Verandering in de huisvesting?

De Scope in het huisvestingsproces
De bovenste illustratie geeft in essentie het proces weer dat kan leiden tot een vastgestelde Scope.
In de tweede illustratie zijn de stappen na een goedgekeurde Scope beschreven.
De nummering verwijst naar de toelichting in deze brochure.
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Tevens kan hier meer informatie worden gegeven over de publicaties,
de formats en de instrumenten die in deze brochure zijn genoemd:
-

De ‘Leidraad huisvesting Verkeer en Waterstaat’
Het ‘Huisvestingskader Rijkswaterstaat’
Het formulier ‘Nut en Noodzaak’
Het ‘Simulatiemodel Prijs / Kwaliteit’
De actuele versie van ‘Scope en kerngegevens’
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Deze brochure is ontwikkeld in een samenwerkingsverband
tussen Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst.
Exemplaren van deze brochure kunnen worden aangevraagd bij:
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Verandering in de huisvesting?
Rijkswaterstaat is in beweging. Vormgeven aan Nederland vraagt om samenwerking en samenhang
tussen uiteenlopende disciplines, een efficiënte uitoefening van allerlei taken en het optimaal
functioneren van verschillende organisatieonderdelen. In dit dynamische geheel kunnen er
werkprocessen in het gedrang komen die het nodig maken om de huisvesting aan te passen.
De oorzaak daarvan kan heel verschillend zijn; door krimp of groei van het aantal medewerkers,
als gevolg van organisatieveranderingen, of door het niet meer van deze tijd zijn van
de huisvesting.
Het doel van deze brochure is om alle spelers in het veld uit te leggen welke stappen genomen
moeten worden in een goed huisvestingsproces.
De instrumenten die beschikbaar zijn voor het transparant definiëren en het omgaan met
huisvestingsvragen zijn behandeld en er wordt verder ingegaan op de inbedding daarvan in
organisatiebrede husivestingskaders. De essenties van besluitvormingsprocessen en verantwoordelijkheden daarbij zijn eveneens toegelicht.
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Inhoud

Inleiding

Inleiding

Een verandering in de huisvesting is een complex proces met vele betrokkenen. Deze brochure gaat in op de

- Voor wie is deze brochure

praktijk binnen Rijkswaterstaat (RWS) in de initiatieffase van een huisvestingsproces. Het resultaat van deze fase
moet richting geven aan een mogelijke projectmatige realisatie van huisvesting. Het proces begint met de

Het huisvestingsproces

constatering van een huisvestingsknelpunt en/of het ontstaan van een huisvestingsbehoefte. Vervolgens moet

- Leidraad huisvesting Verkeer en Waterstaat

de vraag naar huisvesting helder worden gemaakt, moeten de financiële en kwalitatieve consequenties daarvan

- RWS Huisvestingskader

in beeld worden gebracht, en moet er besluitvorming over het al dan niet projectmatig realiseren van huisvesting
plaatsvinden. Het kan daarbij gaan over nieuwbouw, renovatie, verbouwing of herhuisvesting en het betreft álle

De initiatieffase nader bekeken

bouwprojecten binnen RWS.

- De instrumenten in de initiatieffase
- De rol van de Corporate Dienst van RWS

Om een efficiënt verloop van de initiatieffase mogelijk te maken heeft Rijkswaterstaat een aantal ondersteunende
instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten en de besluitvorming daarover in de initiatieffase zijn het centrale
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Nut en Noodzaak

thema van deze brochure. Er is voor gekozen om de mogelijke procesvormen voor verdere realisatie ná de initiatieffase alleen op hoofdlijn en ter informatie te behandelen. De Leidraad huisvesting Verkeer en Waterstaat is als
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Het Simulatiemodel Prijs / Kwaliteit

[3]

Goedkeuring voor het opstellen van een Scope
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Het opstellen van een Scope
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Aanbieden van een Scope voor besluitvorming
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Het proces ná de initiatieffase
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Conceptgedreven ontwikkeling

die zich bij de vrager afspelen is de basis voor doelgericht handelen en communicatie daarover. Ook hier geldt dat

- Met een Integraal Programma van Eisen (IPvE)

voor iedereen die er bij betrokken is; de accountmanagers, het vastgoed- en projectmanagement, tot en met

- Door Onderzoekend ontwerpen

het beheer.

procesmatige kapstok gehanteerd en vormt één geheel met deze brochure.

