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1. Inleiding 

1.1. Algemeen – herijking PvE 

Dit Programma van Eisen (PvE) is een herijking van het oorspronkelijke PvE uit 2012, dat destijds de basis 
was onder het ontwerp van het ‘Huis voor Cultuur en Bestuur’ in Hoogezand. De intentie was in dit gebouw 
het theater/kunstencentrum Kielzog onder te brengen, de bibliotheek en de gemeentelijke organisatie van 
Hoogezand-Sappemeer. Indertijd is besloten om het bestuursdeel van het Huis voor Cultuur en Bestuur nog 
niet te realiseren, omdat de gemeentelijke herindeling aanstaande was. 
 
Inmiddels zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde opgegaan in de nieuwe 
gemeente Midden-Groningen. De drie gemeenteraden van de oorspronkelijke gemeenten hebben in 
februari 2017 besloten dat er in Hoogezand centrale huisvesting gerealiseerd moet worden voor de 
ambtelijke en bestuurlijke organisatie.   Daarmee kunnen de plannen voor het gemeentehuis, als fase 2 van 
het oorspronkelijke project, worden opgestart. Het gebouw heeft de naam ‘Het Kielzog’ gekregen zodat het 
project nu aangeduid wordt als fase 2 van Het Kielzog. 
 
De medewerkers van de ambtelijke en bestuurlijke organisaties van de huidige drie gemeenten zijn 
gehuisvest op de volgende locaties:  
 
§ Gorecht- Oost 157 Hoogezand. Dit betreft een hoofdgebouw uit 1983 met een semipermanente 

aanbouw uit 1994. Op deze locatie zijn er 280 werkplekken beschikbaar in het gemeentehuis 
(inventarisatie maart ’16,  excl. Kielzog).  

 
§ Hoofdweg 10 a Slochteren. Het gemeentehuis in Slochteren is gebouwd in 1982. In 2005 is het 

gemeentehuis uitgebreid (inclusief upgrade bestaande bouw) en is er een nieuw publiekscentrum 
gerealiseerd. Deze locatie biedt ruimte aan 132 werkplekken (inventarisatie maart ’16).   

 
§ Hoofdweg 1 Slochteren. Dit gebouw is eigendom van de gemeente Slochteren en huisvest een 

bibliotheek, de artotheek, de bovenschoolse directie met ondersteuning van Openbaar Primair 
Onderwijs Slochteren (4 medewerkers) en een spreekkamer voor Humanitas. Daarnaast zijn er 9 
medewerkers van het team automatisering gehuisvest en is er een spreekkamer voor de bedrijfsarts. 
Deze locatie biedt in totaliteit ruimte aan 17 werkplekken (inventarisatie maart ’16). 

 
§ Kerkstraat 2 Muntendam. Het gemeentehuis van Menterwolde is gebouwd in 1994. Volgens 

inventarisatie maart 2016 heeft het gemeentehuis Menterwolde 94 werkplekken. 
 
Het gemeentehuis in Hoogezand voldoet niet meer aan de eisen. Hiervoor moet nieuwe of vervangende 
huisvesting gerealiseerd of gevonden worden. Waar en in welke omvang en hoe om te gaan met de 
gemeentehuizen van Menterwolde en Slochteren moet nog worden beantwoord. 
 
Met name op basis van de volgende notities moet bepaald worden waar de huisvesting van de nieuwe 
gemeente aan moet voldoen: 
§ de Strategische visie (Het Kompas); 
§ het dienstverleningsconcept; 
§ de organisatievisie (visie en voortgangsdocument ontwikkeling bedrijfsvoering gemeente Midden-

Groningen); 
§ Kadernotitie ‘Werken binnen Midden-Groningen’. 
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De nieuwe huisvesting – fase 2 – moet aansluiten op het deels gerealiseerde synergiemodel: een 
huisvestingsmodel waarin gemeentehuis, bibliotheek en theater en Kunstencentrum Kielzog in de 
definitieve situatie op verschillende vlakken samenwerken en elkaars ruimten kunnen gebruiken.  Ze 
opereren gezamenlijk als één complete, integrale klantgerichte instelling. De burger van Hoogezand-
Sappemeer wordt bediend met een breed servicepalet op het vlak van gemeentelijke diensten, 
voorlichting, educatie, cultuur en ontspanning.  Een belangrijk onderdeel in dit synergiemodel is de functie 
van de centrale hal, die inmiddels dienst doet als entree voor Het Kielzog, de bibliotheek en het grand-café. 
Hier ontmoeten de bezoekers elkaar in een passende sfeer en maken inmiddels gebruik van de 
verschillende instellingen en voorzieningen. Uiteindelijk moet Het Kielzog een levendig en gezellig geheel 
worden, waar iedere burger van de gemeente graag naartoe wil. Het gebouw moet uitnodigend en 
laagdrempelig zijn.  

1.2. Inhoud fase 1/fase2 

In fase 1 is de ombouw om de theaterzaal gerealiseerd en is een deel van de nieuwe centrale hal (met 
opbouw) aan de pleinzijde gerealiseerd. In dit deel zijn het theater, kunstencentrum, de bibliotheek en het 
Grand Café gehuisvest. De bibliotheek heeft in fase 1 een tijdelijke plek gekregen op de eerste verdieping 
en voor een klein deel op de begane grond. 
 
In fase 2 gaat de bibliotheek verhuizen van de huidige plek in het gebouw naar de begane grond. De ruimte 
die hierdoor vrijgemaakt wordt in het ‘fase 1 deel’ moet worden verbouwd tot raadszaal (begane grond) en 
een bestuursvleugel met vergadercentrum. Daarnaast zal fase 2 huisvesting moeten bieden voor de 
ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Midden-Groningen.  

1.3. Volumestudie 

Om een afgewogen keuze te kunnen maken tussen renovatie/nieuwbouw en/of het optoppen van fase 1 is 
een volume studie uitgevoerd op basis van de ruimtestaat zoals opgenomen in bijlage 1. Op basis van de 
volumestudie is gekozen voor een nieuwbouwvariant met kelder. Bij de keuze voor dit model hebben de 
volgende aspecten een belangrijke rol gespeeld: 
§ Functionaliteit; 
§ Flexibiliteit; 
§ Bouwkosten; 
§ Bouwtijd; 
§ Impact tijdens de bouw; 
§ Aardbevingsbestendigheid; 
§ Duurzaamheid; 
§ Programma van Eisen en inpasbaarheid ervan; 
§ Beeldkwaliteitsplan; 
§ Procedurele aspecten; 
§ Draagvlak. 
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1.4. De globale inhoud van het Programma van Eisen 

In dit Programma van Eisen (PvE) zijn de herziene eisen, wensen en ambities van de gemeente, bibliotheek 
en Kielzog voor fase 2 omschreven. Dit PvE is opgesteld in overleg met inhoudelijk betrokkenen die binnen 
de genoemde instellingen werkzaam zijn. Daarnaast is gebruik gemaakt van de herziene visiedocumenten 
van verscheidene stakeholders die als input voor dit herijkte PvE zijn gebruikt. Dit zijn de volgende stukken: 
§ Samenvatting Kompas; 
§ Samenvatting dienstverleningsconcept; 
§ Keuzedocument huisvestingsscenario; 
§ Organisatievisie; 
§ Aantal fte dat moet worden gehuisvest (350 fte); 
§ Memo digitalisering archief d.d. 23 mei 2017 (inclusief ruimten historisch archief). 
 
In het ruimtelijk en functionele PvE (hoofdstukken 2 tot en met 5) wordt in eerste instantie ingegaan op: 
hoofdkenmerken van het gebouw, de verwachte beeldkwaliteit en uitstraling, de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en de algemene gebouwopzet. 
 
De hoofdstukken 6 tot en met 9 gaan verder in op de ruimtelijke en functionele eisen die de verschillende 
instellingen gezamenlijk, maar ook specifiek per instelling aan de nieuwe huisvesting stellen.  
 
Vanaf hoofdstuk 10 komt het technische eisenpakket aan bod. Zowel de prestatie-eisen, alsmede de 
specifieke werktuigbouwkundige - en de elektrotechnische eisen zullen daarin uitgebreid worden 
beschreven. 

1.5. Doelstelling Programma van Eisen 

Het complete Programma van Eisen omschrijft alle ruimtelijke, functionele en technische eisen die aan het 
gebouw worden gesteld. Voor het fase 2 deel wordt dit uitgewerkt in een nieuwbouwplan en voor het fase 
1 deel in een verbouwplan voor het deel waar nu de bibliotheek nog zit. Dit document dient vervolgens als 
basis voor de budgetraming. Daarna(ast) wordt het gebruikt als basis onder het gebouwontwerp van het  
fase 2 deel. Het nader te stellen ontwerpteam, waarin architect, adviseur installaties en de constructeur 
zitting hebben, werken op basis van het PvE het ontwerp uit in opeenvolgende fases. De ontwerpproducten 
worden bij de afsluiting van deze fases getoetst aan het PvE en de daarbij horende kostenramingen.  
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2. Hoofdkenmerken 

2.1. Doel en uitgangspunten 

Het Kielzog moet nadat fase 2 is gerealiseerd en fase 1 deels is verbouwd huisvesting bieden aan alle 
gemeentelijke functies, de bibliotheek en Kielzog (theater/kunstencentrum). Iedere instelling bestaat uit 
specifieke ‘bedrijfseigen’ functies, maar diverse ruimten zullen gemeenschappelijk gebruikt worden. De 
raadzaal is daarvan een goed voorbeeld, maar ook het grand café, leescafé, theatercafé, annex 
werkrestaurant zijn functies die in Het Kielzog tot wasdom moeten komen. 

2.2. Omvang en locatie 

Voor de bepaling van de totale –herijkte- ruimtebehoefte is per functie en ruimte het toekomstige 
ruimtebeslag bepaald. Dat is uitgedrukt in functioneel nuttig oppervlak (fno). In ieder gebouw is sprake van 
indelingsverlies. Wanneer dit wordt meegerekend in de bepaling van de ruimtebehoefte, resulteert dit in 
het nuttig oppervlak (no). Vervolgens wordt rekening gehouden met benodigde ruimte voor 
verkeersruimte (gangen, trappenhuizen, liften), gebouwinstallaties en gebouwconstructie. Wanneer deze 
‘opslagen’ worden meegenomen, ontstaat uiteindelijk het totale bruto vloeroppervlak (bvo). Dit is de 
eenheid waarmee de architect zal ontwerpen en de basis vormt voor het maken van kostenramingen. 
 
De opslagfactor van fno naar bvo is per functie / ruimte vastgesteld en varieert van 1,1 tot 1,5.  
 
Een centraal uitgangspunt is het realiseren van een gebouw met een grote mate van flexibiliteit om 
optimaal te kunnen inspelen op toekomstige veranderingen. De gemeente vindt dit eveneens een 
belangrijk uitgangspunt in het kader van duurzaamheid (Duurzaam Bouwen).  
 
Op basis van de volumestudie wordt het fase 2 deel gerealiseerd op de locatie van het bestaande 
gemeentehuis. 

2.3. Wet- en regelgeving 

Het nieuwe gebouw en de daarin aanwezige installaties voldoen minimaal aan de wettelijk geldende eisen, 
de regelgeving en de procedurevereisten. Gezien de aanwezige dynamiek, moet altijd de meest recente 
wet- en regelgeving worden toegepast, voor iedere actuele fase in het project. Voor de 
ontwerpuitgangspunten betreft het onder andere de navolgende Wet- en regelgeving: 
 
Landelijk 
§ Bouwbesluit 
§ NEN-normen, DIN-bladen en NPR-richtijnen 
§ Wet milieubeheer 
§ Arbo-eisen (onder andere arbobesluit, arboregeling, arbobeleidsregels en informatiebladen 

Arbeidsinspectie) 
§ Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS). 
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Gemeentelijk 
§ Bestemmingsplan 
§ Gemeentelijke bouwverordening en eisen plaatselijke brandweer 
§ Redelijke eisen van Welstand. 

 
Specifiek (indien van toepassing) 
§ Eisen toeleverende nutsbedrijven 
§ Besluit horeca en milieubeheer (regels met betrekking tot gebruik) 
§ HACCP-normen. 
§ NPR 9998:2017: Ontwerpuitgangspunten voor aardbevingsbestendige constructies. 
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3. Beeldkwaliteit en beeldverwachting 

3.1. Algemeen 

In de navolgende omschrijving zijn de wensen ten aanzien van beeldkwaliteit en -verwachting van het 
nieuwe gemeentehuis verwoord. Wij onderscheiden daarbij ex- en interieur. 

3.2. Exterieur 

Als globale uitkomst van de interviews, excursies, presentaties en discussies kunnen wij vaststellen dat Het 
Kielzog een trots gebouw en zelfs iconisch mag zijn voor Midden-Groningen. Het gebouw moet qua volume 
en compositie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stad. Dit betekent niet dat het een overdreven 
expressief gebouw moet worden. De inwoners van Midden-Groningen moeten de architectuur kunnen 
begrijpen en als vanzelfsprekend ervaren. Iets dat past bij de industriële historie, tijdloos is en niet 
overdreven modern. Van grote lijn tot gebouwdetail zal het als logisch geheel ontworpen worden. 
Aanbouwen en bijgebouwen moeten zijn afgestemd op de architectuur van het hoofdgebouw. Op de 
onderste bouwlaag moet extra zorg worden besteed aan de overgang tussen straat/groen en gebouw. 
Erfscheidingen aan de openbare ruimte moeten van goede kwaliteit zijn en aansluiten bij de architectuur 
van het gebouw. 
 
Men is het erover eens dat je best in kwaliteit mag investeren, mits het door de burger mag en kan worden 
gebruikt. Daarbij wordt gedacht aan de centrale entreehal, wachtruimte en andere semipublieke ruimten. 
Transparantie speelt een belangrijke rol in de beeldverwachting van de gemeente, zowel visueel in 
doorzichten als in de laagdrempeligheid die het nieuwe gebouw uit dient te stralen. Het gebouw oogt niet 
massaal maar vriendelijk en heeft daardoor een toegankelijke uitstraling (je ziet dat je er welkom bent). Het 
gebouw wordt herkend als een ‘Huis voor de gemeente’, waar meerdere instellingen hun diensten 
aanbieden. Dat wordt mede bereikt door een herkenbare entree op een logische plaats, maar ook door van 
buitenaf zichtbaar te maken dat er diverse instellingen (Theater, Kunstencentrum, Historisch Archief, 
bibliotheek en Gemeente(huis)) in het gebouw zijn gevestigd. In het ontwerp worden geen tijdgebonden 
elementen toegepast. Het ontwerp is dus tijdloos en verveelt niet snel. Ook in de verdere toekomst is het 
nog aantrekkelijk en niet onderhevig aan de tijdgeest. Duurzaamheid van materialen en energiebewustzijn 
spelen een belangrijke rol. Het gebouw straalt de functie van werken, debat en ontmoeten op een 
laagdrempelige en aantrekkelijke manier uit. De oriëntatie van het gebouw moet rondom naar zijn 
omgeving zijn. Alle zijden van het gebouw krijgen een ‘voorkant kwaliteit’. Parkeerruimte voor fietsen, 
technische installatieruimten, afvalcontainers, laad en losruimte en opslag moeten inpandig worden 
opgelost. Bij het ontwerp van het gebouw moet rekening worden gehouden met een maximale bezonning 
voor het plein. Op basis hiervan bedraagt de hoogte van de bebouwing maximaal 4 bouwlagen. 

3.3. Interieur 

Het interieur van Het Kielzog is modern en tijdloos. De gebruikte materialen zijn van een duurzame, hoge 
kwaliteit. Het interieur van de backoffice en niet-representatieve vergader- en verblijfsruimten oogt 
zakelijk, maar straalt ook warmte uit. Het kleurgebruik in de backoffice is naturel en niet uitgesproken, 
waardoor gebruikte kleurstellingen niet onderhevig zijn aan kortdurende modegrillen. Medewerkers voelen 
zich welkom en gewaardeerd. De werkomgeving van de ambtenaren en medewerkers van de andere 
instellingen moet een professionele en inspirerende uitstraling krijgen, waaruit respect en aandacht blijkt 
voor de medewerkers. De publieksruimte is overzichtelijk en heeft een hoogwaardige kwaliteit en een 
zakelijke maar ook vriendelijke uitstraling.  
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De uitstraling mag bovendien wat extroverter (bijvoorbeeld in kleurgebruik) zijn. Mensen voelen zich in de 
publieksruimte en overige representatieve ruimten meteen welkom, de sfeer is uitnodigend. Begrippen als 
transparantie, ruimte en licht zijn van toepassing op het gehele interieur, met dien verstande dat rekening 
wordt gehouden met privacy. Ook in de verdere toekomst oogt het interieur nog 'fris'. De tijdgeest heeft er 
geen vat op gehad. 
 
Met betrekking tot het multifunctionele gebruik van de gezamenlijk te gebruiken ‘synergiefuncties’ moet 
nauwgezet aandacht worden besteed aan de verschillende sferen die daarbij passen. Het mogelijk maken 
van de transformatie van centrale hal naar een sfeervolle theaterfoyer in de avonduren, is daarbij een 
belangrijk aandachtpunt.  

3.4. Randvoorwaarden 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden, waarin de gemeentelijke randvoorwaarden zijn opgenomen, zijn 
leidend voor het ontwerp en de architectuur. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op deze 
randvoorwaarden. 
 
De architectuur en vormgeving moeten daarbij uiteraard passen binnen de gestelde financiële 
randvoorwaarden.  
 
Voor het project en de kostenramingen wordt een ‘gemiddeld’ kwaliteitsniveau aangehouden. Dit sluit aan 
op het niveau zoals dat is omschreven in het visiedocument. 
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4. Stedenbouwkundige randvoorwaarden en massastudie 

Bij het bepalen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het gebouw 
is het van belang evenwicht te vinden. Evenwicht tussen aan de ene kant de minimaal noodzakelijke 
randvoorwaarden om de stedenbouwkundige doelstellingen te realiseren en aan de andere kant vrijheid 
voor de ontwerper van het gebouw om een creatieve bijdrage aan het halen van deze doelstellingen te 
kunnen leveren. 

4.1. Doelstellingen 

Het fase 1 deel van Het Kielzog levert inmiddels een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het plein 
en andersom zorgt het plein er ook voor dat het gebouw goed tot zijn recht komt. Nadat het fase 2 deel is 
gerealiseerd moet het totale gebouw straks herkenbaar zijn als typerend voor Midden-Groningen. Om de 
doelstellingen goed te kunnen realiseren is het van belang de ontwikkeling van het plein en van Het Kielzog 
goed op elkaar af te blijven stemmen.  

4.2. Locatiekeuze gebouw 

Bij de bepaling van de uitgangspunten voor het gebouw (visiedocument) is bepaald dat Het Kielzog meer 
moet zijn dan alleen een kantoorgebouw. Het moet ook een ontmoetingsplek voor inwoners zijn. Om dit te 
kunnen realiseren is het van belang meerdere publieksaantrekkende functies te combineren. Het 
onderliggende programma van eisen gaat dan ook uit van een versterking van het inmiddels gerealiseerde 
theater, kunstencentrum en bibliotheek. Hierbij is het van belang één gebouw te maken met gezamenlijke 
entrees en een gedeelde centrale hal.  

4.3. Volumestudie 

Net als voor fase 1, is ook voor fase 2 een volumestudie uitgevoerd, waarbij is getoond wat de ruimtelijke 
invloed kan zijn van het te realiseren gemeentehuisprogramma op deze locatie. Op basis van de 
volumestudie is uiteindelijk gekozen voor een nieuwbouwvariant met kelder (zie ook par. 1.3).  

4.4. Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

4.4.1. Bestemmingsplan 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebouw komen in eerste instantie vanuit het 
bestemmingsplan. Deze locatie heeft in het huidige geldende bestemmingsplan “Huis voor Cultuur en 
Bestuur” de bestemming “Centrum” (zie bijlage 5). Op basis van het huidige bestemmingsplan moet het 
gebouw aan de volgende voorwaarden voldoen: 
§ de op de plankaart aangegeven bebouwingseisen ten aanzien van de  maximum bouwhoogte (8 meter 

en respectievelijk 14 meter voor de opbouw) van de gebouwen; 
§ alle gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen op de plankaart aangegeven bouwvlakken; 
§ de maximale toegestane hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, is 3 meter. 
 
Op basis van een uitgevoerde volumestudie is gekozen voor een nieuwbouwvariant met kelder (en knik). 
Dit plan voldoet grotendeels aan de bestemmingsplaneisen. Doordat gekozen is voor ‘een knik’ in het 
gebouw, valt het plan gedeeltelijk buiten het bouwblok. Aangezien het om een kleine afwijking van het 
bestemmingsplan gaat kan volstaan worden met een zogenaamde ‘kruimelgevallenprocedure’.  
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4.4.2. Welstandcriteria 

De welstandcriteria die in de huidige welstandsnota van de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn 
opgenomen, zijn als bijlage 6 toegevoegd. 

4.4.3. Relatie plein/Het Kielzog 

In het kader van de uitwerking van het programma van eisen voor het plein is gesteld dat het van belang is 
eerst te bepalen welke functies op het plein mogelijk moeten zijn. Voor de bebouwing die aan het plein 
wordt gerealiseerd is het van belang dat dit een toegevoegde waarde oplevert voor de gezelligheid/reuring 
op het plein. Dit betekent bijvoorbeeld voor Het Kielzog dat op de begane grond aan de pleinkant bij 
voorkeur geen kantoren worden gerealiseerd maar met name de pleingerelateerde functies (horeca, 
kunstencentrum, bibliotheek, publiekscentrum). 
 
De afmeting van het huidige plein geldt als minimale maatvoering. Een goed functionerend plein moet een 
zekere beslotenheid hebben om sfeervol en gezellig te kunnen zijn. Dit kan met gebouwen worden 
gerealiseerd maar ook met groenaankleding. Kenmerkend voor het gebied waar het plein komt is dat hier 
de overgang ligt van een groene oost-west gerichte zône (Abraham Kuypersingel / gebied de Kalkwijck) 
naar een meer stedelijke invulling (De Hooge Meeren). De invulling van het plein moet hierbij aansluiten en 
de begrenzingen worden dan ook bij voorkeur met groen gerealiseerd. Het is bovendien wenselijk de 
zuidelijke groene omgeving te verbinden met het plein. Aanpassing van het gemeentehuis zou hier een 
bijdrage aan kunnen leveren Indien het gemeentehuis in een compacte nieuwbouw aansluitend aan het 
bestaande Kielzog wordt gebouwd zijn hiervoor meer mogelijkheden dan bij renovatie van het bestaande 
gemeentehuis. In de eerste variant kan bovendien de publieke verbinding tussen de achterzijde van het 
gemeentehuis en het plein om het nieuwe gebouw in het groen worden aangelegd. Op deze wijze komt Het 
Kielzog als eiland in een groene setting te liggen. 
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5. Algemene gebouwconcept 

5.1. Uitgangspunten 

5.1.1. Algemeen 

Het Kielzog is in haar definitieve vorm een zeer flexibel en multifunctioneel bruikbaar gebouw, waarin een 
breed palet aan service en diensten wordt geleverd. Het is enerzijds een werkplek voor een substantieel 
aantal gemeenteambtenaren en bibliotheek- en Kielzogmedewerkers. Anderzijds is het een publiek gebouw 
waarin de inwoners van Midden-Groningen en andere bezoekers gedurende brede openingstijden welkom 
zijn. Het is een gebouw van ontmoeting, inspiratie, cultuur, educatie en debat, waar een levendige sfeer en 
gezelligheid ontstaat. 

5.1.2. Kantoorconcept 

De gemeente Midden-Groningen gaat op basis van de Kadernotitie ‘Werken in Midden-Groningen’ uit van 
activiteit-gerelateerde werkplekken en plaatsonafhankelijk werken. Werkzaamheden vinden niet standaard 
achter hetzelfde bureau plaats en ook niet standaard vanuit Het Kielzog. Afhankelijk van de activiteit die de 
medewerker uitvoert wordt de locatie gekozen (‘van buiten naar binnen werken’) en een passend type 
werkplek. Als gevolg van dit werkplekconcept worden de voorzieningen die je in brede zin in een gebouw 
realiseert zeer effectief benut, waarbij tegelijkertijd ruimte kan worden bespaard, al is dat voor de 
gemeente niet de primaire doelstelling. 
 
De medewerkers van deze organisatie worden bij elkaar gehuisvest in het theater- / Kunstencentrum, 
omdat dit efficiënter is. 
 
In verschillende documenten is inmiddels beschreven hoe de gemeente Midden-Groningen gaat werken 
(Kompas, dienstverleningsconcept, organisatievisie, Kadernotitie ‘Werken binnen Midden-Groningen’. In 
laatstgenoemd document zijn de kaders vastgelegd waarbinnen het kantoorconcept verder moet worden 
uitgewerkt (zie bijlage 4). 

