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1.
1.1.

Inleiding
Algemeen
Voor u ligt het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen (RFPvE) voor de realisatie van
de nieuwbouw kantoorhuisvesting incl. half verdiepte parkeergarage voor GGD GelderlandZuid op de locatie Proffesor Bellefroidstraat te Nijmegen. Tevens is er een Technisch
Programma van Eisen (TPvE) opgesteld om alle technische randvoorwaarden vast te leggen
voor ontwerpende en uitvoerende partijen.
GGD Gelderland-Zuid heeft in de zomer van 2017 architectenbureau De Twee Snoeken
geselecteerd om het RFPvE op te stellen. In een kleine maand tijd heeft de 2 Snoeken een
basis RFPvE samengesteld. Vanwege de ophanden zijnde aanbesteding architect/total
engineering heeft De Twee Snoeken besloten zich terug te trekken van de opdracht. Hierdoor
is er door GGD Gelderland-Zuid een opdracht in de markt gezet en uiteindelijk aan hEVO
gevraagd om het RFPvE voor de nieuwbouw in Nijmegen te optimaliseren, met de nadruk op
een verdiepingsslag op de specifieke gebruikersvoorzieningen, en het TPvE op te stellen.
Voor de optimalisatie van het RFPvE en het opstellen van het TPvE is er door HEVO de
volgende aanpak gebruikt:
• Onder alle medewerkers van GGD Gelderland-Zuid zijn er twee enquêtes verstuurd.
Een enquête had als doel om te achterhalen hoe de gewenste nieuwe werkomgeving
van GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen er voor de medewerkers uitziet op gebied van
werkplek, sfeer en mobiliteit. Daarnaast is er een aparte enquête verstuurd met als
doel meer inzicht te verkrijgen in de (gewenste) mobiliteit van de medewerkers
werkzaam aan de Groenewoudseweg en/of in het consultatiebureau aan de
Molkenboerstraat in Nijmegen.
• Vanuit alle afdelingen zijn voorname stakeholders geïnterviewd om nog dieper en
afdelingsspecifiek in te gaan op hetgeen gewenst wordt in de nieuwe werkomgeving.
• Tot slot zijn er twee workshops gehouden m.b.t. duurzaamheid en uitstraling van het
gebouw om ook hier de benodigde optimalisatie te maken.
De resultaten van de enquêtes, interviews en workshops zijn verwerkt in paragraaf 4.2.1 en
5.6.1. in dit RFPvE en TPvE.

1.2.

Doel
Dit RFPvE heeft de volgende doelen:
• Het geeft inzicht in de organisatie GGD Gelderland Zuid.
• Het is een middel om de ruimtelijke en functionele eisen van GGD Gelderland-Zuid
voor de nieuwbouw te Nijmegen vast te leggen.
• Het is een leidraad voor de ontwerpende partijen.
• Het is een toetsingsmiddel voor de beoordeling van de output van de ontwerpende
partijen.

1631101-0038.3.0, d.d. 7 maart 2018

Pagina 5 van 42

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

1.3.

Uitgangspunten
De gestelde uitgangspunten zijn vooral bedoeld voor de beeldvorming met betrekking tot de
functionaliteiten van de publieksfuncties en kantooromgeving. Deze uitgangspunten zijn nader
uitgewerkt in dit RFPvE:
• De nieuwbouw biedt ruimte aan 270 fte’s. Daarbij moet aanvullend rekening worden
gehouden met stagiairs, gedetacheerden en uitzendkrachten met een equivalent van
10 fte. Een overzicht van de verdeling van werkplekken over de verschillende
afdelingen is opgenomen in het Ruimtelijk PvE in bijlage 7.
• Vanwege anticipatie op veranderende doelstellingen in de toekomst dient de
huisvesting flexibiliteit te ondersteunen.
• Vanwege het multidisciplinaire karakter van de organisatie GGD Gelderland Zuid
implementeert GGD als werkplekconcept het activiteiten gerelateerd werken.
• Mede als gevolg van de publieksgerichte doelstelling is de huisvesting open,
transparant en uitnodigend. Het kantoor dient als ontmoetingsplek. Kernwaarden van
de organisatie zijn: kwaliteitsgericht, omgevingsbewust en ondernemend.
• Het gebouw voldoet aan alle wet‐ en regelgeving (o.a. bouwbesluit, bouwverordening,
ARBO) en zal het aansluiten op de eisen van deze tijd in het kader van
duurzaamheid.
• De huisvesting is financieel verantwoord, sober en doelmatig doch inspirerend en
stimulerend.
• Ten behoeve van het ruimtelijk programma is rekening gehouden met een groei van
20 fte voor de afdeling Veilig Thuis.
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2.

Organisatie GGD Gelderland-Zuid
GGD Gelderland Zuid bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in de
regio Gelderland‐Zuid. Dit doen wij in opdracht van de gemeenten in Gelderland‐Zuid en van
de landelijke overheid. Dit gebeurt op de volgende manieren:
• Signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen
• Acuut optreden bij gevaar voor de volksgezondheid, o.a. bij rampen
• Zorg toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen
• Bevorderen van samenwerking met partners in gezondheid en veiligheid
Na de fusie medio 2013 van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland tot GGD Gelderland‐
Zuid, heeft de GGD een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De maatschappelijke veranderingen
en de decentralisaties van het Rijk naar gemeenten, hebben het takenpakket van de GGD
gewijzigd.
Daarnaast is de manier waarop GGD Gelderland-Zuid deze taken uitvoert, veranderd. De
richting hiervan is vastgelegd in de meerjarenstrategie 2016‐2019 “Over bruggen”. De
uitgangspunten die de GGD in de meerjarenstrategie heeft verwoord, vinden hun weerslag in
hoe de GGD haar taken uitvoert. Dit is ook zichtbaar in de kernwaarden, missie en visie die de
GGD voert.

2.1.

Kernwaarden
GGD Gelderland-Zuid heeft een aantal kernwaarden gedefinieerd die richtinggevend zijn voor
hun werkzaamheden en die verankerd liggen in de interne en externe samenwerking:
• Kwaliteitsgericht
• Omgevingsbewust
• Ondernemend
Als randvoorwaarden gelden de volgende basiswaarden:
• Maatschappelijk betrokken
• Betrouwbaar

2.2.

Missie & visie
Op basis van de kernwaarden is de missie en visie voor GGD Gelderland-Zuid vastgesteld:
De missie van GGD Gelderland‐Zuid luidt als volgt:
Wij maken ons sterk voor een gezonde regio Gelderland‐Zuid. Inwoners helpen wij om
gezonde keuzes te maken en om klachten/ziektes te voorkomen. Zodat zij zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit
naar kwetsbare groepen.
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De visie van GGD Gelderland‐Zuid luidt als volgt:
GGD Gelderland-Zuid wil aansluiten op de behoefte van de inwoners van Gelderland-Zuid
door een verbinder te zijn van interne en externe kennis en kunde om daarmee onderstaande
4 ambities te bereiken:
• Een sterke partner te zijn voor Gezonde Jeugd
• Preventie in het sociale domein te organiseren
• Samen te werken aan sociale veiligheid
• Betrouwbaar bij te dragen aan een gezonde leefomgeving

2.3.

Co-creatie organisatie
Medewerkers worden uitgedaagd om uit hun comfortzone te treden, initiatieven te ontplooien,
en nieuwe verbindingen met partners aan te gaan. Extern constateert GGD Gelderland-Zuid
dat het inzetten op een stevig en duurzaam netwerk zijn vruchten afwerpt. GGD GelderlandZuid wil zich profileren als een organisatie waarbij co-creatie, interne en externe netwerken
en samenwerkingsgerichtheid, zelfsturing, samen verantwoordelijkheid pakken en
resultaatgericht werken van belang zijn. Zie onderstaande afbeelding ter illustratie.
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2.4.

Organogram
De GGD organisatie is verdeeld in de volgende organisatievorm:
Binnen de afdelingen heerst een sterke onderlinge relatie en samenwerking. Het Directie
Bureau en Ondersteunende Diensten zijn faciliterend aan de diverse afdelingen. Deze relaties
worden verder behandeld in hoofdstuk 5 waar de functionele gebruikerseisen worden
beschreven.
Binnen de GGD is sprake van een grote mate van diversiteit aan teams. Diezelfde diversiteit is
terug te zien in de kerntaken en daarbij behorende hoofdprocessen en activiteiten. Op basis
van interviews met de gebruikers zijn de activiteitenpatronen bepaald van de verschillende
teams en afdelingen. Aan de hand van deze informatie is een werkplekverdeling opgesteld
welke invulling geeft aan de opgegeven activiteiten.
In het vervolg van dit RFPvE zal er gebruik worden gemaakt van onderstaande afkortingen in
de aanduiding van de afdelingen van GGD Gelderland-Zuid:
AGZ
Algemene Gezondheidszorg
JGZ
Jeugdgezondheidszorg
BZ
Bijzondere zorg
GL
Gezond Leven
VT
Veilig Thuis
DB
Directiebureau
OD
Ondersteunende diensten
VHH
Veiligheidshuis (externe samenwerkingspartner)
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3.
3.1.

Locatie
Nieuwbouwlocatie
De nieuwe huisvesting voor GGD Gelderland Zuid is gelegen aan de Proffesor Bellefroid
straat te Nijmegen. Dit is op loop- en zichtafstand van de huidige huisvesting. Zie
onderstaande afbeelding voor de huidige locatie en nieuwbouwlocatie van GGD GelderlandZuid in Nijmegen.

Nieuwbouwlocatie
Huidige locatie

1

2

Tandtechnisch Lab

De nieuwbouwlocatie bestaat minimaal uit deel 1, momenteel een openbare
parkeervoorziening, en wellicht uit deel 2, tandtechnisch lab.
De nieuwbouwlocatie biedt voldoende ruimte aan de ambities voor de nieuwbouw van GGD
Gelderland-Zuid in Nijmegen en maakt het mogelijk dat tijdens de bouw het huidige gebouw in
gebruik kan blijven, waardoor lopende processen niet gehinderd hoeven te worden. Totdat de
nieuwbouw opgeleverd en ingericht is, blijft GGD gebruik maken van het huidige gebouw. Er is
geen tijdelijke huisvesting aan de orde.
De GGD koopt de nieuwbouwlocatie, 3.040 m2 of 5.310 m2, in bouwrijpe staat van de
Gemeente Nijmegen en deze blijft, ook na realisatie van de nieuwbouw, in eigendom van
GGD Gelderland-Zuid.
Het vigerende bestemmingsplan voor de nieuwbouwlocatie wordt nog door de Gemeente
Nijmegen aangepast.
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3.2.

Bereikbaarheid
De nieuwbouwlocatie ligt in de wijk Groenewoud in het oosten van Nijmegen, nabij station
Heyendaal. Het centrum van Nijmegen bevindt zich 8 minuten met de auto of fiets ten noorden
van de nieuwbouwlocatie. De locatie is redelijk goed te bereiken met de auto vanaf A73 of
A50, respectievelijk 13 of 18 minuten vanaf de snelweg, of A15, 13 minuten vanaf de snelweg.
Met het openbaar vervoer is de nieuwbouwlocatie goed bereikbaar via station Heyendaal, 4
minuten lopen, of de bushaltes op de Groesbeekseweg, 8 minuten lopen.
Via het transferium Eerste Oude Heselaan, ten westen van het centrum, is de
nieuwbouwlocatie goed bereikbaar via station Heyendaal of de bus in ca. 15 minuten lopend
en met OV.

1631101-0038.3.0, d.d. 7 maart 2018

Pagina 11 van 42

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

4.

Huisvestingsfilosofie
Om ervoor te zorgen dat de toekomstige huisvesting van de hoofdlocatie van GGD
Gelderland-Zuid in Nijmegen optimaal aansluit bij de missie, de visie en de werkwijze, wordt in
dit hoofdstuk de huisvestingsfilosofie gedefinieerd.
Op basis van de kernwaarden is de visie vastgesteld. Met het vaststellen van de visie is ook
een uitspraak gedaan over de veranderingen die men nastreeft ten opzichte van de huidige
manier van werken. De visie en ambities van de toekomstige huisvesting zijn vertaald in
uitgangspunten en een ruimterelatieschema voor deze nieuwe huisvesting.

4.1.

Slim werken bij de GGD
De omgeving van de GGD is sterk aan het veranderen, met name door de transities in het
sociale domein. Deze veranderingen vragen van de GGD steeds meer om een werkwijze
waarbij de afdelingen van de GGD onderling en met externe netwerkpartners goed
samenwerken.
In de huidige situatie op de Groenewoudseweg in Nijmegen hebben veel medewerkers van de
GGD veelal een flex werkplek, waarbij medewerkers van dezelfde afdeling bij elkaar zijn
gesitueerd. Om de samenwerking en afstemming tussen de afdeling te bevorderen, wil de
GGD meer verbinding tussen de medewerkers over de afdelingen heen. Door activiteiten
gerelateerde werkplekken te realiseren kan deze verbinding op een praktische manier worden
gefaciliteerd.
Het slim werken bij de GGD is maximaal gericht op flexibiliteit, tijd‐ en plaats onafhankelijk
werken en digitaal respectievelijk papierloos werken. Om dit vorm en inhoud te geven moet
gekeken worden naar Bricks (huisvesting), Bytes (ICT) en Behavior (gedrag). Het realiseren
van samenhang tussen deze onderdelen is cruciaal in de uitwerking van het nieuwe
kantoorconcept. Dit is weergegeven in het onderstaand schema.

BRICKS x BYTES x BEHAVIOR
BRICKS
Flexibele werkomgeving
Inspiratie
Activiteit-gerelateerd
Kantoor als ontmoetingsplek
Netwerkomgeving

BYTES
Laptop/tablet
Mobiel, tenzij…
Gebruikers centraal
Open sourcetechnieken
Video vergaderen

BEHAVIOR
Zelfsturing
Maximale flexibiliteit
Coachend leiderschap
Delen, tenzij…
Gemeenschappelijk
Werken binnen de kaders
Zelfverantwoordelijk

Als het gaat om de Bricks dan betreft dit het werken in een innovatieve kantooromgeving,
waar flexibel gewerkt kan worden, maar ook waar mogelijkheden geboden worden om te
ontmoeten en die tevens faciliterend is om te ontschotten. Het werk vindt niet altijd meer op
kantoor plaats maar kan ook bij de klant, onderweg of thuis.
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Als het gaat om Bytes, dan ligt hierin een belangrijke voorwaarde om tijd‐ en
plaatsonafhankelijk te kunnen werken. Het gaat dan niet alleen om de
bedrijfsvoeringsprocessen maar ook om de primaire en ondersteunende processen. De notitie
“Slim werken bij de GGD” is kaderstellend voor het onderdeel “Bytes”.
Als het gaat om Behaviour, dan betekent dit voor de medewerker het vakmanschap: er wordt
professioneel goed werk geleverd in een nieuwe open en transparante setting, een setting
van ondernemerschap en omgevingsgerichtheid. Er wordt meer van buiten naar binnen
gewerkt en er wordt meer de interactie opgezocht. Uitgangspunt ten aanzien van het
flexibiliseren van werkplekken zijn de werkprocessen.
Om in de toekomstige huisvesting (toevallige) ontmoetingen te stimuleren en daarmee
samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie te bevorderen, heeft GGD Gelderland-Zuid
zich uitgesproken voor de volgende manier van werken:
• Doorvoeren van activiteit gerelateerde organisatie van werk-, overleg- en vergaderplekken
in combinatie met niet-persoonsgebonden werkplekken
• De volledige organisatie doet mee in het activiteit gerelateerd werken, incl. directiebureau.
Uitzondering hierop zijn:
o Secretariaten, als ankerpunt binnen een professionele organisatie
o Medewerkers met dermate specifieke werkprocessen dat flexibilsering niet goed
mogelijk is zoals bij frequent klant / telefonisch contact met privacy
• (Samen)werken gebeurt in principe op kantoor
• Er moet een goede balans zijn tussen rust/concentratie versus ontmoeting en tussen
vraag en aanbod van werkruimte

4.2.

Ambities toekomstige huisvesting
De visie, de voorgestane veranderingen in de manier van werken en de uitgangspunten
bieden houvast ten aanzien van de toekomstige huisvesting: het zegt impliciet iets over de
organisatie van het gebouw (ruimten en relaties) en over de gewenste identiteit/uitstraling. Om
ervoor te zorgen dat de te realiseren nieuwbouw optimaal passend is en, ook in de toekomst,
blijft bij de ambities van GGD Gelderland-Zuid zijn in een workshopachtige setting de ambities
en beeldverwachtingen ten aanzien van het gebouw nader geconcretiseerd. Om ervoor te
zorgen dat de accenten die daarin worden gelegd corresponderen met de thema’s die voor
GGD Gelderland-Zuid bijzondere waarde hebben is daartoe ook de ‘Waardemeter nieuwbouw
GGD Gelderland-Zuid’ vastgesteld.

4.2.1.

Interviews en enquête m.b.t. gewenste nieuwe werkomgeving
Middels een enquête is aan alle GGD-medewerkers in Gelderland-Zuid die kantoor houden in
Nijmegen gevraagd naar hun gewenste nieuwe werkomgeving van in Nijmegen. Daarnaast
zijn tevens voorname stakeholders van alle afdelingen geïnterviewd om nog dieper en
afdelingsspecifiek in te gaan op hetgeen gewenst wordt in de nieuwe werkomgeving. In
bijlagen 1 en 2 staan de resultaten vermeld van respectievelijk de enquête en interviews.
Deze zijn verwerkt in paragraven 4.3 en 4.4 en hoofdstuk 5 van dit RFPvE.
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Voornaamste resultaat uit de interviews en enquête is onderstaande gestelde visie voor de
nieuwbouw in Nijmegen:

‘Een gezond gebouw, zo niet het gezondste gebouw van…’
Om deze visie van een gezond gebouw vorm te geven in de uitwerking van de toekomstige
huisvesting dient er gebruik gemaakt te worden van de principes van WELL Building
Standard, een keurmerk met gefundeerde, ‘evidence-based’, prestatie-eisen voor een
gezonde en comfortabele werkomgeving.
Het gaat bij WELL niet om het voorkomen van gezondheidsbedreigende situaties maar om het
realiseren van gebouwen die het welzijn van de gebouwgebruikers bevorderen. Om dit te
bereiken kiest WELL voor een holistische benadering waarbij eisen worde gesteld aan
luchtkwaliteit, licht, thermisch & akoestisch comfort, waterkwaliteit, voeding, beweging &
activiteit en geestelijke gezondheid. Enkele voorbeelden uit de WELL systematiek zijn:
• (Integratie van) natuur in en rond het gebouw;
• Trappen die trapgebruik stimuleren;
• Verwarming en koeling met een systeem gebaseerd op straling;
• Werkruimten met een diepte van maximaal 7,5m vanaf de gevel;
• Een kantine/restaurant met gezond voedsel en drinken;
• Toegankelijkheid voor mindervaliden;
• Toepassing van emissiearme materialen;
Bij het toepassen van de WELL-principes dient in samenspraak met GGD-Gelderland-Zuid de
kosten en baten afgewogen te worden, alvorens besluitvorming plaatsvindt.

4.2.2.