Voor wie is deze brochure?
Deze brochure geeft informatie voor iedereen binnen RWS die te maken heeft met huisvesting. De doelstelling is
om een solide en consistente basis voor een mogelijk huisvestingsproject te leggen. Dat raakt alle niveaus
binnen Rijkswaterstaat; van bestuurlijk, via de verantwoordelijken voor een organisatie(onderdeel) en hun
bedrijfsondersteuning, de Corporate Dienst Rijkswaterstaat (CDR), tot medewerkers die betrokken raken bij een
huisvestings-proces. De brochure is óók bedoeld voor de aanbieder van huisvesting. Inzicht in de processen

- Outputspecificaties en Publiek Private Samenwerking (PPS)
Op de achterflap van deze brochure zijn een aantal adressen en telefoonnummers genoemd. Hier is nadere

[8]
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Beheer en exploitatie

informatie beschikbaar en de laatste versies van verschillende formats kunnen daar worden aangevraagd.

3

VERANDERING IN DE HUISVESTING?

Het huisvestingsproces
Leidraad huisvesting Verkeer en Waterstaat
Deze brochure vormt één geheel met de Leidraad huisvesting van Verkeer en Waterstaat. De Leidraad
beschrijft het gehele huisvestingsproces in algemene zin en legt daarmee een basis voor alle activiteiten die
in een transparant huisvestingsproces gestalte moeten krijgen én de fasering daarvan. De Leidraad biedt
hulp bij de start en het inrichten van huisvestingsprocessen en geeft een praktisch overzicht van aandachtspunten, activiteiten, (tussen)resultaten en verantwoordelijkheden.
De communicatie tussen vrager en aanbieder wordt er door verbeterd. Dat maakt een betere sturing
mogelijk op resultaten die passen binnen kaders van kwaliteit, (lever)tijd en geld; vanaf de wijze waarop een
huisvestingsvraag kan leiden tot een huisvestingsproject tot en met de overdracht van het projectresultaat
naar beheer en onderhoud. Ook heeft de Leidraad aandacht voor de context van een huisvestingsproces,
de huisvestingsportefeuille en het huisvestingsbeleid. Voor de gehele keten is integraal beschreven hoe een
zakelijke en transparante manier van werken gestalte krijgt.
Rijkswaterstaat heeft een concrete en praktijkgerichte invulling van deze Leidraad gemaakt. Dat gaat in het
bijzonder over de manier waarop een huisvestingsvraag integraal geformuleerd moet worden in de initiatieffase van een huisvestingsproces en de besluitvorming daarover; het thema van déze brochure.

Huisvestingskader Rijkswaterstaat
Bij iedere huisvestingsvraag is het RWS huisvestingskader van toepassing. Hierin zijn algemene uitgangspunten beschreven op het gebied van proces en kwaliteit. Eveneens bevat het Kader de normen die van
toepassing zijn: ruimtenormen, functionele normen en kostennormen.
In het RWS huisvestingskader zijn ook instrumenten voorgeschreven waarmee een huisvestingsvraag helder
geformuleerd wordt en waarmee financiële en kwalitatieve consequenties inzichtelijk worden gemaakt:
‘Nut en Noodzaak’ en de ‘Scope’. De vrager naar huisvesting gebruikt deze instrumenten opeenvolgend
om de initiatieffase van een huisvestingsproces optimaal te doorlopen. Het bestuur van RWS wordt hiermee
in staat gesteld om gefaseerd en objectief te besluiten over een huisvestingsvraag.
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De initiatieffase nader bekeken
De initiatieffase van een huisvestingsproces omvat het helder krijgen van de huisvestingsvraag of de

