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‘Verandering is de enige constante factor 

in het universum’, aldus Heraclitus, circa 

500 voor Christus. Dit geldt zeker voor 

het onderwijs! De voortdurende veran-

deringen hebben een nieuwe visie op de 

ontwikkeling van onderwijshuisvesting 

tot gevolg, die resulteert in flexibele 

huisvesting. In tegenstelling tot de meer 

traditionele ‘statische’ of ‘neutrale’ huis-

vesting staat daarbij de beleving centraal. 

Met het voortschrijdend inzicht veran-

dert ook de rol van de facility manager. 

En juist flexibiliteit is de kracht van faci-

lity management, dat de ruggengraat 

van de organisatie vormt en een essen-

tiële bijdrage aan de beleving en waarde 

van huisvesting levert.

HET VERLEDEN

Het Programma van Eisen (PvE) vormde 

in het verleden het belangrijkste docu-

ment tijdens de beginfase, ook wel defi-

nitiefase genoemd, van een nieuwbouw-

traject. In korte tijd werden in een derge-

lijk PvE alle uitgangspunten voor de 

nieuwe of aangepaste huisvesting, zowel 

hoofdlijnen als details, vastgelegd. Na 

vaststelling werd het ‘stokje’ overgedragen 

aan de ontwerp- en bouwpartijen. Zij 

wilden vervolgens in hun werk zo min 

mogelijk veranderingen doorvoeren als 

gevolg van voortschrijdend inzicht van-

uit de gebruikers. Door de grote dyna-

miek waarbinnen scholen tegenwoordig 

opereren, blijkt bij oplevering van het 

gebouw al snel het resultaat door de 

werkelijkheid te zijn ingehaald.

De facility manager sloot in een nieuw-

bouwproces zoals hierboven beschreven 

vaak achter aan in de rij. In het meest 

gunstige geval mocht hij meedenken over 

de gewenste voorzieningen vóór vast-

stelling van het PvE. En net voor ople-

vering van een nieuw onderwijsgebouw 

kwam de facility manager weer in beeld 

om de verhuizing te begeleiden en het 

beheer na inhuizing voor te bereiden. 

Binnen de vernieuwde aanpak echter, 

neemt de facility manager juist een 

prominente rol in binnen het nieuw-

bouwtraject. 

VAN VOLGEND NAAR LEIDEND

Kenmerkend voor de nieuwe aanpak is 

het ontwikkelen van een facilitaire rug-

gengraat als basis voor nieuwe huisves-

ting waar nog van alles mogelijk blijft. 

Facility Management wordt hiermee 

voorwaardenstellend in plaats van vol-

gend. De ruimte om na te denken over 

onderwijsvernieuwing met nieuwe leer- 
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en werkomgevingen is zo optimaal moge-

lijk gemaakt. Plattegronden worden 

daartoe pas kort voor oplevering van het 

gebouw vastgesteld. En niet meer jaren 

van tevoren tijdens de definitiefase, maar 

hooguit drie tot zes maanden voor ople-

vering. Dit vraagt een verandering van 

werken voor alle partijen. 

De ruimte die er ontstaat voor de ont-

wikkeling van het onderwijs, wordt in de 

nieuwe aanpak mogelijk gemaakt door 

tijdens de definitiefase de zogenaamde 

specials te benoemen. Specials zijn die 

onderdelen van het gebouw die uitzon-

derlijke technische specificaties vragen 

of zeer lastig te verplaatsen zijn naar een 

andere plek in het gebouw. Alleen voor de 

specials is tijdens de definitiefase vast-

gesteld waar zij binnen de gebouwstruc-

tuur een plek krijgen. En nu wil het geval 

dat de specials voor een groot deel faci-

litaire voorzieningen betreffen zoals het 

dienstverleningsconcept, de logistieke 

hoofdopzet, keukens en bijvoorbeeld 

functionele compartimentering. 

In de nieuwe aanpak wordt de facili-

taire ruggengraat vastgelegd voorafgaand 

aan het vastleggen van de onderwijs-

ruimten. Hierdoor is de ruimte gecreëerd 

om een uitgebalanceerd facilitair concept 

te ontwikkelen welke veranderings-

bestendig is. Facility Management wordt 

hiermee in de nieuwe aanpak veel meer 

voorwaardenstellend tijdens nieuw-

bouwtrajecten.