Waardemeter nieuwbouw GGD Gelderland-Zuid
Huisvesting vertegenwoordigt in algemene zin een viertal waarden en subwaarden:
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Om met de (toekomstige) huisvesting maximaal waarde te creëren voor een organisatie is het
noodzakelijk om een juiste balans te borgen tussen deze waarden. Dit kan door vast te stellen
waar de accenten voor de betreffende organisatie liggen. Vanuit de output van de interviews
en enquête is de waardemeter ingevuld. Hieruit blijkt dat voor GGD Gelderland-Zuid de
zwaarte met name op de waarden gebruikswaarde en belevingswaarde ligt. Binnen de vier
waarden liggen de accenten vervolgens op de volgende subwaarden:
Gebruikswaarde:
Thermisch en akoestisch comfort en gebruiksvoorzieningen
Belevingswaarde:
Daglichttoetreding,
invloed
op
binnenklimaat,
beleving
duurzaamheid groen en sociale veiligheid
Technische waarde:
Luchtkwaliteit en waterverbruik
Economische waarde:
Maatschappelijk verantwoord en verlagen van de exploitatiekosten
Zie bijlage 3 voor een volledig overzicht van de waardemeter voor de nieuwbouw GGD
Gelderland-Zuid.

4.2.3.

Duurzaamheidsambities
De opdrachtgever ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om er zorg voor te
dragen dat de door het gebouw veroorzaakte belasting van het milieu, beperkt wordt tot de
door de samenleving algemeen geaccepteerde waarden. De beleving van een omgeving
draagt bij aan de duurzaamheid van een gebouw en haar directe omgeving. Wanneer
gebruikers zich kunnen identificeren met een gebouw en het zich eigen kunnen maken, zullen
ze het gebouw koesteren en er zorg voor dragen. Deze ‘zachte’ criteria dienen gedurende het
gehele ontwerpproces integraal meegenomen te worden. In de ontwerp‐ en realisatiefase
dient tevens rekening te worden gehouden met aspecten als bezonning, energie,
waterhuishouding, materiaalgebruik en hergebruik van bouwmaterialen. Met name het
vermijden van zoninstraling in de verblijfsruimten is belangrijk.
Workshop duurzaamheid
Vanuit een workshop Duurzaamheid gehouden onder negen GGD-medewerkers van diverse
afdelingen komen onderstaande duurzame ideeën naar voren gecategoriseerd in mate van
implementatie. De duurzame ideeën uit de categorie ‘Need to have’ dient verwerkt te worden
in de nieuwbouw, uit de categorie ‘Nice to have’ dienen daar waar mogelijk verwerkt te worden
in de nieuwbouw en uit de categorie ‘Awesome’ dien enkel verwerkt te worden in de
nieuwbouw indien de ideeën breed gedragen worden onder de GGD-medewerkers en deze
financieel haalbaar zijn. Hieronder een overzicht van de gegroepeerde ideeën per categorie
en in bijlage 4 de concrete duurzame ideeën:
Need to have
• Beleving/Hospitality
• Mobiliteit
• Energie
• Materialen
• Bouwfysisch comfort
• Ontmoeten/Bewegen
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Kantoor/Inrichting
Groen/Fris
Overige

Nice to have
• Water
• Gymzaal
• Kunst
• Afvalhergebruik
Awesome
• SMART building
• Piano
Vanuit
de
interviews
en
workshop
duurzaamheid
komen
de
volgende
randvoorwaarden/uitgangspunten m.b.t. duurzaamheid naar voren:
• Thema’s waar GGD expliciet aandacht voor vraagt zijn energie, water, materiaalgebruik
en ruimtegebruik. Naast deze thema’s is voor GGD gezondheid een belangrijk maar
tegelijkertijd ook een min of meer vanzelfsprekend thema. Ontwerpende partijen worden
uitgedaagd om deze in samenhang te optimaliseren.
• Concrete ideeën van de thema’s zullen in de ontwerpfase nader bepaald worden.
Vooralsnog wordt gedacht aan mogelijkheden tot hergebruik, gebruik van restwater en
restenergie, gescheiden afvoeren van bouwafval, toepassen van onderhoudsarme
materialen en details en het toepassen van gerecyclede en recyclebare materialen.
De betreffende keuzes dienen onderbouwd te worden middels exploitatieberekeningen en
voorgelegd te worden aan (een vertegenwoordiger van) de opdrachtgever en gebruikers
ter beoordeling op haalbaarheid.
• Het principe van SMART Building spreekt de GGD aan, met name energiebesparende
maatregelen op verlichting en verwarming toegepast om daarmee de exploitatiekosten
laag te houden. Gedurende de VO-fase zal er nader bepaald worden welke SMART
building toepassingen haalbaar én betaalbaar blijken.
• Het streven moet erop gericht zijn om binnen de budgettaire kaders (investering en
exploitatie) het maximaal haalbare te bereiken (sturen op waarde-optimalisatie). Hierbij
wordt (vooralsnog) alleen gebruik gemaakt van bewezen technieken.
• Alternatieven die door het ontwerpteam tijdens het ontwerpproces naar voren worden
gebracht zullen worden beoordeeld op basis van budget, (bewezen) techniek,
terugverdientijd en effect op de organisatie
• Op gebied van sociale duurzaamheid en vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid wil
GGD Gelderland-Zuid voor de nieuwbouw graag meenemen of en hoe er kansen zijn om
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk/dagbesteding aanbieden. Voorbeelden zijn
het aanleggen van een groen dak en plaatsen van bijenkorven waardoor een zinvolle
dagbesteding ontstaat en de natuur wordt geholpen.
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Om de mate van duurzaamheid in het kantoor meet‐ en kwantificeerbaar te kunnen
specificeren wordt enerzijds gestuurd op energielabel C en wordt anderzijds het behalen van
het GPR gebouw certificaat verlangd. Hierbij wordt gestreefd naar een gemiddelde GPR > 8.0
beoordeling, op een schaal van 1 tot 10. De stuuraspecten voor deze kwalificatie vanuit de
GPR voorschriften dienen te worden opgevolgd.
Van alle ontwerpteamleden wordt tijdens het hele ontwerp en bouwproces een actieve rol
verwacht om duurzame integrale oplossingen met een meerwaarde voor GGD te integreren
in de planvorming.

4.2.4.

Uitstraling toekomstige huisvesting
Naar aanleiding van een themabespreking met het MT van GGD Gelderland-Zuid zijn de
navolgende uitgangspunten voor de uitstraling van het gebouw aangegeven.
Het mag een modern en robuust gebouw zijn. Initieel is het gebouw van binnen naar buiten
ontworpen, waarbij men als het ware van buiten naar binnen worden ontvangen op een
natuurlijke en groene wijze. In haar verschijningsvorm is het een 'open' gebouw. Kenmerken
die verder aangegeven worden zijn:
• Open waar het kan, op slot waar het moet.
• Gezond, vitaliteit en sportief (goed rekening houden met elkaar)
• Passie: samenwerkings- en netwerkgericht
• Uitdagend en groen/planten
Daarbij moet het gebouw toekomstgericht en zo mogelijk flexibel zijn (toekomstige groei/krimp
opvangen). Hiervoor zal in het ontwerp (en omgevingsvergunning aanvraag) rekening
gehouden worden met mogelijke uitbreiding van het gebouw. Tevens zal het gebouw tbv
mogelijke krimp deels verhuurd moeten kunnen worden aan derden.
Het gebouw dient vooral een gastvrije uitstraling te krijgen in relatie tot de netwerkfunctie,
waarbij de veiligheid van werknemers en cliënten/bezoekers gewaarborgd is. Doelstelling van
het gebouw is om in het semi-openbare gebied de netwerkfunctie te stimuleren, een meer
dynamische omgeving waar partners en stakeholders van GGD elkaar kunnen ontmoeten en
samenwerken in een huiselijke omgeving. Het maatschappelijke gen mag herkenbaar zijn,
waarbij aspecten als bewegen, gezondheid en groen/planten een duidelijke rol
vertegenwoordigen. Het gebouw is daarnaast ondersteunend voor de digitale en interactieve
manier van werken.

4.3.

Uitgangspunten toekomstige huisvesting
De visie en het slim werken vertalen zich voor GGD Gelderland-Zuid in de volgende
uitgangspunten voor de toekomstige huisvesting:
• Ten behoeve van de publieksgerichte doelstelling dient de huisvesting open, transparant,
uitnodigend en toegankelijk te zijn
• Het kantoor dient als ontmoetings-/netwerkplek zowel intern als extern. Om ontmoeting en
samenwerking/kennisuitwisseling te stimuleren en faciliteren komen er op elke verdieping
ontmoetingsruimten in het gebouw
• Intern is sprake van een functionele efficiency met heldere, direct herkenbare looplijnen,
van een gedistingeerde kwaliteit en een maatschappelijk verantwoorde robuustheid
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De veiligheid van de medewerkers en de privacy van de cliënten zijn onmiskenbaar en
altijd gewaarborgd op een vanzelfsprekende wijze. Hierbij geldt; open waar kan en op slot
waar moet
Vanwege anticipatie op veranderende doelstellingen in de toekomst dient de huisvesting
mee te groeien met de toekomst en flexibiliteit (waaronder groei/krimp) te ondersteunen,
zie tevens paragraaf 4.2.4
Vanwege het multidisciplinaire karakter van de organisatie GGD Gelderland Zuid dient de
huisvesting activiteiten gerelateerd werken te ondersteunen.
Het gebouw dient te voldoen aan alle wet‐ en regelgeving (bouwbesluit, ARBO) en aan te
sluiten op de eisen van deze tijd in het kader van duurzaamheid.
De huisvesting dient financieel verantwoord te zijn, sober en doelmatig doch inspirerend
en stimulerend.
Architectuur is spraakmakend ingetogen: het straalt een zorgvuldig gekozen balans
tussen mooi en zinvol uit, materialen verouderen duurzaam.

De gestelde uitgangspunten zijn vooral bedoeld voor de beeldvorming met betrekking tot de
functionaliteiten van de publieksfuncties en kantooromgeving

4.4.

Zonering gebouw
De huisvesting van GGD Gelderland Zuid is in hoofdlijnen in te delen in drie gebieden (zie
tevens onderstaande afbeelding puur ter illustratie):
• Openbare gebied met centraal publieke ontvangsthal met spreek- en
behandelkamers en backoffice t.b.v. cliëntcontact
• Semi-openbare gebied met werk/lunch‐café, vergaderen en netwerkpartners (inclusief
aanland werkplekken) t.b.v. o.a. besprekingen/vergaderingen met externen
• Private gebied met de werkomgeving c.q. werkvlekken van de afdelingen
Openbaar
Bij binnenkomst bij de GGD Gelderland Zuid ervaar je als cliënt de ambities op het gebied van
passende dienstverlening. Het openbare gebied is optimaal ingericht voor een snelle en
professionele dienstverlening. Het gebied is laagdrempelig, ongedwongen en heeft een
warme uitstraling met veel privacy voor de cliënten. De ruimte is overzichtelijk,
gebruiksvriendelijk, kindvriendelijk, praktisch ingericht en integraal toegankelijk voor
mindervaliden. Er is veel aandacht voor veiligheid en heeft daarvoor de nodige voorzieningen,
zonder dat dit veel opvalt.
Semi-openbaar
Semi‐openbaar is een omgeving van ontmoeten, delen, werken en inspiratie. Waar teams
overstijgend kennis kunnen delen en
kunnen samenwerken, maar waar ook
ruimte is voor
samenwerking met partners en externen
zoals gemeenten. Het gebied ademt de
sfeer van
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ontmoeten, overleggen, delen en het biedt ruimte voor: educatie, voorlichting, vergaderen,
werken, studie, en ontspanning. Het is een informeel gebied waar je je op je gemak voelt,
voorzien van adequate multimedia. In de werkwijze speelt het semi‐openbare gebied een
belangrijke rol. Als een ontmoeting, het delen van kennis of samenwerking de grens van het
eigen team overschrijdt, wordt het semi‐openbaar gebied het werkveld. Het centrum met
bespreekfaciliteiten wordt multifunctioneel ingezet en zijn voorzien van moderne audiovisuele
voorzieningen.
Privaat
In het gebouw is het uitgangspunt om een persoons ongebonden werkplekverdeling te
creëren. Het ontmoeten van collega’s en het delen van kennis worden door de
(samen)werkplekken gestimuleerd. Deze zijn niet persoonsgebonden en gevarieerd. Gezien
het vertrouwelijk karakter van een deel van de werkzaamheden moet ten dele de fysieke
omgeving (werkplekken en facilitaire zaken) ook ingericht zijn op plek‐ en tijd georiënteerd
werken en op functie gebonden faciliteiten, zonder dat dit persoonsgebonden behoeft te zijn.
Een deel van de (samen)werkplekken moet het onderling voeren van vertrouwelijke
gesprekken mogelijk maken. De secretariaten worden uitgezonderd van flexibel werken; zij
behouden een vaste werkruimte en vormen in de nieuwe opzet de vaste basis voor
medewerkers. Tevens wordt een beperkt aantal specifieke functies uitgezonderd van flexibel
werken en dedicated aan bepaalde afdelingen; dit betreft het Klantcontactcentrum JGZ en
planners JGZ, Video Home Training (VHT) JGZ, 1 ruimte voor het dienstdoend team
Infectieziektebestrijding (AGZ), kamers voor BZ en VT voor vertrouwelijke cliëntgesprekken en
de frontoffice van VT.
Voor alle drie de zones geldt het toepassen van de schillengedachte: rumoer, ruis en rust. Zo
bestaat de kern van iedere zone uit een gebied waar rumoer plaats kan vinden, te denken aan
de ontvangsthal en het werk/lunchcafé. Hoe meer naar de randen van de zone toe vindt er
overgang plaats naar ruis en tot slot rust.

4.4.1.

Ruimterelatieschema
Voor een globaal overzicht van de verschillende onderdelen binnen GGD Gelderland-Zuid en
de onderling fysieke samenhang ertussen is onderstaand relatieschema weergegeven. Het
relatieschema toont de onderlinge relaties weergegeven in de kleuren van de zonering; oranje
is openbaar, rood is semi-openbaar en blauw is privaat. De drie zones zijn verbonden middels
de ontmoetingsruimten ‘ontvangsthal’, ‘werk-lunchcafé’ en ‘ankerpunten van de afdelingen’ om
ontmoetingen te stimuleren. Voor het personeel is er, naast de hoofdingang, een aparte
ingang met betrekking tot sociale veiligheid. Deze ingang dient via de (ondergrondse)
parkeergarage/fietsenstalling voor personeel uit te komen in de backoffice van de afdelingen.
De zwarte lijnen in de afbeelding geven de directe fysieke relaties tussen de onderdelen weer.
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In het ruimterelatieschema zijn de volgende afkortingen en hun betekenis openomen:
• AP
Ankerpunt
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•
•

5.

CB
DW

Centrale balie
Dedicated werkplek (voor bepaalde afdeling)

Functionele kwaliteit
In dit hoofdstuk worden eisen en wensen van de GGD Gelderland Zuid beschreven inzake de
functionele kwaliteit. Aangegeven wordt welke functionaliteit de huisvesting moet kunnen
bieden. Dit gaat van grof naar fijn. Eerst worden de algemene functionele uitgangspunten en
randvoorwaarden voor het gebouw beschreven, waarna van de verschillende ruimten de
specifieke functionele randvoorwaarden worden benoemd.

5.1.

Algemene functionele uitgangspunten en randvoorwaarden

5.1.1.

Toegankelijkheid (ITS)
Toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen met een functiebeperking niet onnodig worden
uitgesloten van het gebruik van voorzieningen, producten en diensten. Bovenal is
toegankelijkheid een kwaliteitsaspect.
Toegankelijkheid van het pand voor mindervaliden, slechthorenden en slechtzienden dient
minimaal in het openbaar en semi-openbaar gebied georganiseerd te zijn conform het
Handboek voor Toegankelijkheid. Het behalen van een ITS-keurmerk (Internationaal
Toegankelijkheidssymbool) is van toepassing.
Indien met beperkte middelen mogelijk, zal tevens het privaat gebied uitgerust dienen te zijn
conform het handboek toegankelijkheid. Het privaat gebied dient minimaal geschikt te zijn
voor minder validen.

5.1.2.

Logistiek en toegang
Binnen het gebouw moet gezorgd worden voor een goede logistiek. Er is behoefte aan een
compact gebouw met korte looplijnen en een ‘actief hart’ waar (informeel) ontmoeten centraal
staat. De verschillende vlekken moeten goed bereikbaar zijn (zie relatieschema in paragraaf
5.1.2) en met elkaar in verbinding staan. De werkomgeving moet ontmoeten bevorderen en
communicatie-bevorderend werken. Openheid en transparantie zijn daarom vereisten. Hierbij
gaat het vooral om een meer transparante uitstraling met zichtlijnen, zonder volledige
openheid na te streven.
Goederen- en bevoorradingsaanvoer dienen via een goederen- of expeditie-ingang plaats te
vinden en zeker niet door de hoofdingang. Deze goederen- of expeditie-ingang dient ruim te
zijn, zodat grote bulk aan goederen op pallets naar binnen gebracht kunnen worden.
Personeel komt over het algemeen via de half verdiepte parkeergarage binnen met de auto,
scooter of fiets. Zodoende is er voor het personeel een aparte ingang naar het openbare
gebied. Het personeel kan daarbij ook van de hoofdingang gebruik maken als dat de voorkeur
geniet.
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5.1.3.

Ontvangst cliënten
De openbare zone en ontvangsthal in het bijzonder dient een open, vriendelijke, toegankelijke
én veilige omgeving te zijn. Daarbij is het sterk gewenst om tevens de filosofie van de GGD
‘groen, gezond en in beweging’ tot uiting te laten komen door het gehele gebouw en dus
tevens in de openbare zone.
Cliënten parkeren hun auto of fiets in principe op maaiveld buiten het gebouw en komen via
de hoofdingang het gebouw binnen. De ontvangsthal dient vrij toegankelijk te zijn. Hierin
bevindt zich de receptie met één baliewerkplek. De functie van de receptie bestaat uit de
ontvangst van cliënten en doorverwijzing naar de spreek- en behandelkamers van de juiste
afdeling. In de ontvangsthal dient een wachtruimte te worden opgenomen. Het is van belang
dat de ontvangsthal overzichtelijk is. Daarbij dienen de spreek- en behandelkamers van de
diverse afdelingen meteen rondom de ontvangsthal gepositioneerd te worden zodat de
cliënten niet het gebouw door moeten. De semi-openbare zone is niet vrij toegankelijk voor
cliënten, enkel onder begeleiding van een GGD-medewerker.
In de routing van het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de verdeling van
cliëntenstromen. Zo dienen de cliënten voor VT en BZ vanaf de centrale balie op natuurlijke
wijze richting de desbetreffende spreekkamers geleid te worden en geldt hetzelfde voor de
cliënten voor AGZ en JGZ. De spreekkamers van VT en BZ zijn daarbij zeer dicht bij de
hoofdingang gelegen voor een snelle in- en uitloop.

5.1.4.

Werkplekken
Volgens het slim werken bij de GGD wordt er activiteit gerelateerd werken toegepast waarbij
ARBO-verantwoord flexwerken de norm is. Dit zal niet gelden voor medewerkers die vanuit
hun functie gebonden zijn aan een bureau, zoals het klantcontactcentrum JGZ en frontoffice
VT, of duidelijk vindbaar en herkenbaar dienen te zijn, zoals het secretariaat. Het
klantcontactcentrum JGZ zal daarom een ruimte krijgen toegewezen en de secretariaten
zullen in de ankerpunten worden gesitueerd. Deze medewerkers kunnen flexen in een vlek.
Uitgangspunt is dat per fulltime‐equivalent (FTE) 0,75 werkplek beschikbaar is. Wel zal het
aantal beschikbare werkplekken voldoende zijn om alle werknemers een werkplek te bieden in
geval er een 100% bezetting aanwezig is. In dat geval wordt iedere spreekplek theoretisch
toegewezen als 1 werkplek.
De werkplekruimte dient voldoende ruim van opzet te zijn. Bij de verdeling van open
werkplekruimte en verkeersruimte heeft de werkplekruimte prioriteit. Daarnaast moet een
goede balans gevonden worden tussen open- en geslotenheid, en overleg- en werkplekken.