De rol van de Corporate Dienst Rijkswaterstaat

huisvestingsbehoefte en het opstellen van een bedrijfseconomische analyse in de vorm van een businesscase. In alle gevallen is de vrager om huisvesting hiervoor verantwoordelijk; dat is de verantwoordelijke

Voor het formuleren van een huisvestingsvraag en het laten plaatsvinden van besluitvorming daarover is de HID

Hoofd Ingenieur Directeur (HID). Aan het einde van de initiatieffase vindt er besluitvorming plaats over het

van de vragende dienst of het dienstonderdeel verantwoordelijk. Binnen Rijkswaterstaat biedt de Corporate Dienst

al dan niet projectmatig realiseren van een oplossing voor de huisvestingsvraag. Het document dat bij deze

Rijkswaterstaat (CDR) daarbij collegiale ondersteuning op procesmatig en inhoudelijk gebied. Dat betreft advisering

besluitvorming een centrale rol vervult is de Scope.

bij het gebruik van de genoemde instrumenten, ondersteuning bij financiële onderbouwing en bij het opstellen
van businesscases.

Het opstellen van een vraagspecifieke Scope is een intensief proces. Dat proces houdt in dat er een

De CDR kan adviseren over de realiteitswaarde van een vraag in de context van de huisvestingsportefeuille van

conceptueel beeld moet ontstaan van een vraag of behoefte die zowel in nieuwbouw, renovatie,

Rijkswaterstaat. Zonodig kan de CDR met de Rijksgebouwendienst overleggen om de vraag in een breder kader te

verbouwing of herhuisvesting kan resulteren. Dát beeld gaat richting geven aan een mogelijk huisvestings-

plaatsen; de huisvestingsportefeuille van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en/of de portefeuille van

project! Het mogelijke huisvestingsproject moet eveneens ingebed zijn in de visie op huisvesting van

Rijkshuisvesting als geheel.

Rijkswaterstaat, het ministerie van Verkeer en Waterstaat én in een zich steeds ontwikkelende visie op
Bij een positief besluit door de bestuurder van RWS worden de Scope en de daarbij toegekende middelen

huisvesting van het Rijk.

vastgelegd in het managementcontract tussen budgethouder en de DG RWS. Binnen dat managementcontract
wordt er door de CDR een projectmanager benoemd. De CDR kan daarvoor ook een beroep doen op andere

De instrumenten in de initiatieffase

partijen. Ná realisatie van de huisvesting wordt de Corporate Dienst Rijkswaterstaat huurcontracthouder en vanaf
dán is de CDR integraal verantwoordelijk voor beheer en exploitatie.

Om te voorkomen dat er veel werk wordt verricht aan een Scope die uiteindelijk toch niet past binnen
het huisvestingsbeleid van Rijkswaterstaat wordt er in de initiatieffase gewerkt met twee besluitvormingsmomenten en daarop afgestemde instrumenten. Eerst moet in globale zin het nut en de noodzaak van een
beoogde huisvestingsverandering beschreven worden, inclusief de middelen die ermee gemoeid zijn en
inclusief een tijdspad. Op grond hiervan kan de bestuurder van Rijkswaterstaat toestemming geven voor het
maken van een projectspecifieke Scope. Deze Scope wordt wederom voorgelegd ter besluitvorming en pas
bij goedkeuring en vaststelling dáárvan kan projectmatige realisatie van een huisvestingsproject starten:
‘Zonder Scope géén project’. De instrumenten die achtereenvolgend worden gebruikt in de initiatieffase zijn:
‘Nut en Noodzaak’, het ‘Simulatiemodel Prijs / Kwaliteit’ en de ‘Scope’.
Zie de illustratie op de omslagflap van deze brochure. De hier aangegeven stappen zijn in het vervolg
nader toegelicht.
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[ 1 ] Nut en noodzaak

1

Voor een gestructureerde beschrijving van ‘Nut en Noodzaak’ is er door de Corporate Dienst een kernachtig
format van één A4 ontwikkeld. Het aantonen van Nut en Noodzaak is een kortcyclisch proces en heeft het

karakter van een snelle en globale verkenning van urgentie, haalbaarheid en relevantie van een huisvestingsvraag. ‘Nut en Noodzaak’ moet vergezeld gaan van een korte bedrijfseconomische analyse.

