behandeltafel en kasten. De ruimte dient fysiek en visueel afgeschermd te kunnen
worden.

5.3.6 Ruimten babsen
Omkleedruimte waar de toga’s hangen. De deur moet aan de binnenkant op slot
kunnen. In de nabijheid van de ruimte waar getrouwd wordt.

5.3.9 Centraal facilitair punt
Het gebouw bevat een centraal gelegen facilitair
punt welke wordt gebruikt als postkamer,
reproruimte en ruimte voor de werkzaamheden
van de bodes. De volgende voorzieningen zijn
aanwezig:
• Opslag kantoorartikelen (zowel centraal als
decentraal per vlek/gebied).
• Beperkte opslag archiefmateriaal.
• Opslag BHV spullen (centraal
verzamelpunt).
• Opslag papier.
• Opslag repro-middelen.

5.3.7 Kolfruimte
Er dient een ruimte te komen die geschikt is voor
moeders die borstvoeding geven c.q. kolven.

Situering
De ruimte dient gemakkelijk te bereiken en
toegankelijk te zijn voor mindervaliden.

Faciliteiten
Er dient een wastafel met warm en koud water te
zijn. De ruimte dient fysiek en visueel
afgeschermd te kunnen worden. In de ruimte
dient een koelkast aanwezig te zijn.

5.3.8 EHBO-ruimte/ ruimte bedrijfsarts
Er dient een ruimte te komen die geschikt is voor mensen die onwel zijn geworden of
in afwachting zijn van medische hulp. De ruimte kan daarnaast door de bedrijfsarts
gebruikt worden voor lichamelijk onderzoek.

Situering
Deze ruimte bij voorkeur in de nabijheid van de entree van de ontvangsthal situeren.
De ruimte moet vanuit de ontvangsthal via brede deuren gemakkelijk toegankelijk zijn
voor een per brancard te vervoeren patiënt en ruimte bieden voor een opstelling van
een brancard en een rustbank. De ruimte dient gemakkelijk te bereiken en toegankelijk
te zijn voor mindervaliden.

•
•
•
•
•

Opslag containers.
Opslag handgrijpvoorraad ICT.
Sleutelkluis.
Postkast voor de medewerkers.
In hoogte verstelbare uitlegtafel.

De indeling en voorzieningen in de ruimte dient nader te worden bepaald in overleg
met een werkgroep facilitair.
De ruimte moet gemakkelijk te bevoorraden (pallet/steekkar) zijn. De bulk opslag van
papier en de grijpvoorraad ligt in de reproruimte.

Situering
Het is wenselijk om de ruimte te positioneren nabij de goedereningang en het werkcafé
zodat deze voor de gehele organisatie op een centraal punt ligt.

Faciliteiten

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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De exacte indeling van de ruimte dient nader te worden bepaald in overleg met een
werkgroep facilitair.

5.3.10 Voorzieningen Parkeerservicebureau
Het parkeerservicebureau kan gebruik maken van de aanlandplekken in het nieuwe
‘huis voor de stad’. De baliefunctie kan gecombineerd worden met de centrale balie in
het publiekscentrum.

Situering
Direct nabij de ontvangsthal in het openbare gebied is een toiletgroep voor publiek
gebruik. Daarnaast wordt er in de openbare toiletgroep voorzien in een babyverschoningstafel op de mindervalidentoilet.
Nabij het werkcafé dient een voldoende grote toiletgroep te worden gesitueerd om
piekgebruik op te kunnen vangen (na bijeenkomsten of lunches bijvoorbeeld). In de
werkomgeving dienen voldoende toiletgroepen te zijn voor de medewerkers en zo
gepositioneerd dat deze niet direct zichtbaar zijn.