5.1.5.

Flexibiliteit
Het kantoor dient een flexibel karakter te hebben, waarbij de indeling (behoudens
uitzonderingen) geheel flexibel is en vele activiteiten en indelingsvarianten op eenvoudige en
weinig kostbare wijze door hergebruik van vrijkomende materialen uitvoerbaar zijn. De
organisatie zoals die nu geschetst is met de gedefinieerde vlekken kan in de toekomst
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wijzigen. Het kantoor dient mee te groeien met de toekomst en dient deze veranderingen op te
vangen zonder dat hier grote investeringen voor nodig zijn. Zie tevens het gestelde in
paragraaf 4.2.4.
Ook in het vergadercentrum en werk-lunchcafé is flexibiliteit gewenst. Er dienen in deze
ruimten geen vaste inrichtingselementen te worden opgenomen en wanneer het de
multifunctionaliteit bevordert moeten flexibele wanden overwogen worden. (Een gedeelte van)
Een vergaderkamer moet daarbij voldoende flexibel zijn om in geval van crisis te fungeren als
crisiskamer en call center.
De vaste gebouwfuncties zoals kernen, entrees, trappenhuizen, toiletten, serverruimten en
overige ruimten van algemene aard, tenzij anders genoemd, niet ‘flexibel’ uitgevoerd.

5.1.6.

Uitbreidbaarheid
Het kantoor wordt gedimensioneerd op 270 FTE in 2021. De huisvesting wordt gebouwd voor
een minimale levensduur van 30 jaar. Uitbreiding en afstoting van verschillende gebouwdelen
(compartimentering) moet mogelijk zijn, zodat de courantheid van het gebouw gewaarborgd is.
Tevens dient in dit verband rekening gehouden te worden met de situering en positionering op
de locatie.

5.1.7.

Beveiliging en veiligheid
Beveiliging en sociale veiligheid is belangrijk binnen de GGD. De huisvesting moet voldoen
aan alle wettelijk vastgelegde veiligheidseisen. De sociale veiligheid, gezondheid en het
welbevinden van de gebruiker moeten (door of vanwege (de ligging) het gebouw)
gewaarborgd zijn. Veiligheid voor medewerkers door mogelijk agressief gedrag van cliënten is
een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast mogen de primaire en secundaire bedrijfsprocessen
niet in gevaar komen. Voor fysieke beveiliging en beveiliging van de (werk)omgeving dient de
NEN-7510 en dan met name hoofdstuk 11 en een deel van hoofdstuk 9 in acht te worden
genomen. Gekeken naar de zonering van het gebouw is de volgende beveiliging gewenst:
Openbare zone
• De ontvangsthal van de openbare zone is voor iedereen vrij toegankelijk. Hieromheen
zijn de spreek- en behandelkamers gepositioneerd zodat de cliënten niet door het
gebouw moeten/gaan dwalen.
• De spreekkamers van VT en BZ zijn gelegen aan een hal die enkel met een tag
vanuit de ontvangsthal toegankelijk is en tevens vanuit de ontvangstbalie. Deze
spreekkamers zijn voorzien van onderlinge tussendeuren en deels glas voor inkijk.
Eén spreekkamer wordt voorzien van dubbele deur en doorgetrokken tafel voor extra
veiligheid
• Over het algemeen is het voor spreek- en behandelkamers noodzakelijk om te
voorkomen dat vertrouwelijke informatie of activiteiten van buitenaf zichtbaar en
hoorbaar zijn.
• Toepassen van een persoonlijk alarmeringssysteem voor de afdelingen VT en
Bijzonder Zorg waarbij GGD-medewerkers bij escalatie snel aanwezig zijn.
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•

•

•

Achter de spreekkamers bevinden zich werkplekken voor GGD-medewerkers
(backoffice) die niet toegankelijk zijn voor cliënten en zijn voorzien van passende
toegangsbeveiligingsmaatregelen.
Naast de hoofdingang is er een aparte ingang gewenst voor het personeel en een
aparte ingang voor leveranciers. Beide hebben passende toegangsbeveiligingsmaatregelen.
De laad‐ en loslocatie behoort zo te zijn ontworpen dat goederen kunnen worden
geladen en gelost zonder dat de leverancier toegang heeft tot andere delen van het
gebouw.

Semi-openbare en private zone
• De semi-openbare en private zone is voorzien van passende toegangsbeveiligingsmaatregelen en enkel met toezicht en/of de juiste toegangsvoorziening bereikbaar.
Over het algemeen zijn alle ruimten toegankelijk voor alle GGD- en VHH-medewerkers. Dit
geldt niet voor opslag-, installatie- en serverruimte en de keuken van de kantine die enkel door
de aangewezen medewerkers toegankelijk zijn.
De openingstijden voor GGD Gelderland-Zuid zijn van 8:00 tot 17:00 uur doordeweeks en zal
hoogstwaarschijnlijk één werkdag in de week langer open zijn van 08:00 tot ca. 20:00 uur.
Buiten deze openingstijden en in het weekend dient het gebouw enkel toegankelijk te zijn voor
geautoriseerd personeel in geval van crisis.

5.1.8.

ICT
Momenteel heeft de GGD Gelderland-Zuid een ICT-beleid opgesteld waarin de richtlijnen
m.b.t. ICT zijn vermeld. Het ICT-beleid wordt definitief gemaakt naar aanleiding van de
uitkomsten van de aanbesteding. Voorafgaand aan het definitieve ICT-beleid wordt
onderstaand al wel een aantal uitspraken gedaan ten aanzien van ICT:
• Een vereiste in de nieuwe huisvesting is om altijd en overal online te kunnen zijn
volgens het principe ‘mobiel, tenzij…’. Dit geldt tevens voor werken buiten de nieuwe
huisvesting d.m.v. mobiele apparatuur en het toepassen van de cloud.
• Uitgangspunt is een draadloos netwerk.
• De werkplekken worden voorzien van o.a. docking stations en dubbele
beeldschermen.

5.2.
5.2.1.

Algemene functionele uitgangspunten zonering
Openbare gebied
Het openbaar gebied is het ontmoetingspunt tussen de cliënten en de GGD. Het gebouw
draagt bij aan een open, vertrouwde en prettige eerste ervaring om het gevoel van
laagdrempeligheid te versterken. Openheid levert ook een bijdrage aan de veiligheid van
medewerkers bij cliëntcontacten. Hospitality voor cliënten, bezoekers en eigen personeel is
een belangrijk aandachtspunt. Alle gebruikers van het gebouw dienen zich direct bij
binnenkomst ‘thuis’ en welkom te voelen.
Privacy dient gewaarborgd te worden voor medewerkers en cliënten. Daarnaast moet het
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wachtgebied verschillende sferen / zones hebben in verband met verschillende typologie aan
wachtenden. Er moet voldoende opstelruimte (boxkamer) zijn voor kinderwagens / buggy’s in
de directe omgeving van de spreekkamers van het consultatiebureau.
In het openbare gebied zijn onderstaande functies opgenomen:
• Ontvangsthal met receptiebalie en wachtruimte
• Spreek- en behandelkamers
• Sanitaire ruimten
• Werkplekken voor de backoffice
• Postkamer
• Enkele ondersteunden faciliteiten [zie bijlage 7 - Ruimtelijk Programma van Eisen]
5.2.2.

Semi-openbare gebied
Het semi-openbare gebied is de centrale ontmoetingsplek binnen de GGD. Om verdere
samenwerking te bevorderen biedt het semi-openbare gebied ruimte voor overleg en
samenwerken met interne en externe partijen. Het gebouw faciliteert en stimuleert formeel en
informeel contact.
Het semi-openbare gebied is een uitnodigende en laagdrempelige ontmoetingsplek voor
medewerkers en teams onderling. Tevens worden in het semi-openbare gebied flexplekken
gewenst. Enerzijds voor het VeiligheidsHuis alsmede voor medewerkers van de GGD die nog
kort even willen werken voordat ze in overleg / bespreking gaan in het semi-openbare gebied
en anderzijds voor netwerkpartners. Teams kunnen samenwerken waarbij interactie tussen de
interne en externen wordt gestimuleerd. Privacy verdient hierbij de aandacht, met name voor
gevoelige informatie. Het is daarom noodzakelijk dat er naast de open werkplekken voldoende
gesloten ruimtes worden gerealiseerd.
In het semi-openbare gebied zijn onderstaande functies opgenomen:
• Werk-/lunchcafé
o Kleine keuken en uitgifte
o Aanlandwerkplekken
o Opslag
• Aanlandwerkplekken
• Vergadercentrum
o Overlegkamer voor 4 personen
o Overlegkamer voor 8 personen
o Overlegkamer voor 10 personen (tevens inzetbaar als crisiskamer)
o Vergaderkamer voor 30 personen
o Opslag
• Sanitaire ruimten
• Enkele ondersteunden faciliteiten [zie bijlage 7 – Ruimtelijk Programma van Eisen]

5.2.3.

Private gebied
Het privaat gebied is de werkomgeving van de GGD waar geen externen komen. Alle
afdelingen gaan hier werken. Er is geen strikte scheiding tussen afdelingen waardoor
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verbinding en samenwerking maximaal wordt gerealiseerd. Er zijn geen grote verschillen
tussen de afdelingen inzake de basale inrichting van deze vlekken. Bij het uitwerken van de
indeling in de plattegrond dient de ontwerper rekening te houden met een juiste zonering van
rumoerig naar stil. Rumoerig bij de verkeersruimte en stiller naarmate men dieper de werkvlek
in gaat. Daarbij is het belangrijk om de clusters van de werkplekken niet groter te maken dan 8
personen in combinatie met nabij gelegen belplekken. Het ankerpunt, werkplek van het
secretariaat, is een herkenningspunt binnen het privaat gebied.
In het private gebied zijn onderstaande functies opgenomen:
• Per werkvlek een mix van verschillende soorten werkplekken:
o Open flexwerkplekken
o Meerpersoonskamers
o Projectteamkamer
o Concentratiewerkplekken
o Werkplekken in bibliotheek/stilteruimte
• Diverse ankerpunten
• Per werkvlek een mix van verschillende soorten overlegruimten:
o Belplekken
o Afgesloten overlegruimten voor max. 4 personen
• Sanitaire ruimten
• Diverse ondersteunden faciliteiten [zie bijlage 7 – Ruimtelijk Programma van Eisen]

5.3.

Werkplekken
In de volgende paragrafen worden de verschillende fysieke typen werkplekken nader
beschreven. De gegeven referentiebeelden zijn indicatief en dienen ter visualisatie van de
functionele eisen. Voor referentiebeelden van het ambitieniveau en de sfeerbeleving wordt
verwezen naar hoofdstuk 4.3.3.

5.3.1.

Spreekkamers
De spreekkamers worden in het openbaar gebied gehuisvest. Vanaf de ontvangsthal zijn de
spreekkamers gemakkelijk toegankelijk voor cliënten. De materialisering en indeling van de
spreekkamers is zodanig gekozen dat de privacy van cliënten is gewaarborgd. Van buitenaf is
vast te stellen of de kamer in gebruik is.
Twee spreekkamers voor AGZ dienen aan te sluiten op een behandelkamer (met
gynaecologische stoel) voor de afdeling Seksuele gezondheid.
Alle spreekkamers voor VT en BZ dienen voorzien te zijn van een stil alarm en dienen van
twee zijden toegankelijk te zijn, zodat de veiligheid van de werknemer gegarandeerd is. Hierbij
rekening te houden met beperken van ‘overspringbaarheid’ van de spreektafel. Daarbij heeft
VT behoefte aan één spel-/spreekkamer voor gesprekken met kinderen waar zich een oneway screen in bevindt voor interactie-observaties.
Alle spreekkamers worden maximaal ingezet voor multifunctioneel gebruik waarbij er dus
sprake is van afdeling overstijgend gebruik (geen claimrecht op spreekkamers door
afdelingen).
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Ten aanzien van de spreekkamers dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de
volgende varianten:
• Dichte spreekkamer: Gesloten spreekkamer voor maximaal 2 cliënten en 1 medewerker
(werkplek)
• Groepsspreekkamer: Gesloten spreekkamer met een grotere groepsomvang van 6
personen en 1 medewerker (1 werkplek)

5.3.2.

Behandelkamers
De behandelkamers voor de afdelingen AGZ en JGZ worden in het openbaar gebied
gehuisvest. Vanaf de ontvangsthal zijn de behandelkamers gemakkelijk toegankelijk voor
cliënten. De materialisering en indeling van de behandelkamers is zodanig gekozen dat de
privacy van cliënten is gewaarborgd. Van buitenaf is vast te stellen of de kamer in gebruik is.
Alle behandelkamers worden maximaal ingezet voor multifunctioneel gebruik waarbij er dus
sprake is van afdeling overstijgend gebruik (geen claimrecht op behandelkamers door
afdelingen).
Ten aanzien van de behandelkamers geldt onderstaande omschrijving:
Behandelkamer is een gesloten spreekkamer maximaal 2 cliënten en 1 medewerker (1
werkplek) dient te worden voorzien van een onderzoeksbank en met omkleedscherm en een
kleine pantry (wasbakje met onderkastje). Eén van de behandelkamers wordt uitgerust met
een aparte gynaecoloog kamer. Hierin zal speciaal meubilair in de vorm van een gynaecoloog
stoel met bijbehorende verlichting worden geplaatst. Beide kamers grenzen aan elkaar en zijn
fysiek gescheiden door een deur.

5.3.3.

Open flexwerkplekken
De backoffice in het openbare gebied en alle afdelingen in het private gebied
beschikken over een aantal werkplekken in een open werkruimte. Deze zijn
bedoeld voor semi-geconcentreerd bureauwerk, routinematige activiteiten en
werkzaamheden waarbij sprake is van een aanloopfunctie. Het open karakter van
de werkplek en de positie in de kantooromgeving stimuleert directe interactie.
De
werkplekken
zijn
zodanig
gesitueerd dat er een prettig
werkbare ruimte ontstaat waarin
geluidsoverlast wordt voorkomen
door een zekere compartimentering.
De werkplekken behoeven een
halfhoge beschutte omgeving. Dit
kan door middel van kleine wandjes
tussen de bureaus of door middel
van “room dividers” zoals gordijnen,
halfhoge kasten of wanden, of door
het
gebruik
van
zogeheten
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“loungewerkplekken”, etc. (zie afbeeldingen). Gestreefd wordt naar open werkplekken in
constellaties van maximaal 6 tot 10 werkplekken, zodat er natuurlijke akoestische barrières
ontstaan in de plattegrond van de kantoorvloeren. Vanwege de openheid van de werkplekken
en de aanloopfunctie is het belangrijk dat de looplijnen naar de belplekken,
concentratiewerkplekken en overlegplekken kort zijn.
In de basis wordt er individueel gewerkt op de open werkplekken, waarbij de mogelijkheid
bestaat om met elkaar af te stemmen. De open werkplek wordt in varianten van verschillende
aantallen aaneengeschakeld in de werkomgeving gepositioneerd.
De open flexwerkplekken in het openbaar gebied voor de backoffice zijn direct gelegen aan de
spreek- en behandelkamers. Deze zijn niet toegankelijk voor cliënten, maar dienen als
uitvalsbasis vanuit en naar de behandel en spreekkamers. Deze flexplekken worden gebruikt
door alle afdelingen.
Alle open flexwerkplekken hebben een in hoogte verstelbaar bureau en stoel. De werkplekken
hebben geen vaste telefoon maar zijn wel voorzien van een dubbel scherm met PC+ netwerk.

5.3.4.

Meerpersoonskamers voor max. 4 personen
Het private gebied beschikt over een aantal meerpersoonskamers met twee tot
vier werkplekken. De verhouding van het aantal werkplekken in deze ruimten
varieert. De ruimten zijn primair bedoeld voor geconcentreerd bureauwerk en de
omgeving mag daarom zowel akoestisch als visueel geen afleiding veroorzaken
op de werkplekken. De ruimten moeten daarom semi-transparant zijn, dat wil zeggen dat de
ruimten deels visueel gesloten zijn en deels een zichtmogelijkheid bieden om de gevraagde
openheid te garanderen. Dit zonder mensen het gevoel te geven in een etalage te zitten.
Vanuit de werkplek moeten de gebruikers van de werkplekken zicht hebben op raam en deur.
Ondanks dat de ruimten primair voor concentratiewerkzaamheden zijn bedoeld, kan hier ook
bureauwerk in teamverband plaatsvinden en kunnen hier standaard werkzaamheden (pcwerk, bureauwerk) met een normale benodigde mate van concentratie worden verricht. In die
situaties is het belangrijk om met elkaar af te stemmen
dat de ruimte voor een andere functie gebruikt wordt
zodat overlast wordt voorkomen.
Alle meerpersoonskamers hebben een in hoogte
verstelbaar bureau en stoel. De werkplekken hebben
geen vaste telefoon maar zijn wel voorzien van een
dubbel scherm met PC+ netwerk.
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5.3.5.

Projectteamkamer
In het private gebied worden enkele projectteamkamers voor vier personen
voorzien. Deze is bedoeld voor het werken aan multidisciplinaire projecten
(tussen afdelingen, maar ook projecten in samenwerking met externen). Hiervoor
moeten voldoende faciliteiten zoals internetverbinding voor externen en een groot
beeldscherm aanwezig zijn. De situering van de ruimte kan inpandig zijn vanwege het tijdelijke
gebruik. De ruimte mag niet te transparant zijn in verband met vertrouwelijkheid en afleiding;
een redelijke mate van beschutting is daarom vereist (niet geheel voorzien van glazen
wanden). De ruimte moet om dezelfde redenen akoestisch optimaal geïsoleerd zijn. Bij het
inrichten van de projectteamruimte dient te worden gestreefd
naar een aangename verhouding tussen het volume van de
ruimte en het volume van de inrichtingselementen.
Alle projectteamkamers hebben een in hoogte verstelbaar
bureau en stoel. De werkplekken hebben geen vaste telefoon
maar zijn wel voorzien van een dubbel scherm met PC+
netwerk

5.3.6.

Concentratiewerkplekken
Het kantoor beschikt in het private gebied over één of meerdere
concentratiewerkplekken. Dit zijn afgesloten werkruimten voor beperkt
aaneengesloten gebruik door één persoon (maximaal 2 uur conform de Arbowet). Deze werkplek is bedoeld voor geconcentreerd bureauwerk van tijdelijke
aard, vertrouwelijke telefoongesprekken, of als alternatief wanneer er geen andere werkplek
beschikbaar is. De situering van de ruimten kan inpandig zijn vanwege het tijdelijk gebruik,
echter de voorkeur heeft directe daglichttoetreding. De concentratiewerkplek is bij voorkeur
gesitueerd in de randzone van de vlekken en niet in de buurt van drukke functies zoals een
loungeplek of pantry.
De positie van het bureau in de ruimte moet zodanig zijn dat de persoon die in de ruimte is
zich maximaal kan concentreren en manoeuvreren. Er dient ook rekening te worden
gehouden met de lichtinval; de leesbaarheid van het beeldscherm moet gedurende de dag
gewaarborgd zijn. De scheidingswanden moeten dusdanig transparant zijn dat men in de
ruimte geen opgesloten gevoel heeft. Daarbij dient er wel voldoende privacy te worden
geboden voor geconcentreerd werk. Bij het werkblad dienen
de wanden dan ook niet volledig transparant te zijn.
Alle concentratiewerkplekken hebben een in hoogte
verstelbaar bureau en stoel. De werkplekken hebben geen
vaste telefoon maar zijn wel voorzien van een dubbel
scherm met PC+ netwerk.
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5.3.7.