Deze bedrijfseconomische analyse brengt de te verwachten baten en lasten vanuit een bedrijfseconomisch
perspectief in beeld en is ook gericht op optimalisatie van de huisvestingsportefeuille van Rijkswaterstaat
als geheel. De analyse is kortcyclisch; meestal geeft alleen een vastgoedeconomische afweging

(optimalisatie van de gebruiksvergoeding) met medeneming van exploitatiekosten al een adequaat beeld.
Ook een verkenning van oplossingsrichtingen kan er deel van zijn.

Het beschrijven van ‘Nut en Noodzaak’ én het opstellen van de korte bedrijfseconomische analyse gebeurt
onder volledige verantwoordelijkheid van de Hoofd Ingenieur Directeur (HID) van de betreffende dienst
of het dienstonderdeel.
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[ 2 ] Het Simulatiemodel Prijs/Kwaliteit

3

[ 3 ] Goedkeuring
voor het opstellen
van een scope

Voor het onderbouwen van ‘Nut en Noodzaak’

Het geheel van de kortcyclische analyse;

met financiële gegevens is het ‘Simulatiemodel

‘Nut en Noodzaak’ én de korte bedrijfseconomische

Prijs / Kwaliteit’ beschikbaar. Dit is een vastgesteld

beschouwing wordt door de verantwoordelijke

analysemodel voor het gehele ministerie van

Hoofd Ingenieur Directeur aangeboden aan de

Verkeer en Waterstaat.

bestuurder van Rijkswaterstaat. Goedkeuring daar-

Met dit model kunnen op een interactieve wijze

van betekent dat er groen licht is voor het opstellen

huisvestingsscenario’s worden doorgerekend op

van een specifieke Scope. In veel gevallen zal er bij

omvang, met verschillende kwaliteitsklassen

groen licht voor het opstellen van een Scope ook

en kostenelementen, en met verschillende

een aantal aanwijzingen worden meegegeven.

ambitieniveaus op het gebied van duurzaam

Die aanwijzingen zullen bij het opstellen van een

huisvesten. Hierdoor ontstaat al in een zeer vroeg

Scope verder aandacht moeten krijgen.

stadium duidelijkheid over het investeringsvolume,

Aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld gaan over

de exploitatieconsequenties en de milieuaspecten.

een meer omvattende integratie van verschillende
bedrijfsonderdelen, herlocatie, etc. Goedkeuring
voor het maken van een Scope houdt overigens niet
automatisch in dat er ook een huisvestingsproject
zal volgen. Dat gebeurt pas als ook de Scope is
goedgekeurd. De Scope is het centrale document
in besluitvorming over huisvesting binnen
Rijkswaterstaat en moet dus altijd worden gemaakt
én goedgekeurd.
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4

[ 4 ] Het opstellen van een Scope

Na groen licht voor het maken van een Scope kan de volgende stap worden gezet. Het basisdocument

‘Scope en kerngegevens’ is daarbij de vastgestelde onderlegger. Met de aanwijzingen die bij de goedkeuring
voor het opstellen van een Scope zijn meegegeven wordt rekening gehouden. De inhoudelijke ambitie op
alle hoofdelementen van het voorgenomen huisvestingsproject krijgt in de Scope verder gestalte, inclusief

het financiële kader en het tijdskader waarbinnen een mogelijk project moet worden uitgevoerd. Net zoals

bij ‘Nut en Noodzaak’ wordt een vraagspecifieke Scope opgesteld door de organisatie van de vrager, onder
eindverantwoordelijkheid van de betreffende HID.