5.2. Functionele gebouwopzet 

De nieuwbouw kenmerkt zich ruimtelijk door een open en heldere structuur. Een belangrijke functie in de 
ambitie van de gezamenlijke gebruikers is een centrale ontmoetingsruimte, die kan worden bereikt zodra 
het gebouw via de entreehal wordt betreden. De centrale ruimte is geschikt voor veelsoortige 
bijeenkomsten en werkzaamheden. Het centrale deel moet een levendig en vanzelfsprekend 
ontmoetingspunt worden voor burgers, bestuurders en medewerkers van de gemeente / Kielzog. Buiten en 
binnen lopen daarbij vloeiend in elkaar over, zodat een maximale laagdrempeligheid wordt bereikt. 
Bezoekers, bestuurders en alle medewerkers in het gebouw moeten elkaar op een vanzelfsprekende wijze 
kunnen ontmoeten in een inspirerende en warme sfeer. In die context is het grand café (die zich in 
verscheidene vormen moet doorontwikkelen als werkrestaurant, leescafé en theatercafé) binnen die 
centrale ontmoetingsruimte een logische aanvulling. Te bezoeken voor iedereen binnen ruime 
openingstijden. De horecafunctie verzorgt, naast de horeca- en bedrijfs- c.q. werkrestaurant-functie voor 
de gemeente, ook de catering voor de vergaderingen en bijeenkomsten die zich in de nabijheid afspelen. 
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Grenzend aan de centrale ontmoetingsruimte wordt het centrale vergadercentrum gesitueerd. 
Dit wordt ingezet als te reserveren vergaderruimte voor alle medewerkers die binnen Het Kielzog 
werkzaam zijn. Externe bezoekers, die voor een overleg naar het gemeentehuis komen, worden beneden 
ontvangen en kunnen daar blijven voor het overleg waarvoor ze zijn gekomen.  
 
Daarnaast wordt het vergadercentrum gebruikt voor de fracties. Daarvoor moeten minimaal 8 
multifunctionele (vergader)ruimten ingezet kunnen worden. Dit betekent ook dat de (multifunctionele) 
raadzaal op een logische wijze nabij het vergadercentrum wordt gesitueerd. Bij het ontwerp moet worden 
gezocht naar multifunctioneel gebruik van de ruimten van de frontoffice; hun voorzieningen kunnen bij 
voorbeeld ook worden benut door ambtenaren door deze ook toegankelijk te maken vanuit de centrale 
ontmoetingsruimte. 
 
Ook het bestuur en de directie van gemeente en/of bibliotheek en Kielzog kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten van de centrale werk- en ontmoetingsruimte. De frontoffice beschikt over een wachtruimte, die 
met borging van privacy naadloos overvloeit naar de entreehal en als zodanig daarvan deel uitmaakt. Het is 
voor de gemeente denkbaar dat de centrale ontmoetingsruimte alsmede de aangrenzende spreekkamers 
ook door externen kunnen worden gebruikt, waarbij ook in de avond openstelling mogelijk is. Door deze ter 
beschikking stelling van ruimten kan zeer effectief worden omgegaan met de te bouwen vierkante meters, 
hetgeen een positieve bijdrage levert aan het milieu. Een belangrijk aandachtspunt bij de verdere 
uitwerking is de beveiliging- en toegankelijkheidszonering voor de verschillende typen gebruikers. 
 
In onderstaande figuur is de relatie tussen de verschillende functies van alle betrokken gebruikers 
weergegeven. 
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5.3. Aantal werkplekken 

5.3.1. Gemeente 

De formatie waarvan uitgegaan moet worden voor de ruimtebehoefte van het aantal werkplekken 
bedraagt respectievelijk 350 fte en 420 ambtenaren (exclusief B&W). Met de medewerkers BWRI en Sociale 
teams is in het gemeentehuis geen rekening gehouden omdat zij elders zijn gehuisvest. Voor de IBOR is 
alleen rekening gehouden met de huisvesting van het bedrijfsbureau. 
 
In een traditioneel huisvestingconcept heeft iedere ambtenaar een eigen werkplek en zouden er dus 420 
werkplekken moeten worden gerealiseerd. Door toepassing van het in de vorige paragraaf beschreven 
activiteit gerelateerde huisvestingconcept wordt het aantal noodzakelijke werkplekken van 420 ingevuld 
door meerdere typen werkplekken. De bepaling van het aantal werkplekken per type (zie bijlage 1, 
ruimtestaat, voor de verschillende typen) is in dit PvE en de ruimtestaat gebaseerd op een landelijk 
gemiddelde. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt deze verdeling specifieker gemaakt voor de 
verschillende teams binnen de organisatie van Midden-Groningen.  
 
De werkplekken van het bestuur (wethouders), de directie, het bestuurssecretariaat en de griffie zitten bij 
voorkeur bij elkaar in de buurt en in de buurt van het vergadercentrum/de raadszaal. 

5.3.2. Bibliotheek 

In de toekomstige situatie zal het aantal werkplekken bij de bibliotheek 12 bedragen. Deze moeten in de 
directe omgeving van de bibliotheek worden ondergebracht, omdat de te verrichten werkzaamheden sterk 
zijn gerelateerd aan de bibliotheekcollectie en –omgeving. Overigens zullen 2 van de 12 werkplekken in de 
omgeving van de boekenopslag / inname worden gesitueerd. De werkplekken worden onderling verder cf. 
het activiteit gerelateerde werkplekconcept ingericht. Zie verder ook hoofdstuk 8. 

5.3.3. Kielzog 

Het Kielzog vraagt 10 werkplekken, eveneens in de directe omgeving van hun primaire functies. De 
onderliggende reden hiervan is dat er veel onderling contact is tussen (administratieve) medewerkers en bij 
voorbeeld docenten die werkzaam zijn in hun leslokalen. Deze werkplekken zijn in het fase 1 deel inmiddels 
gerealiseerd. 

5.3.4. Totaal 

Bovenstaande resulteert in 434 kantoorwerkplekken (waarvan 10 inmiddels zijn gerealiseerd in het fase 1 
deel).  Bij oplevering zullen 434 werkplekken moeten zijn gerealiseerd. Dit wil ook zeggen dat de te 
ontwerpen kantoorruimten inclusief installaties (onder andere data- en elektra-aansluitingen, ventilatie en 
koeling) moeten zijn uitgelegd op dit aantal. Na oplevering kan in de loop van de gebruiksjaren het aantal 
ambtenaren en daarmee de bezettingsgraad toenemen. Er is dan sprake van 'inbreiding'. Doordat het 
activiteit-gerelateerde werkplekconcept is ingevoerd, is dit relatief makkelijk te realiseren. 
 
In het geval van een substantiële uitbreiding van het takenpakket binnen gemeente, bibliotheek of Kielzog 
moet opvang hiervoor mogelijk zijn door de flexibele gebouwopzet. Het moet relatief eenvoudig zijn uit te 
breiden. 
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6. Gezamenlijk te gebruiken functies (synergie) 

6.1. Algemene uitgangspunten 

In het overleg met alle betrokken instellingen die in Het Kielzog gehuisvest worden, is een beeld ontstaan 
op welke wijze de gezamenlijk te gebruiken (synergie)ruimtes ingezet zullen worden. In onderstaande 
beschrijving wordt dat gebruik zoveel mogelijk per instelling gespecificeerd. De ruimten en functies die voor 
gezamenlijk gebruik in aanmerking komen, zijn: 
§ De centrale hal; 
§ De raadzaal; 
§ Spreekkamers, vergaderruimten / fractiekamers; 
§ Grand café; 

6.2. Functionele en ruimtelijke eisen 

6.2.1. Centrale hal 

De centrale hal is het punt in het gebouw waar alle bezoekers worden ontvangen en worden doorgeleid in 
het gebouw. De entree dient te zijn afgestemd op de bezoekersstromen die te verwachten zijn, voor zowel 
de gemeente, bibliotheek alsmede het Kielzog.  
 
Het moet logisch zijn dat de pleinzijde de hoofdingang wordt en de andere kant dient als ‘extra service’.  
 
De centrale hal is een plaats waarvan de sfeer en inrichting gemakkelijk is aan te passen aan de gebruiker, 
een evenement of aan het tijdstip. Er klinkt zachte muziek er staan planten en er wordt voorzien in een 
(extra) bar. Je ziet in één oogopslag waar je informatie (bemensd informatiepunt) kunt krijgen over zowel 
de partijen die in Het Kielzog gehuisvest zijn als over evenementen die in de hal plaatsvinden.  
 
Iedere gevestigde instelling heeft een naadloze verbinding met de centrale hal en een wijde inloop, die niet 
voelt als een strikte overgang van verkeers- naar verblijfsgebied. 
 
De medewerker in de hal draagt bedrijfskleding en heeft een kleine verrijdbare zuil tot haar of zijn 
beschikking met daarin benodigdheden. Afhankelijk van taak, tijdstip e.d. wordt de locatie van de zuil 
gekozen. Op schermen in de hal kun je zien wat er in de gemeente gebeurt, zowel nieuws als projecten 
worden weergegeven. Er is reuring. Sinterklaas zit er en er is bv. een proeverij. Er zijn ook kleine zitjes waar 
je met een kop koffie kunt gaan zitten en gebruik kunt maken van gratis wifi. Als je naar de gemeente wilt 
en je hebt een afspraak dan kun je op een scherm of een app zien wanneer je aan de beurt bent en waar je 
mag plaatsnemen voor het gesprek. Als de bezoeker dat wil is er een digitale mogelijkheid om je aan te 
melden als relatie voor een afspraak. Je krijgt dan contact met het secretariaat van de desbetreffende 
afdeling. De bezoeker kan zich ook melden bij het infopunt. Mensen die langslopen in de Centrale hal 
krijgen door mini-enquetes ook de mogelijkheid om zich uit te spreken over bepaalde inhoudelijke 
onderwerpen, leuk of niet leuk. Dit zou opgenomen kunnen worden in de zuil zodat er toezicht is op de 
input. ‘Wat vond u van …..??’ 
 
De entree moet goed toegankelijk zijn voor kinder- en wandelwagens en mindervalide bezoekers. Drempels 
dienen zowel buiten als binnen het gebouw te worden vermeden en het geheel dient te voldoen aan de 
vigerende toegankelijkheidseisen (Bouwbesluit). De hal moet zodanig worden ontworpen dat bezoekers 
vanzelfsprekend naar de daaraan grenzende functies worden geleid. Wanneer bezoekers aan de ‘zuidkant’ 
binnenkomen, moeten ze zich nergens kunnen verschuilen, om het gevoel van onveiligheid te voorkomen. 
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In de hal wordt een trap voorzien die ook functioneert als tribune en die de verdieping gelijkwaardig maakt 
aan de begane grond. Daarmee ontstaat ook een betere en logischer verbinding naar de muziekschool. De 
huidige huiskamer van de muziekschool wordt een vaste balie en de ingang naar het Kunstencentrum. 
 
Tot slot: na sluitingstijd van alle in het Kielzog gevestigde instellingen, moet de hal nog steeds aantrekkelijk 
ogen. Het ontwerp van de ‘afsluitingen’ moeten een mooi decor vormen voor de hal.  
 
6.2.1.1. Gebruik gemeente en algemeen 
 
Voor de gemeente vormt de centrale hal een naadloze overgang naar het contactplein, waar je een 
afspraak kunt maken voor: 
§ Burgerzaken, burgelijke stand; 
§ Overleg met een medewerker van de frontoffice voor vergunning en handhaving; 
 
Verder bevinden zich hier: 
§ Newsroom met diverse faciliteiten (TV, schermen ed), vergadertafel met 8-10 plekken met flexplekken. 
§ Werkplekken belteam; 
§ In de ruimte van het Contactplein en de Bibliotheek zijn diverse klantcorners (ca. 9 stuks) gemaakt. Die 

kunnen zowel door het Contactplein als de bibliotheek gebruikt worden. Klantencorners die nodig zijn 
voor het werken op afspraak moeten beschikbaar blijven voor het Contactplein. Ook anderen uit de 
organisatie of de organisaties van onze partners kunnen gebruik maken de corners, dus bijvoorbeeld 
een gebiedsregisseur met een inwoner, een vrijwilliger met een medewerker, iemand van de GKB of 
WMO met een klant. In de corners kunnen 4 mensen zitten en heeft de medewerker de beschikking 
over een thin client. In de corners is ook opbergruimte voor pennen, stempels en formulieren. Iedere 
corner heeft een alarmknop. Daarnaast is er in iedere klantcorner een aansluiting op de muziek in de 
centrale hal, aan of uit te zetten en met volumeregelaar. Daarnaast moet het in één van de klantcorners 
mogelijk zijn om  een gesprek te kunnen voeren met een tolk op afstand (boxje) of met een 
vertaalsysteem op de computer. 

 
§ ook de gemeentelijke receptiefunctie, die wordt uitgevoerd als een ‘meet en greet’ - punt, bevindt zich 

in de hal en is bedoeld als primair meldpunt voor iedere bezoeker. De balie / ‘meet en greet’ - punt 
heeft drie functies: 
1. Het bieden van een algemeen oriëntatiepunt voor de bezoeker die niet weet waar hij of zij moet zijn; 
2. Een doorverwijspunt; 
3. De functie van snelbalie, waarbij bv. een paspoort / rijbewijs snel kan worden verstrekt, of een 

bepaalde vraag over een gemeentelijke dienst of issue direct wordt afgehandeld. 
4. Melden van bezoek (medewerker moet dan wel goed ingelicht zijn welke bezoekers waar verwacht 

worden. 
 
Overwogen wordt om deze receptiebalie na sluitingstijd te kunnen verwijderen uit oogpunt van flexibel 
gebruik van de centrale ontmoetingsruimte in de avonduren. 
 
De hal zal ook dienen als expositieruimte al dan niet gerelateerd aan de bibliotheek of het Kielzog. Ook 
kunnen zaken van het Historisch Archief of maquettes van ontwikkelingen in Midden-Groningen worden 
tentoongesteld. 
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6.2.1.2. Gebruik Historisch archief (gemeente) 
 
Om de bereikbaarheid te vergroten wordt het historisch archief duidelijk aangegeven d.m.v. bewijzering en 
looproutes. Aan de buitenkant van het gebouw is (net als voor de andere instellingen) ook aangegeven dat 
het Historisch Archief is gehuisvest. In de hal kan de jas opgehangen worden en tassen in een locker 
opgeborgen worden.  
 
De entree naar het Historisch Archief wordt ingericht als tentoonstellingsruimte van het Historisch Archief, 
Vanuit de entree / hal  is meteen duidelijk waar het Historisch Archief zich bevindt en waarvoor men bij het 
archief terecht kan. De aandacht voor het archief wordt ook getrokken door een kleine 
tentoonstellingsruimte / vitrines, die de entree naar het Archief kenmerkt. Het Historisch archief heeft een 
duidelijke relatie met de bibliotheek. Dat uit zich vooral in de bedrijfsvoering en onderlinge samenwerking. 
De fysieke archiefopslag bevindt zich in de kelder en staat in die zin los van zowel bibliotheek als het 
Historisch Archief als instelling. 
 
6.2.1.3. Gebruik Kielzog 
 
De centrale hal heeft naast de algemene ontmoetingsfunctie ook een belangrijke overloopfunctie vanuit 
stichting Kielzog. Het Kielzog zal de hal gedurende de avonduren als entreehal en als foyer gebruiken. Het 
grand-café wordt daarbij ingezet als theatercafé. 
 
Het is aannemelijk dat theaterbezoekers straks ook via de ‘achterkant’ het gebouw betreden, omdat de 
parkeerplaatsen daar naast de deur liggen. Ook de pleinzijde is een belangrijke entree voor bezoekers die 
te voet of met de fiets komen. Theaterbezoekers worden persoonlijk ontvangen en worden eventueel 
doorverwezen naar een kleine ticketbalie, als men nog een kaartje moet kopen.  
 
Voor het theater is het van belang dat de centrale hal voor een theaterbezoek ’s avonds kan worden 
getransformeerd naar een gezellige (foyer)ruimte, die past bij het aantal bezoekers. De ruimte moet dus 
schaalbaar zijn. Bovendien moet de ruimte sfeervol verlicht kunnen worden. Om mobiele podia mogelijk te 
maken, moeten op nader te bepalen plaatsen vloerpotten worden voorzien. 
 
6.2.1.4. Gebruik bibliotheek 
 
De bibliotheek zal direct grenzen aan de centrale hal, waarbij de laagdrempeligheid is gewaarborgd. Als de 
bibliotheek is gesloten en het gebouw als geheel is wel open, moet de bibliotheek af te sluiten zijn. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen met een verschuifbare boekenkast, die eenvoudig voor de entree is te schuiven. 
De bibliotheekbezoeker weet over het algemeen zijn weg goed te vinden. Een separate ontvangstbalie is 
voor de bibliotheek niet nodig. 
 
Bij de bibliotheek 3.0 is het credo ‘verblijven, ontmoeten en ontdekken’ meer dan ooit van toepassing. De 
ontmoetingsfunctie in de centrale hal moet daarom naadloos aansluiten op de rest van de bibliotheek. 
Vanuit de hal moet een prikkeling ontstaan om op ontdekkingsreis te gaan. De bezoeker moet worden 
verleid om verder te willen kijken. Naar de collecties, maar ook naar communities die een podium krijgen. 
 
De leestafel (stamtafel) moet in het overgangsgebied tussen centrale hal en bibliotheek worden neergezet. 
Daarbij moeten gasten die hier zitten, makkelijk vanuit het grand-café bediend kunnen worden. Ook moet 
je in dit overgangsgebied met kleine groepjes (2 tot 4 personen) kunnen zitten (bv. multifunctionele 
cabines). 
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6.2.2. Raadzaal (als multifunctionele ruimte) 

6.2.2.1. De raadzaal als kloppend hart 
 
Het politieke centrum, de raadzaal, is het kloppend hart van de gemeente. Het bestuur is herkenbaar 
aanwezig en aanspreekbaar. Deze vindbaarheid geeft uiting aan de nabije overheid die we willen zijn. In het 
hart van de samenleving om het nauwe contact met inwoners, bedrijven en verenigingen te onderhouden 
en te weten wat er speelt en leeft. Vanuit deze visie kan een minimale ruimtebehoefte geformuleerd 
worden waarin plek moet zijn om individueel te werken, te discussiëren en te besluiten. Uitgangspunt is 
laagdrempeligheid waarbij openheid en transparantie belangrijke voorwaarden zijn. 
 
6.2.2.2. Participeren in de gemeente 
 
Vanuit het democratisch proces bezien is het ontmoeten, het in gesprek zijn met de inwoners een 
belangrijk onderwerp waarvoor ruimte benodigd is. Om het democratische proces te stimuleren en 
laagdrempelig te kunnen laten plaatsvinden worden deze ontmoetingen mogelijk gemaakt in de nabijheid 
van de raadzaal. Voor dit “huiskamermodel’ zijn in principe geen ‘eigen ruimten’ benodigd.  
 
6.2.2.3. Vergaderen in de raadzaal 
 
De visie op de raad zoals weergegeven in de notitie “Uitgangspunten en programma van eisen raad en 
griffie” zijn hoofdrichtlijnen bij de formulering van de uitgangspunten voor de inrichting van de raadzaal en 
opgenomen in dit Programma van Eisen. 
 
Op 3 van de 4 donderdagavonden vindt een commissievergadering of raadsvergadering plaats. Op 1 
donderdagavond is er een beeldvormende avond die op een locatie buiten het gemeentehuis plaatsvindt.  
Dit model kan worden gezien als een groeimodel.  
 
Wanneer op termijn blijkt dat 1 commissievergadering per avond te weinig is, kan er alsnog overgegaan 
worden tot parallelle sessies.  Om het aantal vergaderavonden te beperken, kan ook geopteerd worden om 
op deze avonden ook de Technische Beraden te laten plaatsvinden, parallel aan de commissievergadering.  
Ook is mogelijk afgesproken dat organisaties of belangengroeperingen die graag in contact willen komen 
met de raad zich bijvoorbeeld presenteren tijdens de raadsavonden waarop een commissievergadering 
plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld in de hal van het gemeentehuis plaatsvinden. Raads- en commissieleden 
kunnen zo op een losse manier in contact komen met organisaties en belangengroeperingen. 
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6.2.2.4. Inrichting van de raadzaal 
 
Belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van de raadzaal zijn: 
 
Vanuit publiek belang: 
§ Bereikbaar: toegankelijk: tijdens de vergaderingen is de zaal open; 
§ Controleerbaar: overzichtelijke indeling; 
§ Voorzitten in het belang van publiek: voorzitter en griffier kijken recht op de publieke tribune; 
§ Zichtbaar: 

o aanwezigheid van goed functionerende multimedia; 
o optimale informatievoorziening raad en publiek 
o aanwezigheid van optimale mogelijkheid voor peilen van de opinie van de burger: fysiek en digitaal 

(bv. met behulp van apps); 
§ Ruimte voor ontmoeting tussen raad en belangengroeperingen en/of inwoners; 
Vanuit het belang van het debat: 
§ Bijdragen en beschouwing worden vanaf het spreekgestoelte ingebracht. Interrupties op de betogen 

kunnen plaatsvinden vanaf de interruptieplaats of vanaf de eigen zitplaats. De wijze van debatteren en 
de kwaliteit van een debat dragen bij aan het oordeel van het publiek van de raadsleden en kan 
daardoor effect hebben op het beeld van het publiek van de raadsfracties. Dit betekent voor de 
opstelling dat er een apart spreekgestoelte moet komen waarbij het zicht op de raad en het publiek 
optimaal is. Daarnaast moet rekening gehouden worden met interruptieplaatsen voor de toekomst. 

 
Vanuit het belang van de raad: 
§ De raadsleden moeten elkaar kunnen zien; 
§ De raad moet het publiek kunnen zien; 
§ Overzichtelijke indeling: efficiënte looplijnen; 
§ Goed zicht op presentatiemiddelen; 
§ Oplaadmogelijkheden op de zitplaats; 
§ representatief 
 
Bovenstaande uitgangspunten zouden ingevuld kunnen worden met het Lagerhuismodel. Dit betekent dat 
het raadslid / commissielid die zijn/haar standpunt naar voren wil brengen dit vanachter het 
spreekgestoelte doet. Interrupties kunnen gegeven worden vanaf de zitplaatsen. Wanneer raadsleden / 
commissieleden zich er comfortabel bij voelen kan er in de toekomst mogelijk toe overgegaan worden om 
te interrumperen vanaf een aantal interruptieplaatsen. Daarmee moet in de toekomst rekening worden 
gehouden. 
 
Het lagerhuismodel kent de volgende concrete kenmerken: 
§ Volksvertegenwoordiging op de vloer; 
§ Dynamisch (er gebeurt iets); 
§ Optimaal zicht voor publiek op gezichten; 
§ Debat op verschil van inzichten; 
§ College en raad hebben een eigen positie; 
 
6.2.2.5. Uitstraling en meubilair 
 
De raadzaal heeft een representatieve uitstraling en is bij voorkeur kolomvrij zodat de zichtlijnen optimaal 
zijn. In de raadzaal wordt een klein publieksdeel voor bezoekers opgenomen. Bij een te verwachten grote 
opkomst kan door middel van een te openen wand een vergaderzaal in het vergadercentrum aan de ruimte 
worden toegevoegd die dienst kan doen als aanvullend publieksdeel. De bezoekers nemen plaats op losse 
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stoelen die in een aangrenzende berging kunnen worden opgeborgen. Uitgangspunt is een mobiele en zeer 
flexibele opstelling van het raadsmeubilair. De zaal wordt voor meerdere doeleinden en bijeenkomsten 
gebruikt, onder meer voor trouwerijen. Dat stelt mede hoge eisen aan het meubilair. Het moet 
representatief zijn, maar tegelijk zeer degelijk en relatief ongevoelig voor intensief gebruik en regelmatig 
verplaatsen ervan. 
 