5.3.11 Kast- en archiefruimte
Naast de aanwezigheid van lockers is archiefruimte/kastruimte nodig voor:
• Relatiegeschenken en communicatiemiddelen (displays, promomateriaal, posters,
etc.)  in kast bij facilitair punt.
• Handgrijpvoorraad ICT  bij het facilitair punt
• Meetapparatuur, fototoestellen etc.  in kast op de werkvloer
• Kluizen voor onder andere ambtsketen, erepenningen  in kast in de nabijheid
van vlek bestuur.
• Veiligheidsschoenen en jassen  in specifieke kledinglockers
• Documentatiemateriaal/naslagwerken  in kast op de werkvloer
• Monsters (bijvoorbeeld stenen)  in kast op de werkvloer
• Kast voor communicatiemiddelen i.g.v. crisis
• Opslagruimte ICT / technische ruimte
Kastruimte per team (bijvoorbeeld team Omgeving)  in kast op de werkvloer
• Archief ruimte IV, ingericht volgens de geldende archiefnormen. Dit moet verder
uitgewerkt worden met werkgroep IV. Uitganspunt is dat door digitalisering
archiefruimte wordt beperkt. Wettelijke eisen waar een archiefruimte aan moet
voldoen: zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/2014-01-01

Faciliteiten
Alle toiletgroepen zijn voorzien van een wasbak met fontein, planchet en spiegel. De
toiletgroepen voor heren mag deels worden voorzien van urinoirs.

5.3.13 Werkkasten
Op iedere verdieping dient ten behoeve van de schoonmaakdienst één werkkast te
komen met ruimte voor de opslag van een poetskar.
De werkkasten dienen afsluitbaar te zijn en alleen bereikbaar voor strikt geautoriseerd
personeel.

Faciliteiten
•
•
•

Warm en koud stromend water.
Uitstortgootsteen.
Schappen.

5.3.14 Douche- en kleedruimte
Er dienen twee gescheiden douche- en kleedruimten voor dames en heren te worden
voorzien voor het personeel.

5.3.12 Sanitaire ruimten
Per verdieping dient voldoende gescheiden dames en heren sanitair te worden
gerealiseerd. Uitgangspunten hierbij zijn een efficiënte en economische verdeling en
gangbare loopafstanden. Per verdieping is tevens voorzien in een mindervalidentoilet
dat voldoet aan het Handboek voor Toegankelijkheid. Het definitieve aantal toiletten
moet worden bepaald op basis van het gebouwontwerp, de ruimtestaat is hierin
indicatief. In de ruimtestaat is gerekend met 1 toilet per 15 primaire werkplekken.

Referentie: 1111504-0101.0.1.

Situering
Nabij de entree van de gebouwen.

Faciliteiten
De kleedruimten zijn voorzien van 2 douches per kleedruimte. In de kleedruimte moet
de kleding spatwatervrij kunnen worden opgehangen en dienen lockers te worden

Pagina 28 van 30

voorzien. De douche- en kleedruimte zijn gescheiden van de sanitaire units voor
bezoekers.

5.3.15 ICT-ruimte, technische ruimten, noodstroomaggregaat en UPS
De ICT-gerelateerde ruimten zijn geen onderdeel van dit PvE en dienen in een andere
werkgroep te worden uitgewerkt op ruimteniveau. In de ruimtestaat (zie bijlage 1) zijn
oppervlakten (indicatief) benoemd voor de ICT-gerelateerde ruimten.

5.3.16 Containerruimte
De indeling van de ruimte dient nader te worden bepaald in overleg met een
werkgroep facilitair.

Referentie: 1111504-0101.0.1.
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Referentie: 1111504-0101.0.1.
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Ruimteprogramma Huis van de Stad - Den
Helder
m2 totaal

m2 p.
ruimte

Publiekscentrum

Werkcafé
& centrale
vergaderf.

OOV, OR
en OMG

SD en DVL
(front) en
I&T

totaal #
plekken

Primaire werkomgeving*

SD en DVL (front),
facilitair en I&T

Facilitair

Bestuurszone

Griffie

B&W

7

13

B&O en
Financien

Jeugd,
Zorg,
Particip.

DVL
(back)

53

72

8

12

17

1

1

Telefoonteam

Raad

Aantal werkplekken verdeeld over de verschillende teams/vlekken:

*De primaire werkplekken zijn Arbo-conforme werkplekken. Het totale aantal primaire
werkplekken is het aantal medewerkers (436)* flexfactor 0,7 inclusief de verwerking van
de uitzonderingen zoals de medewerkers bestuurszone.