Werkplek in bibliotheek/stilteruimte
Naast de meerpersoonskamers en de concentratiewerkplekken zal het private
gebied over werkplekken in een bibliotheek/stilteruimte beschikken voor
werkzaamheden die om extra concentratie vragen, zoals geconcentreerd
solistisch bureauwerk. De ruimte is in de randzone van de vlekken gesitueerd.
Deze ruimte is akoestisch afgeschermd van de rest van de kantooromgeving en hier geldt de
regel dat er niet getelefoneerd of gesproken mag worden. De
bibliotheek/stilteruimte biedt een ruimer en meer open alternatief
voor de concentratiewerkplekken.
Alle werkplekken in de bibliotheek/stilteruimte hebben een in
hoogte verstelbaar bureau en stoel. De werkplekken hebben
geen vaste telefoon maar zijn wel voorzien van een dubbel
scherm met PC+ netwerk.

5.3.8.

Aanlandwerkplek
Naast bovenstaande werkplekken zijn er in het private gebied, voor de momenten
dat
de
bezetting
hoog
is,
een
aantal
aanlandwerkplekken beschikbaar welke zoveel
mogelijk in de randen van de vlekken of in de
centrale ontmoetingsruimte worden gesitueerd om interactie en
kennisdeling
te
stimuleren.
De
werkplekken
zijn
bufferwerkplekken, voorzien van aansluitingen en draadloos
netwerk. Deze werkplekken bevinden zich ook in het semiopenbare gebied in/rondom het werk-/lunchcafé.

5.3.9.

Ankerpunt (werkplek afdelingssecretariaat)
Het ankerpunt doet in beginsel dienst als contactpunt op afdelingsniveau. Het ankerpunt zal
met name het domein zijn van de afdelingsassistente. Het ankerpunt bestaat uit een werkplek
en een plek voor kort overleg in een open omgeving. Idealiter liggen de ankerpunten nabij
centrale logistieke plekken zoals een entree of een trapverbinding.
Alle werkplekken in het ankerpunt hebben een in hoogte verstelbaar bureau en stoel. De
werkplekken hebben een vaste telefoon en zijn voorzien van een dubbel scherm met PC+
netwerk.
Verder is er bij het ankerpunt ruimte voor een garderobe, een multifunctional, een postkast,
een kast met grijpvoorraad kantoorartikelen en lockerruimte voor de medewerkers (1 per
persoon).
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5.4.

Overlegplekken
In de volgende paragrafen worden de verschillende fysieke typen overlegruimten nader
beschreven. De gegeven referentiebeelden zijn indicatief en dienen ter visualisatie van de
functionele eisen. Voor referentiebeelden van het ambitieniveau en de sfeerbeleving wordt
verwezen naar hoofdstuk 4.3.3.

5.4.1.

Belplekken
In het private gebied bevinden zich per afdeling diverse belplekken. De belplek is
een kleine semi-gesloten ruimte die gebruikt kan worden op de momenten dat
medewerkers in de open werkplekken een individueel langdurig/intensief
telefoongesprek moeten voeren. De belplek is geen volwaardige werkplek en is
bedoeld voor tijdelijk gebruik.
zDe belplekken bevinden zich vooral in de randzones van de vlekken. De situering van de
ruimten kan inpandig zijn vanwege het tijdelijke gebruik. Deze plekken zijn open, maar worden
voorzien van de benodigde akoestische voorzieningen zodat geen overlast wordt veroorzaakt.
De belplekken mogen ook uit een meubel bestaan, zolang wordt voldaan aan de eisen. Indien
met laptops gewerkt gaat worden, is het belangrijk dat
medewerkers hun laptop gemakkelijk van hun werkplek mee
kunnen nemen naar de belplek. Mogelijkerwijs worden de
belplekken voorzien van een PC-scherm en PC-netwerk.
Bij situering op het midden van de vloer moet voorkomen worden
dat de belplek van twee kanten ‘inkijk’ biedt, maar de
scheidingswanden van de belplekken moeten dusdanig
transparant zijn dat men in de ruimte geen opgesloten gevoel
heeft. Daarbij dient er wel voldoende privacy te worden geboden
voor geconcentreerd werk en mag er geen afleiding zijn voor de gebruiker(s) van de belplek.

5.4.2.

Afgesloten overlegruimten voor max. 4-6 personen
In het semi-openbare gebied en in het private gebied bevinden zich enkele
afgesloten overlegruimten voor maximaal 4-6 personen. Deze afgesloten
overlegruimten zijn bestemd voor het voeren van (ad-hoc) overleg,
groepsgesprekken en vertrouwelijke gesprekken. De situering van de ruimten kan
inpandig zijn vanwege het tijdelijke gebruik. De ruimten mogen niet te transparant zijn in
verband met vertrouwelijkheid en afleiding; een redelijke mate van beschutting is daarom
vereist (niet geheel voorzien van glazen wanden). De ruimten moeten om dezelfde redenen
akoestisch optimaal geïsoleerd zijn. De overlegruimten moeten een directe relatie hebben met
de centrale ontmoetingsruimte en gemakkelijk bereikbaar zijn (korte looplijnen) voor de
werkplekken. Bij het inrichten van de overlegruimten dient te worden gestreefd naar een
aangename verhouding tussen het volume van de ruimte en het volume van de
inrichtingselementen. Mogelijkheden tot het koppelen van kleine overlegruimten tot
middelgrote overlegruimten dienen door het ontwerpteam te worden onderzocht.

1631101-0038.3.0, d.d. 7 maart 2018

Pagina 31 van 42

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Er moet altijd een overlegruimte snel beschikbaar zijn; duidelijke zichtlijnen naar de
verschillende overlegruimten zijn hiervoor een vereiste. Bij de positionering van de
overlegruimten moet rekening gehouden worden met de
routing, zodat de medewerkers niet ‘gestoord’ worden in
hun werkzaamheden.
De overlegruimten worden voorzien van optimale
digitale en audio visuele voorzieningen waarvan het
merendeel met tv-schermen en enkele met video
conferencing.

5.4.3.

Afgesloten overlegruimten voor max. 8-10 personen
In het semi-openbare gebied bevinden zich enkele afgesloten overlegruimten voor
maximaal 8 personen en één overlegruimte voor maximaal 10 personen. Deze
afgesloten overlegruimten zijn bestemd voor het voeren van (ad-hoc) overleg en
groepsgesprekken. De situering van de ruimten kan inpandig zijn vanwege het
tijdelijke gebruik. De ruimten mogen niet te transparant zijn in verband met vertrouwelijkheid
en afleiding; een redelijke mate van beschutting is daarom vereist (niet geheel voorzien van
glazen wanden). De ruimten moeten om dezelfde redenen akoestisch optimaal geïsoleerd
zijn. De overlegruimten moeten een directe relatie
hebben met en gemakkelijk bereikbaar zijn vanuit het
werk-/lunchcafé.
Bij het
inrichten
van
de
overlegruimten dient te worden gestreefd naar een
aangename verhouding tussen het volume van de
ruimte en het volume van de inrichtingselementen.
Tevens dient de mogelijkheid tot het koppelen van
enkele overlegruimten voor grotere groepen.
De overlegruimten worden voorzien van optimale digitale en audio visuele voorzieningen
waarvan het merendeel met tv-schermen en de overlegruimte voor max. 10 personen met
video conferencing.

5.4.4.

Vergaderruimte voor max. 30 personen
In het semi-openbare gebied bevindt zich één vergaderruimte voor maximaal 30
personen. Deze afgesloten vergaderruimte is bestemd voor vergaderingen en
overleggen met grote groepen. De situering van de ruimte kan inpandig zijn
vanwege het tijdelijke gebruik. De ruimte mag niet te transparant zijn in verband
met vertrouwelijkheid en afleiding; een redelijke mate van beschutting is daarom vereist (niet
geheel voorzien van glazen wanden). De ruimte moet om dezelfde redenen akoestisch
optimaal geïsoleerd zijn. De vergaderruimte moet een directe relatie hebben met en
gemakkelijk bereikbaar zijn vanuit het werk-/lunchcafé. Bij het inrichten van de vergaderruimte
dient te worden gestreefd naar een aangename verhouding tussen het volume van de ruimte
en het volume van de inrichtingselementen.
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In de vergaderruimte zijn diverse stoelopstellingen mogelijk, zowel projectieopstelling (bij
presentaties met gebruik van beamer) als groeperingen van stoelen met tafels, bijvoorbeeld
carré/vergaderopstelling. Het meubilair moet om deze reden verplaatsbaar zijn en (deels) op
te slaan in de nabijgelegen opslag.
De vergaderruimte wordt voorzien van optimale digitale
en audio visuele voorzieningen waaronder een smart
screen en video conferencing. Er worden geen kasten
geplaatst maar er zijn wel voorzieningen om grote
tekeningen of flipovervellen op te hangen. Bijvoorbeeld
door een geïntegreerde magneetstrip toe te passen in de
scheidingswanden.

5.4.5.

Informele overlegruimten
In het semi-openbare en private gebied zijn een aantal informele overlegruimten
beschikbaar. De informele overlegruimten zijn bedoeld voor overleg tussen twee
tot vier personen en bevinden zich op de kantoorvloer in de open ruimte of zijn
semi-afgesloten. Bij semi-afgesloten kan gedacht worden aan een halfhoge
afscherming rondom de informele overlegplek. De informele
overlegruimte kan ook slim gepositioneerd worden zodat deze
zich in een rustige omgeving bevindt. De informele
overlegplekken zijn bedoeld voor ad-hoc gebruik en kunnen niet
gereserveerd worden. Deze overlegruimten dienen tevens als
overloopcapaciteit voor werkplekken bij piekmomenten.

5.4.6.

Specifieke ruimte: crisiskamer
Volgens het GGD rampenopvangplan (GROP) dient de nieuwbouw voorzien te zijn van een
crisiskamer. Dit mag een reguliere vergader-/overlegruimte zijn die in een crisissituatie in
gebruik genomen kan worden als crisiskamer. Minimaal aanwezig op een crisiskamer zijn:
Groot scherm met draadloze muis en toetsenbord
Mogelijkheid tot aansluiten vaste telefoon
Mogelijkheid tot videoconference (via groot scherm)
Oplaadpunten voor mobiel , tablets en laptops
Flipover
Aansluitend aan de crisiskamer dient een call center ingericht kunnen worden. Ook deze
ruimte mag een regulier vergader-/ overlegruimte zijn. Minimaal aanwezig voor het call center
zijn technisch voldoende aansluitingen als ook beschikbaarheid over telefoons en
koptelefoons. Dit i.v.m. het feit dat de reserve-telefooncentrale voor GGD/VRGZ in het GGDgebouw in Tiel komt.
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Het is van belang dat voor het opzetten van de crisiskamer en call center het gebouw te allen
tijde toegankelijk is, ook na kantoortijden, en dat er noodstroom aanwezig is in geval van
stroomuitval.
In geval van een crisis buiten kantoortijden dienen onderstaande facilitaire zaken mogelijk te
zijn met betrekking tot de nieuwbouw:
Aan- en uitzetten van de centrale verwarming in het gebouw
Aan- en uitzetten van licht in het gebouw
Regelen van voorzieningen m.b.t. eten en drinken
Verschaffen van toegang tot het gebouw voor uitgenodigde externe partners
Beveiligen van het gebouw

5.5.

Ondersteunende faciliteiten
Naast de genoemde werk- en overlegplektypologieën zijn er ondersteunende faciliteiten
voorzien die relevant zijn.

5.5.1.

Ontvangsthal met receptie en wachtruimte
In de ontvangsthal bevindt zich op een centrale plek nabij de hoofdingang één receptie met
twee baliewerkplekken. Vanuit deze centraal gepositioneerde receptie worden alle cliënten en
bezoekers welkom geheten, te woord gestaan en op een natuurlijke wijze doorverwezen naar
het desbetreffende gedeelte van de wachtruimte. Er is één centrale wachtruimte met
meerdere uitstralingen/sferen passend bij de afdeling waar het gedeelte van de wachtruimte
voor bedoeld is. Geborgenheid, veiligheid en privacy zijn hierbij zeer voorname
aandachtspunten.
De entree dient te zijn afgestemd op de te verwachten bezoekersstromen. Tevens dient de
ontvangsthal toegankelijk te zijn voor mindervalide bezoekers. Drempels dienen zowel binnen
als buiten het gebouw te worden vermeden. In de ontvangsthal bevindt zich een wachtruimte
voor de diverse afdelingen met voorzieningen ten behoeve van het delen van informatie,
zowel digitaal als analoog (folders). In de ontvangsthal dient tevens rekening gehouden te
worden met de nodige ruimte om informatieposters op te hangen.

5.5.2.

Postkamer
In het openbare gebied bevindt zich een postkamer. Deze is gepositioneerd in de backoffice
nabij zowel de receptie als de goedereningang. In of nabij de postkamer dienen de volgende
faciliteiten te zijn opgenomen:
Drie werkplekken met een in hoogte verstelbaar bureau en stoel. De werkplekken
hebben geen vaste telefoon maar zijn wel voorzien van een dubbel scherm met PC+
netwerk. Eén van deze drie werkplekken is dermate groot dat daarop een scanner
kan worden geplaatst en er voldoende aflegruimte is voor de te scannen documenten
Statafel met frankeerapparaat, postweegschaal en faxopstelling
Postflat (afsluitbare brievenbussen)
Twee verzamelbakken op een verrijdbare kar (voor het verzamelen van te verzenden
enveloppen)
Een paternosterkast voor opslag van papieren materiaal
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5.5.3.

Werk-/Lunchcafé
GGD Gelderland Zuid hecht veel waarde aan de ontmoetings-/netwerkfuncties binnen de
nieuwe huisvesting. Het werk-/lunchcafé dient voornamelijk als ontmoetingsplek waar snel en
makkelijk (in)formeel contact wordt gelegd. Hierbij geldt dat er kleine tafels worden toegepast
om ontmoeten te stimuleren en dat de zitplaatsen (deels) flexibel zijn in te delen. Daartoe
dienen zo min mogelijk vaste elementen zoals vast meubilair worden gebruikt. Het is
belangrijk dat het werk-/Lunchcafé multifunctioneel gebruikt kan worden voor borrels, receptie,
etc.
Buiten de lunchtijden heerst er een informele sfeer in het werk-/lunchcafé door de
aanwezigheid van aanlandwerkplekken en informele overlegruimten. Hierbij kunnen de
zitplaatsen van het werk-/lunchcafé tevens als werkplek dienen in het geval van een piek.
Het werk-/lunchcafé moet vooral huiselijkheid, geborgenheid en gezelligheid uitstralen met
goede faciliteiten om zowel te werken, te ontmoeten als te lunchen.

5.5.4.

Keuken en uitgifte bij werk-/lunchcafé
Het voorstel is om in het werk-/lunchcafé beperkte catering aan te bieden vanuit een keuken
waar naast koffie/thee een broodje en soep aangeboden kan worden. De keuken is gelegen
aan het uitgiftepunt.
Bij de keuken is een ruimte voorzien voor het spoelen, wassen en drogen van het
serviesgoed.
Bij de keuken is een magazijn gesitueerd voor de opslag van goederen en voedingsmiddelen.
Tevens dient deze ruimte voor de opslag van serveerkarren en andere
cateringbenodigdheden. In deze ruimte dient ook een koel- en vriescel te worden opgenomen.

5.5.5.

Personenlift(en)
Gezien de koppeling van meerdere verdiepingen dient toegankelijkheid voor mindervalide ten
allen tijde geborgd te worden. Positionering van de liften dient beweging en gebruik van de
trap te bevorderen. Afhankelijk van de afstanden en logistiek dient het aantal liften te worden
bepaald. Per lift dienen minimaal 8 personen tegelijkertijd kunnen plaats nemen. De liften
moeten voorzien worden van stopplaatsen programmering. De lift moet voldoen aan ITS
symbool en dient uitgevoerd te worden als brancardlift.
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5.5.6.

Pantry’s
Op elke verdieping dient een pantry te zijn voorzien. De pantry’s bevinden zich op een
logische plek op de kantoorvloer zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten. Daarbij wordt
zoveel mogelijk de combinatie gezocht met informele zitjes. De pantry’s voorzien in ieder
geval in:
• Koffieautomaat
• Waterkoeler
• Spoelbak met koud- en warmwater
• Afvalbak
• Afwasmachine
• Koelkast

5.5.7.

Sanitaire ruimten
Per verdieping dient voldoende gescheiden dames en heren sanitair te worden gerealiseerd.
Uitgangspunten hierbij zijn een efficiënte en economische verdeling en gangbare
loopafstanden. Alle toiletgroepen zijn voorzien van een wasbak met fontein, planchet en
spiegel. De toiletgroepen voor heren mag deels worden voorzien van urinoirs.
Per verdieping is tevens voorzien in een mindervalidentoilet welke voldoet aan “Handboek
Toegankelijkheid”.
Het definitieve aantal toiletten moet worden bepaald op basis van het gebouwontwerp.
Direct nabij de ontvangsthal in het openbare gebied is een toiletgroep voor publiek gebruik.
Daarnaast wordt er in de openbare toiletgroep voorzien in een baby-verschoningstafel op de
damestoilet en bij de behandelkamers aparte sanitaire voorziening voor cliënten.
Nabij het werk-lunchcafé in het semi-openbare gebied dient een voldoende grote toiletgroep te
worden gesitueerd om piekgebruik op te kunnen vangen (na bijeenkomsten of lunches
bijvoorbeeld).
In het private gebied dienen voldoende toiletgroepen te zijn voor de medewerkers en zo
gepositioneerd dat deze niet direct zichtbaar zijn.

5.5.8.

Werkkasten
Op iedere verdieping dient ten behoeve van de schoonmaakdienst één werkkast te komen,
voorzien van warm en koud stromend water en een uitstortgootsteen. De werkkasten worden
verder voorzien van schappen om schoonmaakmiddelen en voorraden overzichtelijk te
kunnen opslaan met poetskar opstelling. De werkkasten dienen afsluitbaar te zijn en alleen
bereikbaar voor strikt geautoriseerd personeel.

5.5.9.

Reproruimte
Er dient een reproruimte te worden gerealiseerd in het private gebied. In de reproruimte
dienen de volgende voorzieningen te worden opgenomen:
• Werktafel ten behoeve van snijmachine, inbindmachine en frankeerapparaat, op
stahoogte.
• Opslagmogelijkheden ten behoeve van kantoorbenodigdheden
• Voldoende elektra- en data-aansluitingen.
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5.5.10.

Garderobes
Verspreid over het private gebied wordt voorzien in 3 garderobes voor het aantal jassen dat er
werkplekken zijn. Hiervoor is geen extra ruimte gereserveerd. Dit dient dus opgelost te worden
in het ontwerp.

5.5.11.

Lockers en postvakken
In het semi-openbare gebied dienen ca. 20 lockers geplaatst te worden voor bezoekers en
algemeen gebruik.
In het private gebied dienen per ankerpunt dienen voldoende lockers te worden voorzien,
uitgangspunt is 1 per persoon. In totaal dienen 270 lockers te worden voorzien, verspreid over
de ankerpunten. De lockers dienen voor het veilig opbergen van spullen, zoals een laptop. De
afmeting van de binnenzijde van de lockers bedraagt 500 x 510 x 364 (exterieur 540 x 500 x
400). Per ankerpunt dienen nabij de lockers postvakken voor de medewerkers gerealiseerd te
worden. Ook deze verspreiden over de ankerpunten.

5.5.12.