Raadzaal: 
§ In of nabij de kring 

o 33/35 (raadsleden) 1 
o 2 (voorzitter en griffier) 
o Griffiemedewerkers (1 a 2) 
o Bode (1) 
o Wethouders (5/6) 
o Gemeentesecretaris (1) 
o Ruimte voor inspreker (wel/niet zitplaats of via spreekgestoelte) 

§ Publieke tribune 
o Pers 8 
o Ambtelijke ondersteuners 5 
o Publiek 30/40 
o Gereserveerde plaatsen fractieopvolgers / commissieleden (ca. 20) 

 
§ Voorzieningen RAADZAAL én COMMISSIEKAMER 

o Raadzaal is volledig afsluitbaar en geschikt voor een besloten vergadering 
o Wifi (voor raad en ook openbaar toegankelijk wifi) 
o Spreekgestoelte 
o Geluidsinstallatie (draadloos) ca. 45 
o Opname apparatuur (video en audio volgsysteem) 
o Verbindingen voor livestream op internet 
o Opname voor back-up geluid 
o Aparte interruptiemicrofoons (draadloze presentatiemicrofoons) en mogelijke plaatsen (locatie in 

zaal) 
o Beamer/ scherm (of schermen op verschillende plekken voor meekijken publiek, 

raadsleden en voorzitter/griffier) 
o Goed zicht op presentatiemiddelen 
o Goede / efficiënte looplijnen 
o Ringleiding slechthorenden 
o Spreektijden systeem 
o Oplaadmogelijkheden voor ipads en ifoons op de plekken van de raadsleden in de 

kring 
o Representatief 
o Multifunctioneel meubilair waarbij een evenwicht is tussen flexibiliteit en 

functionaliteit 
o Goede verlichting 
o Uitwijkmogelijkheden voor publiek bij punten die veel belangstelling trekken ca. 40 
o Printer en kopieerapparaat in de buurt 
o Werkplek in de buurt van de raadszaal (overleg, stemcommissie etc). 
o Garderobe (publiek: buiten de raadszaal) / raadsleden in de raadszaal 
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§ Tevens bij raadszaal én commissies: Nazit /ontmoetingsruimte 
o Direct bij de raadszaal gelegen 
o Statafels / zitjes 
o Publieksschermen (vergadering te volgen) 
o Wifi 
o Voor nadien: hapje drankje mogelijk (primair op eigen kosten, mogelijk op kosten gemeente 

bij bv afscheid, laatste raad voor de zomer etc.) 
 
Voor de commissies: (kleinere (aparte)2 vergaderruimte) 
 
Algemene vereisten en voorzieningen idem zie raadszaal (publiekstoegankelijk!) 
 

§ In de kring: 
o Zitplaatsen: 33 commissieleden 
o Voorzitter griffier: 2 

 
§ Nabijheid kring: 

o Bode 1 
o Wethouders ca. 3 
o Ambtelijke ondersteuners 3 
o Genodigden 8 

  
§ Publieke tribune 

o Pers 2 
o Overige 20 

 
2 Als er vergaderd wordt op verschillende avonden, kan de raadzaal ook voor een kleinere vergadering 
worden gebruikt. Bij parallelle vergaderingen (zie optie 2) dan kan dat niet. 
 
In het geval van een parallelle bijeenkomst, waarbij twee commissievergaderingen gelijktijdig plaatsvinden 
moet in beide ruimten liveuitzendingen gefaciliteerd worden (van meerdere vergaderingen dus meerdere 
lijnen nodig voor uitzenden en opname). 
 
De onderbouwing van de bezetting en de daarbij horende ruimtebehoefte komt terug in de ruimtestaat. In 
de ontwerpfase wordt nader invulling gegeven aan de opstelling van het meubilair en het inrichtingsplan. 
 
6.2.2.6. Veiligheid in de raadzaal 
 
Om de veiligheid in en rondom de raadzaal te kunnen garanderen worden geen specifieke voorzieningen 
gerealiseerd. In het geval van mogelijke dreiging of molest wordt naar bevindt van zaken gehandeld. Dan 
kunnen gordijnen worden gesloten of kan de vergadering worden geschorst. 
 
6.2.2.7. Gebruik raadzaal door Kielzog 
 
Het Kielzog gaat een deel van zijn voorstellingen en andere bijeenkomsten, die in het verleden in de Kleine 
Zaal plaatsvonden, verplaatsen naar de grote theaterzaal. Hiervoor moeten aanpassingen in de grote 
theaterzaal worden aangebracht. Aangezien de Kleine Zaal ten behoeve van het fase 1 deel al is afgebroken 
wordt momenteel de raadzaal gebruik voor deze activiteiten. De aanpassingen aan de grote zaal moeten 
dan ook worden uitgevoerd vóórdat met de sloopwerkzaamheden van het bestaande gemeentehuis wordt 
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begonnen. In de definitieve, nieuwe situatie, moet de raadzaal kunnen fungeren als koorruimte en als 
overloop vanuit de Kleine Zaal. Dit stelt eisen aan de akoestiek (beperking galm). 
 
6.2.2.8. Gebruik raadzaal door bibliotheek 
 
De bibliotheek heeft regelmatig bijeenkomsten, voorstellingen of bv. een voorleessessie van een (bekende) 
auteur. Ook hiervoor kan de raadzaal worden ingezet, op de momenten dat deze beschikbaar is. Omdat in 
deze ruimte ook grotere groepen kinderen worden ontvangen, moet extra aandacht worden besteed aan 
de akoestiek (nagalm en flutterecho’s) en geluidsisolatie naar aangrenzende ruimten. 

6.2.3. Spreekkamers frontoffice 

In de huidige situatie beschikt de gemeente over 6 ‘eigen’ spreekkamers (inclusief een ondertrouw- en V&H 
kamer) en daarnaast over 3 kamers voor de Gemeentelijke Kredietbank. In totaal zijn er momenteel dus 9 
spreekkamers. 
 
In de nieuwe situatie wordt naast klantcorners (zie 6.2.1.1) twee spreekkamers voorzien voor zaken die 
meer privacy nodig hebben. Daarbij kan het gaan om een gesprek waar de politie bij is betrokken of een 
naturalisatie (meestal meer mensen in een gezin, die allemaal mee komen) De GKB kan gebruik maken van 
de klantcorners of van de spreekkamers. De spreekkamers zijn goed zichtbaar en beschikken ook over een 
alarmknop en een uitgang voor de medewerker. De spreekkamers kunnen ook dienen als overlegplekje 
voor de subteams op de afdeling en is uiteraard ook door anderen te gebruiken. 
 
De materialisering van de spreekkamer is zodanig gekozen dat de privacy van de burger is gewaarborgd. 
Van buitenaf is vast te stellen of de spreekkamer in gebruik is.  

6.2.4. Mediaruimte (mogelijk B&W-kamer) 

In verband met aanwezige media tijden raads- en commissievergaderingen is het raadzaam om een ruimte 
in te richten waar gesprekken met de media kunnen plaatsvinden. Hierbij moet worden gedacht aan: 
§ persconferentie college; 
§ eventuele contacten met de lokale omroep en afspraken die in de toekomst gemaakt kunnen worden 

om bijv. voorafgaand aan de raadsvergadering uitzendingen te verzorgen waarin een voorbeschouwing 
gegeven kan worden op de raads- of commissievergadering; 

§ het verzorgen van eigen uitzendingen van de raad; 
§ persgesprekken na een raads-, commissievergadering of ander bijeenkomsten. 

6.2.5. Grand café / theatercafé / leescafé 

6.2.5.1. Algemene uitgangspunten 
 
Het grand café in al zijn verschillende verschijningsvormen is inmiddels naast de hoofdentree gerealiseerd 
en moet in de toekomst steeds meer flexibel kunnen worden ingedeeld en ingezet voor diverse 
bestemmingen op verschillende momenten. In combinatie met de centrale hal moeten verschillende 
activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals ontmoeten, bijeenkomen, tentoonstellen, eten en drinken. Het 
grand café is separaat buiten openingstijden van het gemeentehuis te gebruiken. Dit betekent dat het 
grand café af te sluiten is van de centrale hal met een representatieve oplossing. Medewerkers kunnen 
gebruik maken van het Grand Café voor hun lunchvoorziening. Daarnaast wordt voorzien in een ruimte die 
flexibel gebruikt kan worden als overleg-/lunchruimte. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur wordt deze ruimte 
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gebruikt als lunchruimte en vindt ook catering plaats vanuit het Grand Café.  Voor de keuken wordt als 
uitgangspunt een professionele keuken gehanteerd. 
 
6.2.5.2. Gebruik Kielzog-medewerkers en burger 
 
Medewerkers die in het gebouw werkzaam zijn, maar ook burgers, kunnen het café gebruiken als 
werkrestaurant. Met draadloze verbindingen kan er worden gewerkt met een laptop of tablet. Daarnaast 
kan er gedurende de werktijden (informeel) overleg plaatsvinden. Ook een externe bezoeker maakt 
desgewenst op dezelfde wijze gebruik van het restaurant. 
 
In de directe nabijheid (centrale hal) van het grand café zullen onder meer de volgende functies worden 
ondergebracht:  
§ open overlegplekken voor 3 - 4 personen 
§ aanlandplekken 
§ informele ontmoetingsplekken/-ruimten. 
 
6.2.5.3. Gebruik Kielzog 
 
Het grand café functioneert in de avonduren als sfeervol theatercafé, waarbij een uitloop mogelijk is naar 
de centrale hal, die getransformeerd kan worden tot een sfeervolle foyer. Vanuit het restaurant wordt in de 
pauzes van voorstellingen de catering verzorgd. Na de voorstelling moeten bezoekers geneigd zijn en zich 
welkom voelen om nog een hapje en drankje te nuttigen. 
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7. Gemeentelijke functies en ruimten 

7.1. Dienstverlening, inrichting contactplein 

Om nieuw te bouwen ruimtes en ruimtebehoefte concreet te maken, schetsen wij hieronder van stap tot 
stap de manier waarop een klant voor het contactplein / gemeentehuis wordt ontvangen, begeleid en 
geholpen. 
 
1. Iedere (gerichte) bezoeker voor het gemeentehuis / contactplein komt daar om op afspraak een dienst / 
product af te nemen en moet vanaf het moment dat hij/zij het gebouw betreedt gastvrij worden ontvangen 
en geholpen. De klant ziet vanaf de toegang naar de centrale hal /  als eerste een herkenbaar ontvangst- / 
informatiepunt. In de buurt daarvan loopt herkenbaar een gastheer / -vrouw die de bezoeker actief 
benadert en vraagt of hij/zij kan helpen. 
 
à benodigde voorziening: een kleine, maar herkenbare stabalie / desk. 
 
2. Bezoekers komen om een dienst of product af te nemen, of hebben een vraag. De meeste vragen kunnen 
door de gastvrouw/-heer worden beantwoord. Voor producten en diensten kan de gastvrouw in het 
systeem zien wie er komt en waarvoor. Dan zijn er vervolgens 2 (een paar?) mogelijkheden. Bezoekers 
komen een fysiek product regelen / afhalen, zoals een paspoort of rijbewijs (A.). Of ze komen voor een 
dienst waarbij ze door een ambtenaar geholpen moeten worden (B). 
 

Ad. A: 
Voor een (nieuw) rijbewijs of paspoort heeft de klant al een afspraak gemaakt. Voor het aanvragen van 
een nieuw document komt de klant in eerste instantie naar het gemeentehuis, waarbij de 
documentaanvraag wordt afgehandeld. Op dat moment is het document nog niet klaar, maar kan na 5 
(?) werkdagen wel worden afgehaald. Het afhalen van een document kan zonder afspraak. 
Voor documentafhandeling en het afhalen ervan, wordt de klant door de gastvrouw naar een snelbalie 
verwezen, die specifiek is bedoeld voor fysieke producten / documenten. De snelbaliemedewerker weet 
(net als de gastvrouw) via het systeem wie er komt en waarvoor en is daar ook op voorbereid. Als er 
meerdere klanten gelijktijdig komen en geholpen moeten worden, moet in de nabijheid van de snelbalie 
een zitje worden voorzien, met 4 zitplaatsen.  
 
à Benodigde voorzieningen: 
1. snel (sta)balie, waarin de benodigde voorzieningen voorhanden zijn, zoals een vingerscan, pin-
apparaat en kluis; 
2. wachtzitje met ca. 4 zitplaatsen (met zicht op de snelbalie) 

 
Ad. B: 
Ook voor niet-productgerelateerde diensten maken klanten vooraf een afspraak. Ook hiervoor geldt dus 
dat ze geregistreerd staan en verwacht worden. Deze bezoeker wordt eveneens door de gastvrouw 
ontvangen en verder geholpen. Om dit type klant verder tot dienst te kunnen zijn, zijn diverse 
contactcorners (zitjes) beschikbaar, waar de klant naar verwezen wordt en plaats kan nemen. De 
ambtenaar die de klant verder helpt, zit er al of komt er vanuit de backoffice naartoe, als de gastvrouw 
heeft gemeld dat de bezoeker is gearriveerd.  
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Omdat (net als bij de snelbalie) het mogelijk is dat de klantcorner nog even bezet is, moeten ook in de 
nabijheid hiervan wachtzitjes worden voorzien, van waaruit de bezoeker door de behandelend 
ambtenaar kan worden opgehaald, danwel van waaruit het voor de bezoeker zichtbaar is wanneer de 
contactcorner vrij komt. Naast de contactcorners is ook nog een spreekkamer beschikbaar voor meer 
privacygevoelige diensten en bv. ondertrouw. In de nabijheid bevindt zich een speelplek voor kinderen, 
die niet verstorend werkt voor wachtende klanten. 
  
à Benodigde voorzieningen: 
1. 9 (half afgesloten) contactcorners, geschikt voor minimaal 4 personen (inclusief ambtenaar), voorzien 
van 230V en data – aansluiting; 
2. 2 afsluitbare spreekkamers 
3. ca. 20 wachtzitjes in nabijheid van en verspreid over contactcorners; 
4. speelplek voor kinderen 

 
3. Zowel passanten als bezoekers voor het contactplein of gemeentehuis, moeten in de centrale hal 
ontvangen kunnen worden met een goed kop koffie. Daarvoor wordt een koffiecorner opgenomen, waar 
de gastvrouw koffie kan tappen en serveren aan bezoekers van het contactplein. Ook zelfbediening door de 
bezoeker moet mogelijk zijn. Op de koffiecorner moet een verrijdbare bar aangesloten kunnen worden, 
zodat deze ’s avonds kan functioneren als (extra) horeca-uitgiftepunt tijdens theatervoorstellingen.  
 
à Benodigde voorzieningen: hoogwaardige pantry, voorzien van koffie-apparaten. Voor de verrijdbare bar 
moet water en afvoer worden voorzien. 

7.2. Ruimtelijke eisen 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de functionele en ruimtelijke verdeling van de 
belangrijkste ruimten. In bijlage 1 is een ruimtestaat opgenomen, waarin de ruimtebehoefte is opgenomen 
voor fase 2. Deze bedraagt bij benadering ca. 8.200 m2 bvo. Bij deze ruimtebehoefte gaan wij uit van onder 
andere een activiteit-gerelateerd kantoorconcept, waarbij iedere medewerker kan beschikken over een 
werkplek, zoals deze zijn gedefinieerd in bijlage 3.  

7.2.1. Verdeling functies 

Op basis van de hoofdverdeling van de specifieke gemeentelijke functies worden de volgende ruimten 
nader omschreven: 
§ het contactplein, 
§ de backoffice; 
§ de ruimten voor bestuur (naast de raadzaal); 
§ het vergadercentrum. 

7.2.2. Beschrijving van de belangrijkste functies en ruimten 

7.2.2.1. Contactplein 
 
Zie beschrijving bij 7.1. Voor de inrichting van de ‘newsroom’ verwijzen wij naar bijlage 7: ‘MEMO Visie op 
de ideale frontoffice van Midden-Groningen’. 
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7.2.2.2. Werkplekken/backoffice 
 
In de backoffice bevinden zich de werkplekken van de medewerkers. Het concept van activiteit 
gerelateerde werkplekken / plaatsonafhankelijk werken wordt daarbij toegepast. De verschillende soorten 
werkplekken zijn te onderscheiden in: 
§ standaard werkplek, bestaande uit open-, privacy- en teamwerkplekken; 
§ CAD-CAM werkplek; 
§ concentratiewerkplek, bestaande uit bibliotheek- en concentratieplekken; 
§ aanlandwerkplek; 
§ belnissen. 
 
In bijlage 2 is de definitie van deze werkplektypen verder uitgewerkt en is aan de hand van foto’s nader 
geduid wat de denkrichting van de invulling is. 
 
Het aantal benodigde werkplekken is aan de orde in par. 5.3. 
 
7.2.2.3. Ruimten voor bestuur 
 
Algemeen 
In het visiedocument dat ten grondslag heeft gelegen aan de ontwerpprincipes van het gebouw staat het 
volgende over het gebouw als centrum voor democratie en bestuur: ‘ 
“In het gemeentehuis spelen zich politieke processen af. Voor veel gemeenten is zichtbare democratie een 
belangrijk gegeven. Dit kan zich bijvoorbeeld vertalen in een van buiten goed zichtbare en transparante 
raadzaal die is voorzien van alle moderne communicatiemiddelen, zoals cameraregistratie en uitzending via 
internet.” 
 
Transparantie betekent niet automatisch dat de raadszaal aan de meest zichtbare buitengevel dient te 
worden gesitueerd en volledig moet worden omringd door glazen gevels en puien. Transparantie kan ook 
worden bereikt door de raadzaal zichtbaar en goed bereikbaar te maken vanuit de plek waar men het 
gemeentehuis binnenkomt: een centrale hal/plein als hart van het toekomstige Huis van de Stad waar 
burgers, bestuur en ambtenaren elkaar ontmoeten.  
 
Transparantie kan ook tot uiting komen in het gebruik van digitale mogelijkheden. De wens van de 
gemeente is de digitale mogelijkheden maximaal te gaan benutten. Net als voor de overige functies in het 
gemeentehuis geldt dat ruimten voor Bestuur en Raad efficiënt gaan worden gebruikt. Het te realiseren 
vergadercentrum kan in de avonduren dienst doen als vergaderruimte voor de fracties en in het verlengde 
daarvan doet de raadzaal ook dienst als trouwzaal en vergaderruimte.  
 
Hieronder beschrijven wij verder de ruimten, specifiek bestemd voor het bestuur: 
§ fractiekamers als onderdeel van het vergadercentrum; 
§ werkruimte voor de griffie; 
§ collegekamer als onderdeel van het vergadercentrum. 
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Fractiekamers (in combinatie met vergadercentrum) 
De fracties maken gebruik van de vergaderkamers in het vergadercentrum. Het vergadercentrum moet om 
die reden 24 uur afzonderlijk bereikbaar zijn, zonder de rest van het gemeentehuis open te moeten stellen. 
Verder zijn de volgende kenmerken van toepassing voor de fractiekamers: 
§ Ca. 9 fractiekamers van verschillende grootte te gebruiken in de avonduren door raadsleden; 
§ In de nabijheid van de (overige) vergaderruimten; 
§ Mogelijkheid kopiëren en printen; 
§ (Koffie)automaat in de nabijheid. 
 
Werkruimte voor griffie 
§ Werkplekken en ontvangstruimten van bestuurders/griffier zijn representatief en uitstralen dat het 

bestuur op de betreffende plek is gehuisvest;  
§ In nabijheid van bestuur (college burgemeester en wethouders en gemeentesecretaris). Bij elkaar 

gesitueerd (dus niet alleen de griffier bij het bestuur en de rest elders); 
§ Kopieer apparaat / printer in nabijheid; 
§ Vaste telefoon op een paar werkplekken met antwoordapparaat mogelijkheid (griffiesecretariaat); 
§ Aparte kamer voor de griffier met vergader mogelijkheid (representatief); 
§ Vindbaarheid van de griffie voor raads- en commissieleden en ambtenaren is essentieel; 
§ Uitgaan van 7 medewerkers; 
§ 24 uurs toegang; dus ook in de avond bij de werkplek kunnen; 
§ Nabijheid bestuurssecretariaat, maar NIET op dezelfde kamer! (Ivm aanloop verschillende bestuurders). 

 
College van Burgemeester & Wethouders 
De burgemeester krijgt een eigen werkkamer. De wethouders krijgen een overlegruimte toegewezen. De 
B&W-kamer krijgt een passende uitstraling. Ontvangst van gasten en eventueel de functie als mediaruimte 
moet hier mogelijk zijn. De ruimte wordt wel onderdeel van het vergadercentrum, zodat deze ook dienst 
kan doen als reguliere vergaderkamer. De B&W-kamer is multifunctioneel, representatief en wordt tevens 
gebruikt voor: 
§ ontvangst van gasten; 
§ vergaderingen van ambtenaren. 

 
Het bestuurssecretariaat wordt gesitueerd in de nabijheid van de bestuursruimten. 
 
7.2.2.4. Vergadercentrum 
 
We gaan er vanuit dat we één vergadercentrum maken, waar vergaderruimten van diverse afmetingen 
worden gerealiseerd en waar mogelijk slim te combineren danwel op te delen zijn. In de vergaderruimten 
binnen het vergadercentrum zijn diverse stoelopstellingen mogelijk, zowel projectieopstelling (bij 
presentaties met gebruik van beamer) als groeperingen van stoelen met tafels. Vanwege de scheidingslijn 
die de spreek- en vergaderruimten vormen tussen het publieke en private deel van het gemeentehuis 
verdient de beveiliging extra aandacht. 
 
Eén vergaderruimte wordt ingericht als calamiteitenruimten (gemeentelijk beleidsteam). Deze ruimte moet 
worden voorzien van de noodzakelijke faciliteiten (onder andere noodnet- en noodstroomaansluiting, 
smartboard en de nodige ICT-faciliteiten). 
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Het vergadercentrum wordt door alle betrokken instellingen gebruikt en de kamers moeten eenvoudig van 
twee tot één kunnen worden samengevoegd. Naast het gebruik als (te reserveren) vergaderplek, zullen ook 
de fracties hiervan gebruik maken in de avonduren (zij krijgen geen specifieke ruimte toegewezen). 
 
Verder moet in de nabijheid een kopieer- / printernis worden voorzien, waar ook een koffie-automaat 
wordt voorzien. 

7.3. Toegankelijkheid 

Het gebouw (zowel het publieke als het niet-publieke deel) en het terrein dienen toegankelijk te zijn voor 
mindervalide medewerkers of bezoekers. Voor het Het Kielzog dient het Internationaal Toegankelijkheids 
Symbool (ITS) te worden behaald. 
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8. Functies en ruimten voor de bibliotheek 

De bibliotheek heeft haar visie beschreven in een ‘schetsontwerp bibliotheek 3.0’; bibliotheek van leren, 
ontmoeten en ontdekken’. De kernfunctie van de bibliotheek beschrijft men daarin als: ‘het levendige hart 
van leren, lezen, ontmoeten en ontdekken.’ Hun streven daarbij is:  
 
‘Het zijn van een maatschappelijk educatieve bibliotheek(functie) waarmee ze bevorderen dat zoveel 
mogelijk inwoners van Hoogezand en de gemeente Midden-Groningen kunnen participeren in onze 
samenleving en zichzelf (blijven) uitdagen om zich te ontwikkelen’.  
 
De bibliotheek is een veelzijdige, verrassende en inspirerende plek. Het is de wereld waar de fantasie en 
verwondering voor kinderen en volwassenen wordt geopend. Er is ruimte om te beleven, voor persoonlijke 
ontwikkeling, elkaar te ontmoeten en met en van elkaar te leren. 
 
De highlights uit de memo worden in dit hoofdstuk beschreven. 

8.1. Verandering en de speerpunten van de bieb 

De bibliotheek verandert en niet zonder reden. Veranderingen in het (bibliotheek)stelsel en veranderingen 
in de wereld om ons heen vragen om een veranderende functie van de bibliotheek. In snel tempo 
digitaliseert de wereld en volgen technologische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in hoog tempo 
op. In het sociaal domein zoekt de bibliotheek naar samenwerking en verbinding om gezamenlijk betekenis 
toe te voegen aan vraagstukken die in toenemende mate een steeds groter maatschappelijk probleem 
vormen, zoals laaggeletterdheid.  
 
De bibliotheek in Hoogezand heeft een breed bereik en speelt daarmee een belangrijke rol bij de 
verspreiding van informatie, kennis en cultuur. De bibliotheek biedt inwoners meer dan alleen boeken en 
draagt met activiteiten en het leggen van verbindingen met andere partijen bij aan gemeentelijke 
beleidsdoelen als de bestrijding van taalachterstand en laaggeletterdheid, digitale vaardigheden, 
mediawijsheid en de bevordering van actief burgerschap en sociale samenhang.  
 
Biblionet Groningen heeft de veranderende functie van de bibliotheek uitgewerkt in vier dragende 
speerpunten:  
• Taal als basis en plezier in lezen  
• Werken aan geletterdheid  
• Meedoen aan de samenleving  
• Leven Lang Leren.  
 