Basiswerkplek
Cadwerkplekken (m2's flexibel in te delen)
Concentratiewerkplek
Groepsstilteplek (12p)
Projectruimte (6p)
Callcenter-werkplek

1449
132
301
72
108
66

6
6
72
36
6
4
2
8
10
20
30
20

52
17
4
8
4
1
1

werkplekken) (1,5m2 is een gem./plek )

153
275
60
150

1,5
138
10
25

102
2
6
6

280
15

280
15

1
1

Centrale voorzieningen
Publiekscentrum
Receptiebalie met 2 werkplekken +
opslagruimte
Entree en wachtgebied met 25
zitplaatsen
Spreekkamers (4p)
Spreekkamers (6p)
Publieksbalies
Beveiligde ruimte (RAAS-ruimte)
Keuken en uitgifte bij werkcafé (aanname
m2's)

4

8

1
1

11
Aantal werkplekken en vergadervoorzieningen verdeeld over de verschillende teams/vlekken:

210
33
33
80
80
30
20

t.r. opslag raadzaal

13

50
1
3
11

Aanlandplek
Belplek
Samenwerkplek (2p)
Overlegplek (4p)
Overlegplek (8p)
B&W kamer/ overlegplek (12p)
Brainstorm/ scrum/creatieve ruimte (8p)
Informele overlegplek (30% v.h. #

van indeling)

41

16

Secundaire werkomgeving

Commissiekamer c.q. calamiteitenkamer
Fractiekamer klein(4p)
Fractiekamer groot (10p)
Raadszaal (m2 is een inschatting; n.t.b. o.b.v.

44

241

12
4
1
1

9
3
1
2

1

2
2
1

12
4
1
1
1

16
5
1
2
1

1

1
20

82
2
6
6
1

Aantal ruimten verdeeld over de verschillende teams/vlekken:

20

20

1

1

200
80
15
32
15

200
10
15
8
15

1
8
1
4
1

1
8
1
4

50

50

1

160
7
10
8
40
20

20
7
10
8
40
20

8
1
1
1
1
1

51
60
8
20
30
10

1
60
2
10
1
10

51
1
4
2
30
1

1
1

Koffiecorner (incl. informele overlegplekken,
garderobe en lockers)

Ruimte babsen
Kolfruimte
EHBO-ruimte/ ruimte bedrijfsarts
Centraal facilitair punt
Archiefruimte
Kastruimte voor de teams (aanname m2's
o.b.v. 0,5m1 per primaire werkplek)

Opslagruimte ICT
Werkkasten (min. 1 p. verdiep.)
Douche- en kleedruimte
MER/SER-ruimte (aanname m2's)
Containerruimten
Horizontale verkeersruimte (20%)
Sanitaire ruimten (circa 1 sanitairblok per 500

877

m2 NO * 15 m2)

158

Totaal Nuttig Oppervlak (NO)
(m2)
Technische ruimten + verticale
verkeersruimten (10%)

Totaal Netto Vloer Oppervlak
(NVO) (m2)
Constructie (10%)

Totaal Bruto Vloer Oppervlak
(BVO) (m2)

1
1
1
1

2

5418
542
5960
596
6556
Extra opmerking t.a.v. m2 per basiswerkplek:
Het NO is minder dan het geschatte oppervalk BVO. Het vrij beschikbare oppervlakte dient te worden ingevuld met een
multifunctionele hal waardoor de visie van de gemeente; 'een huis voor de stad' maximaal wordt ondersteund.
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Bijlage 2, Ruimtelijk en Functioneel Programma van
Eisen - Stadhuis gemeente Den Helder ●●●●●●●●●●●●●●●