De Corporate Dienst Rijkswaterstaat en ook de Rijksgebouwendienst worden betrokken bij het maken van

een Scope. Dat voorkomt misverstanden en extra communicatie in latere fasen van het proces. Wanneer er

behoefte is aan hulp kunnen er ook, via de CDR, huisvestingsadviseurs (van de Rgd) worden geraadpleegd.
De CDR kan in alle gevallen hulp en ondersteuning bieden; zo wordt er op een natuurlijke wijze rekening
gehouden met het huisvestingskader van Rijkswaterstaat. Door het maken van een Scope, het betrekken
van de Rgd daarbij, én het intern afstemmen ervan met de te huisvesten medewerkers wordt de vraag
of behoefte snel explicieter en stabieler.

Het basisdocument ‘Scope en kerngegevens’ bevat de randvoorwaarden van de staande organisaties van
Rijkswaterstaat én de Rijksgebouwendienst. De algemene inhoudelijke ambitie op alle hoofdelementen van iedere
huisvestingsvraag is er in beschreven. Ook geeft de Scope de hoofdrichting aan voor het financiële en het tijdskader
waarbinnen een mogelijk huisvestingsproject moet worden uitgevoerd. Verder beschrijft de Scope een aantal
werkwijzen die bij ieder huisvestingsproject aandacht moeten krijgen. Kortom: de Scope geeft een inhoudelijk
en procesmatig kader dat geldt voor ieder huisvestingsproces.
Een vraagspecifieke Scope geeft op basis van dit algemene kader aan welke bijzonderheden er gelden voor die
vraag. De algemene ambitie staat vast en alléén de bijzonderheden van de vraag of behoefte hoeven aangegeven te
worden. Het maken van een Scope gebeurt in samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst en
een afgeronde Scope is de basisafspraak tussen vrager en aanbieder.
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Wat wordt er in een Scope opgenomen
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[ 5 ] Aanbieden van een Scope
voor besluitvorming

Een vraagspecifieke Scope bevat zowel de algemene randvoorwaarden als de door een projectorganisatie

Wanneer de Scope gereed is wordt deze onder-

te accepteren kaders voor een voorgenomen project. Samengevat zijn dat: ‘uitgangspunten’,

tekend door zowel de verantwoordelijke Hoofd

‘werkwijzen’ en ‘vraagspecifieke gegevens’. Werkwijzen zijn in de Scope opgenomen om de onzekerheden

Ingenieur Directeur als de verantwoordelijke

die er bij de aanvang van een huisvestingsproject bestaan zo snel mogelijk terug te dringen.

accountdirecteur van de Rgd. Deze ondertekening

Een voorbeeld daarvan is locatie en mobiliteit. Ook een portefeuilleanalyse vanuit de vastgoedoptiek

is de intentieverklaring tussen Rijkswaterstaat

van Rijkswaterstaat én de Rgd, en daadwerkelijke aandacht voor organisatiegericht huisvesten behoren

en de Rijksgebouwendienst. De door beide partijen

hiertoe. De specifieke vraag is in een Scope integraal beschreven met functionele omschrijvingen;

ondertekende Scope én de businesscase wordt

in termen van kwaliteit, kosten en tijd. Het is van belang dat de vraagspecifieke onderdelen zo weinig

vervolgens aangeboden aan de bestuurder van

mogelijk oplossingsgericht worden geformuleerd. Dit is van groot belang om de creativiteit van

RWS voor bestuurlijke goedkeuring en vaststelling.

deelnemers in het beoogde huisvestingsproject optimaal tot zijn recht te laten komen. Natuurlijk kan

De HID verzorgt het aanbieden in samenspraak

er voor bepaalde onderdelen van een vraag, zoals bij het beschrijven van bijzondere functies en/of

met de Corporate Dienst. Bij een positief besluit

taken van een organisatie(onderdeel) wél gebruik worden gemaakt van referenties.

door de bestuurder wordt het huisvestingsproject
erkend en worden de voor het project noodzakelijke

Als voorbeeld de volgende functionele omschrijving bij bijzondere taken of functies:

middelen opgenomen in de huisvestingsplanning

Laboratorium voor destructief onderzoek naar beton en staal.

van RWS. De Scope en de daarbij toegekende

Uitvoering van druk- en trekproeven met bijbehorende apparatuur voor 6 medewerkers.

middelen worden ook vastgelegd in het
managementcontract tussen de DG RWS en de
budgethoudend directeur.