Vanuit deze speerpunten is in Het Kielzog al het Taalhuis ondergebracht waar volwassenen kunnen werken 
aan hun geletterdheid en zijn initiatieven ontwikkeld om digitale basisvaardigheden te ontwikkelen. In het 
fase 2 deel wil de bibliotheek de transformatie van de traditionele uitleenbibliotheek naar een 
maatschappelijke, educatieve bibliotheek verder invulling geven. 
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8.2. Domeinen 

Naast de uitleenfunctie moet de nieuwe bibliotheek aansluiten bij de actuele thema’s als ontmoeting, 
digitale diensten en sociaal domein, waarbij een focus op multifunctionaliteit en samenwerking ontstaat. 
Dat is de nieuwe bibliotheek 3.0. De formule bevat zes nieuwe domeinen: 
• Taal en leren 
• Kunst & Cultuur  
• Lezen & Genieten  
• De Fabriek (o.a. eLAB)  
• De Speelplaats (0-8 jaar)  
• Verhalen & Zo (8-12 jaar)  
 
De stamtafel is darin het hart van ontmoeting en verbinding. 

8.3. Bevolking en doelgroepen 

De gemeente kenmerkt zich door relatief veel laagopgeleide burgers, veel allochtonen en gezinnen van 
waaruit van huis uit niet of weinig wordt gelezen. Voor iedereen, maar juist voor deze kwetsbare groepen 
biedt de bibliotheek zijn diensten en service aan. Bijna een derde van de bevolking van Hoogezand-
Sappemeer is lid van de bibliotheek. In 2016 leenden ze met elkaar ruim 230.000 items (inclusief 
verlengingen ruim 350.000). In 2017 komt het aantal verwachte bezoekers voor het specifieke 
bibliotheekdeel uit op 150.000, hetgeen een aanzienlijk personenstroom per dag betekent. 
 
De doelgroepen schetst de bibliotheek als volgt: 
 
• Kinderen 0-4 en hun ouders (ook baby’s) 
• Kinderen 4-12 en deels hun ouders (deze doelgroep is wellicht kleiner in de toekomst vanwege bijna 
100% bibliotheken op school)  
• Scholieren 12-17  
• Studenten en jong volwassenen 17-27 (kleine doelgroep in onze bibliotheken, maar het moet wel 
aantrekkelijk zijn voor deze doelgroep)  
• Jonge ouders, voornamelijk moeders  
• Laaggeletterden  
• Digitaal laagvaardigen en hun begeleiders/familie etc.  
• Nieuwkomers/statushouders  
• Volwassen (veel)leners  
• Volwassenen: cultuurliefhebbers en breed geïnteresseerden  
• Volwassenen: mensen die het leuk vinden activiteiten bij te wonen/workshops etc.  
• Volwassenen: bezoeker, anderen ontmoeten, krantlezen, koffiedrinken, snuffelen  
• Ouderen (babyboomers)  
• Ouderen (gepensioneerde gezelligheidszoekers) 
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8.4. Het Gronings bibliotheekconcept 

Het Gronings bibliotheekconcept met haar retailformule maakt momenteel een transitie door. De 
vernieuwde maatschappelijke functie van de bibliotheek wordt geïntegreerd in de nieuwe formule van de 
bibliotheek van Leren, Ontmoeten en Ontdekken. Dit moet de bibliotheek weer helemaal van deze tijd 
maken. Doordat processen, inrichting en assortiment op een hedendaagse manier worden afgestemd, is 
het doel om meer bezoekers en meer leden te realiseren. Daarnaast is er sprake van een efficiencyslag, 
doordat meer zaken gezamenlijk georganiseerd en ingekocht kunnen worden. De uitgangspunten voor het 
concept luiden als volgt: 
§ Flexibel  
§ Geschikt in multifunctionele accommodaties/ overloop en integratie met dienstverlening van 

Gemeente en Kielzog en samenwerking met overige partners (Bibliotheek als platform)  
§ Samenhang tussen de verschillende onderdelen  
§ Zoveel mogelijk hergebruik van concept 2.0  retailformule) en aanwezig meubilair  
§ Jeugdafdeling (0-8 en 8-12) verdient opnieuw aandacht mbt uitstraling, presentatie en inventaris  
§ Optimale integratie van de nieuwe, later toegevoegde concepten als Taalhuis en eLab.  
§ Betaalbaar  
§ Modern/eigentijds/fysieke zichtbaarheid en integratie digitale diensten  
§ De programmalijnen uit het strategie zijn zichtbaar (niet letterlijk)  
§ De uitleenfunctie/klassieke bibliotheek is zo lean en mean mogelijk; 
§ Zoveel mogelijk zelfbediening en cashless werken 

8.5. De basisuitgangspunten voor de nieuwe situatie  

8.5.1. Toegankelijk en laagdrempelig 

De bibliotheek is openbaar toegankelijk, dat betekent dat eenieder er binnen mag en moet kunnen komen. 
Hiertoe zijn de buitenkant en de entree herkenbaar, laagdrempelig en uitnodigend. Bezoekers moeten zelf 
hun weg kunnen vinden naar de bibliotheek en in de bibliotheek.  
 
De bevolking van de gemeente Midden-Groningen kent relatief veel laagopgeleide burgers, 
bovengemiddeld veel allochtonen, en veel gezinnen waar van huis uit niet of nauwelijks gelezen wordt en 
waar geen aansluiting is op internet. Juist voor deze burgers is het essentieel dat ze eenvoudig de 
bibliotheek kunnen vinden en durven binnenlopen. 
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8.6. Activiteiten bibliotheek en gerelateerde ruimten 

8.6.1. Service in de bibliotheek 

Bibliotheek 3.0 werkt in de uitlening/fysieke bibliotheek voornamelijk met vrijwillige medewerkers, die de 
rol hebben van gastheer/vrouw. De klant is verder self supporting. Met betrekking tot het fysieke 
uitleenproces is het daarom zo dat de medewerker en de klant zo min mogelijk handelingen moeten 
verrichten en dat er zo veel mogelijk is geautomatiseerd. De uitgangspunten serviceconcept:  
• Uitleen- en inname proces uit elkaar halen; 
• Slimme kasten voor inleveren (we onderzoeken een meer geavanceerde oplossing); 
• Materialen uit “slimme kast” zijn direct weer beschikbaar om geleend te worden (net teruggebracht); 
• Duidelijke plattegrond; 
• Hulpknop klantenservice/paal (we onderzoeken of dit technisch haalbaar is);  
• Cashless (we onderzoeken hoe we de geldstroom ivm printen/kopiëren ondervangen); 
• Ruime openingstijden (aansluitend bij winkeltijden en openingstijden overige partners in Het Kielzog)  
• Gemak  
• Bereikbaarheid/toegankelijkheid  

8.6.2. Inrichting en communicatie: de highlights 

Onderstaande opsomming geeft de uitgangspunten weer voor het ontwerp. 
• Stamtafel/café als centrale ontmoetingsplek, aansluitend functies van de overige partners.  
• Warme uitstraling  
• Jeugdafdeling moet nog aantrekkelijker worden, o.a. met diverse digitale en fysieke speelelementen en 
meer frontale presentatie (we onderzoeken welke digitale speelelementen er zijn en of deze ook 
technisch/financieel uitvoerbaar zijn)  
• Hergebruik van stuk Klassieke bibliotheek inclusief kasten (uitleenfunctie) uit bibliotheek 2.0 
(retailconcept)  
• Groepsontvangsten tussen de boeken mogelijk dmv flexibel soort podium/tribune.  
• Modern/eigentijds gericht op verblijf  
• Minder markttafels voor boeken om ruimte te maken voor andere functies, wel blijven verleiden  
 
Het communicatieconcept wordt ontworpen los van het interieurconcept.  
• Communicatie/signing (pictogrammen?) duidelijk, begrijpelijk, eenvoudig, kort  
• Gericht op zelfbediening (aandacht voor navigatie)  
• Eigentijds/modern  
• Flexibel  
• Praktisch  
• Niet te bescheiden  
• Minder tekst en meer beeld  
• Warm en open  
• Betaalbaar en praktisch toepasbaar  
• Niet alleen boeken 
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8.6.3. Entree 

Het exterieur van het Kielzog is voor de bibliotheek belangrijk wat betreft de laagdrempeligheid en 
herkenbaarheid van het gebouw en vooral van de entree. Het nodigt uit tot binnenlopen. Het is in één 
oogopslag duidelijk dat de bibliotheek er gevestigd is. De bibliotheek moet daarom ook aan de buitenkant 
goed zichtbaar zijn en de openingstijden moeten duidelijk vermeld staan. Er zijn zo min mogelijk drempels 
en de uitstraling is open. Bezoekers vinden zoveel mogelijk zelf hun weg. In Het Kielzog zien we de 
frontoffice van de bibliotheek op één verdieping op een goede zichtlocatie op de begane grond, ook omdat 
veel bezoekers met kleine kinderen en oudere mensen worden ontvangen. Tevens leidt dit tot een 
efficiëntere logistiek en inzet van medewerkers. 

8.6.4. Exposeren 

In de bibliotheek is een flexibele mogelijkheid voor exposities die direct gelieerd zijn aan de collectie en 
activiteiten van de bibliotheek. Deze functie wordt dus gerealiseerd naast een meer algemene 
expositiefunctie in de centrale hal die met en door andere partijen ingericht wordt. 

8.6.5. Raadplegen en verblijven 

De verblijfsfunctie van de bibliotheek voor de individuele bezoeker krijgt – net als in de huidige situatie – in 
de bibliotheekruimte zelf een plek in de vorm van een leestafel en diverse zitjes om de collectie te 
raadplegen, te lezen, te werken, overleggen, internetten, gamen et cetera. De nabij gelegen horecafunctie / 
leescafé is daarbij een belangrijke voorziening.  
 
Een grote leestafel waar het publiek de kranten van de bibliotheek kan lezen, is mogelijk, indien deze zich in 
de buurt van de bibliotheekruimte bevindt. In een gedeelte van dit leescafé is men niet verplicht gebruik te 
maken van de horeca, omdat dit een drempel opwerpt om er te verblijven. Wel noodzakelijk zijn sanitaire 
voorzieningen en een garderobe. Daarnaast hebben alle bezoekers de beschikking over gratis (draadloos) 
internet. 

8.6.6. Inleveren buiten openingsuren 

Als service biedt de bibliotheek voor haar leden de mogelijkheid om ook buiten openingsuren boeken en 
andere materialen in te leveren: 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dit betekent dat er in de buitengevel 
een inleverbus is waar men de materialen in kan stoppen en dat deze aan de binnenkant worden 
opgevangen in een afgesloten ruimte. De inleverbus is in verband met een efficiënte logistiek dichtbij de 
bibliotheek gesitueerd. Voor de inleverbus moet aandacht zijn voor brandvertraging. Deze moet minimaal 
60 minuten zijn, in verband met vandalisme (brandstichting in de inleverbus). 

8.6.7. Deelnemen en beleven 

Bibliotheekintroducties voor schoolklassen en andere groepen vinden (gedeeltelijk) plaats in de 
bibliotheekruimte. Groepsbezoeken vinden zowel tijdens als buiten openingstijden van de bibliotheek 
plaats. Een belangrijk deel hiervan betreft basisschoolklassen van ongeveer 30 kinderen. Om deze 
doelgroep op een goede manier van dienst te zijn, wordt de multifunctionele raadzaal ingezet. Praktisch 
gezien moet de raadzaal daarom in de nabijheid van de bibliotheek liggen, zodat met name kinderen niet te 
ver hoeven lopen, waarmee (geluid)overlast kan ontstaan. Aandacht voor akoestiek (nagalm!) en 
geluidsisolatie is vanuit dit perspectief een belangrijk punt voor de raadzaal. 
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8.6.8. Informatie en inlichtingen  

De medewerkers van Bibliotheek Hoogezand zijn het aanspreekpunt voor bezoekers. Het verstrekken van 
inlichtingen vindt in de gehele bibliotheekruimte plaats. Voor het inschrijven van nieuwe leden en voor 
administratieve handelingen hebben de frontofficemedewerkers de beschikking over infodesks in de 
bibliotheekruimte. In de bibliotheekruimte bevinden zich verder een aantal staplekken met pc’s waar 
bezoekers de catalogus kunnen raadplegen. 

8.6.9. Zoeken, snuffelen in de collectie en laten inspireren 

Bibliotheek Hoogezand heeft in de nieuwe situatie een collectie van 45.000 exemplaren. Binnen het 
Gronings bibliotheekconcept passen er 50 banden per m2 voor wat betreft de collecties voor volwassenen 
en jongeren. Voor de collectie voor kinderen van 0 tot 12 jaar geldt een aantal van 40 banden per m2. 

8.6.10. Digitale bibliotheek 

Onder de noemer ‘Digitale bibliotheek’ vallen alle functionaliteiten waar individuen en groepen gebruik van 
kunnen maken en die een computer behoeven. Het gaat om bijvoorbeeld internetten, het raadplegen van 
digitale bestanden (die exclusief in de bibliotheek beschikbaar zijn), maar ook printen en kopiëren. Er zijn 
twaalf plekken voor pc’s / laptops. De bibliotheek gebruikt deze plekken om individuele bezoekers en 
groepen wegwijs te maken in de digitale wereld. Om de gebruikers te kunnen begeleiden en toezicht te 
houden, zal de Digitale bibliotheek een centrale plek in de bibliotheekruimte krijgen. In de nabijheid is er 
dan de mogelijkheid tot kopiëren/printen. De digitale bibliotheek moet flexibel gebruikt kunnen worden, 
dus ook voor bv. besloten cursussen. Elders in de bibliotheekruimte zijn een aantal individuele werkplekken 
waar bezoekers met een eigen laptop, tablet of smartphone gebruik kunnen maken van het gratis 
draadloos internet.  

8.6.11. Overige eisen en wensen ten aanzien van de frontoffice 

In dit PvE gaan we uit van de toepassing van het Gronings bibliotheekconcept. Dit heeft consequenties voor 
de ruimte, de inrichting en de afwerking van de bibliotheek. Behalve kasten en presentatiesystemen, 
maken ook afbouwelementen als verlichting, vloer, plafond en wanden onderdeel uit van het concept. De 
bibliotheek zorgt zelf voor de losse inrichting van de ruimte. 

8.7. Indeling en inhoud nieuwe domeinen 

De memo van bibliotheek 3.0 beschrijft de gewenste inrichting aan de hand van de in par. 8.2 beschreven 
domeinen. 

8.7.1. Domein Taal en Leren 

Het domein Taal en Leren onderscheidt drie subfuncties: 
- Taalhuis; 
- Cursusruimte 
- Werk- en studieplekken 
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8.7.2. Domein Kunst en Cultuur 

Collectie: Literatuur & cultuur en Groningana  
• 1 mobiele tentoonstellingsunit met panelen  
• 1 Ruimte/tafel of tentomeubel voor ruimtelijke kunst en/of archiefstukken  
• 1 Ruimte om van kinderen en scholen te presenteren  
• capaciteit 50 personen voor lezingen, concerten, voorstellingen, films etc in combinatie met de andere 
partners in het gebouw  

8.7.3. Domein Lezen en Genieten 

• Collectie grootste deel van de huidige werelden Spannend en actief, Liefde en leven, waargebeurd, 
Landen en volken, reizen  
• Loungeplekken (bestaande Kielzog banken en stoelen)  

8.7.4. Domein De Fabriek – E-lab 

Het eLab (zichtbare vertaling van de nieuwe strategie van Biblionet) is ontwikkeld om bij te dragen aan 
deze digitale basiskennis en 21e eeuwse vaardigheden. Het is bedoeld voor iedereen die meer wil leren 
over media en techniek. Met projecten en activiteiten voor jong en oud wordt deze kennis toegepast en 
gedeeld. Zo wordt media en techniek toegankelijk voor iedereen. Het e-lab moet flexibel zijn en het is voor 
alle doelgroepen. We laten in toenemende mate mensen van andere organisaties hier aan de slag gaan met 
workshops etc. Omdat ‘meedoen in de digitale samenleving’, een van de belangrijkste lijnen is van onze 
nieuwe strategie, moet dit goed zichtbaar zijn in de fysieke bibliotheek. Het is een levendige plek, waar 
voortdurend ‘reuring’ moet zijn.  
 
Het ontwerp dat in de huidige vorm speciaal als pilot voor de huidige bibliotheek van Hoogezand is 
gemaakt, kan hergebruikt worden in bibliotheek 3.0  
 
In dit domein komen:  
• 12 werkplekken (tafels uit het bestaande concept)  
• 12 krukjes (uit het concept)  
• 3 lage zitplekken (bankjes)  
• Speel- en werkmaterialen zoals robots  
• 3 3D-printers  
• Laser cutter  
• 1 of 2 opbergkasten (transparant, zodat de materialen zichtbaar zijn, maar wel afsluitbaar en gemakkelijk 
te pakken voor de medewerkers)  
• Geel buizenstelsel aan het plafond (?)  
• Uitzoeken ‘Mediabar’ voor de e-books hulp/spreekuur en zichtbaarheid e-books in de fysieke ruimte 
http://www.invorm.info/wp-content/uploads/2013/07/MobieleMediabarInVorm.pdf (wel 
bestickering/signing aanpassen, want dit is niet de uitstraling die we willen hebben). Desgewenst kan deze 
ook elders geplaatst worden omdat het een mobiele kast is. Overigens ook verwijzing naar e-books in de 
reguliere collectie.  
• Mobiel oplaadpunt  
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Daarnaast komen de volgende materialen in dit domein:  
• Collectie passende tijdschriften en boeken, waaronder Techniek en transport  
• Huidige collectie Young (12-18 jaar)  
• Collectie dvd’s (volwassenen, jeugd) Frontaal, of browse  
• Collectie games  

8.7.5. Domein De Speelplaats 

• Collectie 0-8 jaar  
• Boekstart meubel  
• Voorleesstoel  
• Speelse zit/ligelementen voor kinderen  
• Digitaal speelelement  
• Fysiek speelelement  

8.7.6. Domein Verhalen en zo 

• Collectie 8-12 jaar (boeken en tijdschriften)  
• Meubel voor collectie Makkelijk Lezen (frontale plaatsing)  
• Speelse zitelementen voor kinderen 

8.8. Backofficefuncties 

De serviceorganisatie van Biblionet Groningen verzorgt een groot deel van de backoffice activiteiten voor 
alle bibliotheken in de provincie Groningen. Bibliotheek Hoogezand neemt verschillende diensten af van de 
serviceorganisatie, zoals personeelszaken, ICT, transport, financiën, marketing en catalogusbeheer. Behalve 
deze provinciebrede backofficetaken zijn er ook een aantal werkzaamheden die door de lokale backoffice 
van Bibliotheek Hoogezand worden uitgevoerd. Het gaat om ondersteuning van de uitvoering van de 
programmalijnen. Om deze functies lokaal te kunnen uitoefenen, is ruimte nodig in de bibliotheek zelf. 

8.8.1. Werkplekken 

Gezien de huidige bezettingsgraad van de werkplekken en door invoering van aspecten van het nieuwe 
werken verwacht de bibliotheek dertien werkplekken nodig te hebben. 
 
Van het totaal aantal werkplekken zijn twee plekken ingericht als taakgerichte werkplekken voor het 
verwerken van boeken en andere materialen. Situering hiervan in de nabijheid van de publieksomgeving. 
Daarnaast betekent dit extra veel bureauruimte, met een scanner en speciaal ingerichte pc en ruimte bij 
het bureau voor boekenkarren. 

8.8.2. Vergaderen  

Op momenten heeft de bibliotheek vergaderingen met maximaal 30 personen. Hiervoor zal één van de 
kamers in het vergadercentrum worden ingezet. 
 
 
 



   

Fase 2 – uitbreiding Kielzog – fase 2 - Gemeente Midden Groningen pagina 40 van 52 
�Versie 10� juni 2018 buro Anderz 

8.8.3. Overige (facilitaire) functies / serverruimte 

Facilitaire functies, zoals toiletten, opslag en expeditie, serverruimte en een personeelsruimte worden 
gezamenlijk in Het Kielzog ondergebracht en gebruikt. Voor alle gebruikers wordt één serverruimte 
voorzien. Op nader te bepalen plekken worden patchruimten voorzien, van waaruit gemeentehuis, 
bibliotheek en theater / Kunstencentrum bediend worden. 
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9. Functies en ruimten voor stichting Kielzog 

9.1. Ontwikkelingen Kielzog 

9.1.1. Dienstenaanbod 

Stichting Kielzog biedt naast een professionele theaterprogrammering (ca. 80 voorstellingen per jaar) volop 
mogelijkheden voor amateurgezelschappen. Het kunstencentrum staat hierbij centraal en biedt een breed 
scala aan cursussen op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater. Hiertoe wordt nauw 
samengewerkt met het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

9.1.2. De verbinding van de muziekschool 

De benedengang van de muziekschool moet een eigen uitstraling krijgen en daarbij logisch aansluiten op de 
bovenetage. 

9.2. Ruimtelijke eisen 

Binnen het project Het Kielzog blijft het theater/kunstencentrum en het Grand Café voor het grootste deel 
in stand. Om het één integraal geheel te maken, zowel functioneel alsmede esthetisch, zullen aanpassingen 
(zo gering mogelijk) aan de ‘randen’ van het huidige gebouw nodig zijn. De ruimtebehoefte verandert 
echter niet sterk ten opzichte van de huidige situatie.  
 
De functies van Stichting Kielzog die aan de Thorbeckelaan waren gehuisvest (dans en beeldend) zijn 
verhuisd naar de Kalkwijck. Deze worden niet meegenomen in de ruimtebehoefte voor Het Kielzog.  
 
De ruimten die gezamenlijk gebruikt worden staan beschreven in hoofdstuk 6. Na de realisatie van fase 1 is 
als tussenstap afgesproken dat de activiteiten die in het verleden plaatsvonden in De Kleine Zaal in de 
bestaande raadszaal van de gemeente Hoogezand-Sappemeer plaats zouden vinden. Inmiddels is besloten 
om een kleine zaal in de grote zaal te realiseren. 
 
Voor de primaire Kielzogfuncties en de omvang ervan verwijzen wij naar de ruimtestaat in bijlage 1. 
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10. Duurzaamheid 

10.1. Uitgangspunten voor duurzaamheid en circulair bouwen 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om toepassing van duurzaamheidaspecten. Zeker 
gezien de huidige maatschappelijke discussie rondom het terugdringen van de gaswinning in het 
‘Groningerveld’ en de daaraan gekoppelde aanstaande energietransitie. Midden-Groningen ligt midden in 
dit gaswinningsgebied en ondervindt er dan ook de nadelige gevolgen van. Bij de realisatie van 
gemeentelijke huisvesting staat duurzaamheid dan ook hoog in het vaandel.  
 
Ook bij de realisatie van fase 2 van Het Kielzog willen we dit laten zien. In fase 1 zijn nog installaties 
opgenomen die afhankelijk zijn van aardgas. Het uitgangspunt voor fase 2 is dat geen gebruik meer 
gemaakt wordt van ‘niet hernieuwbare bronnen’ en dat BENG de norm wordt (zie par. 10.2.1). Voor de 
warmtevoorziening wordt aangesloten op het Warmtenet zoals dit ook al voor fase 1 is gerealiseerd. Fase 2 
hoeft echter niet per definitie het meest duurzame gebouw van Nederland te worden, met de daarbij 
horende extra investeringen. Een goede isolatie van het gebouw is daarbij van belang om de energievraag 
in de winter te beperken en kunstmatige koeling in de zomer eveneens te beperken. Comfort, goede 
ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn hierbij belangrijke factoren. Voor het opwekken van energie 
wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte. 
 
Duurzaamheid heeft in de ogen van betrokkenen met name ook betrekking op toekomstbestendigheid van 
het gebouw en zijn directe omgeving. Maximale energiezuinigheid is daarbij een vanzelfsprekende en 
absolute voorwaarde.  
 
 In concrete zin vertalen wij duurzaamheid voor het nieuwe gemeentehuis als volgt. 
 
§ Ga uit van een gasloos gebouw; 
§ Bouw een flexibel gebouw; 
§ Bouw een slim gebouw: oriënteer het gebouw dusdanig op de kavel dat het in de winter minimaal 

hoeft te worden verwarmd en in de zomer beperkt gekoeld; 
§ Daarnaast moeten de aanwezige gebouwinstallaties eenvoudig kunnen worden bediend, zodanig dat 

de mogelijkheden van de installaties effectief worden benut; 
§ Het binnenklimaat moet eenvoudig regelbaar zijn, mede afhankelijk van weersomstandigheden en 

bezettingsgraad; 
§ Ontwerp een architectonisch verantwoord gebouw vanuit de overtuiging dat passende tijdloze 

architectuur lang meegaat en zelfs steeds mooier wordt. Ook hier geldt: bouw een monument voor de 
toekomst. Dit geldt voor het gebouw, maar ook voor de directe omgeving; 

§ Onderzoek pragmatische toepassingsmogelijkheden voor circulair bouwen of inrichten. Kijk daarbij 
naar mogelijk her te gebruiken materialen van het huidige gebouw en houdt bij het ontwerp van het 
nieuwe gebouw (en inrichting) eveneens rekening met het mogelijke hergebruik van materialen;  

§ Zorg voor een inspirerende omgeving voor de gebruiker (bezoeker, ambtenaar en bestuurder); 
Dit komt tot uitdrukking in veel daglicht, ruimtelijkheid, contact met buiten (te openen ramen) en een 
hoog thermisch comfort. 
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10.2. Kwantitatieve eisen Duurzaam Bouwen 

10.2.1. Bijna Energie Neutraal (BENG) 

Voor alle nieuwbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen 
voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame 
groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Dit is derhalve ook de norm voor de nieuwbouw van ‘Het Kielzog’. 