Datum
Project
Referentie
Betreft

10 september 2019
PM realisatie Stadhuis Den Helder
1111504-0086.0.1
Kaders ten aanzien van het nautische karakter
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Kaders ten aanzien van het nautische karakter
Het nieuwe stadhuis komt op een plek waar het historisch erfgoed van Den Helder het beste gevoeld
en in stand gehouden wordt. De gebouwen 66 en 72 worden de werkplek van zo’n vierhonderd
gemotiveerde krachten. Bovendien is in de vrij toegankelijke publieksruimtes iedereen welkom. Het is
een dynamische plek waar de maritieme identiteit van de stad tot uiting komt. Het unieke stadhuis
fungeert als werk- en ontmoetingsplek, waar ruimte blijft voor nautische evenementen en ambacht.
Deze synergie is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp en het gebouw zal ruimte moeten
bieden voor nautische evenementen. Het Programma van Eisen biedt hiervoor de plek, in het ontwerp
zal die ruimte verder vormgeven moeten worden, En een ander essentieel aspect: hoe is de interactie
met de maritieme en historische omgeving als het bassin, het Boerenverdriet, het schuine dok, het
evenemententerrein, de Museumhaven, Reddingsmuseum Dorus Rijkers, Theater de Kampanje en
Studio62 na afronding van het stadhuis?
Het nieuwe stadhuis dient met de herontwikkeling van gebouw 66 en 72, de maritieme omgeving te
versterken. Zowel in het gebruik (met respect voor de reeds aanwezige functies), als met een nieuwe
levensfase van het historisch vastgoed (conserveren van monumentale gebouwen en het behoud van
hun karakter). Hiertoe behoort ook het voorkomen van overlast (goede buur) na oplevering en zoveel
mogelijk tijdens de realisatie. Het nieuwe stadhuis dient integraal onderdeel uit te maken van de
huidige omgeving en in het ontwerp dient hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden te worden
(bijvoorbeeld ten aanzien van reeds aanwezige nautische bedrijvigheid en omgevingsgeluid).
Bij aanvang van de ontwerpfase dient de architect in nauwe samenwerking met de gebruikers, een
visie op de opgave uit te werken, waarbij de volgende thema’s uitgewerkt te worden:
- Behoud en versterken van het nautische karakter en activiteiten;
- Interactie met de aanwezige en toekomstige maritieme omgeving;
- Het respect en behoud van de historie van de gebouwen / locatie.
Deze visie zal ten grondslag komen te liggen aan de verdere uitwerking van het ontwerp en is een
vereiste.

1111504-0067.0.1
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Het behoud en versterken van reeds aanwezige nautische activiteiten en de interactie met de
maritieme omgeving en behoud / revitalisatie van de historische gebouwen zijn de belangrijkste
thema’s zijn. Aan de hand van volgende aspecten kan men in het ontwerptraject het “nautische
karakter” verder invulling geven:

•
•
•
•

Marine / militaire aspecten (+ historie)
Cultuur / literatuur met een nautisch karakter (denk aan verhalen, gedichten,
zeemansliederen, etc.)
Historie van de gebouwen / specifieke locatie
Civiel / koopvaardij

Deze aspecten zijn geen vereiste, maar bieden onderscheidende mogelijkheden die ontwerpers in
overleg met vertegenwoordigers van de gemeente, Zeestad en eventuele andere gebruikers in het
gebied in het stadhuis vorm kunnen geven.

1111504-0067.0.1, d.d. 8 juli 2019
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Aan
Van
Datum
Project
Referentie
Betreft