Opslag- en bergingsruimte
Opslagruimten kunnen worden beperkt door de toepassing van het Slim Werken concept
waarbij voornamelijk digitaal gewerkt wordt. Benodigde centrale archief- en opslagruimten zijn:
• 1 Ruimte van ca. 92 m2 voor het archiefdepot voor op termijn vernietigbare alsmede
permanent te bewaren (aan het gemeentearchief over te dragen) archieven, voor opslag
van gescande documenten en personeelsdossiers
• 1 Ruimte van ca. 20 m2 voor opslag medische artikelen in het openbare gebied
• 1 Ruimte van ca. 14 m2 voor papier/foldermateriaal (1 pallet) en kantoorartikelen in het
openbare gebied
• 1 Ruimte van ca. 10 m2 voor opslag ICT artikelen nabij uitgifte servicedesk ICT
• 1 Ruimte van ca. 2 m2 voor opslag t.b.v. voorraad dranken/koffieautomaat
De opslagruimten dienen afsluitbaar te zijn en alleen bereikbaar voor strikt geautoriseerd
personeel. De bergingen bieden ruimte aan kantoorbenodigdheden, reservemeubilair,
informatiemateriaal en dergelijke.

5.5.13.

Douche- en kleedruimte
Er dienen twee gescheiden douche- en kleedruimten voor dames en heren te worden voorzien
voor het personeel nabij de aparte personeelsentree. De kleedruimten zijn voorzien van 2
douches per kleedruimte. In de kleedruimte moet de kleding spatwatervrij kunnen worden
opgehangen en dienen lockers te worden voorzien. De douche- en kleedruimte zijn
gescheiden van de sanitaire units voor bezoekers.
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5.5.14.

EHBO-kolfruimte
Er dient een ruimte te komen die geschikt is voor moeders die borstvoeding geven c.q. kolven
en voor mensen die onwel zijn geworden of in afwachting zijn van medische hulp.
Er dient een wastafel met warm en koud water te zijn en ruimte voor een brancard, een
behandeltafel en kasten. De ruimte dient fysiek en visueel afgeschermd te kunnen worden en
kan als kolfruimte fungeren. In de ruimte dient een koelkast aanwezig te zijn.
Deze ruimte bij voorkeur in de nabijheid van de entree van de ontvangsthal situeren. De
ruimte moet vanuit de ontvangsthal via brede deuren gemakkelijk toegankelijk zijn voor een
per brancard te vervoeren patiënt en ruimte bieden voor een opstelling van een brancard en
een rustbank. De ruimte dient gemakkelijk te bereiken en toegankelijk te zijn voor
mindervaliden.

5.5.15.

ICT-ruimte
Er dient ruimte te worden gemaakt voor server en voldoende patchkasten e.d. (MER‐/SER‐
ruimte). Voor de inrichting van deze ruimte zal in een later stadium een apart specifiek PvE
door de werkgroep ICT worden opgesteld. De ICT-ruimte dient alleen toegankelijk te zijn voor
medewerkers van ICT. In geval van calamiteiten moet de deur wel geopend kunnen worden.
Er dient een extra veiligheid te zijn voor het geval de koeling uitvalt.
Nabij deze ruimte dient een afsluitbare ruimte te worden voorzien waar opslag ICT‐apparatuur
kan plaatsvinden.

5.5.16.

Technische ruimten
Ten behoeve van de technische installaties zijn er ruimten opgenomen. Deze dienen zo te zijn
gesitueerd dat ze geen overlast veroorzaken voor het primaire proces in het gebouw.

5.5.17.

Noodstroomaggregaat en UPS
Voor het NSA t.b.v. GROP en UPS dient rekening te worden gehouden met de vigerende
regelgeving. De NSA en UPS dienen goed bereikbaar, functioneel en goed geventileerd te
worden uitgevoerd en dienen te allen tijde droog te blijven.

5.5.18.

Containerruimte
Er dient een centrale containerruimte te komen met scheiding in onder andere papier, plastic
en vuilafval. De containerruimte wordt uitpandig voorzien en is afgesloten overkapt.
Uitgangspunt voor aantallen is:
• 8 rolcontainers 350 liter
88,5 x 70 x89,5 cm
lxbxh
• 2 rolcontainers 1.300 liter
122 x 167 x 112 cm
lxbxh
• 2 plastic afval 1.000 liter
137 x 112x 130 cm
lxbxh
• 1 plastic afval 660 liter
137 x 82x x 120 cm
lxbxh
• 5 rolcontainers karton 660 liter
137 x112 x130 cm
lxbxh
Medisch afval wordt apart dagelijks verzameld en rechtstreeks afgevoerd, zonder
tussenopslag.
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5.5.19.

Expeditie
De goederenontvangst dient op één plaats op de begane grond te worden gerealiseerd, nabij
de personenlift. De deuren dienen voldoende breed te zijn.

5.6.
5.6.1.

Terrein
Enquête m.b.t. mobiliteit werknemers GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen
Middels een enquête is aan alle GGD-medewerkers in Gelderland-Zuid, werkzaam aan de
Groenewoudseweg in Nijmegen en/of in het consultatiebureau aan de Molkenboerstraat in
Nijmegen gevraagd naar hun (gewenste) mobiliteit. In bijlage 5 staan de resultaten vermeld
van de enquête. Deze zijn verwerkt in dit hoofdstuk.
Over het algemeen hebben de auto en de fiets de grootste voorkeur wat betreft mobiliteit. De
fiets wordt als zeer prettig en gezond ervaren. Echter, door de afstand woon-werkverkeer,
afspraken buiten de deur, het slechte weer en het praktische nut wordt er toch veelvuldig
gebruik gemaakt van de auto. Van het OV wordt minder gebruik gemaakt dan van de fiets.
Aangedragen argumenten hiervoor zijn dat de afstand woon-werkverkeer hiervoor te klein is,
OV meer reistijd met zich meebrengt, OV slecht bereikbaar en verbonden en duur is. Het
parkeren van de auto op het transferium of parkeerterrein en vervolgens met OV naar de
hoofdlocatie van GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen wordt duidelijk niet gewenst door de
werknemers. Stimuleren van het gebruik van de fiets en/of het gebruik van OV middels
respectievelijk een fietsplan of 1ste klas reizen wordt gewaardeerd. Deze stimulerende
maatregelen gelden echter niet voor het merendeel van de medewerkers vanwege de
redenen zoals hierboven vermeld.

5.6.2.

Turflijsten reisgedrag bezoekers
Middels turfformulieren is aan enkele GGD-medewerkers in Gelderland-Zuid, werkzaam aan
de Groenewoudseweg in Nijmegen en/of in het consultatiebureau aan de Molkenboerstraat in
Nijmegen gevraagd inzichtelijk te maken hoe de cliënten/bezoekers momenteel reizen naar
deze locaties. De resultaten zijn vermeld in bijlage 6 en de output ervan is verwerkt in dit
hoofdstuk.
Over het algemeen komen de cliënten/bezoekers met name met de auto. Gemiddeld komen
45 cliënten/bezoekers met de auto, met een piek van 60 cliënten/ bezoekers op 1 dag. Met de
fiets komen gemiddeld 34 cliënten/bezoekers, met een piek van 54 cliënten/bezoekers op 1
dag. Met OV komen gemiddeld 7 cliënten/bezoekers, met een piek van 14 cliënten/bezoekers
op 1 dag.
Rekening houdend met enerzijds verspreiding van afspraken (uitgangspunt is 2 afspraken per
uur) en anderzijds enige overlap tussen afspraken is te concluderen dat er voor cliënten/
bezoekers ca. 6 parkeerplaatsen noodzakelijk zijn voor de opvang van de piek.

5.6.3.

Parkeren
Parkeren vindt plaats op het eigen terrein van de toekomstige huisvesting van GGD
Gelderland-Zuid. Vanuit de enquête m.b.t. mobiliteit van de medewerkers, zoals vermeld in
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paragraaf 5.6.1., is er behoefte aan een parkeervoorziening voor medewerkers voor 75
parkeerplaatsen waarbij er 20 extra parkeerplaatsen elders gehuurd dienen worden voor de
opvang van de piek van aanwezige medewerkers op dinsdag. Vanuit de minimale
parkeernorm vanuit de gemeente Nijmegen blijkt dat er minimaal een aparte
parkeervoorziening voor 12 parkeerplaatsen, waarvan 2 parkeerplaatsen zijn bestemd nabij
de hoofdentree voor mindervaliden. Deze aantal parkeerplaatsen voldoet ruim aan de
behoefte van GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen zoals blijkt uit de output van de turflijsten
m.b.t. reisgedrag cliënten/bezoekers (zie paragraaf 5.6.2.).
Met de inrichting van het terrein dient rekening gehouden te worden dat de auto’s zo veel als
mogelijk uit het zicht onttrokken worden. Het heeft daarbij sterk de voorkeur om half verdiept
te parkeren in plaats van een ondergrondse parkeergarage. Daarbij zal de parkeergarage
worden voorzien van een aantal laadpalen voor elektrische auto’s.
Bovenstaande parkeervraag is getoetst aan de normering van de gemeente Nijmegen en
voldoet ruimschoots aan de minimale parkeernorm. Zo zijn er minimaal 62 parkeerplaatsen
nodig ten opzichte van de 95 parkeerplaatsen die nu op het terrein voorzien zijn.

5.6.4.

(Brom)fietsen- en motorenstalling
Nabij de centrale entree van de ontvangsthal wordt een fietsenrek opgenomen voor bezoekers
met plaats voor ca. 20 fietsen. Verder dient er voor personeel een fietsenstalling te worden
voorzien voor circa 60 fietsen en 20 elektrische fietsen, bromfietsen / scooters / motoren.
Deze fietsenstalling dient afsluitbaar te zijn.

5.6.5.

Expeditie-ingang
Leveranciers van goederen en vrachtwagens voor vuilnis dienen in de directe nabijheid van de
expeditie-ingang te kunnen parkeren.

5.6.6.

Groenvoorziening
Op het terrein dient te worden voorzien in een groenvoorziening tussen de toekomstige
huisvesting van GGD Gelderland-Zuid en de woningen aan de Groenewoudseweg. Deze
groenvoorziening dient enerzijds als bufferruimte en anderzijds als speelruimte voor kinderen
van het consultatiebureau en omwonende kinderen.
Een meer concrete invulling van de terreininrichting zal nader bepaald worden en
meegegeven aan de landschapsarchitect.
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6.

Ruimtelijk Programma van Eisen
Het ruimtelijk Programma van Eisen is weergegeven in bijlage 7 en bestaat uit een drietal
werkbladen:
1. Overzicht van de Nuttige Oppervlakte (NO) van de nieuwbouw.
2. Overzicht van de Nuttige Oppervlakte (NO) van de terreininrichting
3. Overzicht van het aantal fte’s en werkplekken
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van het ruimtelijk
Programma van Eisen. Dit wordt per bovengenoemd tabblad gedaan.

6.1.

Totaaloverzicht
Het eerste blad geeft een totaaloverzicht van het hele gebouw. Hierin is een totaaltelling
gegeven van alle programmaonderdelen. Daarbij worden verschillende termen gehanteerd ten
aanzien van de metrages, zijnde:
NO:
NVO:
BVO:

6.2.

Nuttige Vloeroppervlakte, bestaande uit de gewenste bruikbare vloeroppervlakte
Netto Vloeroppervlakte, bestaande uit het NO + indelingsverliezen + horizontale en
verticale verkeersruimte + technische installatieruimte.
Bruto Vloeroppervlakte, bestaande uit het NVO + constructieruimte.

Overzicht Ruimten
Het ruimtelijk PvE is opgedeeld in 3 gebruikersgebieden, een openbaar gebied, een semiopenbare gebied en een privaat gebied. Deze 3 gebieden zijn als volgt te onderscheiden:
De openbare ruimte kenmerkt zich doordat hier cliënten en overige bezoekers worden
ontvangen van GGD Gelderland-Zuid.
Het semi-openbare gebied kenmerkt zich doordat daar functies als lunchen en
overleggen plaats vinden. Dit gebied wordt gebruikt door personeel van de GGD en
door bezoekers. Cliënten van de GGD worden in principe niet ontvangen in dit
gebied.
Het private gebied is de ruimte waarin alle werkplekken zich bevinden. In beginsel
komen hier enkel werknemers van GGD Gelderland-Zuid.

6.3.

Overzicht van de terreinfuncties
Het tweede tabblad geeft de gevraagde terreinfuncties weer. Uitgangspunt daarvoor is dat
parkeren op eigen terrein zal plaats moeten vinden. Als parkeren een gebouwde oplossing
wordt, dan zal een half verdiepte parkeergarage de voorkeur genieten i.p.v. een geheel
ondergrondse garage.
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1.

Inleiding

1.1.

Algemeen
Dit (concept) Technisch Programma van Eisen (TPvE) is een aanvulling op Ruimtelijk- en
functioneel Programma van Eisen met referentie 1631101-0058 d.d. 23 februari 2018. In dit
TPvE worden ontwerpkaders gegeven voor het vervolg van de ontwerpfase voor nieuwbouw
hoofdlocatie Nijmegen in opdracht van GGD Gelderland-Zuid, hierna te noemen
‘opdrachtgever’.

1.2.

Wet- en regelgeving
Het (technisch) ontwerp zal aan alle relevante wet- en regelgeving en overige overheidsvoorschriften moeten voldoen. Binnen dit kader vallen onder andere:
• Wet Ruimtelijke Ordening (Wro)
• Wet Milieubeheer (Wm)
• Waterwet
• Woningwet
• Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet; www.arbobesluit-vo.nl)
• Wet Geluidshinder (Wgh)
• Gemeentelijke bouwverordening.
• Vigerend bestemmingsplan c.q. Wet op de Ruimtelijke Ordening.
• Bouwbesluit, inclusief alle geldende NEN-normen (www.Bouwbesluitonline.nl).
• Ministeriële richtlijnen.
• Drank- en Horecawet.
• Het gebruiksbesluit.
• De eisen van de plaatselijke nutsbedrijven.
• EG-wetgeving en –regelgeving.
• Toegankelijkheid van het gebouw overeenkomstig het Handboek voor Toegankelijkheid.
• HACCP voor de keuken.
Enkele specifieke normen en richtlijnen die deel uitmaken van bovengenoemde lijst zijn:
• Arbo Informatieblad nummer 7, ofwel AI-7 kantoren.
• NEN-EN-ISO 7730:2005
Klimaatomstandigheden.
• NEN-EN 12464
Werkplekverlichting.
• NPR 3438
Geluidshinder op de arbeidsplaats.
• NEN 3569
Veiligheidsbeglazing in gebouwen.
Deze lijsten zijn niet gelimiteerd, de Nederlandse wetgeving en de daarbij behorende normen
en eisen blijven onverminderd van kracht.

1.3.

Doel en gebruik technisch Programma van Eisen
Het TPvE omschrijft de technische eisen waaraan het gebouw, het terrein en het
uitrustingsniveau van het kantoor dienen te voldoen. Naast de hierboven genoemde wettelijke
eisen en randvoorwaarden, zoals het Bouwbesluit, die voor het ontwerp van toepassing zijn,
wenst de opdrachtgever zijn eisen ten aanzien van de technische prestaties op een aantal
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gebieden nader te specificeren. Dit met als doel een document te presenteren dat voor de
ontwerpende partijen voldoende houvast, maar ook vrijheid, biedt voor goede oplossingen
binnen deze gevraagde prestaties, die in het bijzonder van belang zijn voor de opdrachtgever.
Het TPvE behandelt de volgende onderdelen:
• Bouwfysische prestaties
• Bouwkundige prestaties
• Werktuigbouwkundige prestaties
• Elektrotechnische prestaties
• Vaste inrichting
• Losse inrichting
• Terrein
Met betrekking tot de installaties zal door een installatieadviseur in een later stadium een
installatieadvies worden opgesteld.
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2.

Duurzaamheid
Een gebouw is onderdeel van zijn omgeving en dient dus ook in zijn relatie met de omgeving
bekeken te worden. Voor het aspect energie dient bijvoorbeeld niet alleen rekening gehouden
te worden met bijdragen van de locatie zelf, maar ook met de directe omgeving. Zo is de
toepassing van duurzame energietechnieken vaak efficiënter op een grotere schaal en kan
uitwisseling van energie tussen verschillende functies in een wijk een mogelijkheid zijn.

2.1.

Energie
Bij de energiezuinigheid van het gebouw dient rekening gehouden te worden met enerzijds het
milieu en anderzijds de stichtings- en exploitatiekosten.

2.1.1.

Energieprestatie
De bepaling van de energieprestatie gebeurt volgens NEN 7120 “Energieprestatie van
gebouwen - Bepalingsmethode”. Dit betreft een integrale beoordeling van de
energiezuinigheid van de bouwkundige onderdelen van een gebouw en de tot het gebouw
behorende installaties.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Basis’ voor de energieprestatie.
Ambitie is kwaliteitsniveau ‘Goed’. Het definitieve kwaliteitsniveau dient in de voorlopig
ontwerpfase nader bepaald te worden en is afhankelijk van de total cost of ownership.
Kwaliteitsniveau
Basis
Goed
Uitstekend
Energieprestatie
Niveau Bouwbesluit EPG = 0
EPG << 0
Energiebehoefte
Niveau eerste
Minimaal 25% beter Minimaal 50% beter
BENG-eis (= 50
(= 37,5 kWh/m2 per (= 25 kWh/m2 per
kWh/m2 per jaar)
jaar)
jaar)
Primair fossiel
Niveau tweede
Minimaal 25% beter Minimaal 50% beter
energiegebruik
BENG-eis (= 25
(= 18,75 kWh/m2
(= 12,5 kWh/m2 per
kWh/m2 per jaar)
per jaar)
jaar)
Tabel 1: Prestatieniveaus voor de energieprestatiecoëfficiënt en de eerste en tweede BENGeisen
Conform de wettelijke eisen is per 1 januari 2015 de EPC-eis aan de energieprestatie van
gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. Voor de nieuwbouw van de
hoofdlocatie van GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen geldt een EPC-eis van 0,8.

2.1.2.

Duurzame energie
Door toepassing van duurzame energietechnieken wordt de CO2-uitstoot van het gebouw
gereduceerd ten opzichte van de situatie zonder duurzame energieopwekking.
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Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Basis’ voor het toepassen van
duurzame energietechnieken. Ambitie is kwaliteitsniveau ‘Goed’. Het definitieve
kwaliteitsniveau dient in de voorlopig ontwerpfase nader bepaald te worden.
Kwaliteitsniveau
Uitstekend

Aandeel hernieuwbare energie
100% van het totale energiegebruik (gebouwgebonden en
gebruikersgebonden).
Door toepassing van duurzame energietechnieken wordt de CO2-uitstoot
van het gebouw gereduceerd met ten minste 20% ten opzichte van de
referentiesituatie zonder duurzame energieopwekking (dit is conform
BREEAM)
Goed
100% van het gebouwgebonden energiegebruik.
Door toepassing van duurzame energietechnieken wordt de CO2-uitstoot
van het gebouw gereduceerd met ten minste 10% ten opzichte van de
referentiesituatie zonder duurzame energieopwekking (dit is conform
BREEAM)
Basis
In het Bouwbesluit zijn vooralsnog geen eisen opgenomen met
betrekking tot het gebruik van duurzame energie. Volgens de
toekomstige BENG eisen moet het aandeel hernieuwbare energie 50%
bedragen.
Tabel 2: Kwaliteitsniveau m.b.t. het toepassen van duurzame energietechnieken

2.1.3.

Schaduwprijs van materiaalgebruik
Vanaf 1 januari 2018 moet bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwe kantoren
(>100 m2) een MPG-berekening (Milieuprestatie Gebouw) bijgevoegd worden. Hiermee wordt
het gebruik van materialen met een lage milieu-impact gedurende de volledige levenscyclus
van het gebouw gestimuleerd.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Basis’ voor het materiaalgebruik.