10.2.2. Aanvullende ambitie Duurzaam Bouwen 

Tijdens de ontwerpfase wordt de haalbaarheid van de meerinvestering onderzocht om de doelstelling van 
een volledig energieneutraal gebouw te benaderen of te realiseren. 

10.3. Flexibiliteit 

Toekomstige veranderingen in aard en omvang van de werkzaamheden stellen andere ruimtelijke eisen.  
De functionele levensduur van het gemeentehuis kan worden verlengd, wanneer op een juiste wijze 
rekening wordt gehouden met flexibiliteit. Te onderscheiden zijn veranderende eisen aan het gebouw 
betreffende volume, indeling en functie. 

10.3.1. Gebouwflexibiliteit 

Het nieuwe gebouw moet flexibel zijn; het moet dusdanig worden ontworpen dat onderdelen zijn af te 
stoten/onder te verhuren. Of maak het gebouw juist relatief eenvoudig uitbreidbaar, door de 
draagconstructie te verzwaren op die plaatsen waar opbouwen mogelijk is. Daarnaast kun je ook denken 
aan een braakliggende zone waar je in de toekomst in de stijl van het te bouwen gemeentehuis een 
uitbreiding realiseert. Dit betekent dat je vroegtijdig na moet denken over de positie van het gebouw op de 
kavel.  

10.3.2. Indelingsflexibiliteit 

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. De omgevingseisen veranderen vaak mee. Een hoge 
indelingsflexibiliteit draagt ertoe bij dat deze veranderingen met weinig inspanning, tegen lage kosten en 
op eenvoudige wijze, binnen het gebouw kunnen worden doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: 
§ zorg er voor dat in de frontoffice makkelijk balies of spreekkamers kunnen worden bijgeplaatst of 

afgestoten, of een andere functie kunnen krijgen. Tot slot moet het een uitgangspunt zijn om functies 
of ruimten zonder ingrijpende wijzigingen multi-inzetbaar te maken. Dit geldt voor de 
bestuurlijke/representatieve onderdelen, maar ook voor de publieksfuncties; 

§ verplaatsbare scheidingswanden met uniforme gevelaansluitingen; 
§ bandrasterplafonds met een op de hoofdfuncties afgestemde modulering, waarin opgenomen de 

technische infrastructuur (klimaat, verlichting, veiligheid en dergelijke). Uitgangspunt: 1,80 m1 
evenwijdig aan de gevel en 0,9 m1 haaks op de gevel; 

§ uniforme detailleringen; 
§ voldoende fijnmazige bedienings- en aansluitmogelijkheden in de vorm van bijvoorbeeld vloer- en/of 

wandgoten (een en ander ter voorkoming van snoeren over de grond); 
§ alle apparatuur die de installaties in de kantoren bestuurd of voedt aanbrengen in de centrale gangen 

in de verlaagde plafonds. Indien er werkzaamheden/wijzigingen/onderhoud aan de installaties dient 
plaats te vinden, moet dit zodanig kunnen gebeuren dat dit vanaf de gangen kan geschieden zonder 
verstoring van de werkplekken op de kantoren. 
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Vanwege de vereiste flexibele kantoorinrichting is in de backoffice een fijnmazige modulering vereist, zodat 
een optimale indelingsflexibiliteit wordt verkregen. Met dien verstande dat de hiervoor benodigde 
voorzieningen binnen de financiële mogelijkheden van het project moeten passen. Toepassing van 
bijvoorbeeld een geluidsisolerend plafond met bandrasters biedt optimale flexibiliteit, maar zal naar 
verwachting kostenverhogend zijn. Tijdens de ontwerpfase moet nadere afweging van de voorzieningen 
plaatsvinden. 
 
In de frontoffice is eveneens indelingsflexibiliteit vereist, onder andere gericht op het bijplaatsen of 
verwijderen van balies en spreekkamers. Hierbij wordt niet uitgegaan van een modulaire opbouw, echter er 
moet wel worden gedacht aan voorbereiding van extra E- en datavoorzieningen en overcapaciteit en 
uitbreidbaarheid van de installaties. Door de ligging nabij het vergadercentrum kan al voor een groot deel 
aan deze eis worden voldaan. 

10.3.3. Functieflexibiliteit 

Functieflexibiliteit is het creëren van mogelijkheden om bepaalde ruimten voor andere en/of meerdere 
functies te gebruiken dan in eerste instantie is voorzien (zonder ingrijpende wijzigingen). Bij het op een 
eenvoudige manier verrichten van wijzigingen is het van belang: 
§ dat de kosten van aanpassingen beperkt blijven; 
§ dat verstoring van de bedrijfsvoering wordt geminimaliseerd. 
Flexibiliteit in deze vorm is gewenst voor zowel het bestuurlijk/representatieve deel, als voor het 
publieksdeel van het programma. 
 
Tijdens de ontwerpfase zal de mate van flexibiliteit nader worden uitgewerkt. Hierbij zal een goede 
afweging moeten worden gemaakt tussen de mate van flexibiliteit in relatie tot de meerinvestering die 
hiervoor nodig is. Wij merken hierbij op dat het gekozen werkplekconcept dusdanig flexibel is dat de 
beschreven indelingsflexibiliteit minder noodzakelijk is. 
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11. Technische kwaliteitseisen 

In dit hoofdstuk zijn globaal, voor de belangrijkste functies, de technische kwaliteitseisen omschreven. Het 
betreft de eisen op het gebied van:� 
§ Constructie 
§ stedenbouwfysisch comfort  
§ thermisch en hygrisch comfort  
§ ventilatie 
§ kunst- en daglicht 
§ akoestiek en geluidsisolatie 
§ brandveiligheid  
§ installatietechnische voorzieningen; 
§ archiefwet 
 
De genoemde prestatie-eisen zijn onlosmakelijk verbonden met de DuBo-ambities, zie hoofdstuk 10. De in 
deze tekst vermelde kwaliteitseisen zullen moeten worden gerealiseerd door middel van bouwkundige 
en/of installatietechnische voorzieningen. De architect en de adviseurs moeten heldere, inzichtelijke en 
integrale afwegingen maken voor de bedachte ontwerpoplossingen als het gaat om de aspecten 
energiebesparing, beperking onderhoudskosten, DuBo, welzijn en comfort, architectuur en dergelijke. 
Ontwerpbeslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd.  

11.1. Constructie 

11.1.1. Draagconstructie  

De hoofddraagconstructie mag geen belemmering vormen voor de vrije indeelbaarheid van ruimten. Bij het 
constructief ontwerp van de nieuwbouw moet rekening worden gehouden met de toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door het zwaarder uitvoeren van de draagconstructie en de 
dakdelen in verband met een eventuele enkel laags opbouw (optioneel).  

11.1.2. Vrije hoogte  

De vrije hoogte (bovenzijde vloer tot onderzijde plafond) in de verblijfsruimten moet minimaal 2,70 m1 
bedragen. In de centrale publiekshal moet de vrije hoogte in verhouding zijn met de oppervlakte en de 
functie van de ruimten. Uitgangspunt minimaal 3,50 m1 of het toepassen van vides.  
 
Aanvullend uitgangspunt is een minimale hoogte (bovenzijde afgewerkte vloer tot aan onderzijde 
bovengelegen constructievloer) van 3,3 m1 voor de verblijfsruimten. 

11.1.3. Constructiehoogte  

De constructiehoogte moet zodanig zijn dat de geëiste vrije hoogte in samenhang met de voor de 
installaties benodigde hoogte kan worden gerealiseerd. Bij het bepalen van de vereiste constructiehoogte 
en de vereiste hoogte (boven het plafond) voor de installaties moeten de architect en de adviseurs zorg 
dragen voor een optimaal ontwerp van gebouw, constructie en installatie, waarbij de functionele eisen en 
de totaalkosten dienen te worden afgewogen. Daarbij moet een logische aansluiting van gebouw en 
installaties van fase 2 op fase 1 mogelijk zijn. Peil en verdiepingshoogte verdient in dat opzicht de nodige 
aandacht. 
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Ten aanzien van de benodigde hoogte boven de plafonds voor de installaties wordt met name aandacht 
gevraagd voor voldoende uitbreidingsmogelijkheden en de bereikbaarheid in het kader van beheer en 
onderhoud in de toekomst. Ten opzichte van de benodigde ruimte voor de installaties wordt een overmaat 
van 10 cm hoogte gevraagd, waarbij in principe minimaal 0,60 m1 netto vrije ruimte benodigd is voor de 
installaties ter plaatse van verblijfsruimten.  

11.1.4. Vloerbelasting  

In basis moet voor de aan te houden vloerbelasting worden uitgegaan van het Bouwbesluit, echter met 
inachtneming van de flexibiliteiteisen.  
 
Voor onder andere computerruimten, technische ruimten, archiefruimten en ruimten waar bijvoorbeeld de 
UPS, paternosterkasten, dossierkasten en archiefstellingen worden geplaatst, gelden nader te bepalen 
zwaardere eisen ten aanzien van de vloerbelasting (voorlopig aan te houden 10 kN/m2). Dit geldt ook voor 
de kluisruimte(n) waar moet worden gerekend op een hogere belasting in verband met de zwaarder 
uitgevoerde wanden en de kluiskasten.  
 
Bij latere aanpassingen/herindelingen van het gebouw moet het mogelijk zijn nieuwe sparingen (maximaal 
200 x 200 mm) in de vloer aan te brengen zonder dat deze het draagvermogen van de vloer aantasten.  

11.1.5. Overige uitgangspunten  

In verband met de gewenste vrije indeelbaarheid:  
§ dient het aantal kolommen binnen het fno zoveel mogelijk te worden beperkt. Dus een dragende 

functie van de binnenwanden zoveel mogelijk vermijden; 
§ dienen de plafonds bij indelingswijzigingen eenvoudig te kunnen worden aangepast; � 
§ dienen de installaties boven het plafond goed bereikbaar te zijn; � 
§ dient de draagconstructie in de publiekshal geen visuele belemmering te zijn voor zowel de bezoekers, 

de medewerkers als voor de beveiliging. � 

11.2. Stedenbouwfysisch comfort 

11.2.1. Hinderlijke zonreflecties  

Het gebouw mag geen hinderlijke zonreflecties veroorzaken naar de omgeving of naar andere delen van 
het gebouw. De beglazing van het gebouw mag aan de buitenzijde een lichtreflectiefactor (LRbu) bezitten 
van ten hoogste 0,15.  

11.2.2. Geluidsafstraling naar omgeving  

Hinderlijk geluid voor de gevels van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van het gebouw moet 
worden beperkt door maatregelen aan de bron tijdens het gebruik van het gebouw. Onder andere door 
toepassing van geluidsarme apparatuur en eventuele bouwkundige afscherming. Het gaat hierbij met name 
om geluid afkomstig van installaties (bijvoorbeeld warmtepomp). Uitgangspunten zijn de vigerende 
wettelijke eisen (onder andere gemeentelijke bouwverordening, wet milieubeheer en activiteitenbesluit). 
Nadere uitwerking tijdens de ontwerpfase.  
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11.3. Thermisch en hygrisch comfort 

In het gebouw moet het thermisch en hygrisch binnenklimaat zodanig zijn dat de aan de ruimte 
toebedeelde functies optimaal kunnen worden uitgevoerd. Om een goed binnenklimaat te realiseren, dient 
een goed samenspel tussen gebouw, gebouwinstallaties, regeling en inrichting plaats te vinden.�Hiertoe 
worden gedurende de zomerperiode onder andere nadere eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare 
ruimtetemperatuur en in het stookseizoen aan de minimaal toelaatbare ruimtetemperatuur. 
 
Door het multifunctionele karakter van het gebouw moet een eenvoudige en flexibele instelbaarheid van 
de klimaatinstallatie door gebruikers mogelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld en met name voor het gebruik 
door het Kielzog in de avonduren van de centrale hal, die dan in een sfeervolle foyer getransformeerd 
wordt. 

11.3.1. Minimum temperatuur  

Voor alle verblijfsruimten in het gebouw geldt een minimale operatieve temperatuur van 20oC.�Om aan de 
gestelde eisen voor zowel temperatuur als energiezuinigheid te voldoen, dient er zoveel mogelijk gebruik te 
worden gemaakt van bouwkundige voorzieningen, zoals goede thermische isolatie en 
hoogrendementsbeglazing. 

11.3.2. Maximum temperatuur  

Voor alle verblijfsruimten wordt uitgegaan van actieve koeling, met dien verstande dat bij hoge 
buitentemperaturen, de binnentemperatuur beperkt mag oplopen.  
 
Hieraan wordt de volgende grens gesteld: de zogenaamde Predicted Mean Vote (PMV) dient tussen -0,5 en 
+0,5 te liggen met een overschrijding van maximaal 150 weeguren. Over het algemeen betekent dit dat de 
temperatuur in de zomerperiode niet meer dan 150 gewogen uren per jaar hoger mag zijn dan�25oC. In 
aanvulling op deze eis wordt gesteld dat de temperatuur nooit hoger dan 28oC mag zijn.  
Met 'gewogen uren' wordt bedoeld dat hoe groter de overschrijding van de 25oC-grens, hoe zwaarder dit 
telt.  
 
De genoemde eis geldt voor het merendeel van de verblijfsruimten in het gebouw. Er moet worden 
gestreefd naar een zo laag mogelijke koelbehoefte door beperking van de externe warmtelast door middel 
van bouwkundige voorzieningen, zoals de toepassing van zonwerende voorzieningen en door gebruik van 
de gebouwmassa (accumulatie). In het algemeen moeten verblijfsruimten zijn voorzien van individuele 
temperatuurregeling. Een en ander dient te worden afgestemd met het werkplekconcept. In het 
stookseizoen geldt een regelbaarheid van +/- 3 K. In het koelseizoen, bij toepassing van mechanische 
koeling, geldt een maximale regelbaarheid tot -3 K. De mate van regelbaarheid vermindert bij oplopende 
buitentemperatuur, afhankelijk van de beschikbare koelcapaciteit van de installatie.  
 
De minimaal en maximaal toelaatbare temperatuur in de verkeersruimten mag niet meer dan 2 K afwijken 
van de omliggende verblijfsruimten. 
 
Bij open kantoorruimten, waarvan sprake is bij activiteitgerelateerd werken, moet temperatuurregeling in 
zones mogelijk zijn. De betreffende zones en regelbaarheid ervan worden in het installatieontwerp 
geïntegreerd. 
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11.3.3. Relatieve vochtigheid  

In de verblijfsruimten geldt dat de relatieve vochtigheid zich tussen de 35% en 65% moet bevinden.�Deze 
norm mag gedurende 5% van de werktijd worden onder- c.q. overschreden. Het streven is om dit zonder 
actieve luchtbevochtiging te realiseren. De toegestane relatieve vochtigheid in de computerruimte zal in 
nader overleg worden bepaald.  

11.4. Ventilatie 

Een gezond leefklimaat in het gebouw is een belangrijk aandachtspunt. Bijzondere aandacht is vereist voor 
de kwaliteit van de binnenlucht, die gedurende de gebruiksduur van het gebouw goed moet zijn en blijven. 
Het ontwerp moet zodanig zijn dat onderhoud en schoonmaak van luchtkanalen kan worden beperkt, maar 
ook goed mogelijk is. De wijze van ventileren dient zodanig te zijn dat een goede doorspoeling van de 
ruimte is gegarandeerd, waarbij tevens aandacht dient te worden besteed aan een goede luchtafvoer van 
de ruimten.  
 
Het gebouw moet zijn voorzien van te openen ramen per stramien/ruimte.  
 
De luchtsnelheden in de leefzone dienen te voldoen aan de maximale toelaatbare waarden conform de 
vigerende NEN-norm. Een en ander als functie van de luchttemperatuur en de turbulentie intensiteit. 
Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de balies, waarbij het potentiële risico op tochtklachten vanwege de 
vaak open verbinding met de publiekshal en de hoofdentree groot is. Balies die deel uitmaken van of 
grenzen aan een verkeersruimte moeten worden beschouwd als een verblijfsruimte. 
 
Het mechanische toevoerdebiet voor verblijfsruimten bedraagt:  
§ Kantoorfunctie:     >= 5 m3 /h m2 
§ Vergaderfunctie:     >= 16 m3 /h m2 
 
De mechanische afvoerventilatie heeft voor niet-verblijfsruimten daarnaast de volgende capaciteit per 
ruimte:  
§ werkkasten :     >= 25 m3 /h m2 
§ toiletten:      >= 50 m3 /h m2 
§ doucheruimte:     >= 75 m3 /h m2 
§ alle niet genoemde niet-verblijfsruimten:  >= 5 m3 /h m2 
§ verkeersruimten (gangen, hallen, trappenhuizen en dergelijke) hebben een geklimatiseerde 

toevoerventilatie, capaciteit: minimaal enkelvoudig. � 
 
De hoeveelheid verse lucht in de leefzone is afhankelijk van het gebruik en de intensiteit waarbij minimaal 
dient te worden gerekend met 50 m3/h per persoon. Voor het project is flexibele indeelbaarheid het 
uitgangspunt. Om zorg te dragen voor een flexibel gebruik zal de ventilatie-installatie hierop moeten zijn 
uitgelegd en dient door de adviseur voor de daarvoor in aanmerking komende bouwlagen/bouwdelen te 
worden voorzien van 20% overcapaciteit, teneinde eventuele functiewijzigingen op te kunnen vangen. 
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11.5. Dag- en kunstlicht 

11.5.1. Daglicht 

Uitgangspunt is het beperken van energiegebruik (voor kunstverlichting en koeling) en het creëren van een 
optimale werkomgeving door optimalisatie van daglichttoetreding, bijvoorbeeld door realisatie van 
daglichttoetreding via 2 kantoorzijden. Het streven is dat, ongeacht waar je bent, er vanuit iedere 
verblijfsruimte altijd contact met buiten zal zijn. 
 
In verblijfsruimten moeten, ten behoeve van uitzicht, de daglichtopeningen op ooghoogte aanwezig zijn, 
zowel in zittende als staande positie (onderkant van de daglichtopening op 0,7 m hoogte van de vloer of 
lager). In de publieke ruimten is de lichttoetreding een belangrijk aandachtspunt. Daarbij wordt het 
standpunt van de burger/gebruiker ingenomen. Bij toepassing van zonwerende beglazing dient de 
lichttoetredingsfactor (LTA) minimaal 0,6 te bedragen. In de verblijfsruimten moet binnenlichtwering 
worden voorzien, waarmee wordt voldaan aan de Arbo-regelgeving. 

11.5.2. Kunstlicht 

Voor de verlichtingssterkte zijn de reguliere normen van toepassing, met dien verstande dat in de 
verkeersruimten een lager niveau kan worden aangehouden, zie de onderstaande tabel.  
 

Ruimte  Standaard verlichtingssterkte min. waarde inclusief 
veroudering Lux  

Kantoren  500  
Spreekkamers  400  
Vergaderruimten  400  
Verkeersruimten  200  
Entree  200  
Toiletten/pantry/garderobes  200  
Technische ruimten  250  

Tabel 1. Specifieke eisen per ruimte  

De gelijkmatigheid, luminantieverhoudingen, kleurtemperatuur en kleurweergave-index moeten voldoen 
aan NEN-EN-12464-1 
 
Door het in een lichte kleur uitvoeren van het plafond en de wanden kan met minder verlichtingsarmaturen 
hetzelfde kunstverlichtingsniveau als met donkere wanden worden gehaald. Hierdoor wordt op eenvoudige 
wijze energie bespaard. Een en ander door de architect en de adviseurs te adviseren. In ruimten waar dia- 
en videopresentaties worden gehouden, dient de verlichting dimbaar en in verschillende niveaus 
schakelbaar te zijn. 
 
De verlichting in verkeers- en centrale ruimtes moet centraal bediend kunnen worden. Voor de overige 
ruimten geldt dat bewegingssensoren worden toegepast. 
 
Tijdens de ontwerpfase moet de adviseur met een gemotiveerd advies komen voor de keuze tussen een 
algemeen verlichtingsniveau voor de gehele verblijfsruimte of een lager algemeen verlichtingsniveau 
aangevuld met werkplekverlichting. Een en ander in verband met de doelstellingen ten aanzien van 
energiebesparing en flexibiliteit. Er zijn representatieve ruimten die naast basisverlichting ook van 
aanvullende sfeerverlichting worden voorzien.  
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In de centrale hal moet de verlichting traploos en eenvoudig instelbaar / dimbaar zijn. Dit in verband met 
de transformatie van functionele centrale hal overdag naar een sfeervolle foyer in de avonduren. 
 
In verband met de sociale veiligheid rondom het gebouw, moet worden voorzien in buitenverlichting die 
het gebouw voldoende aanstraalt en donkere plekken voorkomt. Het verlichtingsniveau moet voldoende 
zijn voor camerabeveiliging.  

11.6. Akoestiek en geluidsisolatie 

11.6.1. Nagalmtijd 

De akoestiek van ruimten wordt voor een groot deel bepaald aan de hand van de nagalmtijd. Vooral in 
grote ruimten is het moeilijk de gewenste nagalmtijd te bereiken en dient derhalve specifieke aandacht aan 
deze nagalm te worden gegeven. In de ruimten moeten voldoende geluidsabsorberende materialen 
worden toegepast in de vorm van bijvoorbeeld akoestische plafonds.  
 
In de onderstaande tabel is voor een aantal veel voorkomende ruimten de gewenste bandbreedte voor de 
nagalmtijd aangegeven.  
 

Ruimte Nagalmtijd in seconden  
Kantoorruimten  0,6 tot 0,8  
Vergaderruimten tot 1,0 
Publiekshal  1,0 tot 1,2  
Balies in publiekshal  0,6 - 0,8  
Zitgedeelte kantine 0,8 - 1,0 
Ruimten met interne geluidsproductie  afhankelijk van geluidsniveau van de apparatuur  
Verkeersruimten  0,8 - 1,2  

Tabel 2. Bandbreedte voor de gewenste nagalmtijd 

De goede spraakverstaanbaarheid in de verblijfsruimten is een belangrijk aandachtspunt.�Bijvoorbeeld 
hinderlijke (flutter)echo's dienen te worden vermeden door toepassing van afschermende elementen c.q. 
materialen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de kleinere verblijfsruimten, de raadzaal en de centrale 
hal. Tussen de balies onderling moeten akoestische maatregelen worden getroffen om voldoende privacy 
te waarborgen.  

11.6.2. Geluidsisolatie 

De luchtgeluidsisolatie van de ruimtescheidende constructies moet zodanig van niveau zijn dat 
geluidshinder wordt voorkomen/afdoende beperkt. Er dienen voorzieningen te worden opgenomen om 
geluidsoverdracht via andere wegen (omloopgeluid, flankerende overdracht, geluidslekken et cetera) te 
voorkomen. Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt in:  
 

Standaard kantoorruimten met een 
reguliere geluidsisolatie-eis  

Minimaal R'w = 38 dB naar 
andere verblijfsruimten  

Minimaal R'w = 26 dB 
naar verkeersruimten  

Privacygevoelige en representatieve 
ruimten met een hoge geluidsisolatie-eis  

Minimaal R'w = 43 dB naar 
andere verblijfsruimten  

Minimaal R'w = 32 dB 
naar verkeersruimten  

 



   

Fase 2 – uitbreiding Kielzog – fase 2 - Gemeente Midden Groningen pagina 51 van 52 
�Versie 10� juni 2018 buro Anderz 

Tevens is aandacht vereist aan het afdoende voorkomen van overlast door contactgeluid. Onder andere de 
keuken van het bedrijfsrestaurant is in verband met de harde vloerafwerking een aandachtspunt. 

11.6.3. Achtergrondgeluidniveau 

Hinder als gevolg van geluid van buiten of geluid van technische installaties moet worden voorkomen/ 
afdoende beperkt. Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt in:  
 

Standaard kantoorruimten 
Maximaal 35 dB(A) als 
gevolg van installaties  

Maximaal 40 dB(A) als 
gevolg van omgeving  

Privacygevoelige en representatieve ruimten  
Maximaal 30 dB(A) als 
gevolg van installaties  

Maximaal 35 dB(A) als 
gevolg van omgeving  

 
In verkeersruimten, die tevens verblijfsfuncties bevatten, gelden de eisen voor standaard kantoorruimten. 