Gemeente Den Helder
Michiel Otto
8 augustus 2019
PM realisatie Stadhuis Den Helder
1111504-0083.3.1
Kaders Technisch Programma van Eisen 'huis van de stad' Den Helder
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Inleiding
Dit memorandum is een bijlage bij het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen voor het stadhuis
(‘huis van de stad’) van Den Helder (de permanente huisvesting) die gevestigd wordt op Willemsoord
in de gebouwen 66 en 72. In de samenwerking tussen de gemeente Den Helder en de ontwikkelaar
Zeestad B.V. en in de opdracht aan HEVO is afgesproken dat Zeestad het Technisch Programma van
Eisen opstelt. Om dit deel van het Programma van Eisen goed aan te laten sluiten op het RuimtelijkFunctioneel Programma van Eisen is afgesproken via dit memorandum een aantal kaders op het
gebied van techniek en duurzaamheid mee te geven. Tevens geven we een structuur voor het
technisch Programma van Eisen aan zodat het voor HEVO goed mogelijk wordt om in het najaar van
2019 het door Zeestad B.V. opgestelde Technisch Programma van Eisen te toetsen (conform de
opdracht aan HEVO).
Relatie met het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen
Het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen beschrijft de wijze waarop de permanente
huisvesting door de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening gebruikt wordt. De toekomstige
organisatiestructuur is in een ruimtelijke context geplaatst met behulp van een vlekkenplan waarin de
onderlinge relaties tussen de teams zijn weergegeven. In grote lijnen zijn de functies en de aantallen
medewerkers opgenomen evenals de typen werkplekken die zij volgens het concept van
‘activiteitgericht werken’ gebruiken. Ook zijn alle bestuurlijke en publieke functies beschreven.
Daarmee ontstaat een beeld van de intensiteit van gebruik, dat relevant is voor het Technisch
Programma van Eisen. Immers, het Technisch Programma van Eisen zal de uitgangspunten voor de
installatietechniek met het oog op een goed binnenklimaat en een gezonde werkomgeving moeten
bevatten.
In het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen worden ook de bijzondere functies beschreven die
buiten de reguliere kantooromgeving vallen. Denk hierbij onder meer aan de raadszaal en het
publiekscentrum met functies voor ontmoeten en samenwerken. Deze publieke zone ‘loopt over in’ de
private zone met het werkcafé en de centrale vergaderfaciliteiten. Samen vormen ze het hart van een
goed functionerend ‘Huis voor de Stad’, dat voor de inwoners van Den Helder én voor de
medewerkers meerwaarde biedt boven een ‘klassiek’ vormgegeven gemeentehuis.
Het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen vanuit de visie op het functioneren van het stadhuis
geeft ontwerpprincipes mee waarop het Technisch Programma van Eisen dient aan te sluiten.

1111504-0083.3.1
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De belangrijkste raakvlakken tussen beide PvE’s zullen voor wat betreft die ontwerpprincipes liggen op
het gebied van:
• Flexibiliteit en gedeeld gebruik
• Openheid en transparantie
• Logistiek en toegankelijkheid
• Zonering en veiligheid/beveiliging
Gezonde werkomgeving
Een gezonde werkomgeving heeft aantoonbaar een positieve invloed op het ziekteverzuim, op de
productiviteit en op het welzijn van medewerkers. Diverse aspecten bepalen de mate waarin een
kantooromgeving ook een gezonde werkplek biedt. Het Programma van Eisen Gezonde Kantoren
2018 1 van het Platform Gezond Binnenklimaat dekt deze aspecten goed af en biedt tegelijkertijd
enkele ‘klassen’ (A, B en C) met bijbehorende technische eisen. Voor de permanente huisvesting
stellen wij klasse B (‘goed’) als richtlijn. Indien aspecten hiervan niet haalbaar zijn vanwege het
uitgangspunt dat 2 bestaande oude gebouwen herontwikkelt worden, moet aangegeven worden wat
wel haalbaar is.
Functionele samenhang twee gebouwen
Het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen schrijft niet voor welke functies in gebouw 66 en
welke in gebouw 72 een plek zullen krijgen. Wel is de nadrukkelijke wens geuit, mede door de
betrokken raadscommissie, beide gebouwen afhankelijk van elkaar te maken, zodat ze niet als
afzonderlijke gebouwen gaan functioneren. Het Technisch Programma van Eisen zal ook rekening
moeten houden met deze samenhang bijvoorbeeld op het gebied van de ICT-infrastructuur, zonering
en veiligheid/beveiliging. Het is aan de architect om de Programma’s van Eisen te vertalen in een
(interieur)ontwerp dat recht doet aan de samenhang én tegelijkertijd bij het inpassen van de functies
rekening houdt met de kenmerken van beide gebouwen, in het bijzonder met de monumentale status
van gebouw 66.
Duurzaamheid
De gemeente Den Helder wil zo snel mogelijk een duurzame gemeente zijn. De
duurzaamheidsagenda van de gemeente richt zich op 2040. Een CO2-neutrale omgeving wordt als
ambitie gesteld. Verder wil Den Helder optimaal gebruik maken van energieopwekking waarbij zon en
wind belangrijke bronnen zijn (Helders Akkoord 2018 – 2022).
Duurzaamheid gaat over meer dan alleen het energievraagstuk. Ook materiaalgebruik, water en
afvalstromen behoren hiertoe. En als men duurzaamheid nog breder interpreteert behoort duurzaam
inkopen, social return en een gezonde werkomgeving hier ook toe. Voor dit laatste punt verwijzen wij
naar graag ten behoeve van het Technisch Programma van Eisen naar de paragraaf ‘Gezonde
werkomgeving’ hiervoor.
Vertaald naar de permanente huisvesting betekent dit dat we met het treffen van
duurzaamheidsmaatregelen zover mogelijk willen gaan in de wetenschap dat met name het
monumentale karakter van gebouw 66 beperkingen op zou kunnen leggen.
1