ONDERDEEL VAN BELEVING

Een tweede waarneembare ontwikkeling 

is de erkenning dat Facility Management 

een essentiële bijdrage levert aan de 

beleving van de huisvesting. Steeds meer 

gaat het om het creëren van een facilite-

rende omgeving met sfeer. En juist een 

doordacht facilitair concept levert deze 

bijzonder positieve bijdrage aan de bele-

ving van het gebouw en haar voorzie-

ningen. Gastvrij, open, warm en gezellig 

zijn voorbeelden van de beleving die kan 

worden nagestreefd. En concepten als 

catering, beveiliging, dienstverlening, 

communicatie, informatie, logistiek 

dragen hier nadrukkelijk aan bij om dit 

te realiseren.

Het nieuwe thuis van de Christelijke 

Hogeschool Nederland in Leeuwarden, 

opgeleverd in 2004, is een sprekend voor-

beeld waar service en goede voorzie-

ningen op een vanzelfsprekende wijze 

aanwezig zijn. Binnen het nieuwe studie-

landschap (zie foto) kun je individueel 

of in groepen werken en ontspannen. 

Met direct in de buurt alles wat je nodig 

hebt, of het nu gaat om een hapje, repro, 

informatie over studie of uitleen van 

boeken. Sfeer is hierbij geen oppervlak-

kig begrip. Het is voelbaar in het geheel 

en in de aandacht voor details. 

FACILITAIRE RUGGENGRAAT

Facilitaire dienstverlening draagt bij 

aan de beleving van een bezoeker van 

de school. Stel je voor dat je als bezoe-

ker binnen het onderwijsgebouw een 

afspraak hebt met een docent. Het begint 

al bij aankomst van het gebouw: is het 

gebouw goed te vinden en bereiken? 

Vervolgens wil je je auto of fiets parkeren. 

Is het parkeerterrein gemakkelijk te bena-

deren en meld je je eerst via een inter-

com? Hoe word je te woord gestaan? Zijn 

er speciale bezoekersplaatsen? Kom je 

vervolgens het gebouw makkelijk binnen 

via een achteringang of juist via de hoofd-

ingang? Heb je hiervoor een entreepas 

nodig? Passeer je op weg naar de receptie 

eerst afvalcontainers en het logistiek 

centrum (waar juist een vrachtwagen 

aan het lossen is)? Hoe word je vervolgens 

ontvangen bij de receptie? En kun je daar 

wachten als bezoeker voordat je wordt 

opgehaald? Of brengt iemand je direct 

naar de docent toe? Zijn er voorzieningen 

als toiletten, catering en een garderobe 

in de buurt van de receptie? Binnen de 

ruimteregie aanpak wordt de logistieke 

routing van personen en goederen als 

onderdeel van de facilitaire ruggengraat 

erkend en vormt het één van de nadruk-

kelijke aandachtspunten voor het ont-

werp van de nieuwe huisvesting.

Bovenstaande praktijkvoorbeeld 

illustreert hoe voorzieningen en de faci-

litaire organisatie bepalen hoe de bewo-

UITGEBALANCEERD 
FACILITAIR CONCEPT 

ONTSTAAT

Ruimteregie

Ruimteregie is een nieuwe visie op de 
organisatie van huisvestingsprocessen. 
Het levert meer tijd, ruimte en stimulans 
voor innovatie op, gecombineerd met 
een snellere start van het bouwproces. 
Voor veranderaars, gebruikers en bou-
wers biedt het meer mogelijkheden, 
mits vanaf de start aan specifieke 
randvoorwaarden wordt voldaan.
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hun school ervaren. Voorzieningen ver-

dienen al vroeg in het nieuwbouwtraject 

alle aandacht als onderdeel van de faci-

litaire ruggengraat. De uitdaging hierbij 

is om de beslissingen over voorzienin-

gen te stoelen op een heldere strategie 

en richting van de facilitaire organisa-

tie. Onze ervaring leert dat men vaak 

geneigd is oplossingen voor voorzienin-

gen te zoeken, al vóór de richting van de 

facilitaire organisatie is bepaald. In de 

nieuwe aanpak wordt een omgekeerde 

(en logischere) volgorde aangeprezen: 

eerst je richting bepalen en vervolgens 

oplossingen daarbij zoeken. 