11.7. Brandveiligheidseisen 

Het gebouw dient te voldoen aan alle wettelijke eisen ten aanzien van brandbeveiliging en -preventie. De 
brandveiligheidsvoorzieningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit. Het 
ontwerp wordt door het bevoegd gezag getoetst.  
De belangrijkste brandveiligheidseisen komen samengevat op het volgende neer:  
§ brandcompartimentering: brandwerendheidscheiding tussen compartimenten volgens de regelgeving 

en eisen van de plaatselijke brandweer; � 
§ brandveiligheidklasse van toe te passen materialen en bekleding van de (hoofd)draagconstructie 

volgens de regelgeving; � 
§ brandmeld- en ontruimingsinstallatie conform de genoemde regelgeving; � 
§ noodverlichting; � 
§ vluchtwegaanduiding; � 
§ ter plaatse van de nooduitgangen buiten het gebouw ruimte vrijhouden voor vluchten; � 
§ gang- en trapbreedten, trappenhuizen en zo nodig brandweerliften afgestemd op vluchtwegen 

conform de genoemde regelgeving; � 
§ blusmiddelen (repressieve voorzieningen); 
§ de opdrachtgever moet worden geconsulteerd over de indeling in brandcompartimenten, vluchtroutes 

en de draairichtingen van (vlucht)deuren. � 

11.8. Installatietechnische voorzieningen 

Voor alle installatietechnische voorzieningen is het uitgangspunt de toepassing van 'proven technology'.  

11.9. Technisch schoonmaakonderhoud 

Bij het maken van het ontwerp dient het aspect technisch en schoonmaakonderhoud specifieke aandacht 
te krijgen; de detaillering en de materiaalkeuze dienen een onderhoudsarm gebouw op te leveren.  
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11.10. Veiligheids- en beveiligingsinstallatie 

Voor de nieuwe huisvesting moet een beveiligingsconcept worden opgesteld dat is gebaseerd op de 
scheiding tussen het openbare gedeelte (publiekshal), het besloten kantoorgedeelte en het raads- en 
bestuurscentrum tijdens kantooruren. De bezoeker heeft alleen vrij toegang tot de publiekshal.�Na 
kantooruren en in het weekend dient er een scheiding tussen het openbare deel en het besloten 
kantoorgedeelte en het raads- en bestuurscentrum te worden gerealiseerd.  
Extra aandacht dient de beveiliging- en brandmeldinstallatie te verkrijgen in verband met gevoelige 
documenten zoals paspoorten.  
 
Ook dient rekening te worden gehouden met de aspecten ter bevordering van de sociale veiligheid. Dit 
betreft met name de openbare ruimten in en om het gebouw, inclusief de eventuele parkeer-, fiets- en 
wandelroutes. Er moet worden voorkomen dat het publiek en de medewerkers zich onveilig voelen. Aan de 
gevels zijn camera's opgenomen in verband met onder andere vandalismepreventie.  

11.11. Archiefwet 

Voor de archiefbewaarplaats gelden de eisen vanuit de archiefregeling: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/2014-01-01)). Dit heeft betrekking op alle bouwkundige 
aspecten / vloerbelasting en de klimatisering van de betreffende ruimte. 
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RAADS- EN VERGADERRUIM
TEN

761,00
240,00

752,00

rvc.01
Foyer (raadzaal en Kielzog)

20
1

20
20,00

240
1

240
240,00

in centrale hal

rvc.02
Raadzaal

243,00
182

1
185

0
185

Burgem
eester

4
1

4

Raadsleden
4

34
136

G
riffie

4
1

4

N
otulist + griffiem

edew
erker t.b.v. spreektijd

4
2

8

Bode (+ eventueel cam
erabediening)

4
1

4

W
ethouders

4
6

24

Fractievertegenw
oordigers

1
8

8

am
btelijke ondersteuners

1
5

5

Tribune publiek
1

35
35

In vergaderzaal

Tribune pers 
3

5
15

In vergaderzaal

rvc.03
Raadsstukkenkam

er
0,00

Ruim
te

0
Kastenw

and fractie-eigendom
m

en
0

rvc.04
Fractiekam

ers
in vergadercentrum

rvc.05
Vergadercentrum

407,00
B&

W
-kam

er
35

1
35,0

35
1

35,0
40

n.v.t.
Stadskam

er (inzetbaar als fractiekam
er)

40
1

40,0
40

n.v.t.
V

ergaderkam
er groot (25-30 personen) = inzetbaar als com

m
issie- en 

fractiekam
er

70
2

140
90

2
180

180

V
ergaderkam

er groot (25-30 personen)  / verlengstuk raadzaal
60

1
60

60
V

ergaderkam
er m

iddelgroot (10-12 personen) = inzetbaar als fractiekam
er

26
4

104
26

4
104

104
V

ergaderkam
er klein (6-8 personen) = inzetbaar als fractiekam

er
16

8
128

16
2

32
32

75%
 ivm

 9 vergader-/w
erkruim

tes voor w
ethouders en directie

w
pl.10

G
riffie

in backoffice m
eegenom

en
0,00

Kam
er griffier 

24
1

24
24

M
edew

erkers griffie, bij elkaar situeren 

rvc.06
Facilitycorner (koffie, kopiëren en garderobe)

10
1

10
10,00

15
1

15
15

rvc.07
M

agazijnruim
te voor stoelen en apparatuur

50
1

50
50,00

50
1

50
18

32

rvc.08
24-uurs entree

10
1

10
10,00

Personeelsentree
12

n.v.t.

rvc.09
Toiletgroep/garderobe ---> herijking o.b.v. norm

en
21,00

Toiletten (4 van 2 m
2)

3
2

6
3

8
24

24
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ruim
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aantal
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te
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ruim
te

aantal
subtotaal

totaal
ruim

te
aantal

subtotaal
totaal

Nr
Ruim

teom
schrijving

[m
2]

[stuks]
[m

2]
[m

2]
[m

2]
[stuks]

[m
2]

[m
2]

[m
2]

[stuks]
[m

2]
[m

2]
[m

2]
[stuks]

[m
2]

[m
2]

Huis voor Cultuur en Bestuur
Gem

eentehuis
Kielzog

Bibliotheek
Ruim

tebehoefte nieuw
e situatie

Ruim
tebehoefte nieuw

e situatie
Ruim

tebehoefte nieuw
e situatie

2
6

12

1 x 3 m
2 m

indervalidentoilet
3

1
3

3
1

3
3

BESTUUR EN DIRECTIE
275,00

246,00

Bestuur en directie
264,0

w
pl.01

Kam
er burgem

eester 
30,0

1
30,0

30,0
1

30,0
30

w
pl.02

W
erkplekken / vergaderplekken w

ethouders
24,0

5
120,0

24,0
5

120,0
120

w
pl.03

W
erkplekken / vergaderplekken directie

24,0
4

96,0
24,0

4
96,0

96
w

pl.04
Bestuurssecretariaat

opgenom
en in aantal w

erkplekken
in backoffice m

eegenom
en

w
pl.05

W
acht-/ontvangstruim

te bezoekers
in foyer

in foyer
w

pl.06
B&

W
-kam

er/calam
iteiten

in vergadercentrum
In raads- en vergadercentrum

w
pl.07

Facilitycorner (koffie, kopiëren en garderobe)
18,0

1
18,0

In raads- en vergadercentrum

w
pl.08

Toiletgroep
11,0

In raads- en vergadercentrum

Toiletten (4 van 2 m
2)

2,0
4

8,0
In raads- en vergadercentrum

M
indervalidentoiletten (1 van 3 m

2)
3,0

1
3,0

In raads- en vergadercentrum

BACKOFFICE / W
ERKPLEKKEN

3.178,4
220,0

4,5
3407,45

Aantal m
edew

erkers
434

0
0

90,0
1,0

90,0
90,00

0,0
0,0

0
0,00

2712,4
1

2.712,4
57

2.655,4

Algem
ene ruim

ten
456,00

65,0
65,00

bao.01
H

uiskam
er (per kantoorverdieping)

25,0
6

150,0
25,0

6
150,0

32
118

bao.02
Facilitaire hoeken (per kantoorverdieping)

15,0
6

90,0
10,0

6
60,0

18
42

bao.03
G

arderobes
7,0

5
35,0

7
5

35,0
35

bao.04
Post en lockers

0,1
200

20,0
0,1

200
20,0

20

bao.05
Toiletgroepen (w

erknem
ers)

Toiletten (1 toilet per 15 w
erkplekken)

2,0
20

40,0
16,0

1
16,0

16,00
10,0

1
2,0

25
50,0

50

M
indervalidentoiletten (per kantoorlaag)

3,0
3

9,0
4,5

1
4,5

4,5
3,0

3
9,0

9

douches
2,0

2
8,0

2
16,0

16

bao.06
O

verlegruim
ten (6-8 personen, 2 per kantoorlaag)

16,0
7

112,0
49,0

1
49,0

49,00
15,0

13
195,0

20
175

inform
ele zitjes

5,0
12

60,0
60

bao.07
Bibliotheek  

15,0
0

0,0
In huiskam

ers

(W
erk)plekken

2622,45
bao.09

Standaard open w
erkplekken

27%
1,0

7,0
117,2

820,3

bao.10
Standaar 'privacy' w

erkplekken
27%

1,0
8,0

117,2
937,4

bao.11
Standaard team

w
erkplekken

4%
1,0

7,5
17,4

130,2

bao.12
CAD

/CAM
/grafische w

erkplekken
3%

1,0
10,0

10,9
108,5

bao.13
concentratieruim

te
5%

1,0
7,0

21,7
151,9

bao.14
concentratiecel

5%
1,0

5,0
21,7

108,5

bao.15
loungew

erkplekken
5%

1,0
5,0

21,7
108,5

bao.16
Aanlandplekken

12%
1,0

3,0
49,9

149,7

bao.17
Belnissen

4%
1,0

3,0
15,2

45,6

bao.18
inform

ele zitjes
10%

1,0
1,5

41,2
61,8

434,0

bao.16
Archieven (1 m

1 per m
edew

erker)
1,0

100
100,0

100,0
1,0

100
100,0

100

GRAND CAFÉ / HORECA / LEESCAFÉ
200,0

228,0
90,0

160,00

kan.01
G

rand café
1,5

60
90,0

123,0
1

123,0
20,0

1
20

1,5
60

90,0
90

n.v.t.

W
erkrestaurant

1,5
60

90,0
In raads- en vergadercentrum

53
n.v.t.

Buffetruim
te w

erkrestaurant
0

0
0,0

Leescafé
70,0

1
70

in centrale hal

kan.02
O

pstelplek uitgifte
20,0

1
20,0

20,0
1

20,0
20

n.v.t.
kan.03

Voorraadberging
50,0

1
50,0

50,0
1

50,0
49

n.v.t.

=b 10 w
erkplekken a 9 m

2
12 w

erkplekken
m

eegenom
en in totaal w

p. gem
.huis
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te
aantal

subtotaal
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Nr
Ruim

teom
schrijving

[m
2]

[stuks]
[m

2]
[m

2]
[m

2]
[stuks]

[m
2]

[m
2]

[m
2]

[stuks]
[m

2]
[m

2]
[m

2]
[stuks]

[m
2]

[m
2]

Huis voor Cultuur en Bestuur
Gem

eentehuis
Kielzog

Bibliotheek
Ruim

tebehoefte nieuw
e situatie

Ruim
tebehoefte nieuw

e situatie
Ruim

tebehoefte nieuw
e situatie

koelruim
te Albron

41,0
1

41,0
Extra opgenom

en 128m
² als opslag

kan.04
W

erkplek catering
8,0

1
8,0

Extra opgenom
en 128m

² als opslag
kleedkam

er catering
6,0

1
6,0

Extra opgenom
en 128m

² als opslag
kan.05

Berging m
eubilair

in fac.

FACILITAIRE RUIM
TEN

727,0
13,0

57,0
752,00

fac.01
Centrale reproruim

te / kopieerruim
te

55,0
1

55,0
7,0

1
7,0

7,0
55,0

1,0
55,0

55,0
fac.02

Archiefruim
te

350,0
1

350,0
6,0

1
6,0

6,0
350,0

1,0
350,0

350,0
fac.03

quarantaineruim
te ---> check of dubbelgebruik m

ogelijk is
10,0

1
10,0

10,0
1,0

10,0
10,0

fac.04
M

agazijn te vernietigen stukken
incl.

incl.

fac.05
D

igitaliseringsruim
te

20,0
1

20,0
20,0

1
20,0

20,0

fac.06
Postkam

er (t.b.v. uitgaande post, bodes)
incl.

incl.
fac.07

Kluisruim
te

10,0
1

10,0
10,0

1
10,0

10,0

fac.09
D

ouche- en kleedruim
te

8,0
3

24,0
In backoffice m

eegenom
en

16
n.v.t.

fac.10
Personeelsentrée

10,0
1

10,0
5,0

1,0
5

10,0
1

10,0
12

n.v.t.
fac.11

Facilitycenter/centrale servicedesk
20,0

1
20,0

20,0
1

20,0
20,0

fac.12
Schoonm

aakm
agazijn/w

erkkasten
4

7
28,0

2,0
1,0

2
4,0

7
28,0

8
20,0

fac.12/14
M

agazijnen en bergingen

A
lgem

ene opslagruim
te

60,0
1

60,0
40,0

1,0
40

100,0
1

100
61

39,0

Berging overig (t.b.v. fac. zaken)
15,0

1
15,0

15,0
1

15
15,0

Kunstopslag
35,0

1
35,0

35,0
1

35
35,0

fac.15
ICT: testruim

te/ w
erkplaats

20,0
1

20,0
20,0

1
20

20,0

fac.16
Afvalverw

erking (containerruim
te)

20,0
1

20,0
20,0

1
20,0

20
n.v.t.

fac.17
Expeditieruim

te
35

1
35,0

niet in ruim
testaat Kielzog opgenom

en !
10,0

1,0
10

35,0
1

35,0
35

n.v.t.

fac.18
N

SA - ruim
te

15
1

15,0
24,0

1
24,0

24,0

Rijw
ielstalling

261
0

0
261,00

rw
s.01

Rijw
ielstalling m

edew
erkers

1,14
150

171,0
1,14

150
171,0

171,0

O
penbare rijw

ielstalling

rw
s.02

Parkeerplaatsen brom
fietsen/scooters

3,00
30

90,0
3,00

30
90,0

90,0

Gebouw
installaties

531
177

104
613,0

Ruim
ten voor gebouw

 installaties 
6107

8%
462,5

2473
7%

176,9
1482

7%
103,7

500,0
1

500,0
241

259,0

Laagspanningsruim
te

15,0
1

15,0
15,0

E-Kasten
1,0

6
6,0

6,0

inst.01
ICT-ruim

ten 

M
ER ruim

te
50,0

1
50,0

8,0
1,0

8
48,00

1
48,0

48,0

SER (4 ruim
ten)

4,5
4

18,0
11,00

4
44,0

18
26,0

inst.03
Trafo ruim

te

inst.04
Laagspanningsruim

te

inst.05
E-kasten

inst.06
G

as- en w
aterinvoer

inst.07
Ruim

te W
-installaties

Totalen

[m
2 fno]

[m
2 fno]

[m
2 fno]

[m
2 fno]

FRO
N

TO
FFICE / PU

BLIEKSRU
IM

TE
705

1.772
1.330

3.198
RAAD

S- EN
 VERG

AD
ERRU

IM
TEN

761
240

0
752

BESTU
U

R EN
 D

IRECTIE
275

0
0

246
BACKO

FFICE / W
ERKPLEKKEN

3.178
220

5
3.407

G
RAN

D
 CAFÉ / H

O
RECA / LEESCAFÉ

200
228

90
160

FACILITAIRE RU
IM

TEN
727

13
57

752
Rijw

ielstalling
261

0
0

261
G

ebouw
installaties

531
177

104
613
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[m
2]

[stuks]
[m

2]
[m

2]
[m
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[stuks]

[m
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[m
2]

[m
2]

[stuks]
[m

2]
[m

2]
[m

2]
[stuks]

[m
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[m
2]

Huis voor Cultuur en Bestuur
Gem

eentehuis
Kielzog

Bibliotheek
Ruim

tebehoefte nieuw
e situatie

Ruim
tebehoefte nieuw

e situatie
Ruim

tebehoefte nieuw
e situatie

Functioneel nuttig oppervlak (fno)
6638

[m
2 fno]

2650
[m

2 fno]
1585

[m
2 fno]

9389
[m

2 fno]
3170

6249

Indelingsverliezen
2,0%

187
2,0%

65
1%

19
1,75%

209
Nuttig oppervlak (no)

6.825
[m

2 no]
2.715

[m
2 no]

1.604
[m

2 no]
9.598

[m
2 no]

Verticale verkeersruim
te

5,0%
467

5,0%
162

5%
95

5,0%
596

H
orizontale verkeersruim

te
12,0%

1122
1,0%

32
1%

19
7,0%

835

Netto vloeroppervlak (nvo)
8.414

[m
2 nvo]

2.908
[m

2 nvo]
1.719

[m
2 nvo]

11.029
[m

2 nvo]

Constructieoppervlak
10,0%

935
10,0%

323
10%

191
7,5%

894

Bruto vloeroppervlak (bvo)
9.349

m
2 bvo

3.232
m

2 bvo
1.910

m
2 bvo

11.923
m

2 bvo
4550

8124

Opslagfactor bvo/fno
1,41

1,22
1,20

1,27
1,44

1,30



   

 

Bijlage 2  

Werkplektypen 

Werkplektypen 
Over het algemeen zijn er de volgende werkplektypen te onderscheiden. Deze zijn ook aan bod gekomen in 
de workshops over Het Nieuwe Werken: 
§ Standaard werkplek 
§ CAD/CAM / grafische werkplek 
§ Concentratiewerkplek 
§ Aanlandplekken 
§ belnisjes 
 
Deze typen definiëren wij als volgt. 
 
Standaard werkplek 
Bij dit werkplektype wordt onderscheid gemaakt tussen: 
§ Open werkplekken: dit zijn werkplekken, gesitueerd in een open ruimte waarbij de werkplekken in 

groepen van 4 of 6 geclusterd zijn (werkeilanden). 
§ ‘privacy’ werkplekken: deze werkplekken zijn conform de open werkplekken met als verschil dat de 

werkplekken van elkaar gescheiden zijn door middel van akoestische schotten. 
 

CAD/CAM werkplek 
Deze werkplekken zijn gesitueerd in de open ruimte, tussen de open werkplekken, maar hebben een groter 
werkblad om twee beeldschermen te kunnen herbergen. Aflegruimte, benodigd voor het inzien van 
tekeningen, wordt als algemene voorziening in de ruimte gesitueerd, bij voorkeur in de vorm van een blok 
lage kasten met daaroverheen een groot aflegblad. 
 
Concentratiewerkplek 
Bij de concentratiewerkplekken wordt onderscheid gemaakt tussen twee types: 
§ Concentratieplekken: deze afsluitbare éénpersoons - werkplekken bevinden zich in de middenzone; 
§ Concentratieruimte: een ruimte waarin zich enkele werkplekken bevinden waar alleen geconcentreerd 

werken mogelijk is. 
 

Aanlandplekken 
Aanlandplekken zijn kleine werkplekken (2 m2), waar de gebruiker snel zijn mail kan raadplegen, of 
werkzaamheden verrichten die weinig concentratie vereisen. Deze werkplekken zijn in de open ruimte 
gesitueerd en liggen relatief dicht bij de entree / stijgpunten in het gebouw en nabij de facilitaire 
voorzieningen / pantry / kopieerfaciliteiten. 
 
Belnisjes 
Belnisjes zijn eigenlijk geen werkplekken, maar wel uiterst nuttige plekken om zonder overlast voor 
anderen te kunnen bellen. Het zijn feitelijk sta-plekken, die bij voorbeeld opgenomen kunnen worden in 
een kastenwand, waar standaard schrijfgerei ligt en zelfs een voeding voor een kleine notebook aanwezig 
is. 
 
 
 



   

 

Vergader- en overlegruimte 
§ Overlegruimte 
§ Vergaderruimte 
 
Overlegruimte 
§ Open overlegplekken: Verspreid over de kantoorverdiepingen zijn open overlegplekken gepland voor 

(interne) besprekingen van 3 tot maximaal 6 personen.  
§ Besloten overlegruimten: deze zijn bedoeld voor privacygevoelige gesprekken; 
§ Huiskamer: De ‘huiskamer’ fungeert als informele ontmoetingsruimte. Hier kan koffie gedronken, 

gegeten, gepraat worden en er is ruimte om een wand als prikbord in te richten. 
§ Grand café: Ook het grand café is een plek waar overleg (intern of extern) gevoerd kan worden in een 

informele omgeving. 
 

Vergaderruimten 
Formele vergaderruimten worden bij voorkeur in het sociale hart van het gebouw gesitueerd. Deze ruimten 
zijn verschillende van grootte en voorzien van diverse audio en presentatie faciliteiten. Het is denkbeeldig 
om het centrale vergadercentrum op de begane grond, nabij de hoofdentree te situeren. 
 
Gemiddeld gehanteerde percentages werkplekken in activiteits gerelateerde werkomgeving 
 
Standaard werkplekken 
§ Open werkplekken (35%)  
§ ‘Privacy’ werkplekken (35%)  
§ Teamwerkplekken (5%)  
 
CAD/CAM werkplekken 
§ Het aantal CAD/CAM (5%) 
 
Concentratiewerkplekken 
§ Bibliotheekplekken (5%)  
§ Concentratieplekken (minimaal 5m2) (10%) 
 
Aanlandplekken 
§ Aanlandplekken (5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Bijlage 3  

Afbeeldingen van werkplektypen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

 
 
 

 

Aanlandplek

Standaard werkplek in combinatie met 
overlegplekken/verblijfsruimte

Besloten overlegplek
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Bijlage 4  

Kadernotitie Werken binnen Midden-Groningen 
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1. Inleiding 
Deze notitie is opgesteld om de kaders en het ontwikkeltraject vorm en inhoud te geven, waarlangs 
de gemeente Midden-Groningen de nieuwe huisvesting voor de ambtelijke organisatie wil realiseren. 
Hiermee wordt specifiek gedoeld op de centrale huisvesting van de ambtelijke- en bestuurlijke 
organisatie (fase 2 Het Kielzog) en de centrale huisvesting van BWRI. 
In deze notitie worden allereerst de kaders geschetst die voortkomen uit de visiedocumenten van de 
nieuwe gemeente Midden-Groningen en het ontwikkeltraject dat momenteel doorlopen wordt en 
die leidend zijn bij de ontwikkeling van het huisvestingsconcept en ICT-ondersteuning. Een nieuw 
huisvestingsconcept komt echter niet uit de lucht vallen: daar moeten we wel wat voor doen! Dit 
document beschrijft eveneens de aanpak die gehanteerd om medewerkers te ondersteunen bij het 
Activiteit-Gerelateerd-Werken: een benadering die aansluit bij de uitgangspunten die we als 
organisatie zowel naar binnen als naar buiten hanteren als logisch vervolg van keuzes die in Kompas 
en het organisatieontwikkeltraject zijn gemaakt. Het concept is daarom dan ook geen doel op zich 
maar een vorm om onze organisatie-doelstellingen te realiseren. 
 