Zie voor het rapport: https://tvvlconnect.nl/thema/energietransitie/documenten/277-rapport-pve-gezonde-kantoren
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Een volledige BREEAM-certificering (voor beide gebouwen geldt ‘nieuwbouw en renovatie) is geen eis
gezien de forse en kostbare opgave die het certificeringsproces met zich meebrengt. Wel biedt
BREEAM een goed raamwerk als referentie voor het toepassen van een breed palet aan
duurzaamheidsmaatregelen, een raamwerk dat ook goed vertaald is in technische eisen. Wij stellen
voor te streven naar minimaal ‘very good’ voor gebouw 66 en gebouw 72. Na de ontwerpfase dienen
beide gebouw te worden voorzien van het ontwerpcertificaat.
Verder dient de gemeente met de permanente huisvesting minimaal te voldoen aan energielabel C,
verplicht vanaf 2023. Naar verwachting wordt in 2030 label A verplicht (overigens nog niet wettelijk
vastgelegd). Wij stellen daarom voor label A voor de kantoorhuisvesting als doelstelling in het
Technisch Programma van Eisen mee te nemen aangevuld met de volgende specifieke eisen:
• Gebouw 72: minimaal energielabel A maar zo mogelijk energie neutraal (EPC=0 en niet 0 op de
meter); energieneutraliteit kan eventueel ook bereikt worden in samenhang met andere,
compenserende functies in het gebied.
• Gebouw 66: minimaal energielabel C doch indien mogelijk label A (naar verwachting zal ook het
monumentale gebouw kantoorfuncties huisvesten en wordt label A op termijn verplicht).
• Aansluiting op duurzame energiebronnen in het gebied: er is WKO op Willemsoord beschikbaar
en er liggen tevens plannen voor het toepassen van geothermie. In de uitwerking van het
Technisch Programma van Eisen dienen deze mogelijkheden meegenomen c.q. tegen elkaar
afgewogen te worden. ‘Gasloos’ is het uitgangspunt.
Het Technisch Programma van Eisen dient verder duidelijk te maken op welke wijze het ontwerp en de
realisatie van de permanente huisvesting de principes van circulair materiaalgebruik vormt. Een
voorbeeld kan de toepassing van een materialenpaspoort zijn (althans, voor materialen die nieuw
toegevoegd worden aan de bestaande situatie).
Verder dient het Technisch Programma van Eisen rekening te houden met nieuwe vormen van
mobiliteit. Dat betekent dat het Programma van Eisen, eisen stelt aan de aantallen en typen
laadvoorzieningen voor auto’s en fietsen.
Tot slot is biodiversiteit een belangrijk thema. Willemsoord is een ‘stenige’ omgeving met weinig groen.
Om toch een bijdrage te leveren aan de versterking van biodiversiteit kan men op en rond de
gebouwen maatregelen treffen (denk bijvoorbeeld aan vergroening van dakvlakken) die al in het
Technisch Programma van Eisen als eis meegenomen kunnen worden.
Structuur Technisch Programma van Eisen
Het Technisch Programma van Eisen wordt in beginsel geschreven voor ontwerpers c.q. professionals
op het gebeid van utiliteitsbouw. De ontwikkeling van het stadhuis is echter een publieke zaak
waarvoor de besluitvorming ook tot stand komt via betrokkenen die minder deskundig zijn op dit
terrein. Het Technisch Programma van Eisen dient daarom ook goed leesbaar te zijn voor ‘leken’. Ook
zij moeten de gestelde eisen goed kunnen begrijpen, bijvoorbeeld door extra tekstuele toelichting of
met behulp van illustraties.
De bijlage geeft een voorstel voor een inhoudsopgave aan welke thema’s het Technisch Programma
van Eisen dient te bevatten.
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Bijlage
Voorstel inhoudsopgave Technisch PvE (thema’s, hoofdstukken en paragrafen)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.5.
2.5.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Algemeen
Van toepassing zijnde documenten, regelgeving en normen
Doel en gebruik technisch Programma van Eisen
Ambitie en maatregelen Duurzaam Bouwen
Onderhoud
Duurzaamheid
Energie
Energieprestatie
Duurzame energie
Schaduwprijs van materiaalgebruik
Lage emissie bouwmaterialen
Bouwfysische prestaties
Thermisch comfort
Gebruikerseisen
Thermische isolatie
Operatieve temperatuur
ATG methode
Individuele temperatuurregeling
Temperatuurgradiënt
Vloertemperatuur
Stralingsasymmetrie
Luchtdoorlatendheid
Luchtsnelheid
Luchtvochtigheid
Ambitieniveau binnenklimaat
Toepassen van emissiearme materialen
Beperken verontreinigingen ventilatievoorzieningen
Luchttoevoer
Individuele beïnvloeding van luchtkwaliteit
Akoestiek
Ruimte-akoestiek
Luchtgeluidisolatie
Contactgeluidisolatie
Geluidsniveau gebouwgebonden installaties
Verlichting
Prestatieniveaus uitzicht
Bouwkundige prestaties op elementniveau
Binnenwanden
Trappen inclusief toebehoren
Binnenwandopeningen
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.10.
4.11.
4.12.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.8.
5.9.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.4.
8.5.