Schaduwprijs

Kwaliteitsniveau
Basis
Aanleveren berekening
van de
materiaalgebonden
milieueffecten van het
betreffende bouwwerk

Goed
Milieubelasting van de
gebruikte materialen
ten minste 30% lager
dan de
referentiewaarde
volgens BREEAM-NL

Uitstekend
Milieubelasting van de
gebruikte materialen
ten minste 50% lager
dan de
referentiewaarde
volgens BREEAM-NL

Tabel 3: Prestatieniveaus materiaalgebruik

1631101-0058.0.2, d.d. 26 februari 2018

Pagina 8 van 40

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

2.1.4.

Lage emissie bouwmaterialen
Voor het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht dienen er
bouwmaterialen te worden toegepast die een lage emissie kennen van schadelijke, ‘vluchtige
organische verbindingen’ en andere schadelijke stoffen.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor het toepassen van lage
emissie bouwmaterialen.
Kwaliteitsniveau
Basis
Wel toegepast, niet
aantoonbaar

Goed
Toegepast en
aantoonbaar
(onderbouwd met
certificaten) op 80%
van de bouwmaterialen
Tabel 4: Prestatieniveaus lage emissie van materialen
Lage emissie
bouwmaterial
en
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Uitstekend
Toegepast en
aantoonbaar
(onderbouwd met
certificaten) op 100%
van de bouwmaterialen
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3.

Bouwfysische prestaties
In deze paragraaf worden de prestatie-eisen gegeven voor de thermische
eigenschappen, geluidstechnische eigenschappen en de eigenschappen ten aanzien van
lichtinval. Deze worden eerst omschreven vanuit gebruikersperspectief en vervolgens
vertaald naar technische prestatie-eisen.

3.1.

Thermisch comfort

3.1.1.

Gebruikerseisen
Het binnenklimaat wordt door de mensen in het gebouw verschillend beleefd. De ene persoon
kan zich bijvoorbeeld prettiger voelen bij een bepaalde temperatuur dan de andere. Om aan
zoveel mogelijk mensen tegemoet te komen worden ten aanzien van het binnenklimaat een
aantal minimum- en maximumeisen gesteld, waarbinnen mensen zich prettig voelen. Daarbij
waarderen GGD-medewerkers het binnenklimaat beter als zij daar zelf invloed op uit kunnen
oefenen, zoals het kunnen openen van een raam of het individueel (bij)regelen van de
luchttemperatuur in het vertrek. Voorwaarde hierbij is wel dat de reactietijd beperkt dient te
zijn.
Het voldoen aan wettelijke minimumeisen biedt geen garantie voor een goed binnenmilieu. De
wettelijke eisen zijn minimumeisen waaraan in elk geval moet worden voldaan. Er gelden drie
classificaties aan binnenmilieu-eisen:
• Klasse A = Uitstekend
• Klasse B = Goed
• Klasse C = Basis
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt klasse B ‘Goed’ voor de binnenmilieu-eisen. Ambitie is
klasse A ‘Uitstekend’. De definitieve klasse dient in de voorlopig ontwerpfase nader bepaald te
worden. In de komende paragrafen worden de diverse klassen nader toegelicht. Hierbij is
uitgegaan van de bouwfysische kwaliteitseisen uit het handboek Bouwfysische Kwaliteit
Gebouwen van Bouwfysica, Nederlands Vlaamse bouwfysica vereniging.

3.1.2.

Thermische isolatie
De warmteweerstand van de gebouwschil moet zodanig zijn dat warmteverliezen in de
winterperiode worden beperkt, zonder dat in de zomerperiode teveel warmte wordt
vastgehouden.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor de thermische isolatie.

Dichte delen

Ramen en deuren
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Kwaliteitsniveau
Basis
Rc,vloer ≥ 3,5 m2K/W
Rc,gevel ≥ 4,5 m2K/W
Rc,dak ≥ 6,0 m2K/W
Uw,max ≤ 2,20 W/m2

Goed
Rc,vloer ≥ 4,5 m2K/W
Rc,gevel ≥ 5,0 m2K/W
Rc,dak ≥ 7,0 m2K/W
Uw,max ≤ 1,65 W/m2

Uitstekend
Rc,vloer ≥ 6,5 m2K/W
Rc,gevel ≥ 6,5 m2K/W
Rc,dak ≥ 8,0 m2K/W
Uw,max ≤ 1,20 W/m2
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Uw,gem ≤ 1,65 W/m2
Tabel 5: Prestatieniveaus thermische isolatie

3.1.3.

Uw,gem ≤ 1,20 W/m2

Uw,gem ≤ 0,80 W/m2

Operatieve temperatuur
De grenswaarden voor de ruimtetemperatuur worden uitgedrukt in operatieve temperatuur, die
is samengesteld uit de lucht- en gemiddelde stralingstemperatuur. Deze waarde is een maat
voor het gecombineerde effect op de thermische behaaglijkheid.
Hinderlijke verschillen tussen de thermische condities in het gebouw moeten worde
voorkomen, zodat voor alle gebruikers een gelijkwaardig en gelijkmatig comfort bestaat.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Uitstekend’ voor de
ruimtetemperatuur.

Operatieve
temperatuur

Winter (1,0 clo)

Kwaliteitsniveau
Basis
Goed
(klasse C)
(klasse B)
Activiteit: voornamelijk zitten (1,2 met)
19-25 °C
20-24 °C

Uitstekend
(klasse A)
20-24 °C + IB1

Zomer (0,5 clo) 22-27 °C
23-26 °C
23-26 °C + IB1
Tabel 6: Grenswaarden ruimtetemperatuur zomer en winter, voor kantoor/vergaderruimte
1

3.1.4.

IB = mogelijkheid voor individuele beïnvloeding van de temperatuur

ATG methode
Met de berekeningsmethodiek Adaptieve Temperatuur Grenswaarden (ATG-methode; ISSO
publicatie 74), is een voorspelling te maken van het aantal tevredenen. Het “ATG-profiel”
wordt uitgedrukt in het aantal uren dat de optredende operatieve binnentemperatuur een zeker
percentage klachten niet overschrijdt. Door 1% overschrijding van de grenswaarden voor het
percentage klachten toe te staan -dit komt overeen met 10 uur op jaarbasis- kan een forse
besparing op het te installeren koelvermogen worden bereikt, terwijl dit beperkt invloed heeft
op de behaaglijkheid.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor het “ATG-profiel”.
Kwaliteitsniveau
Basis
Goed
(klasse C)
(klasse B)
65%
80%

Uitstekend
(klasse A)
90%

ATG-grenswaarde acceptatie van de thermische
situatie (richtlijn voor over- en
onderschrijdingsuren)
Tabel 7: Klasse-indeling kwaliteit binnenklimaat, afhankelijk van het percentage ontevredenen
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Voor de bepaling van het “ATG-profiel” dienen de behaaglijkheidsberekeningen te worden
uitgevoerd conform de uitgangspunten van ISSO 74 en ISSO 32. Berekeningen dienen te zijn
uitgevoerd met een dynamisch temperatuursimulatieprogramma dat voldoet aan de
keurmerkeisen van ISSO

3.1.5.

Individuele temperatuurregeling
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Uitstekend’ voor de individuele
temperatuurregeling per vertrek (regeling voor maximaal 6 werkplekken) en reactietijd van de
instelling/verstelling.
Klasse

Kwaliteitsniveau

Individuele temperatuurregeling per vertrek (regeling voor
maximaal 6 werkplekken) en reactietijd van de
instelling/verstelling.
A
Uitstekend
± 2,0 °C regeling per werkplek met een reactietijd van minimaal
1 °C per half uur
B
Goed
Geen individuele regeling per werkplek, maar regeling per
vertrek, met een reactietijd van minimaal 1 °C per half uur
C
Basis
Geen regeling die voldoet aan de voorwaarden bij klasse A of B
Tabel 8: Klasse-indeling individuele temperatuurregeling en reactietijd

3.1.6.

Temperatuurgradiënt
Voor kantooractiviteiten in de leefzone van een verblijfsruimte, bepaald conform NEN 1087,
moet onder ontwerpcondities gedurende de gebruikstijd in zowel winter- als zomerperiode het
temperatuurverschil tussen enkels en hoofd beperkt blijven. De meetpunten liggen voor:
• Zittende personen op 0,1 en 1,1 meter boven de vloer
• Staande personen op 0,1 en 1,7 meter boven de vloer
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor de temperatuurgradiënt.
Kwaliteitsniveau
Basis
Goed
Uitstekend
(klasse C)
(klasse B)
(klasse A)
Verticale temperatuurgradiënt [°C]
<4
<3
<2
Tabel 9: Grenswaarden verticaal verschil in luchttemperatuur tussen hoofd en enkels (resp.
1,1 en 0,1 m boven de vloer (bron: NEN-EN-ISO 7730).

3.1.7.

Vloertemperatuur
Bij vloerverwarmingssystemen en in zones waar men weinig vertoeft zijn
oppervlaktetemperaturen tot 29 °C toelaatbaar en eveneens in sanitaire ruimten en buiten de
leefzone. De leefzone (waar personen zich kunnen bevinden) sluit een strook van 0,6 meter
uit langs de gevel.
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Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor de vloertemperatuur.
Kwaliteitsniveau
Basis
Goed
Uitstekend
(klasse C)
(klasse B)
(klasse A)
Vloertemperatuur [°C]
17 - 31
19 - 29
19 - 26
Tabel 10: Grenswaarden vloertemperatuur (gebaseerd op NEN-EN-ISO 7730).

3.1.8.

Stralingsasymmetrie
Voor kantooractiviteiten in de verblijfszone van een verblijfsruimte, dient bij de verschillende
kwaliteitsklassen te worden voldaan aan de volgende condities:
• De horizontale stralingsasymmetrie ten gevolge van ramen of andere koude verticale
oppervlakken moet kleiner zijn dan de maximum grenswaarde (ten opzichte van een
klein verticaal vlak, 0,6 meter boven de vloer)
• De verticale stralingsasymmetrie ten gevolge van een (ver)warm(d) plafond moet
kleiner zijn dan de maximum grenswaarde (ten opzichte van een klein horizontaal
vlak, 0,6 meter boven de vloer)
• In geval van klimaatsystemen die functioneren door middel van warme plafonds,
koude wanden (ook glasvlakken), koude plafonds en/of warme wanden, geldt als
maximum grenswaarde de waarden genoemd in onderstaande tabel.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor de
stralingstemperatuurasymmetrie.
Kwaliteitsniveau
Basis
(klasse C)
Warm plafond
<7
Koude wand (glas)
< 13
Koud plafond
< 18
Warme wand
< 35
Tabel 11: Grenswaarden stralingstemperatuurasymmetrie

3.1.9.

Goed
Uitstekend
(klasse B)
(klasse A)
<5
<3
< 10
<5
< 14
< 10
< 23
< 20
(bron: NEN-EN-ISO 7730).

Luchtdoorlatendheid
De nieuwbouw dient een zodanige luchtdoorlatendheid te hebben dat het warmteverlies, en
daarmee het energieverbruik, als gevolg van infiltratie en exfiltratie wordt beperkt en
tochtklachten worden voorkomen.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor de luchtdoorlatendheid.
Kwaliteitsniveau
Basis
Goed

Uitstekend

Eenheid

De gevel als geheel
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10-3 m3/s.m2
geveloppervlakte
10-3 m3/s.m2
geveloppervlakte

Met te openen ramen

1,80

1,44

1,15

Zonder te openen ramen

0,50

0,40

0,30

2,0
80
4,0
4,0

1,5
60
3,0
3,0

10-6 m3/s.m1
10-6 m3/s.m1
10-6 m3/s.m1
10-6 m3/s.m1

2,0

1,5

(0,6/Ik)*2,0

(0,6/Ik)*1,5

10-3 m3/s.m
kierlengte
10-3 m3/s.m
kierlengte

Afzonderlijke delen, per kierlengte
Cvast
2,5
Cdraaiend
120
5,0
Cdakrand
5,0
Cfundering
Kieren bij bewegende delen
Kierlengte ≤ Ik 0,6 m/m2
2,5
Kierlengte > Ik 0,6 m/m2

(0,6/Ik)*2,5

Geveldelen over maximaal 2 verdiepingen
Naden in gevelelementen 0,14
0,11
0,09
10-3 m3/s.m
en bij bouwkundige
naadlengte
aansluitingen
Plaatselijk
0,50
0,40
0,30
10-3 m3/s per 100
geconcentreerde lekken
mm
Ventilatieroosters
Ventilatieroosters in
Av/10
Av/15
Av/20
m3/s
gesloten toestand
Tabel 12: Kwaliteitsniveaus maximaal toelaatbare luchtdoorlaat bij de toetsingsdruk

3.1.10.

Luchtsnelheid
Voor kantooractiviteiten in de verblijfszone van een verblijfsruimte, moet onder
ontwerpcondities gedurende de gebruikstijd worden voldaan aan de conditie dat zowel voor
zomer- als winterperiode de gemiddelde luchtsnelheid kleiner moet zijn dan de genoemde
grenswaarde zoals vermeld in NEN-EN-ISO 7730.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor de luchtsnelheid.
Kwaliteitsniveau
Basis
Goed
Uitstekend
(klasse C)
(klasse B)
(klasse A)
Maximaal toegestane DR-waarde
≤ 30%
≤ 20%
≤ 10%
Tabel 13: Classificatie hinderpercentage door tocht, uitgedrukt in Draught Rating (DRwaarde).
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3.1.11.

Luchtvochtigheid
In verblijfsruimte geldt een maximale relatieve vochtigheid (RV) om overmatige transpiratie
tegen te gaan. Acceptabel is wanneer de luchtvochtigheid in 90% van de kantoortijd
gerealiseerd wordt.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen gelden onderstaande eisen:
Relatieve luchtvochtigheid (RV)
≥ 30%
of de absolute vochtigheid van de buitenlucht
In verblijfsruimten
≤ 70%
Tabel 14: Eisen aan de relatieve luchtvochtigheid
In verblijfsruimten met beeldschermwerk

3.1.12.

Ambitieniveau binnenklimaat
NEN-EN 12251 bevat richtlijnen voor een goed binnenklimaat. In de bijlagen van de norm
staat een methode waarmee de capaciteit van een ventilatiesysteem kan worden ontworpen.
Hierbij wordt een verband gelegd tussen het aantal verwachte ontevreden gebouwgebruikers
en de toegepaste ventilatiedebieten. De ventilatiecapaciteit wordt afhankelijk gesteld aan de
verontreiniging door mensen (op basis van CO2-belasting) en verontreiniging door de
materialen en componenten in het gebouw. Dit is uitgedrukt in vier kwaliteitsniveaus.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt categorie II voor de luchtkwaliteit. In de volgende
paragrafen wordt vermeld waaraan het gemiddelde ambitieniveau dient te voldoen.
Categorie
I

Omschrijving
Een hoog ambitieniveau, wordt aangeboden voor ruimten die gebruikt worden
door zee gevoelige en vatbare personen zoals gehandicapten, zieken, jonge
kinderen en ouderen
II
Een gemiddeld ambitieniveau voor gebruik in nieuwbouw en renovatie
III
Een acceptabel ambitieniveau voor gebruik in bestaande gebouwen
IV
Waarden die niet voldoen aan de criteria voor de categorieën I t/m III. Deze
categorie is alleen acceptabel voor gebruik gedurende een tijdelijk gedeelte van
een jaar
Tabel 15: Indeling in vier categorieën luchtkwaliteit voor gebouwen (NEN-EN-15251)

3.1.13.

Toepassen van emissiearme materialen
De materiaaleisen zoals gesteld in NEN-EN 15251 (annex C) voor low-polluting en very lowpolluting buildings worden als volgt aangehouden. Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt
categorie II m.b.t. het toepassen van emissiearme materialen :
• Categorie I:
Eisen voor very low-polluting buildings
• Categorie II:
Eisen voor low-polluting buildings
• Categorie III:
Geen eisen aan bouw- en inrichtingsmaterialen
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3.1.14.

Beperken verontreinigingen ventilatievoorzieningen
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt voor categorie (I en) II onderstaande m.b.t. het
beperken van de verontreinigingen ventilatievoorzieningen:
• Het mechanisch ventilatiesysteem is ontworpen en uitgevoerd conform de eisen uit
VDI 6022 en ISSO-publicatie 55.3
• De selectie van de filters heeft plaatsgevonden conform NEN-EN 13779 (annex A3)
op basis van de beoogde binnenluchtkwaliteit (indoor air quality, IDA) en de lokale
kwaliteit van de buitenlucht (outdoor air quality, ODA)
• Er vindt geen luchtbevochtiging plaats, tenzij benodigd voor opslag of productie
• Er is geen inwendige isolatie van kanalen toegepast
• De luchtdichtheid van de kanalen dient te voldoen aan klasse B van NEN-EN 12237
• Voorzieningen voor natuurlijke luchttoevoer geven geen emissies, geuren of andere
luchtverontreinigingen aan de toevoerlucht af, zijn goed bereikbaar voor inwendige
inspectie en reiniging en zijn handmatig afsluitbaar

3.1.15.

Luchttoevoer
De effectiviteit van het ventilatiesysteem is sterk afhankelijk van het gekozen
inrichtingsconcept (beperking van verontreinigende bronnen) en het ventilatieconcept (de
ventilatie efficiency):
• Indien in het inrichtingsconcept voldoende aandacht is gegeven aan het beperken
van verontreinigende bronnen (conform paragraaf 2.1.11.) mag worden uitgegaan
van lagere luchthoeveelheden per m2 gebouwoppervlakte
• Indien in het ventilatieconcept gekozen wordt voor een systeem met een hogere
ventilatie efficiency mag worden uitgegaan van lagere luchthoeveelheden per
aanwezige persoon
• Dit betekent dat tijdens het gebruik de toegevoerde ventilatiedebieten kunnen worden
gehalveerd (of meer) om verspilling tegen te gaan en een energiezuinig gebouw te
realiseren
Als bewijsvoering dient (behalve de vervuilingsgraad van bronnen, conform paragraaf 2.1.11.)
door berekeningen te worden aangetoond welke ventilatie efficiency met het gekozen systeem
wordt bereikt. Als uitgangspunt voor de te hanteren debieten geldt de NEN-EN 15251.

3.1.16.

Individuele beïnvloeding van luchtkwaliteit
Er is voor gebouwgebruikers voorzien in adequate mogelijkheden ter beïnvloeding van de
incidentele verse luchttoevoer, waarmee het mogelijk is incidentele verhoogde luchtvervuiling
efficiënt af te voeren.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor spuiventilatie.
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Kwaliteitsniveau
Basis
Goed
Capaciteit [dm3/s.m2] Verblijfsgebied
≥ 6,0
Verblijfsruimte
≥ 3,0
Spuivoorziening
Travee breedte [m]
n.v.t.
3,60
Regelbaar
n.v.t.
Nee
Vrijelijk te openen
n.v.t.
Nee
Tabel 16: Prestatieniveaus voor spuiventilatie in 3 klassen

3.2.

Geluidstechnische gebouweigenschappen

3.2.1.