1.1 Kaders vanuit de visiedocumenten voor Midden-Groningen 
Optimale dienstverlening aan de burger en bedrijven 

• We willen een excellente dienstverlener zijn voor ondernemers en instellingen. Overbodige 
regels schaffen wij af. Bedrijven die zich hier willen vestigen of bestaande bedrijven die 
willen uitbreiden, faciliteren wij optimaal. Hetzelfde geldt voor bedrijven die onderling en/of 
met onderwijs- en kennisinstellingen willen samenwerken ten behoeve van innovatie en 
ontwikkeling (Kompas); 

• De nieuwe gemeente is als bondgenoot loyaal aan mensen en maatschappelijke doelen. Dit 
betekent dat interne gemeentelijke procedures, doorlooptijden en besluitvorming daaraan in 
principe ondergeschikt zijn (Kompas); 

• De gemeente levert dienstverlening van uitstekende kwaliteit. Wij zijn fysiek en digitaal goed 
bereikbaar, toegankelijk, klantvriendelijk, doeltreffend en kostenbewust. Waar mogelijk en 
zinvol bieden we onze dienstverlening dichtbij burgers en ondernemers aan (Kompas); 

o Bij de verdere uitwerking nemen we mee als criteria: hoge kwaliteit, goede 
bereikbaarheid en toegankelijkheid, duurzaamheid (voorbeeldfunctie en huisvesting 
moet lang mee gaan en duurzaam materiaal gebruik). Het criterium kostenbewust 
passen we toe door de invoering van het nieuwe werken (efficiënter gebruik van de 
werkplekken = flexplekken daar waar het kan), zoveel als mogelijk multifunctioneel 
gebruik van ruimten (Keuzedocument huisvestingsscenario); 

• De gemeente Midden-Groningen maakt met haar dienstverleningsconcept een sprong naar 
voren. De diensten moeten niet alleen goed toegankelijk zijn, maar ook van goede kwaliteit. 
Dankzij de digitalisering kunnen inwoners, bedrijven en organisaties 80 procent van hun 
vragen zelf via de website oplossen, dus zonder dat er contact met een medewerker nodig is. 
Voor de resterende 20 procent (meer complexe) vragen zoeken mensen nog wel fysiek 
contact met de gemeente. Die vragen zijn vaak zo specialistisch dat ze alleen door een 
vakspecialist kunnen worden beantwoord. Dit stelt andere eisen aan de inrichting van de 
dienstverlening, met name van het kontaktplein (Dienstverleningsconcept) 

o Digitalisering en automatisering van werkprocessen (I&A visie) 
§ Er is een apart systeem voor ongestructureerde informatie (documenten) die 

gebruikt wordt voor creatieve c.q. beleidsvormende processen, dat vanaf 
elke werkplek toegankelijk is; 

§ Apps en clouddiensten mogen binnen kaders van I&A onbeperkt gebruikt 
worden; 

§ Medewerkers maken gebruik van kennissystemen, zoals o.a. ook een social 
intranet; 
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§ Informatiesystemen zijn geïndexeerd zodat “Google” achtig zoeken mogelijk 
wordt; 

§ We vragen alle klanten en ketenpartners om hun vragen digitaal op te 
sturen; 

§ Alle informatiestromen verlopen digitaal: comply or explain; 
§ Er wordt gericht gekozen wat digitaal in een zaaksysteem of vak applicatie 

wordt verwerkt; 
§ Omdat medewerkers steeds meer digitaal zullen gaan werken zal zwaar 

ingezet worden op hun digitale vaardigheid; 
§ Digitaal werken voldoet aan de Archiefwet; 
§ Applicaties moeten de gebruikers ervan optimaal ondersteunen. Let daarom 

bij aanschaf en inrichting meer dan tot nog toe op de gebruiksvriendelijkheid 
van applicaties: ‘Ga voor gebruiksgeluk in plaats van gebruiksgemak’. Dit 
geldt overigens ook voor onze buitendienstmedewerkers. 

Het principe van ‘van buiten naar binnen werken’ optimaal faciliteren; 
• Ambtenaren van de gemeente luisteren en signaleren wat er gaande is in de samenleving. Zij 

zijn inspirerende adviseurs, zowel van bestuurders als van inwoners, ondernemers en 
organisaties. Ze zijn actieve en bekwame partners in samenwerking met collega’s, inwoners, 
ondernemers en organisaties. Ze zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en organisaties 
kunnen handelen. Waar nodig bieden zij ondersteuning. Ze leveren excellente 
dienstverlening en worden gewaardeerd om hun meedenkende en mogelijk makende 
opstelling (Kompas); 

• Wij staan voor een fundamentele verandering van rolopvatting, gedrag, werkwijze en 
organisatie-inrichting. Die verandering is nodig om de nieuwe tijd met elan tegemoet te 
treden: flexibel en wendbaar, competent en daadkrachtig, op basis van een vaste koers 
(Kompas); 

o Faciliteren van sociale innovaties door inrichting van flexibele en activiteit 
gerelateerde werkplekken, versterken van mobiel werken, bereikbaarheid en inzicht 
in beschikbaarheid (I&A visie); 

§ Alle functies (ook buitendienst- en mobiele functies) waarvoor dit voordelen 
biedt hebben de mogelijkheid om te werken met mobiele passende devices; 

§ Medewerkers kunnen tijdens openingstijden werken in het gemeentehuis, 
maar ook bij samenwerkingspartners, openbare gebouwen, 
maatschappelijke partners, maar ook vanuit huis; 

§ Medewerkers kunnen 7x24 uur werken, uiteraard met in achtneming van 
normale werktijden en de technische mogelijkheden om systemen 
beschikbaar te houden; 

§ Er wordt een adequate ondersteuning vanuit de I&A-organisatie geregeld. 
Adequaat houdt in dat afgesproken wordt welke capaciteit en middelen op 
de diverse momenten ingezet kunnen worden voor de gevraagde 
dienstverlening aan de organisatie; 

§ De agenda’s van alle medewerkers staan open met onderwerp en 
beschikbaarheid, aangegeven door de medewerkers zelf; 

§ I&A faciliteert gestandaardiseerde video conferencing om op afstand met 
elkaar te communiceren; 

§ De beschikbaarheid van medewerkers is bekend; 
§ De bereikbaarheid van medewerkers is bekend en optimaal geregeld; 

o Huisvesting moet dit proces kunnen ondersteunen en flexibel zijn in 
gebruiksmogelijkheden (Keuzedocument huisvestingsscenario). 
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De gemeente als aantrekkelijke werkgever die met zijn tijd meegaat  

• Regionale samenwerking belangrijker dan ooit. Midden-Groningen wil een actieve, open en 
goedgehumeurde partner in de regio zijn (Kompas); 

o Een gebouw dat uitnodigend is en samenwerking ondersteunt (Keuzedocument 
huisvestingsscenario); 

• We kiezen voor een groeimodel naar een ‘netwerk- en teamconcept’: een platte, dynamische 
organisatie met korte lijnen en zo min mogelijk managementlagen, waarbij het vooral gaat 
om het organiseren van een goede samenwerking in en tussen teams ten behoeve van de 
samenleving (van buiten naar binnen en bottum-up) (Organisatiefilosofie); 

• We zetten onze professionals op de werkvloer centraal, zij zijn ons gezicht naar buiten en 
leveren onze toegevoegde waarde naar buiten (Organisatiefilosofie); 

• Onze professionals werken samen in teams. Dit kunnen ‘basisteams ‘ zijn, of tijdelijke teams 
(ad hoc te organiseren voor nieuwe opgaven van buiten) en ook hybride teams (met inbreng 
door mensen van buiten) (Organisatiefilosofie). 

 
1.2 Uitgangspunten voor de huisvesting 

Op basis van de hierboven omschreven kaders kunnen we een vertaling maken naar de 
uitgangspunten die voor de huisvesting van de organisatie gehanteerd zullen worden. Aangezien 
steeds meer medewerkers ‘‘buiten’ de deur’ van de centrale huisvesting gaan werken, staat voorop 
dat het gebouw moet stimuleren tot ‘ontmoeten’. De inrichting van het gebouw moet zodanig zijn 
dat dit een vanzelfsprekendheid is. De volgende uitgangspunten worden vervolgens gehanteerd: 
 
• Iedere medewerker moet te allen tijde een werkplek kunnen vinden in het gemeentehuis, 

deze werkplek moet zoveel mogelijk afgestemd zijn op de werkzaamheden die de 
medewerker op dat moment moet verrichten. In paragraaf 2.4 zijn de verschillende soorten 
werkplekken nader omschreven. Een deel van de werkplekken zal niet conform de Arbo-
criteria zijn uitgerust omdat het uitgangspunt is dat deze voor kortdurend gebruik zijn 
(aanlandplekken, belnissen). Deze werkplekken zullen ook niet worden uitgerust met ICT-
voorzieningen (computer, laptop, o.i.d.). 

• Alle werkplekken in het gemeentehuis staan voor alle medewerkers open, tenzij er sprake is 
van een “wettelijke” reden waarom dit niet kan (bijvoorbeeld wettelijke regels over 
archieven en werkprocessen van Burgerzaken) of een organisatorische reden waarom dit 
onwenselijk is (denk bijvoorbeeld aan de receptioniste): de zgn. ‘specials’, wanneer 
specifieke technische voorzieningen nodig zijn of wanneer medewerkers om (medische) 
redenen een aangepaste werkplek nodig hebben. 

• De visie van de organisatie over transparantie en van buiten naar binnen werken krijgt ook 
een weerslag bij de inrichting van de kantooromgeving. 

• De werkomgeving zal de principes van tijd- en plaats onafhankelijk werken zo optimaal 
mogelijk faciliteren. 

• Bij de inrichting van de kantooromgeving wordt het uitgangspunt gehanteerd dat er sprake is 
van flexibele werkplekken waarbij medewerkers uitgenodigd worden om de principes van 
activiteit gerelateerd werken (AGW) te gaan omarmen en zich eigen te maken. Dit bevordert 
de onderlinge communicatie en maken het werken in teams veel gemakkelijker. De 
kantooromgeving is veel transparanter, inspirerender en stimuleert tot ontmoeten. De 
essentie van activiteit gerelateerd werken is dat er verschillende typen werkplekken zijn voor 
verschillende activiteiten: regulier werk, vergaderen, kort overleggen, teamwork, 
geconcentreerd werk, projectmatig werken, bellen, specials (zoals secretariaten, bijzonder 
voorzieningen etc.), ontmoeten, pantry’s etc. Om iedereen van verschillende werkplekken 
gebruik te laten maken, is het principe van wisselwerkplekken of flexplekken 
onontkoombaar. Dat biedt ook de kans om het concept af te stemmen op de actuele 
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bezetting. Door het creëren van voldoende zgn. aanlandwerkplekken (algemene 
voorzieningen voor iedereen toegankelijk) zullen er ook tijdens momenten van piekbezetting 
altijd voldoende werkplekken voorhanden zijn (Keuzedocument huisvestingsscenario); 

• Teamvlekken worden alleen gebruikt om te bepalen of er voldoende gelegenheid is voor het 
vormgeven van het teamprofiel. De vlek vormt geen harde begrenzing maar is het 
vertrekpunt van alle activiteiten. 

• De functionele behoefte van de medewerker staan voorop bij de inrichting van de 
kantooromgeving. 

• Om het aantal benodigde werkplekken te kunnen bepalen wordt een flexfactor van 0,7 
werkplekken per medewerker gehanteerd. Per functionele eenheid (doorgaans een team) 
kan een andere flexfactor gehanteerd worden als dit op basis van de functionele behoefte 
noodzakelijk is. Een nadere onderbouwing hiervan wordt in 2.1 gegeven. 
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2. Inrichtingsprincipe van de werkomgeving: bricks & bytes 
Het is belangrijk dat medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van het gebouw. Dat betekent 
dat de indeling voor hen logisch moet zijn zodat onnodig gezoek naar bijvoorbeeld secretariële 
ondersteuning voorkomen wordt. Aan de architect zal dan ook bij de uitwerking van de inrichting 
meegegeven worden dat er op herkenbare en voorspelbare plaatsen in het gebouw dezelfde functies 
terug te vinden zullen zijn: de secretariaten als ankerpunten op een verdieping, de pantry als 
ontmoetingsplek en plaats waar informeel overleg kan plaats vinden. Ook zal de indeling van de 
vleugel en verdiepingen herkenbaar moeten zijn. Bij de stijgpunten van het gebouw mag sprake zijn 
van een omgeving die rumoeriger is. Daar vindt dan ook het informeel overleg en de ontmoeting 
plaats. Hoe verder men bij het stijgpunt vandaan komt des te meer rust er geboden wordt aan de 
medewerkers. Dit patroon zal ook in de indeling gehanteerd worden. 
 
2.1 Flexfactor 
Dit is de relatie tussen het aantal werkplekken en het aantal medewerkers dat in een organisatie 
werkzaam is. Landelijk wordt hiervoor vaak de norm gehanteerd dat per 10 medewerkers 7 
werkplekken beschikbaar gesteld worden. Dan hanteert men een norm van 0,7. Het karakter van de 
organisatie van Gemeente Midden-Groningen is niet dermate afwijkend dat deze norm niet 
gehanteerd kan worden. Deze factor is ook gehanteerd in het ‘Keuzedocument huisvestingsscenario’ 
dat in 2017 door de drie oorspronkelijke gemeenteraden is vastgesteld. Hierbij is opgemerkt dat het 
principe van flexwerken nog wel vastgelegd moet worden in de visie op ‘het werken in Midden-
Groningen’. In onderliggend document zijn de kaders voor deze werkwijze nader uitgewerkt. Om de 
norm te kunnen toetsten aan de werkelijkheid van Gemeente Midden-Groningen zal in de komende 
periode een werkplekbezettingsonderzoek gehouden worden.  
Binnen deze flexfactor zijn dan eveneens begrepen eventuele stagiaires of externen die binnen een 
team werkzaam zijn.  
 
2.2 Flexibiliteit in het gebouw en buiten het gebouw 
Wanneer medewerkers geen eigen werkplek hebben, maar flexibel met de werkplekken om dienen 
te gaan, is het van belang om vast te stellen wat de mate van flexibiliteit is die door de medewerkers 
gebruikt mag worden. Hierbij wordt voorgesteld om medewerkers primair te laten flexen binnen een 
aangewezen vlek in het pand. De vlek geldt dan als uitvalsbasis waarbinnen bijvoorbeeld 
teamondersteuning georganiseerd kan worden of waar de teamkasten of de persoonlijke lockers en 
garderobevoorzieningen gesitueerd zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat medewerkers voor de 
noodzakelijke ondersteuning inefficiënt door het pand moeten zwerven op zoek naar bijvoorbeeld de 
projectondersteuning. Wanneer tijdens een moment van piekbezetting de eigen vlek vol zou zijn, dan 
kan de medewerker uitwijken naar een aanpalende vlek in het pand of plaatsnemen aan een van de 
zgn. aanlandwerkplekken. Daardoor bestaat de garantie dat iedereen, ook tijdens de zgn. 
piekmomenten altijd een verantwoorde werkplek ter beschikking staat. 
 
Thuiswerken is een optie die door het kantoorconcept ondersteund wordt.  
Ook buiten het gebouw kan de medewerker dan door middel van de aangeboden 
thuiswerkvoorzieningen een werksituatie creëren die het mogelijk maakt om efficiënt bezig te zijn. 
De individuele invulling van de thuiswerkmogelijkheden van de medewerker gebeurt in overleg met 
het team.  
 
Een zeer belangrijke vorm van flexibiliteit kan ook gevonden worden in het effectief benutten van de 
rustige momenten: de panden, en straks het nieuwe pand staat 5 dagen per week volledig ter 
beschikking. Het is een kwestie van organisatie van de bezetting van het team om zo effectief 
mogelijk te opereren binnen de kantoortijden van het pand.  
Om de uitgangspunten van de nieuwe organisatie (bijvoorbeeld meer ‘van buiten naar binnen 
werken’) optimaal te kunnen ondersteunen zullen steeds meer medewerkers tijd- en plaats 
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onafhankelijk moeten kunnen werken. Hiervoor is het niet voldoende dat er flexibele werkplekken in 
de centrale huisvesting en of thuiswerkplekken beschikbaar zijn. Medewerkers zullen ook steeds 
vaker ‘buiten’ (in dorpshuizen, bij mensen thuis, onderweg, etc.) hun werk moeten kunnen doen. In 
de notitie ‘De digitale werkplek Midden-Groningen’ wordt verder uitgewerkt welke tools 
medewerkers daarbij nodig hebben en hoever de stand van zaken t.a.v. de digitalisering moet zijn om 
dit goed te kunnen ondersteunen. Van belang is dat de ‘devices’ (thin cliënt, laptop, I-pad, etc.) die 
medewerkers ter beschikking krijgen afgestemd worden op het soort werkzaamheden die de 
betreffende medewerker verricht. 
 
2.3 Kantooropeningstijden en servicewindow 
Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de bedrijfshulpverlening en beveiliging van het pand. Daarnaast 
zullen medewerkers die thuiswerken ook op niet reguliere tijdstippen wellicht ondersteuning 
verlangen bij bijvoorbeeld ICT-problemen. Enerzijds stelt dit eisen aan de ICT-oplossing die gekozen 
wordt en die zo probleemloos mogelijk moet kunnen opereren en anderzijds aan de ondersteuning 
die medewerkers geboden wordt bij problemen (aanwezigheid van bijvoorbeeld een helpdesk). Op 
basis van wensen en ontwikkelingen moeten de ICT en Facilitaire servicewindows nog worden 
bepaald. Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen kunnen deze uiteraard worden aangepast. 
Buiten deze tijden worden de bestaande systemen wel in de lucht gehouden, maar wordt er geen 
persoonlijke service geboden. Een uitzondering hierop wordt gevormd door avondvergaderingen van 
commissie en raad die uiteraard zoals gebruikelijk ook in de avonduren ondersteund zullen worden 
en de avondopenstelling van het contactplein. Een eventuele verruiming van het servicewindow kan 
consequenties hebben voor de omvang van de facilitaire en ICT formatie.  
De wettelijke regels met betrekking tot bedrijfshulpverlening schrijven voor dat tijdens de 
openingstijden van een gebouw, de werkgever de verplichting heeft om een BHV-organisatie te 
hebben en in stand te houden. Uitbreiding van het servicewindow kan dus ook een directe relatie 
met de omvang van de BHV-organisatie hebben. 
 
2.4 Soorten werkplekken 
Binnen een kantooromgeving wordt de werkplek voor verschillende activiteiten gebruikt. Deze 
activiteiten vragen deels een andere invulling van de werkplek. Een medewerker die alleen mail wil 
checken of even de agenda wil bijwerken, heeft een andere behoefte dan een medewerker die 
samen met anderen aan een project werkt of een medewerker die een beleidsnotitie opstelt. Binnen 
het kantoorconcept worden dan ook verschillende functionaliteiten van de werkplek gevraagd: 
 

§ Standaard flexplekken (meerdere bureaus in een ruimte), conform Arbo-criteria uitgeruste 
werkplekken.  

§ Concentratiewerkplekken (werkplekken in een ruimte waar geconcentreerd gewerkt kan 
worden) conform Arbo-criteria uitgeruste werkplekken.  

§ Aanlandwerkplekken (plek waar de medewerker voor een korte periode eventueel samen 
met een collega kan werken. Denk hierbij aan de mogelijkheid om mail te checken en agenda 
te controleren), waarbij de verwachting is dat de medeweker hier niet langer dan één uur 
achter elkaar gebruik van maakt.  

§ Projectwerkplekken (meerdere bureaus in een zelfde ruimte waar medewerkers tijdelijk 
projectmatige werkzaamheden kunnen verrichten. Ook creatieve ruimtes, scrum ruimtes, 
etc.).  

§ Secretariaatswerkplekken (vaste werkplekken voor secretariaat medewerkers die vindbaar 
zijn voor de medewerkers die zij ondersteunen) conform Arbo-criteria uitgeruste 
werkplekken.  

§ Overlegvoorzieningen (gelegenheid binnen grotere ruimte om een werkoverleg te voeren) en 
ontmoetingsplekken (bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant), ook voor het bevorderen van 
intern netwerken. 
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§ Telefoonvoorzieningen (gelegenheid om een telefoongesprek te voeren zonder hierbij 
anderen te storen).  

§ Vergadervoorzieningen (tweepersoons, meer persoons, vergaderzalen).  
 
 

2.5 Verdeling van verschillende werkplektypen 
Om van ieder type werkplek zoals hierboven omschreven voldoende te kunnen voorzien, wordt eerst 
op teamniveau een functionele behoefte inventarisatie gehouden. Dit doen we aan de hand van een 
standaard gebruikersprofiel. Geïnventariseerd zal worden of het standaard gebruikersprofiel ook 
geldt voor het betreffende team. Hierbij geldt het principe “comply or explain”, wat aangeeft dat 
afwijkingen mogelijk zijn mits deze onderbouwd kunnen worden.  
 
Het basisgebruikersprofiel ziet er als volgt uit:  
 
Activiteiten basisgebruikersprofiel % van de tijd 
Algemeen bureauwerk, documentverzorging, standaard telefoongesprekken  30% 
Ongestoord (pc-)werk, lezen, vertrouwelijke, langere telefoongesprekken 20% 
Teamwerk binnen het team 15% 
Teamwerk binnen netwerk intern 5% 
Ongepland overleg 15% 
Gepland overleg 15% 
Totaal  100% 
 
Deze inventarisatie vindt plaats binnen alle teams en resulteert in een aantal verschillende profielen 
(maximaal 4) De verschillende profielen kunnen op basis van een tweetal criteria in een assenstelsel 
geplaatst worden waardoor duidelijk wordt welke teams meer intern gericht zijn of juist extern en of 
er sprake is van overwegend teamwerk of juist meer individuele werkzaamheden. Op basis van deze 
profielen worden de overige verdiepingen ingericht waarbij uitgegaan wordt van het principe dat de 
secretariaten vast op een verdieping geplaatst worden en dat op iedere verdieping er een verdeling 
komt van algemene flexplekken, concentratieplekken en overlegplekken.  
 
De afwijkingen op het basisprofiel zullen vooral te maken hebben met de vraag of een team meer 
een concentratieprofiel of een overlegprofiel heeft. Hieruit worden vervolgens een viertal profielen 
gedestilleerd.  
De toekenning van een specifiek profiel biedt dan de mogelijkheid om de verdeling van de typen 
werkplekken aan te passen aan de werkprocessen van het team.  

De hiernaast afgebeelde matrix vat de 
dynamiek van een team in een tweetal 
assen. De horizontale as geeft invulling aan 
de vraag of binnen het team vooral 
individuele taken uitgevoerd worden of dat 
het vooral om samenwerkingstaken gaat. 
De verticale as legt vast in hoeverre 
medewerkers locatie gebonden zijn bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden.  
 
Ter illustratie: een financieel 
boekhoudkundig team is locatie gebonden, 
maar de werkzaamheden worden in een 
grote mate van individualiteit uitgevoerd: 
het team wordt gedefinieerd als type 4.  
Een team van wijkwerkers daarentegen 
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kent medewerkers die geacht worden hun werkzaamheden vooral buiten het stadhuis uit te voeren en slechts 
sporadisch het stadhuis te bezoeken voor vergaderingen of werkoverleg.  
Dit team kan dan linksboven gepositioneerd worden als type 1. 
 
2.6 Vlekkenplan 
De totale huisvesting staat in principe functioneel ter beschikking van alle teams. Om wel een 
ordeningsprincipe aan te brengen en er voor te zorgen dat medewerkers een thuisbasis kunnen 
ervaren dan wel de secretariële ondersteuning kunnen vinden, wordt er wel een vlek benoemd waar 
het team zijn “thuisbasis” heeft. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de werkplekken die binnen 
dergelijke vlekken gepositioneerd worden ook voor medewerkers buiten de vlek toegankelijk zijn en 
door hen gebruikt kunnen worden. Een aantal voorzieningen zal team overstijgend georganiseerd 
worden waardoor deze efficiënt ingezet kunnen worden. Denk hierbij aan overlegruimtes en 
projectruimtes. Gevisualiseerd ziet dit er als in onderstaande afbeelding uit.  
 

 
 
 
2.7 Verdeling van werplektypen over de teams  
Nadat aan de hand van het teamprofiel het aantal werkplekken per team is bepaald en de omvang 
van de teamvlek duidelijk is geworden, kunnen we een verdeling van het aantal typen werkplekken 
per team gemaakt worden. Ook hiervoor worden primair de verdeling naar werkprofielen gebruikt 
op de volgende manier. Ook hierbij geldt dat de gehanteerde getallen van de flexfactor en de 
verdeling over de typen werkplekken illustratief zijn en pas in de gesprekken met de teams 
geconcretiseerd zullen worden. 
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2.8 Vergader en overlegvoorzieningen 
De centrale vergaderfaciliteiten worden multifunctioneel ingezet en kunnen gereserveerd worden 
voor gebruik. Naast deze formele vergadervoorzieningen worden ook op diverse plaatsen informele 
overlegvoorzieningen gerealiseerd. Het teamprofiel geeft een indicatie van de behoefte aan 
overlegplekken. De informele overlegplekken kunnen niet geboekt worden en staan in principe aan 
iedereen ter beschikking als ze vrij zijn. 
 
2.9 De inrichting van de werkplek 
Een werkplek zal voorzien worden van een aantal faciliteiten. Voor de meeste werkplekken geldt dat 
zij uniform ingericht kunnen worden waardoor zij dus voor zoveel mogelijk medewerkers te 
gebruiken zullen zijn. Een aantal werkplekken zullen ingericht worden ten behoeve van specifieke 
functies. Denk hierbij aan autocad stations. Zowel de hardware die hiervoor benodigd is als ook de 
fysieke werkplek wijkt af van de standaard. Deze afwijkingen hebben een functioneel karakter. 
De standaard inrichting van de werkplek bestaat uit: 

- Bureau 
- Bureaustoel 
- Thin client of docking station/portreplicator 
- 1 of 2 beeldschermen 
- Toetsenbord  
- Muis 
- Bureaucontactdoos voorzien van 2 netwerkaansluitingen en minimaal 4 

stroomaansluitpunten; de locaties van de werkplekken moeten vast zijn om te voorkomen 
dat extra kabels (netwerk en stroom) over vloer of langs plafond getrokken worden. 