Binnenwandafwerking
Vloerafwerking
Trap- en hellingbaanafwerkingen
Plafondafwerking
Eisen specifieke ruimten
M.E.R.
Elektrotechnische installaties
Werktuigbouwkundige installaties
S.E.R. / patchkasten
Restaurant/keuken
Elektrotechnische installaties
Werktuigbouwkundige installaties
Pantry’s werk zones
Elektrotechnische installaties
Werktuigbouwkundige installaties
Repro ruimte
Service-units
Lockers
Receptie
Werkplekken
Overleg ruimten
Overige voorzieningen specifieke ruimten
Elektrotechnische installaties
Algemeen
Centrale elektrotechnische voorzieningen
Krachtstroom
Toegangscontrole installatie
Data- en telefonie installatie
Inbraakinstallatie
Camera- en intercom installatie
Camera-installatie (CCTV)
Intercominstallatie (spreek/luister/beeld)
Noodknoppen
Brand Meld Installatie en brandbeveiliging
Verlichtingsinstallatie
Terrein installaties
Voorzieningen AV
Werktuigbouwkundige installaties
Algemeen
Warmteopwekking
Binnenriolering
Diverse sanitaire voorzieningen
Afvalwater keukens
Hemelwaterafvoer
Tapwaterinstallaties
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8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.9.1.
8.10.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.5.
9.6.
9.7.
c.c.

Algemene uitgangspunten:
Warmtapwaterinstallatie
Toepassing in ruimten
Gasinstallatie
Koudeopwekking en -distributie
Warmtedistributie
Luchtbehandelingsinstallatie
Ventilatiedebiet per persoon
Regeltechniek
Vaste inrichting
Vaste verkeersvoorzieningen
Vaste gebruikersvoorzieningen
Vaste keukenvoorzieningen
Vaste sanitaire voorzieningen
Vaste onderhoudsvoorzieningen
Bijzondere vaste inrichting
Kim Vermeulen
Jeroen Verhoef
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