Gebruikerseisen

Uitstekend
≥ 6,0
≥ 3,0
3,60
Ja
Ja

Geluidshinder waarbij verstoring van de concentratie optreedt, mag niet voorkomen. Geluid
vanuit een bepaalde ruimte mag geen overlast veroorzaken in een andere ruimte.
Binnen alle zelfde ruimten moet tevens de spraakverstaanbaarheid gewaarborgd zijn. Daarbij
mogen collega’s in eenzelfde kantoorruimte geen last hebben van elkaar. De geluiden van
andere collega’s in dezelfde open ruimte mogen daarom alleen op de achtergrond hoorbaar
zijn. Collega’s mogen elkaar wel horen, maar het weerkaatsend geluid moet minimaal zijn. De
wanden, vloeren en plafonds moeten daarbij voor voldoende demping zorgen. Een goede
toepassing van geluidisolatie en beheersing van de akoestiek zijn in een open en transparante
werkomgeving van groot belang. Onderstaande eisen ten aanzien van de lucht- en
contactgeluidisolatie, nagalmtijden en het geluidsniveau van de gebouwgebonden installaties
dienen daarom te worden nagestreefd.
Voor de geluidsnormen wordt de NEN 5077 en de ‘NPR 3438 - Geluidhinder op de
arbeidsplaats’ gehanteerd.

3.2.2.

Lucht- en contactgeluidisolatie
De geluidwering wordt uitgedrukt in het genormeerde lucht-geluidniveauverschil tussen zenden ontvangruimte (DnT,A). Indien deze wordt gecorrigeerd voor de invloed van de afmetingen
van de ontvangruimte en het gemeenschappelijke oppervlak van de scheidingsconstructie
wordt het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil DnT,A verkregen.
Kenmerken

Luchtgeluidisolatie
(DnT, A)
38 dB
42 dB
38 dB

Tussen concentratiewerkplekken onderling
Tussen meerpersoonskamers onderling
Tussen concentratiewerkplekken / meerpersoonskamers
en verkeersruimte / open werkplekken
Projectteam-/ brainstorm-/ en overlegruimten
Overlegruimten en verkeersruimte / open werkplekken
Service-unit en verkeersruimte
Service-unit en werkruimten
Tabel 17: Luchtgeluidisolatiewaarden tussen (werk)ruimten onderling
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Voor mogelijke verplaatsbare wanden tussen vergaderruimten moet een R'W waarde van 52
dB(A) worden aangehouden.
De gewogen isolatie-index voor contactgeluid (LnT, A) is een grootheid die de
contactgeluidsisolatie tussen twee ruimten in een getal weergeeft en heeft als doel om
geluidsoverlast tussen ruimten onderling tegen te gaan. Voor de hieronder omschreven
ruimten geldt de eis dat tussen kantoren, vergaderruimten en gangen onderling een
contactgeluid geldt van: LnT, A =< 59 dB. Dit komt overeen met een contactgeluidsisolatiewaarde van ca: Ico >= 0 dB.
Bovengenoemde waarden voor geluidsisolatie zijn voldoende om ervoor te zorgen dat
normale gesprekken van buiten de kantoorruimte niet de naastgelegen kantoorruimte
bereiken.

3.2.3.

Nagalmtijden
Met betrekking tot de akoestiek in de ruimten gelden de volgende gemiddelde nagalmtijden:
Kenmerken
Concentratiewerkplekken en belplekken
Verkeersruimte / open werkplekken
Overlegruimten (projectteam, brainstorm en overig)
Ontvangsthal inclusief receptie
Overige verkeersruimte
Tabel 18: Nagalmtijden voor (werk)ruimten

Maximale nagalmtijd
0,4 s
0,5 s
0,5 – 0,7 s
0,5 – 0,7 s
0,8 – 1,0 s

Bovengenoemde waarden voor nagalmtijden zijn voldoende om een akoestisch werkbaar
klimaat te bewerkstelligen.

3.2.4.

Geluidsniveau gebouwgebonden installaties
Met betrekking tot de akoestiek in de ruimten gelden de volgende maximale geluidsniveaus
als gevolg van de gebouwgebonden installaties:
Kenmerken
Maximaal geluidsniveau
Concentratiewerkplekken en belplekken
35 dB(A)
Verkeersruimte / open werkplekken
40 dB(A)
Overlegruimten (projectteam, brainstorm en overig)
35 dB(A)
Ontvangsthal inclusief receptie
35 dB(A)
Overige verkeersruimte
45 dB(A)
Tabel 19: Geluidsniveaus voor (werk)ruimten als gevolg van de gebouwgebonden installaties
Bovengenoemde waarden voor geluidsniveau zijn voldoende om een akoestisch werkbaar
klimaat te bewerkstelligen. Bij de positionering van de pompen van de massaspectrometers
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dient extra aandacht te worden besteed aan de maximale geluidsniveaus in relatie tot de hoge
geluidsbelasting. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan extra geluidsisolerende wanden.

3.3.

Visueel comfort

3.3.1.

Gebruikerseisen
De diverse binnenruimten moeten zo worden georiënteerd dat overmatige en ongewenste
zontoetreding zoveel mogelijk wordt voorkomen. Men wordt uitgedaagd om gunstige EPCwaarden te bereiken en hinderlijke slagschaduwen, windoverlast en reflecties te voorkomen
door een gunstige positionering van het gebouw en het toepassen van slimme oplossingen als
overstekken of minimale daglichttoetreding op de zonbelaste gevels. Er dient voldoende direct
daglicht te zijn in de verblijfsruimten. Dit geldt met name voor de ontvangsthal,
vergaderruimten en werkplekken.

3.3.2.

Prestatieniveaus daglichttoetreding
De kwaliteit van de daglichttoetreding kan worden bepaald aan de hand van de te realiseren
daglichtfactor. De daglichtfactor is de verhouding tussen de verlichtingssterkte op een punt in
het vertrek ten opzichte van de horizontale verlichtingssterkte in het vrije veld. In de
berekeningen wordt uitgegaan van een CIE-bewolkte hemel (CIE overcast sky). In de
formulevorm geldt:
DF = Eruimte / Evrije veld x 100%
Waarin:
DF
= daglichtfactor [%]
E
= (horizontale) verlichtinsgsterkte [lux]
Bij het bepalen van de daglichtfactor mogen ten hoogste de volgende lichtreflectiefactoren van
de ruimteafwerking in rekening worden gebracht:
• Wanden
0,5
• Plafond
0,7
• Vloer
0,1
Tevens zijn onderstaande glaseigenschappen vereist:
• Raglas (kleurweergave-index)
≥ 80%; ter voorkoming van een sombere en
storende daglichtkleur
• Lr,bi (reflectiefactor glas binnen) ≤ 15%; ter voorkoming van storende reflecties en
spiegelingen, vooral tijdens donkere dagen in het winterseizoen
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Basis’ voor de daglichttoetreding.
Ambitie is kwaliteitsniveau ‘Goed’. Het definitieve kwaliteitsniveau dient in de voorlopig
ontwerpfase nader bepaald te worden.
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Kwaliteitsniveau
Basis
Goed
≥ 2%
≥ 3%

Uitstekend
Werkplek langdurig verblijf
≥ 5%
(in de gevel zone)
Werkplek langdurig verblijf
≥ 0,9%
≥ 1%
≥ 2%
(ongeacht afstand tot gevel)
Werkplek kortdurend verblijf
≥ 0,1%
(verblijf niet langer dan 2 uur)
Tabel 20: Prestatieniveaus voor de gemiddelde daglichtfactor (DF) op de werkplek
Genoemde getalswaarden voor de daglichtfactor zijn o.a. ontleend aan SBR-publicatie
“Daglicht in het ontwerp van utiliteitsgebouwen”, waarbij de volgende kwalificaties worden
benoemd:
• 0,9%
voldoende daglicht voor langdurig verblijf
• 2%
minimaal nodig oor kantoorvertrek
• 3%
minimaal nodig voor min of meer permanente verblijfsplek
• 5%
voldoende voor een dagverlichte werkplek

3.3.3.

Prestatieniveaus uitzicht
Net als voor de daglichteisen moet uitzicht op werkplekniveau worden beoordeeld. Elementen
die de kwaliteit van het uitzicht bepalen zijn:
• Waarnemen van het weer
• Waarnemen van de omgeving buiten
• Bij uitzicht op binnengebieden; zorg voor warneming van beweging en
groenvoorzieningen en geef een gevoel voor ruimtelijkheid
• Waarnemen van natuurlijke elementen; zoals groen en bomen
• Privacy
Voor de nieuwbouw in Nijmegen geldt kwaliteitsniveau ‘Goed’ voor het uitzicht.
Kwaliteitsniveau
Basis
Werkplek
Uitzicht naar buiten
(langdurend verblijf)
of binnengebieden
Werkplek
Uitzicht niet
(kortdurend verblijf)
noodzakelijk
Tabel 21: Prestatieniveaus voor uitzicht

3.3.4.

Goed
Uitzicht naar buiten

Uitstekend
Uitzicht naar buiten

Uitzicht naar buiten
of binnengebieden

Uitzicht naar buiten

Prestatieniveaus kunstlicht
De benodigde lichtintensiteit (in lux) op de werkplek is afhankelijk van het type werk dat in de
ruimte verricht wordt. De onderstaande eisen worden gegeven door de Nederlandse nom
(NEN-EN 12464-1) op het gebied van (kunst)verlichting per verschillende soort
werkzaamheid.
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De norm heeft betrekking op:
• De verlichting van taakgebieden
• De algemene verlichting
• Het werken met beeldschermen.
Voor de nieuwbouw in Nijmegen gelden onderstaande eisen:

Taakgebied

Directe omgeving

min 500 lux

min 300 lux

Type ruimte / werkplek
Taakgebied
Directe omgeving
Werkplekken/Vergaderruimten
500 lux
300 lux
Ontvangsthal/Receptie
500 lux
300 lux
Opbergruimten
200 lux
Sanitaire ruimten
200 lux
Overige verkeersruimten
200 lux
Tabel 22: Eisen aan de verlichtingssterkte (Em) op het werkvlak

3.3.5.

Dimbaar
Bij voorkeur
Nee
Nee
Nee
Nee

Prestatieniveaus luminantie
Luminantie is de maat voor wat mensen als helderheid ervaren en wordt uitgedrukt in Cd/m2.
In de NEN-EN 12464 is er een verschil gemaakt tussen kijkvlakken waar een werknemer naar
kijkt, te weten:
• Taakvlak: de directe werkplek (bv. het beeldscherm of het toetsenbord)
• Directe omgeving: de onderdelen die te zien zijn voor de werknemer wanneer deze
werkzaam is (bv. de wand tegenover de werkplek)
• Periferie: de onderdelen die zichtbaar zijn wanneer de medewerker rondkijkt in de
ruimte (bv. de deur of het raam)
De verblijfsruimten dienen te worden voorzien van afdoende middelen om zon- en daglicht te
kunnen temperen. Zo min mogelijk hinder van helderheidsverschillen, verblinding, spiegeling,
reflectie of directe zoninstraling. Dit vraagt om een zorgvuldige keuze van soort en inrichting
verlichtingsarmaturen en om een diffuse algemene verlichting. Speciale aandacht dient uit te
gaan naar werkplekken met beeldschermgebruik (toepassen lage luminanties), waarbij het
mogelijk moet zijn het daglicht te kunnen temperen (dag-lichtregeling). Zodoende geldt voor
de nieuwbouw in Nijmegen onderstaande eisen:
• De maximale luminantieverhouding (taak, directe omgeving, periferie) dient 1:10:30 te
zijn (SBR handboek gezonde gebouwen)
• Direct zonlicht op de werkplek moet kunnen worden geweerd
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4.

Bouwkundige prestaties
In dit hoofdstuk worden de prestatie-eisen gegeven voor de bouwkundige elementen aan
de hand van uitgangspunten.

4.1.

Algemeen
Op gebied van de bouwkundige prestaties zijn onderstaande uitgangspunten van belang:
• De bouwkundige elementen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in
hoofdstuk 2 en 3 met betrekking tot met name paragraaf 2.1.4. lage emissie
bouwmaterialen, paragraaf 3.1.2 thermische isolatie, paragraaf 3.2 geluidstechnische
gebouweigenschappen en paragraaf 3.3.2 prestatieniveaus daglichttoetreding
• De functionaliteit en flexibiliteit, vrij indeelbaarheid van het gebouw, dient zo min
mogelijk tot niet belemmerd te worden door de constructie
• De toe te passen materialen en afwerkingen dienen onderhoudsvriendelijk te zijn:
o Voorkomen van details die een bovengemiddelde vervuiling met zich
meebrengen (bijvoorbeeld stofnestvorming op ‘lastige’ plekken of vervuiling als
gevolg van neerslag wat zich in gevoelige materialen ‘vreet’).
o De te reinigen en te onderhouden delen van het gebouw dienen met inzet van
eenvoudig materieel bereikbaar te zijn
o Slimme positionering en honoreren van de ruimterelaties zorgen voor een
efficiënt onderhoudsproces.
• De uitstraling van het gebouw dient aan te sluiten bij de geformuleerde ambities ten
aanzien van de esthetiek, duurzaamheid en de relatie met de omgeving zoals
omschreven in het Ruimtelelijk en Functioneel Programma van Eisen in paragrafen
4.2 en 4.3

4.2.

Binnenwanden
De nieuw te plaatsen binnenwanden bestaan uit een combinatie van metal-stud wanden en
systeemwanden. De systeemwanden worden toegepast in een combinatie van transparante
en niet-transparante wanden. De verhouding tussen de transparante en dichte
systeemwanden wordt nader bepaald. Ter voorkoming van geluidsoverdracht worden de
wanden tot het constructieve plafond doorgezet. Ter plaatse van systeemwanden betekent dit
dat deze d.m.v. drukschotten of metal-stud wand met de constructieve vloer worden
verbonden. Alle hier in gemaakte sparingen ten behoeve van de installaties worden luchtdicht
afgewerkt.
Waar nodig worden de wanden van achterhout voorzien, dit zal nader bepaald worden in de
ontwerpfase.

4.3.

Binnenwandopeningen
•
•

De binnenwandopeningen ter plaatse van de ontmoetingszone en de open werkgebieden
dienen zoveel mogelijk transparant te worden uitgevoerd;
Deuren bij een aantal nader te bepalen ruimten dienen te worden voorzien van
toegangscontrole.
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De toegepaste deuren dienen opgenomen te worden in een deurenstaat. In deze deurenstaat
dienen minimaal de volgende eigenschappen opgenomen te worden:
• Deurbreedte;
• Deurhoogte;
• Hang- en sluitwerk;
• Merk;
• Model;
• Kleur.

4.4.

Binnenwandafwerking
Voor de binnenwandafwerking van de wanden dienen een aantal richtlijnen in acht genomen
te worden:
• Bij de keuze van de wandafwerking dient het onderhoudsaspect (reinigbaarheid) te
worden betrokken in relatie tot de functie van de ruimte;
• De binnenwanden dienen stootvast te worden uitgevoerd;
• In de ‘natte’ ruimten dient bijvoorbeeld wandtegelwerk of naadloze (bijvoorbeeld kunststof)
wandafwerking te worden aangebracht tot bovenkant plafond;
• Bij de binnenwandafwerking dient aandacht te worden besteed aan de akoestische
werking.
In de wand afwerkingstekeningen wordt per ruimte aangegeven of een speciale
wandafwerking gerealiseerd dient te worden. Denk hierbij aan:
• Beschrijfbare wanden;
• Magnetische wanden;
• Combinatie van beiden bovenstaande.

4.5.

Vloerafwerking
Voor de vloerafwerking gelden de volgende eisen:
• De keuze voor de vloerafwerking dient aan te sluiten bij het ruimtegebruik en de
intensiviteit van schoonmaak / onderhoud van de betreffende ruimte;
• Bij de keuze van de vloerafwerking dienen reinigbaarheid, krasvastheid, afstoten van
vlekken en duurzaamheid in relatie tot de functie van de ruimte als uitgangspunten te
worden gehanteerd;
• De vloerafwerking in de vergaderruimten en werkgebieden dient een hoge slijtvastheid en
een goede stroefheid te hebben. Tevens dient deze antistatisch en geschikt te zijn voor
het berijden met rolstoelen en kleine wagentjes (koffie, magazijngoederen, schoonmaak);
• De vloerafwerking dient overal eenvoudig reinigbaar te zijn;
• Representatieve vloerafwerkingen toepassen in de entreezone.
• Schoonloopmatten toepassen ter plaatse van de ingangen.

4.6.

Trap- en hellingbaanafwerkingen
Voor de trap- en hellingbaanafwerkingen gelden de volgende eisen:
• De afwerking dient een hoge slijtvastheid en een goede stroefheid te hebben;
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•
•
•

4.7.

Bij de keuze van de afwerking dienen onderhoudsvriendelijkheid, reinigbaarheid,
krasvastheid en duurzaamheid als uitgangspunten te worden gehanteerd;
Bij de afwerking dient de akoestische werking te worden overwogen;
Trappen in de open ruimten dienen voldoende geluidsarm te worden uitgevoerd.

Plafondafwerking
In ‘natte’ ruimten dienen waterbestendige plafonds te worden toegepast. In de overige ruimten
(gangen, kantoren, vergaderruimten, kantine etc.) kan (mede afhankelijk van het te kiezen
klimaatprincipe) gedacht worden aan het toepassen van systeemplafonds. Bij de toe te
passen plafondafwerking dient aandacht te worden besteed aan de akoestische werking.
Ter plaatse van de receptie/entreehal behoort een representatieve afwerking als een houten
of stalen (geperforeerd in verband met akoestiek) plafond tot de mogelijkheden. Indien
installatiecomponenten boven de plafonds worden aangebracht, dienen de plafonds
eenvoudig uitneembaar te zijn.
Bij de keuze van de plafondafwerking dient het onderhoudsaspect (reinigbaarheid) en het
aspect flexibiliteit te worden betrokken. Tevens dienen in de keuzeoverwegingen van de
plafonds de specifieke akoestische eigenschappen meegewogen te worden. De plafonds
dienen voldoende licht te reflecteren.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de indeelbaarheid van 1,8 m per ruimte. Dit
door middel van het voorzien in bandrasters met drukschotten.
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5.

Werktuigbouwkundige prestaties
In dit hoofdstuk worden de prestatie-eisen gegeven voor de werktuigbouwkundige
elementen op elementniveau volgens de NL/SfB-codering, een classificatiemethode,
bedoeld voor het gebruik tijdens het ontwerpen, realiseren en beheren van
bouwprojecten.

5.1.

Algemeen
De meeste werktuigbouwkundige installaties zullen worden geleverd in het casco gebouw. In
dit hoofdstuk is aangegeven welke prestatie eisen voor de opdrachtgever van toepassing zijn.
De werktuigbouwkundige installaties dienen te voldoen aan de volgende criteria:
• Een comfortabel werkklimaat
• Inregelbaarheid van temperatuur en lucht op ruimteniveau
• Aanpasbaar ten aanzien van het gebruik van het gebouw en de herindeelbaarheid
• Energiezuinige toepassingen met een laag onderhoudsbudget
De opstelling van de installaties moet zodanig zijn dat controle en onderhoud eenvoudig
uitvoerbaar zijn en zodat niet de gehele installaties hoeven te worden afgesloten. Onderhoud
moet dus ook mogelijk zijn voor delen van de installaties. De uitvoering dient conform de
voorwaarden van nutsbedrijven, keuringsinstituten, overheid etc. te zijn. De installaties moeten
worden afgestemd op de overige gebouwkenmerken zoals verlichting, eventueel te openen
ramen, goede afzuiging ter voorkoming van geurverspreiding, goed reinigbaar en dergelijke.
Al deze invloeden moeten duidelijk worden omschreven door de installatie adviseur.
Ten aanzien van de werktuigbouwkundige installaties wordt er een onderscheid gemaakt
tussen gebouwgebonden en procesgebonden installaties. Gebouwgebonden installaties zijn
die installaties die een normaal gebruik van het gebouw mogelijk maken en maken onderdeel
uit van het casco gebouw. Procesgebonden installaties zijn installaties die niet primair het
algemeen functioneren van het gebouw betreffen, maar die specifiek gebruik binnen een
gegeven ruimte mogelijk maken. Beide soorten installaties zijn opgenomen in dit TPvE.
De installatie wordt in een beperkt aantal groepen verdeeld, rekening houdend met de
gewenste bedrijfstijden. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat vooral de
crisiskamer in de semi-openbare zone buiten de reguliere bedrijfstijden in gebruik zal zijn.
Voor alle installaties geldt de algemene eis dat ze apart regelbaar dienen te zijn. Indien
leidingen worden aangebracht, dienen deze zodanig aan de constructies te worden bevestigd
dat het rechtstreeks afgeven van trillingen aan de constructie wordt voorkomen.
De aannemer dient alle benodigde en gewenste berekeningen, uitgangspunten en
werktekeningen ter controle bij de opdrachtgever aan te bieden voordat tot bestelling en
montage wordt overgegaan. Alle leidingen, kanalen, componenten en onderdelen die in het
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zicht worden gemonteerd dienen uitgevoerd als zichtwerk en te worden uitgevoerd in een
nader te bepalen kleur.