 
2.10 De kwaliteit van de werkplek 
Bij de inrichting van het gebouw zal extra aandacht zijn voor een aantal zaken die samenhangen met 
de kwaliteit van de werkplek. Denk hierbij aan het zorgen voor akoestische voorzieningen waar deze 
noodzakelijk zijn, de aandacht voor inrichting, groenvoorzieningen, klimaatvoorzieningen e.d. 
 
2.11 Persoonlijke opbergplek 
Om het flexibel werken mogelijk te maken en toch ruimte te creëren voor het veilig opbergen van 
persoonlijke bezittingen van de medewerkers zullen lockers beschikbaar worden gesteld. De locatie 
van de lockers wordt meegenomen met het ontwerp van het interieur. Vooralsnog wordt uitgegaan 
van 0,5 locker per medewerker. 
 
2.12 Opbergruimte voor de teams 
De ambitie is om op termijn volledig digitaal te werken. Daarvoor moet echter nog wel een aantal 
stappen gezet worden. In de tussenliggende tijd zullen de medewerkers nog dienen te beschikken 
over opbergruimte voor het opbergen van documenten. Tijdens de inventarisatie die onder alle 
teams gehouden wordt zal dit ook onderwerp van gesprek worden: hoe ver staat het team met 
digitaliseren van de werkwijzen, hoeveel opbergruimte dient er in het nieuwe pand te komen. Om 
wel de noodzaak van anders werken te benadrukken wordt hierbij aangegeven dat er maximaal 1 
strekkende meter plankruimte per medewerker in kasten gerealiseerd zal worden. Dit is een 
gebruikelijke omvang voor organisaties die in transitie zijn richting activiteit gericht werken. 
Organisaties die de omslag gemaakt hebben, kunnen met minder ruimte uit de voeten.  
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3. Activiteit gericht werken: Werken binnen de Gemeente Midden 
Groningen (werktitel) Behaviour & Brains 

Het hanteren van de uitgangspunten van activiteit gerelateerde werkvormen betekent dat 
medewerkers bij de verschillende activiteiten die zij uitvoeren een andere werkomgeving 
aangeboden kunnen krijgen. Zo zal binnen het kantoorconcept gebruik gemaakt worden van 
standaard flexplekken, concentratieplekken, overlegplekken, bel nissen, projectruimtes etc.  
 
3.1 Ondersteuning van de medewerker 
Het is belangrijk om medewerkers goed te informeren over de nieuwe werkomgeving en de manier 
waarop zij daar mee om kunnen gaan. Naast de bouwkundige en inrichting technische zaken die 
hierboven omschreven zijn, zullen we hieronder aangeven hoe we de medewerkers zullen 
ondersteunen in het bekend raken met de veranderde werkomgeving en de manier waarop zij zich 
daar in kunnen ontwikkelen. 
 
Zoals aangegeven staat de functionele behoefte van de medewerker centraal bij de inrichting van de 
huisvesting. Dit veronderstelt dat de medewerker minimaal aan kan geven hoe hij momenteel zijn 
werkzaamheden uitvoert en wat hij/zij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen uitvoeren 
Dit doen we door de onderstaande activiteiten te ontplooien. 
 
3.2 Inspiratiebezoeken 
Doel van deze bezoeken is om medewerkers de gelegenheid te geven om bij andere organisaties te 
kijken hoe zij nu werken en om daar vandaan een beeld te krijgen wat dit voor hen zelf en hun 
persoonlijke werk kan betekenen 

 
3.3 Medewerkers onderzoek 
Dit onderzoek is bedoeld om de “nul situatie” te bepalen: wat weet men van de nieuwe 
werkvormen, wat verwacht men er van en wat ziet men als randvoorwaardelijk voor de invoering. 
De resultaten van deze enquête vormt de input voor het verdere begeleidingstraject. Dit zou er als 
volgt uit kunnen zien: 
 
3.4 Begeleidingstraject 
Op basis van de resultaten van het medewerkers onderzoek kan een concreet begeleidingstraject 
vorm gegeven worden. Omdat de opbouw van het traject voornamelijk afhankelijk is van de 
uitkomsten van het medewerkers onderzoek is het niet mogelijk nu al gedetailleerd de diverse 
onderdelen te benoemen. Wel kunnen we een beeld geven van hoe een dergelijk traject er uit kan 
zien: 

 
Plenaire sessie per team: hoe werk je nu, hoe werk je in de toekomst 
 
Plenaire sessie per team: wat is het nieuwe kantoorconcept, hoe ziet het er uit, wat zijn de 
gedachten die aan dit concept ten grondslag liggen. 
 
Plenaire sessie per team (of een aantal teams): wat betekent dit kantoorconcept voor jou en voor 
jouw manier van werken 
 
De hierboven geschetste reeks van sessies doorlopen een traject van algemeen naar heel specifiek 
zodat medewerkers steeds verder meegenomen worden in de veranderende manier van werken. 
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Individuele invulling: waar loop jij tegen aan als dit kantoorconcept ingevoerd wordt, waarin kunnen 
we je ondersteunen. Dit kan leiden tot een aantal trajecten dat meegenomen kunnen worden in de 
opleidingskalender van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan: 
 
- Activiteiten gericht op werken in een digitale omgeving 
- Andere overlegvormen: goed skypen, scrumsessies etc. 
 
 
3.5 Continue ontwikkeling: de instelling van een klankbordgroep 
Een kantoorconcept is geen statisch geheel. Het wordt geacht dermate flexibel te zijn dat het kan 
‘meebewegen’ met de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en met de technologische 
mogelijkheden. Hierop zullen we blijvend monitoren en de betrokkenheid van de medewerkers zal 
hierbij centraal staan. Dat doen we door de instelling van een klankbordgroep van medewerkers die 
zowel in de fase van de ontwikkeling van het kantoorconcept als ook in de komende jaren zal nagaan 
waar het concept aanscherping behoeft en op welke manier het concept blijvende waarde zal 
leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. 



   

 

Bijlage 5 Fragment bestemmingsplan Stadscentrum 

















   

 

Bijlage 6 Fragment Welstandsnota 







   

 

Bijlage 7 ‘MEMO Visie op de ideale frontoffice van Midden-Groningen’ 

 



Memo 
Datum: 22 februari 2018 
Aan: Directieteam Midden-Groningen 
Van: Karla Greven Conceptontwikkelaar dienstverlening 

 
Een visie op de ideale front-office van Midden Groningen 

Analyse naar aanleiding van De Kluft 
 
Medio januari was er een incident rondom  De Kluft, een zorginstelling in 
Muntendam. Een voorbeeld waarin dienstverlening, communicatie en participatie 
samenkwamen en waar we pro-actiever hadden kunnen optreden als er meer 
samengewerkt was en meer informatie was uitgewisseld.  
 
In deze situatie en in een aantal andere, die hoog opliepen vanwege betrokkenheid 
van bewonersverenigingen en RTV Noord, is er onvoldoende samenwerking gezocht 
in de driehoek dienstverlening, communicatie en participatie. Er is een aantal 
cruciale momenten aan te wijzen waarop analyse en samenwerking hadden kunnen 
voorkomen dat het zo uit de hand liep.  
 
Veel gemeenten ervaren dat ze zich anders moeten organiseren nu ze integraler 
willen gaan werken en tevens meer willen samenwerken met de samenleving (van 
buiten naar binnen). Hoe dan? In deze memo stellen we een aanpak voor die zich 
inmiddels bij diverse gemeenten bewezen heeft.  
 
1 Samenwerking zoeken 
 
Er is een ontwikkeling gaande in overheidsland die niet te stoppen lijkt. Het credo 
‘van buiten naar binnen’ krijgt overal steeds meer handen en voeten. Er bestaan 
binnen gemeenten geen collegeprogramma’s meer waar woorden als samen kom je 
verder, gemeente als verbinder, participatie, van buiten-naar-binnen en luisteren 
niet in staan.  
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Om tot resultaten te komen is het noodzakelijk dat wij eerst intern de verbinding 
zoeken. Pas dan krijgen wij verbinding met onze externe omgeving. 
 
Bij samenwerking is het van belang je snelheid op elkaar aan te passen. Denk maar 
eens aan een zwerm vogels. Als iedereen een constante snelheid aanhoudt dan is 
er geen kans op botsingen. Pas als snelheden verschillen wordt het risico van 
ongelukken groter. Vogels letten op de 7 vogels die naast hun vliegen, bewegen 
die, dan bewegen zij ook. Werken met de ander in het oog en kennis delen is dus 
een tweede belangrijke factor.  
 
Voor een gemeente zal samenwerken met buiten zonder botsingen in veel gevallen 
betekenen dat ze moet versnellen. De dynamiek van de samenleving versnelt 
namelijk in een hoog tempo. Vraagstukken en oplossingen die daarbij horen zijn 
vaak proces- of teamoverstijgend zijn én lopen over verschillende kanalen. 
 
2 Vliegen met dezelfde snelheid 
 
Citaat van een raadslid: Zoals gebruikelijk dient een raadslid de griffier te 
verzoeken om hierin intermediair te zijn zodat raadsleden niet zelf gaan 
“shoppen” binnen het ambtelijk apparaat. Gezien de toenemende complexiteit 
van de vraagstukken biedt deze benadering echter geen soulaas meer. De casus 
‘De Kluft’ is hiervan het bewijs. Regelmatig blijkt dat burgers van het kastje 
mnaar de muur gestuurd worden. 

Niet leuk, wel iets om over na te denken, want het is een herkenbare ervaring. 
Voor inwoners, voor raadsleden maar ook voor collega’s. Ingegeven door 
grotendeels onbewust gedrag komt het helaas in de organisatie vaak voor. Gezien 
de toenemende complexiteit van de vraagstukken is het niet mogelijk om de 
gewenste snelheid en het gewenste resultaat te behalen. De casus De Kluft is 
hiervoor een bewijs. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden! 
 
Vraagstukken en oplossingen zijn proces- of teamoverstijgend 
Het is doorgaans ingewikkeld is om snel te zien welke medewerkers/teams 
betrokken zijn bij een probleem. Vaak lossen we alleen ons eigen stukje op en zien 
de gemiste kansen of de gevolgen van ons (niet) handelen voor anderen binnen de 
organisatie niet. Stellen wij onszelf en anderen de goede vragen, zoeken we elkaar 
op en kunnen we tot een oplossing komen die een snel en adequaat antwoord 
oplevert voor onze inwoner? Dit lijkt meer tijd te kosten maar in feite versnellen 
we daarmee naar buiten en dat is wat inwoners, organisaties en ondernemers van 
ons vragen. 
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3 Versnellen, hoe doen we dat? 
Team Contactplein werkt op diverse niveau’s aan mogelijkheden voor versnelling 
van de organisatie om op die manier de inwoners en onze gebiedsregisseurs te 
helpen: 
1. Maximaal luisteren naar en doorvragen op meldingen en pro-actief afwegen wat 

te doen met de informatie, voor wie is dit nuttig? Dit betekent ook dat we 
aansluiten op kanalen van anderen, zoals communities (groepen inwonenden of 
belanghebbenden). We kennen onze raadsleden en hun politieke partij en we 
zijn alert op inhoud en toon van hun meldingen of vragen. Daarnaast weten we 
in welke straten raadsleden wonen. Dat maakt geen verschil in onze 
afhandeling van meldingen maar is een indicatie hoe snel iets op een politieke 
tafel kan komen te liggen;  
 
Deze manier van luisteren en doorvragen vraagt meer vaardigheden, een beter 
overzicht over de organisatie en kost meer tijd. Een voordeel is dat we aan 
vroegsignalering doen, anderen (zoals gebiedsregisseurs en wethouders) in 
positie brengen en dat de inwoner zich serieus genomen voelt. 
Gespreksmonitoring (training on the job) en de dagelijkse briefings zijn de 
instrumenten die we inzetten om deze ontwikkeling op gang te krijgen.  
 

2. Bestuur en Directie worden vanaf het tweede kwartaal dagelijks voorzien van 
sturingsinformatie mbt alles wat te maken heeft met nieuwsfeiten, mogelijke 
issues, analyses, reputatiemanagement ed. 

 
3. Gebiedsregisseurs en bewonersverenigingen krijgen vanaf het tweede kwartaal 

2018 dagelijks een overzicht (TamTam) van meldingen openbare ruimte, 
inclusief een analyse van trends, nieuwsitems en social media topics en 
werkzaamheden van de gemeente in hun buitengebied. Bewonersverenigingen 
krijgen dit ook maar zij krijgen tevens bericht wanneer bv belastingaanslagen 
de deur uit gaan. Met gebiedsregiseurs en bewonersverenigingen evalueren we 
regelmatig waar ze behoefte aan hebben, wat goed gaat in de samenwerking 
en wat beter kan. Als bewonersverenigingen of gebiedsregisseurs iets melden 
dan is er vaak al iets misgaan met de gebruikelijke kanalen, het heeft te lang 
geduurd of het antwoord is niet naar tevredenheid. We zetten ze in hun kracht 
door snel te reageren en te ondersteunen; 

 
4. We zullen, samen met Communicatie en de Gebiedsregisseurs,  een nieuwe 

samenwerkingsvorm, de newsroom, introduceren om signalen te combineren en 
te verrijken. De newsroom is het toekomstige zenuwcentrum van het 
beantwoorden en opvangen van eerstelijns signalen uit de gemeente. Het is de 
ideale frontoffice van de gemeente waar het Contactplein, Communicatie en 
Gebiedsregisseurs samen komen. Gebiedsregisseurs hebben een sleutelpositie 
in het duiden van signalen uit hun wijk. Zij zullen steeds meer gaan 
functioneren als vertegenwoordigers van de gemeente. In de newsroom komen 
alle berichten, signalen en boodschappen van de inwoner binnen. De newsroom 
duidt, interpreteert en deelt ze. Hierover meer onder 4 Newsroom, weten wat 
er buiten gebeurt. Daarbij moeten we ons realiseren dat de newsroom ook 
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buiten de reguliere openingstijden van de gemeentelijke organisatie bereikbaar 
is en in staat is, indien nodig, adequaat te handelen. 

 
Waarom is nu het goede moment te beginnen met versnellen? 
Organisaties komen in beweging: 

1. Als er een opdracht is: het bestuur, directie of de organisatie vraagt om 
betere dienstverlening, meer van buiten-naar-binnen of meer in-de-dorpen-
of-kernen; 

2. Als er ambitie is: het team Contactplein en team Communicatie nemen 
actuele ontwikkelingen en trends als vertrekpunt; 

3. Als er momentum is: een herindeling, een nieuw gemeentehuis, zaakgericht 
werken. 

 
Van buiten naar binnen is vooral aansluiten bij buiten, hoe doe je dat? 
Communities zijn de toekomst van hoe we met elkaar omgaan. De groepen 
inwoners, de doelgroepen, de buurten en de groepen belanghebbenden zijn voor 
een gemeente relevante communities. Het is de opgave voor de gemeente om 
deze communities te kennen en om ermee samen te kunnen werken. Hoe werkt 
het, is het te besturen of te beïnvloeden? Als gemeente moet je dit online 
samenwerken zo vormgegeven dat de hele organisatie er op verschillende 
momenten gebruik van kan maken. Gebiedsregisseurs hebben een sleutelpositie in 
het duiden van signalen uit hun wijk. Zij zullen steeds meer gaan functioneren als 
vertegenwoordigers van de gemeente. (Open gemeenten) 
 
De online mogelijkheden om met inwoners, buurten en groepen belanghebbenden 
samen te werken groeien snel. Er zijn meer dan 20 kanalen voor klantcontact en 
interactie. Buurten en belanghebbenden vormen communities die hun eigen 
kanalen hebben (Facebook, WhatsApp etc).  
 

 
 
Een goede samenwerking en wederkerigheid bij delen van informatie tussen 
Griffie, Gebiedsregisseurs, Communicatie en Contactplein geeft een sterk platform 
om te monitoren wat er gebeurt, verbanden te leggen en pro-actief invloed uit te 
oefenen. Deze teams moeten integraal kunnen werken en informatie uitwisselen.  
We kunnen dan sneller en effectiever acteren op opspelende issues, sneller 
reageren op vragen rond beleid en projecten, de organisatie wordt 
communicatiever, we vergroten ieders omgevingsbewustzijn, we vergroten onze 
bestuurlijke sensitiviteit en beïnvloeden de beeldvorming over de gemeente. 
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4 Newsroom, weten wat er buiten gebeurt 
Een nieuwe ontwikkeling in het delen en verrijken van informatie is de 
‘Newsroom’, een plek binnen de organisatie waar continu gemonitord wordt wat er 
over de organisatie wordt gezegd om daar, als dat nodig is, snel op te reageren. 
Hierdoor zijn gebeurtenissen in de samenleving snel en goed te duiden. In de 
‘Newsroom’ komen vele media-activiteiten samen. Zoals online media-analyses en 
vroegsignalering voor crisis, issues of voor het sturen op reputatie, het maken van 
TamTam’s (dagelijks overzicht), het afhandelen van online mediacontact 
(webcare), dialogen met de communitiy, online campagnes en het genereren van 
content.  
 
10 functies van de Newsroom 

1. Webcare, eerste lijnsvragen, ook via E-mail en telefoon. Alleen dan kan er 
een totaaloverzicht zijn van vragen die binnenkomen en kan er optimaal 
ingespeeld worden op een vraag die (mogelijk via verschillende kanalen) op 
een gegeven moment meerdere keren gesteld wordt. 

2. Team Communicatie formuleert strategische antwoorden op lastige vragen 
en denkt strategisch na over de lange termijn van de communicatie. 

3. Data-analyse van de informatie. Wat speelt er op een specifiek domein? Wat 
speelt er op een portefeuille van een wethouder. Binnen een Newsroom 
kunnen antwoorden op deze vragen gegeven worden. Het beeld wordt 
geordend naar stakeholders, vaak de media, bestuurders, direct 
betrokkenen of andere belanghebbenden, is beknopt en wordt voorzien van 
duiding aangeboden  

4. Woordvoerder: vragen of opmerkingen die gaan over het werk van een  
burgemeester of wethouder goed in de gaten houden. Dit is een co-creatie 
van Team Contactplein (signaleren) en Team Communicatie. 

5. Journalistieke content produceren zoals publieksvriendelijke versies van 
belangrijk nieuw beleid, interviews houden en eventueel blogs produceren 
voor burgemeester en wethouders. 

6. Content kwalitatief hoogwaardig vertalen naar verschillende kanalen en  
7. Teamspecialist die informatie aandraagt uit het team en snel achtergronden 

kan geven of inhoudelijke vragen kan beantwoorden. 
8. Ook de griffie heeft een functie binnen de Newsroom. Er kunnen immers ook 

vragen of opmerkingen komen over de politiek, daarnaast kunnen signalen 
uit de gemeente sneller aan de raad worden doorgegeven. Als 
vertegenwoordigers van de gemeente is het voor hen immers van belang om 
te weten wat er in de samenleving speelt zodat ze daar, indien nodig, 
schriftelijke vragen over kunnen stellen aan het college, dan wel iets 
kunnen agenderen in de gemeenteraad. 

9. Pro-actief communiceren zoals bij De Kluft of de problematiek rondom de 
straatverlichting in de Componistenbuurt. 

10. Overkoepelend informatie management: het afstemmen van bijeenkomsten 
of evenementen qua data en inhoud. 

11. Er bestaat ook een online Newsroom. Een plaats op de website waar je pro-
actief informatie plaatst, nieuws, foto’s en infographics. Dit onderdeel is 
meer voor Communicatie om uit te werken.  
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Vervolgstappen 
Team Contactplein werkt nauw samen met Team Communicatie en onderdelen van 
het Cluster IBOR. Wij hebben al een start gemaakt met een newsroom en 
contacten gelegd met de gebiedsregisseurs en bewonersvereniging over onze 
plannen. De plannen zijn enthousiast ontvangen, ze sluiten goed aan bij de 
behoeften.  

In april 2018 willen we een presentatie aan directie en bestuur geven van wat een 
newsroom kan betekenen voor Midden-Groningen en de eerste resultaten laten 
zien.  

Als we deze kanteling in het kader van Van Buiten naar Binnen echt willen maken 
dan is er meer nodig dan de samenwerking in de driehoek Communicatie, 
Participatie en Contactplein. Het gaat dan om een gemeentebrede ontwikkeling, 
over cultuur, werktijden, houding en gedrag en een nieuwe manier van denken. 

Ook op het vlak van automatisering betekent dit wel het een en ander. Het is nu 
bijvoorbeeld heel ingewikkeld om wijk of buurtgericht gegevens uit In Proces te 
halen. 

Dit betekent dat voor een bredere opzet een plan nodig is waar meer partijen aan 
bijdragen.  
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Ervaringen met een newsroom in Utrecht 
In de gemeente Utrecht wordt een dagelijkse media-analyse in de vorm van een 
TamTam gemaakt. Deze TamTAm wordt dagelijks gelezen door bijna 1000 
collega’s. “Uit een lezersonderzoek blijkt dat collega’s de TamTam vooral 
gebruiken om te weten wat er speelt. Het bespaart hen de tijd om zelf individueel 
alle media uit te pluizen en geeft ze een indruk in hoeverre gemeentelijk beleid of 
hun eigen project positieve of negatieve aandacht trekt. Op specifieke momenten 
of rond beleidsonderwerpen maakten we al een issue-analyse als daar een 
aanleiding of vraag voor was. In de Newsroom doen we dat nu ook ongevraagd op 
de momenten dat signalen van buiten ons daar de aanleiding voor geven. Uiteraard 
hoopt Sandra dat de Newsroom helpt om het omgevingsbewustzijn van 
medewerkers te vergroten 
 
Utrecht hoopt dat de gemeente door de Newsroom sneller en effectiever kan 
acteren. Enige tijd geleden zaten veel automobilisten in de wijk Lunetten ’s 
ochtends vast in de file in de wijk doordat de gemeente was gestart met 
wegwerkzaamheden. Met als gevolg:  een waterval aan boze tweets en honderden 
vragen bij het klantcontactcentrum via telefoon en e-mail. 
 
“Zo’n ervaring heeft ons geleerd dat we onszelf anders moeten organiseren om 
sneller te kunnen reageren. Als iets dergelijks weer gebeurt, gaat de analist in de 
Newsroom aan de slag en legt de verantwoordelijke projectleider ongevraagd een 
analyse voor van het issue en de vragen die er leven. De projectleider kan ook 
aanschuiven in de Newsroom om samen het issue ‘klein’ te krijgen. De Newsroom 
is op zo’n moment dus het kruispunt van de signalen die van buiten komen en de 
communicatie die via de diverse kanalen vervolgens weer naar buiten gaat. ‘Buiten 
= binnen’ heeft zo een gezicht gekregen.” 

Een newsroom in Delft 
“In Delft zagen medewerkers in de newsroom een issue rondom de OZB opkomen 
(die is namelijk verhoogd): het aantal reacties op social media nam toe en het 
klantcontact-centrum was druk met veel telefoonverkeer. “Dezelfde dag nog 
komen we met een statement, worden de Q&A’s aangevuld en plaatst de 
redacteur een artikel in onze wekelijkse stadskrant en digitale nieuwsbrief voor 
bewoners. Door proactief en snel te communiceren, halen we zo de kou uit de 
lucht. Een dag later zien we al dat de belangstelling voor het onderwerp afneemt. 
Het is verrassend dat we door deze werkwijze zo snel en direct contact hebben 
met bewoners en ondernemers en ook dat ze onze boodschap ontvangen. We 
ervaren werkelijk dat de scheidslijn tussen pers en publiek minder wordt.” 
 
Beeldvorming en opinie onderbouwen 
“Misschien is het succes van de Newsroom wel mede ingegeven door de moeilijke 
tijd waarmee de gemeente Delft te kampen heeft: grote financiële problemen, 
grote bouwprojecten die moeilijk lopen en de reputatie van organisatie en bestuur 
die daardoor onder druk staat. Door beeldvorming en opinie inzichtelijk te maken, 
te onderbouwen met feiten en aantallen, kunnen we goed laten zien wat er in de 
stad speelt, wat de publieke opinie is. Daarop acteren we en maken we contact 
met individuele en groepen bewoners. Dat helpt.” 
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“Naar buiten toe werpt de werkwijze in de Newsroom vanaf dag één vruchten af. 
De organisatie meekrijgen en omgevingsbewuster maken, is minder makkelijk. 
Maar we maken goede vorderingen.” 
 
En hoe krijg je een newsroom van de grond? 
“We zijn gewoon begonnen, eerst klein en al werkend hebben we onze vorm 
uitgewerkt. Wel hebben we van meet af aan het bestuur meegenomen. En… we 
leren nog elke dag.” 
 
Organisaties die met dezelfde snelheid vliegen als hun omgeving zijn organisaties 
waar mensen en processen zodanig op elkaar zijn afgestemd dat informatie en 
kennis vloeiend door de organisatie stromen met als doel van betekenis te zijn 
voor anderen. 

 
 