De driehoeksverhouding tussen stra-

tegie, facilitaire organisatie en voorzie-

ningen wordt gevisualiseerd in figuur 1. 

De afbeelding geeft een iteratief proces 

weer waarin continu de invloed van orga-

nisatiekeuzes op de voorzieningen en 

andersom moeten worden vastgesteld 

en zo nodig bijgestuurd.

Invulling kunnen geven aan de facili-

taire ruggengraat betekent dat de facili-

taire uitgangspunten bekend zijn. Je kunt 

immers niet bepalen hoe het logistiek 

centrum als voorziening eruit gaat komen 

te zien, als je niet weet of de gehele inkoop 

gestroomlijnd wordt, of dat iedereen vol-

ledige vrijheid heeft bij het inkopen van 

goederen. Deze keuzes bepalen de func-

tie en dus de vormgeving van het logis-

tiek centrum. Eén van de uitdagingen van 

de facility manager in de vernieuwde 

aanpak is dat hij zich hard maakt voor 

deze volgorde. Het management ervan 

overtuigen dat de koers voor de facilitaire 

organisatie eerst bepaald moet worden, 

ook al is in sommige gevallen de visie op 

het onderwijs nog sterk in ontwikkeling, 

vóór dat de oplossingsrichting van de 

voorzieningen wordt uitgewerkt.

Voorbeeldvragen die beantwoord wor-

den voorafgaand aan het bepalen van de 

voorzieningen: 

- worden de facilitaire processen ook 

gebruikt als onderdeel van het onder-

wijsproces? 

- verzorgen de leerlingen bijvoorbeeld 

het eten en drinken binnen de school? 

- wordt de onderwijsinstelling ook open-

gesteld voor de buurt? 

- moet avondverhuur mogelijk zijn voor 

het gehele onderwijsgebouw, of alleen 

voor één compartiment waarin wel alle 

voorzieningen als catering, schoon-

maak, toiletten et cetera zelfstandig 

gebruikt kunnen worden? 

- gaan de onderwijsgroepen betalen voor 

het gebruik van de vierkante meters 

inclusief de service? Of wordt één stan-

daard facilitair pakket aangeboden 

door de facilitaire organisatie aan alle 

klantgroepen? 

- gebruiken alle klantgroepen dezelfde 

voorzieningen en brengen de docent 

en de leerling hun pauze binnen het-

zelfde restaurant door? 

NAAR STRATEGISCH NIVEAU

De rol van de facility manager verandert 

wezenlijk met de vernieuwde aanpak 

en biedt voldoende kansen om Facility 

Management naar een strategisch niveau 

te tillen. De facility manager zal hierbij 

in staat moeten zijn het management in 

de vernieuwde denkrichting te bewegen. 

Net voor oplevering betrokken worden 

bij het nieuwbouwtraject om de ver-

huizing te begeleiden en het beheer na 

inhuizing voor te bereiden, is verleden 

tijd. De Facility Manager heeft een essen-

tiële strategische rol gekregen binnen 

nieuwbouwtrajecten.

De vraag die rijst bij bovengenoemde 

strategische rol voor de facility manager 

is: is hij hier klaar voor? Welke hulpmid-

delen heeft de facility manager tot zijn 

beschikking om deze rol daadwerkelijk 

op te eisen en uit te voeren? Naast de 

vereiste kennis en vaardigheden, is 

het belangrijkste hulpmiddel voor de 

facility manager het mandaat en de 

positionering die hij meekrijgt van het 

management. De facility manager kan 

de strategische rol in een huisvestings-

traject pas op zich nemen als deze rol 

ook daadwerkelijk ingebed is in de 

organisatie en hij als zodanig door de 

organisatie wordt gepositioneerd. Deze 

positionering, ondersteund met een 

heldere en rotsvaste facilitaire visie die 

aansluit bij de onderwijskundige koers 

van de organisatie, maakt dat de facility 

manager voldoende bagage heeft om 

facility management voor zijn organisa-

tie naar een hoger niveau te tillen.
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FIGUUR 1. STRATEGIE, FACILITAIRE ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN.
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