Een afgeronde Scope bevat alle gegevens over de beoogde huisvesting op hoofdlijn. Mede op basis hiervan
moet een bedrijfseconomische analyse worden gemaakt in de vorm van een businesscase. Deze analyse
heeft een veel grotere diepgang dan bij de goedkeuring voor het maken van een Scope. Het gaat hier over
alle financiële aspecten die te maken hebben met het functioneren van de organisatie in de beoogde
huisvesting. Als dat nodig is zijn daarbij eveneens de verschillende scenario’s bekeken die als oplossingenrichtingen zijn onderzocht. De businesscase behandelt dus een integrale kostenafweging en omvat zowel
de gebruiksvergoeding, de inrichtings- en exploitatiekosten en de kosten van facilitair management
(incl. ICT, veiligheid, beveiliging en catering). In voorkomende gevallen besteedt de businesscase ook
aandacht aan afweging van logistieke kosten; goederen aan- en afvoer en personenverkeer
(medewerker- en bezoekersstromen). Het aanbieden van een Scope voor goedkeuring dient altijd vergezeld
te gaan van een businesscase.
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[ 6 ] Het Proces ná de initiatieffase
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[ 7 ] Conceptgedreven ontwikkeling

7

De goedgekeurde en vastgestelde Scope is altijd het uitgangspunt én de referentie bij de realisatie.

De Scope is het startpunt van een conceptgedreven ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat het integrale concept

In het managementcontract tussen de budgethoudend directeur en de DG RWS is de Scope en de daarbij

dat met bekrachtiging van een Scope is overeengekomen altijd centraal staat en dat deze basisafspraken de

toegekende middelen vastgelegd. Binnen dat managementcontract worden door de Corporate Dienst

referentie zijn gedurende het gehele proces. Ook de werkwijzen die in de Scope zijn overeengekomen sluiten

Rijkswaterstaat (CDR) een projectmanager benoemd.

misverstanden en miscommunicatie over wat te doen uit.

Bij verdere uitwerking kunnen er verschillende procesgangen worden gevolgd. In de offerte (Offerte 1)

Dit in tegenstelling tot meer traditionele werkwijzen waarbij er tot in vergevorderde stadia van een project

die de Rijksgebouwendienst uitbrengt is hieraan aandacht besteed.

onzekerheden en onopgeloste vragen kunnen blijven bestaan. Het op basis van de Scope overeengekomen

Met een opdracht conform deze offerte start de definitiefase. Omdat de praktijk heeft uitgewezen

integrale concept kan op verschillende manieren verder worden uitgewerkt.

dat er behoefte bestaat aan meer informatie over mogelijke procesvormen ná de initiatieffase worden
deze in het vervolg kort beschreven. De essentie daarvan is gegeven in de onderstaande illustratie.

De mogelijke procesgangen ná de Scope in een notendop. De oranje kleur geeft aan waar verdere
formulering van de vraag zich afspeelt. Geel geeft de realisatie aan. In alle gevallen is er sprake van een

De keuze voor een te volgen procesgang hangt af van de aard en de complexiteit van de opgave.

In alle gevallen is de Leidraad huisvesting van Verkeer en Waterstaat de referentie voor de te volgen procesfasen
en is er sprake van een conceptgedreven ontwikkeling met de Scope als startpunt.

De verantwoordelijkheden en de betrokkenheid van deelnemers kan echter per procesgang verschillend zijn.

Bij een PPS constructie ligt de integrale verantwoordelijkheid bijvoorbeeld al in de ontwerpfase bij een private
partij. In het volgende worden de drie hoofdvormen van procesgangen ná de Scope kort beschreven.

conceptgedreven ontwikkelingsproces.

Met een Integraal Programma van Eisen
Binnen deze procesgang wordt een Integraal Programma van Eisen (IPvE) niet meer helemaal van te voren
opgesteld, maar wordt het op basis van de Scope en parallel aan het ontwerpproces verder vorm gegeven.
De informatie voor een IPvE moet er dus zijn op momenten waar dat het in het proces noodzakelijk is.
De functionele eisen in een IPvE, die vooral in de ontwerp- en uitwerkingsfase een rol spelen, lenen zich overigens
in hoge mate voor Rijksbrede standaardisatie. Een keuze voor deze procesgang wordt hoofdzakelijk ingegeven
door de complexiteit van de vraag. Vooral wanneer de huisvestingsvraag een hoog aandeel bijzondere taken
en of functies omvat, zal er steeds nadere definitie en kosten / kwaliteit analyse nodig zijn. Ook bij complexe
herbestemmingopgaven is een keuze voor deze procesgang aan te bevelen.
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[ 8 ] Beheer en exploitatie
Onderzoekend ontwerpen

Zoals in de Leidraad huisvesting Verkeer en Waterstaat
is aangegeven wordt al gedurende de realisatie

Bij deze procesgang wordt de Scope direct gebruikt als input voor een integrerend ontwerpproces.

geanticipeerd op beheer en exploitatie. Afhankelijk

Van belang daarbij is dat de betrokken architect en de adviseurs de basisafspraken onderschrijven. Er wordt

van de gekozen procesvorm of eigendomsverhouding

direct een aanvang gemaakt met het ontwerpen. Meer gedetailleerde eisen worden bepaald en overeen-

kunnen er verschillen zijn in uitwerking en

gekomen naarmate het integrerende ontwerpproces (architectonisch én technisch én kosten) vordert.

verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie.

Een keuze voor deze procesgang is aan te bevelen voor opgaven waarbij intensieve communicatie met

Na realisatie wordt de Corporate Dienst Rijkswaterstaat

(eind)gebruikers een voorwaarde is. Door het expliciet maken van de eisen uit de Scope in de vorm van een

in alle gevallen de (huur) contract-houder en vanaf dán

ontwerp wordt snel duidelijk hoe het uiteindelijke project er uit zal gaan zien. Ook in gevallen waarbij

is de CDR integraal

sprake is van standaard kantoorhuisvesting of bij kleine verbouwingen kan deze procesgang tot een zeer

verantwoordelijk voor beheer en exploitatie.

efficiënt proces leiden.
Bijzondere aandacht verdient het maken van een stedenbouwkundige analyse waarin een massastudie is
opgenomen. Het Atelier Rijksbouwmeester heeft een bijzondere taak op dit gebied en kan op basis van een
vastgestelde Scope deze integrale analyse en de daarbij behorende communicatie met gemeentelijke en
provinciale diensten verzorgen. Een dergelijke analyse biedt meerwaarde op het gebied van toekomstwaarde
en duurzame kwaliteit.

Publiek Private Samenwerking (PPS)
Bij ieder nieuw rijkshuisvestingsproject met een investeringsvolume van 25 miljoen euro of meer is een
afweging nodig tussen een publieke bouwcontractvorm en een DBFM/O (Design, Build, Finance,
Maintenance / Operate) vorm. De regering heeft deze afweging verplicht gesteld. De afweging gebeurt met
de zogenoemde Public Private Comparator (PPC) en de vastgestelde Scope wordt daarbij dan gebruikt als
input. Indien de afweging uitwijst dat een PPS vorm meerwaarde biedt zullen outputspecificaties opgesteld
moeten worden. Deze outputspecificaties zijn de basis voor het contract met een private partij. Ook het
opstellen van outputspecificaties verloopt aanzienlijk efficiënter indien er kan worden uitgegaan van een
vastgestelde Scope.
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