5.2.

Warmteopwekking
Warmteopwekking dient centraal voor het gehele gebouw plaats te vinden, Het principe van
warmteopwekking dient dusdanig gekozen te worden dat dit de gestelde eisen ten aanzien
van minimumtemperaturen, EPC-eisen en de duurzaamheidsambitie eenvoudig bereikt.
Mogelijkheden tot het gebruik van WKO kunnen daarbij worden onderzocht.

5.3.

Afvoer

5.3.1.

Binnenriolering
Ontwerpuitgangspunten
Alle sanitaire toestellen dienen water-, lucht- en stankdicht aangesloten te zijn op een
afvoerleidingsysteem dat aangesloten wordt op het gemeentelijk rioleringssysteem. De
sanitaire ruimten worden per verdieping voorzien van een uitstortgootsteen.
Voor het werk-/lunchcafé zal in ieder geval één vetvangput opgenomen moeten worden.
Tevens dienen op nader te bepalen plaatsen voor de keukendiverse afvoerputten te worden
voorzien. Het plaatsen van de putten dient in overeenstemming te zijn met de
milieuvergunning. Indien vanuit milieuoogpunt blijkt dat het plaatsen van putten niet mogelijk
is, dienen alternatieven te worden bedacht door het ontwerpteam.
Technische uitgangspunten
• Gelijktijdigheidfactor 0,7 of 1,0 conform tabel 7. uit NEN 3215
• Minimale ontwerpmiddellijn van de aansluitleidingen: 50 mm

5.3.2.

Hemelwaterafvoer
Voor hemelwaterafvoer wordt in een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Als binnen het
gebouw hemelwaterafvoeren worden opgenomen, dienen deze plaatselijk dampdicht en
akoestisch te worden geïsoleerd om te voldoen aan de akoestische eisen. Hergebruik van
regenwater kan nader worden beoordeeld in het licht van de duurzaamheidsambitie. Tevens
dient conform de regelgeving te worden voorzien in voldoende noodoverloopvoorzieningen.

5.4.

Waterinstallatie
De tapwaterinstallaties moeten worden aangebracht conform de voorschriften in NEN 1006,
waterwerkbladen, en rekening houdend met de aanvullende eisen van het waterleidingbedrijf.
Algemene uitgangspunten:
•
•
•
•

Koperen transportleidingen conform NEN 2200 verbindingen middels hardsoldeer of
persverbindingen
Dampdichte isolatie voor koudwaterleidingen, m.u.v. de leidingen in de steenachtige
wanden/vloeren
thermische PIR-isolatie voor warmwater- en recirculatieleidingen
leidingen opgenomen in de bouwkundige constructie voorzien van kunststof
beschermingsmantel
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Daar waar nodig dienen de diverse afnamepunten te worden voorzien van
beveiligingstoestellen o.a. nabij de keukenpunten en brandslanghaspels
• koud- en warmwaterleidingen inclusief hulpstukken dienen te zijn voorzien van een
KIWA-keurmerk
• alle leidingen dienen weggewerkt te worden in het verlaagde plafond of bouwkundige
wanden/vloeren, m.u.v. de techniekruimte daar de leidingen als opbouw uitvoeren
Alle warmwaterleidingen in verlaagde plafonds, in lichte scheidingswanden en vloeren dienen
te worden voorzien van thermische isolatie. Warmtapwaterleidingen in metselwerkwanden
dienen voorzien te worden van een mantelbuis
• de maximumsnelheid in de leidingen 1,5 m/s en voor circulatieleidingen max. 0,7 m/s
• minimale voordruk brandslanghaspel 150 kPa
• minimale voordruk tappunt 100 kPa
Voor de waterinstallatie moet er een waterleidingnet worden aangelegd vanaf de watermeter
tot aan de diverse sanitaire aansluitpunten. De sanitaire toestellen, inclusief de wastafels en
de uitstortgootstenen, behoren tot de gebouwgebonden installaties.
De koudwaterleidingen boven de verlaagde plafonds (indien aanwezig) en in tussenruimten,
schachten en technische ruimten moeten dampdicht geïsoleerd zijn. De leidingen moeten
zoveel mogelijk uit het zicht, maar wel goed bereikbaar zijn aangebracht.
De waterleidingen waaraan vorstschade kan ontstaan, dienen voorzien te zijn van isolatie en
van een zelfregelende elektrische leidingverwarming. Deze leidingen dienen tot een minimum
te zijn beperkt. De warmwaterleidingen dienen thermisch geïsoleerd te zijn, met uitzondering
van de in het zicht gemonteerde leidingen.
In de volgende ruimten dienen koud- en warmwatertappunten aangebracht te zijn:
• Werkkasten
• Pantry’s
• Keuken
• (Mindervaliden-)toiletten/toiletvoorruimten
• Douches, wastafels en uitstortgootstenen
• EHBO- en kolfruimte
In/nabij de volgende posities dienen koudwatertappunten aangebracht te zijn:
• In de klimaatinstallatieruimte.
• Ten behoeve van mogelijke drankautomaten.
• Ten behoeve van brandslanghaspels.
• Ten behoeve van de spoelinstallatie (vuile vaat).
• Diverse buitenaansluitingen.
De waterinstallatie dient verder aan de volgende eisen te voldoen:
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•
•
•

Het warmwaterleidingnet dient te zijn voorzien van maatregelen ter voorkoming van
legionellabesmetting.
Er dient gestreefd te worden naar een waterinstallatie waarvoor geen
beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.
Er dienen in ieder geval aparte watermeters voor de [benoem specifieke ruimten] te
worden voorzien. Dit om het huishoudelijk gebruik en procesgebruik goed te kunnen
monitoren.

Er dient rekening gehouden te worden met een hydrofoor en een flexibele ringleiding voor
demiwater, waarvoor een nader te bepalen aantal aansluitpunt(en) in worden voorzien.
Legionellapreventie
Ten behoeve van preventie tegen besmetting van het drinkwater met de legionellabacterie
dienen koudwaterleidingen zo ver mogelijk verwijderd gemonteerd te worden van
verwarmingsleidingen. Koudwaterleidingen en verwarmingsleidingen mogen niet in dezelfde
schacht ondergebracht worden zonder geïsoleerde scheiding.
Om een dagelijkse doorspoeling van het systeem te kunnen garanderen, dienen de leidingen
zodanig te worden aangelegd dat op het einde van een leidingsectie toestellen zijn
aangesloten die dagelijks voldoende zullen worden gebruikt. Om doorspoeling te waarborgen
mag er gebruik gemaakt worden van venturidüse (o.a. Viega)
Door een BRL6010 gecertificeerde organisatie dient een risico inventarisatie te worden
opgesteld waarin verwerkt:
• preventieve maatregelen
• isometrische schema's met bemating
• plattegronden met bemating
Daarnaast dient de aannemer in overleg met de gebruiker en eigenaar een
legionellabeheersplan op te stellen.

5.4.1.

Brandbestrijding
De brandbeveiligings- en brandbestrijdingsinstallatie moet voldoen aan de eisen en
voorschriften die door het Bouwbesluit en de brandweer worden gesteld.
De brandbestrijdingsinstallatie bestaat mogelijk uit:
• Brandslanghaspelcombinatie
• Brandslanghaspel ¾ “ x 25 m’ met zwenkarm en automatische afsluiter (in
bouwkundige kast)
• Brandslanghaspel inbouwkast compleet met daglijst. Indien een vrijstaande BSH
wordt toegepast dan deze te voorzien van een enkele poot. Kasten te voorzien van
een geïntegreerde handbrandmelder
• Pictogram
Draagbare blustoestellen afhankelijk van toepassingsgebied:
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•
•
•

Schuimblusser (technische ruimtes, horeca, keukens)
CO2-blusser
Blusdeken (keukens, horeca)

Alle technische ruimten en keuken moet worden voorzien van draagbare schuimblussers.
Het gebouw moet in delen kunnen worden ontruimd.

5.5.

Gasinstallatie
Voor de nieuwbouw geldt het uitgangspunt dat er geen gas wordt toegepast.

5.6.

Koudeopwekking en -distributie
Afhankelijk van de resultaten van nader te maken GTO (temperatuuroverschrijdingsberekeningen) zal koeling aanwezig moeten zijn. De aanwezige koelinstallatie zal moeten
voldoen aan de gestelde eisen in paragraaf 3.1.
Uitgangspunten:
• NEN-EN-ISO 7730:2005: Ergonomics of the thermal environment - Analytical
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and
PPD indices and local thermal comfort criteria (laatste uitgave)
•
•
•
•
•
•
•

ISSO publicatie 32: uitgangspunten temperatuursimulatieberekeningen (laatste
uitgave)
ISSO publicatie 8: berekening van het thermische gedrag van gebouwen bij zomer
ontwerpcondities (laatste uitgave)
ISSO) publicatie 39 energiecentrale met warmte en koudeopslag (WKO)
Ministerie van VROM (Rijksgebouwendienst): temperatuursimulatieprogramma's een
richtlijn voor gebruik (laatste uitgave)
Referentiejaar RA2008T2
Luchtinblaastemperatuur 16°C
Bouwkundige uitgangspunten conform hoofdstuk 4

Voor specifieke ruimten met een hoge interne warmtelast door opgestelde apparatuur, zoals
ICT ruimte, dient lokale koeling te worden toegepast. De hierbij te hanteren interne warmtelast
dient bepaald te worden uitgaande van de opgestelde apparatuur. Zo wordt er ten aanzien
van de serverruimte rekening mee gehouden dat de maximale werktemperaturen van de
apparaten niet overschreden worden. Er zal een redundant uitgevoerde koeling moeten
worden toegepast in de serverruimte. De airco’s moeten koude lucht via de vloer door de
gesloten serverracks voeren.

5.7.

Warmtedistributie
De warmtedistributie dient te voldoen aan de in paragraaf 3.1 gestelde eisen ten aanzien van
de thermische gebouweigenschappen. Daarnaast gelden de volgende eisen:
• Het verwarmingssysteem dient afsluitbaar en uitlegbaar te zijn per 3,6 m langs de
gevel en dient per ruimte naregelbaar te zijn
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•

•

Vanuit het centrale bedieningspaneel kunnen door middel van overwerkschakelingen
in overleg ruimteclusters individueel worden ingesteld op avond- en/of
weekendverwarming
Het leidingsysteem dient per verdieping en/of bouwdeel afsluitbaar en aftapbaar te
zijn

Te vervaardigen berekeningen:
•
•
•
•

5.8.

Het warmteverlies wordt berekend conform NEN-EN 12831 en ISSO 53 en 57
Voor de opwarmtoeslag van ruimten met nachtverlaging wordt 5 W/m² aangehouden.
Tijdens het opwarmen is de ventilatie-installatie uitgeschakeld
De pompen en regelkleppen dienen aan de hand van de definitieve werktekeningen
bepaald te worden door middel van leidingberekeningen
De (nieuwe) leidingdiameters dienen bepaald te worden door middel van een
leidingberekening. Hierbij uitgaan van een maximale leidingweerstand van 140 Pa/m
bij een snelheid van 0,4 m/s bij de aansluitingen oplopend tot maximaal 1 m/s in de
technische ruimten

Luchtbehandelingsinstallatie
Voor de luchtbehandelingsinstallatie gelden de volgende ontwerpuitgangspunten/algemene
eisen:
• De luchttoevoer en -afvoer moet minimaal per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar zijn, hierbij
rekening houdend met een indeelbaarheid van ruimten per 1,8 m
• Recirculatie van de ventilatielucht is tijdens de bedrijfsuren in verblijfsruimten niet
toegestaan
• Recirculatie van lucht is geheel niet toegestaan
• Ruimten met lucht- en geurverontreinigingen, zoals de reproruimte, ICT-ruimte, toiletten,
keuken e.d., op onderdruk houden en zo mogelijk plaatselijk bij de bron afzuigen
• Indien een gebalanceerd luchtbehandelingssysteem wordt toegepast, moet dit voldoen
aan:
o Buitenluchtaanzuigroosters niet in de nabijheid van luchtverontreinigende bronnen
zoals schoorstenen, condensoren, bitumineuze dakbedekking etc. aanbrengen.
o Op regelmatige plaatsen goed bereikbare inspectieopeningen in het kanalenwerk
situeren voor controle op inwendige vervuiling.
o Indien er kanalen door brandwerende muren worden aangebracht, dienen deze
kanalen voorzien te zijn van brandwerende kleppen ter plaatse van de doorvoer door
de brandscheidingen.
o De toe te passen luchtfilters moeten minimaal voldoen aan kwaliteitseis F9.
o Warmteterugwinning zal, afhankelijk van een op te stellen EPN- en/of exploitatieberekening, toegepast worden
• De statische archiefruimte zal ontvochtigd en bevochtigd moeten worden
• De luchtvochtigheid in de verblijfsgebieden dient beheerst te kunnen worden, conform de
prestaties als vermeld in paragraaf 3.1
o Nieuwe luchtkanalen en appendages uitvoeren conform “Kwaliteitshandboek voor
Luchtkanalen” van LUKA luchtdichtheidsklasse C
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o
o
o
o

Luchtkanalen door brandscheidingen uitvoeren met brandkleppen
Geluiddempers toepassen om geluid vanuit de installaties te voorkomen en daar
waar kans op overspraak of geluidoverdracht bestaat
Luchtsuppletie max. 1 m/sec of max 10 Pa drukverlies over de gehele suppletie
Luchttoevoerkanalen thermisch isoleren. Kanalen waar kans op condens kan
optreden o.a. aanzuig en afblaaskanalen van de luchtbehandelingskasten dampdicht
isoleren met Armaflex.

Voor de afzuighoeveelheden van specifieke ruimten dient uitgegaan te worden van:
• Urinoir
75 m3/uur per 2 urinoirs
• Toiletten
50 m3/uur
• Berging/opslagruimte
75 m3/uur
• Afzuiging keuken werkcafé (begane grond)
2.500 m3/uur*
*luchtdebiet nog afstemmen met definitieve apparatuur. Debiet is t.b.v. afzuigkappen en is
exclusief ruimteventilatie.
De luchtsnelheden en drukverschillen in het luchtbehandelingssysteem mogen de volgende
waarden niet overschrijden:
• Technische ruimten
6 m/s
• Schachten
5,5 m/s
• Boven verlaagde plafonds, gangen, verkeersruimten en toiletten
4 m/s
• Aftakkingen naar roosters
3 m/s
• Overstroomroosters
20 Pa
• Drukval normaal
1 Pa/m
• Drukval plaatselijk
2 Pa/m

5.9.

Regeltechniek
Installaties dienen aangesloten te zijn op een centraal meld-/bedieningspaneel. De
bedieningsfuncties van technische installaties moeten zoveel mogelijk in dit paneel
geïntegreerd zijn. De centrale regelinstallatie dient te zijn voorzien van een modem en een
telefoonaansluiting, om eventuele storingen door te kunnen melden (cv, noodstroomaggregaat
etc.). Een eigen noodstroomvoorziening is noodzakelijk. De volgende specificaties zijn van
belang:
• In de installatieopzet moet rekening gehouden worden met een gebouwfragmentering
middels overwerktimers en/of gescheiden schakelingen voor specifieke ruimten.
Hierbij moet gedacht worden aan de ruimten die ook ’s avonds gebruikt worden. Bij
de genoemde ruimten moet de zeer wisselende bezettingsgraad in ogenschouw
genomen worden.
• Mede in verband met de eisen ten aanzien van courantheid en daarmee
indeelbaarheid moet rekening gehouden worden met een indeelbaarheid en
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•

•

inregelbaarheid van de W-installaties (centrale verwarming en mechanische
ventilatie) per stramien van respectievelijk 1,8 en 3,6 m aan de gevel.
De temperatuurinstelling moet per ruimte regelbaar zijn in relatie tot de minimumtemperatuureisen. De koeling voor de meeste verblijfsruimten moet in ieder geval per
gebruiksfunctie en/of vleugel regelbaar zijn. Daarnaast moet koeling voor specifieke
ruimten zoals serverruimten per ruimte geregeld worden.
Er moet een centraal bedieningspaneel met overwerktimers (indien van toepassing),
storingsmeldingen van de installatie en brandventilatieschakelingen worden voorzien.
Dit centraal bedieningspaneel moet geïntegreerd worden met het centraal
bedieningspaneel voor de elektrotechnische installaties. Dit bedieningspaneel moet in
de buurt van de Facilitaire Dienst worden voorzien en overdag en ’s avonds goed
toegankelijk zijn.

Er dienen mogelijkheden te zijn om de volgende elektrotechnische installaties op een centraal
meld-/bedieningspaneel te regelen en te signaleren:
• Verlichtingsinstallatie.
• Beveiligingsinstallaties.
• Mindervalidentoilet.
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6.

Elektrotechnische prestaties
In dit hoofdstuk worden de prestatie-eisen gegeven voor de elektrotechnische elementen
op elementniveau volgens de NL/SfB-codering, een classificatiemethode, bedoeld voor
het gebruik tijdens het ontwerpen, realiseren en beheren van bouwprojecten.

6.1.

Algemeen
Ten allen tijde dienen de installaties te voldoen aan de wettelijke eisen en branchespecifieke
genormaliseerde uitgangspunten. De aannemer dient alle benodigde en gewenste
berekeningen, uitgangspunten en werktekeningen ter controle bij de opdrachtgever aan te
bieden voordat tot bestelling en montage wordt overgegaan. Alle leidingen, kanalen,
componenten en onderdelen die in het zicht worden gemonteerd dienen uitgevoerd te worden
als zichtwerk en te worden uitgevoerd in een nader te bepalen kleur.

6.2.

Centrale elektrotechnische voorzieningen
Voor de centrale elektrotechnische voorzieningen gelden de volgende eisen:
• Per verdieping moet een onderverdeelinrichting worden geïnstalleerd
• Verdeelinrichtingen dienen eenvoudig zonder verplaatsing uitbreidbaar te zijn
• De verdeelinrichtingen in makkelijk toegankelijke ruimten plaatsen
• De werkplekken moeten flexibel van opzet zijn. In relatie tot deze eis moet worden
onderzocht welke werkplekken worden aangesloten via wandgoten, energiezuilen of
vloerpotten. De locatie hiervan zal met het ontwerp nader worden uitgewerkt
• In de verdeelinrichtingen dient een nader te bepalen reservecapaciteit aan groepen te
zijn. Tevens dient aan voedingskabels een nader te bepalen reservecapaciteit te zijn
opgenomen
• Er dient een stelsel aanwezig te zijn van horizontale en verticale kabelwegen,
voorzien van scheidingsschotten voor krachtstroom, zwakstroom en communicatieinstallaties
• Alle kabelwegen dienen een nader te bepalen reservecapaciteit te hebben
• De bekabeling dient zoveel mogelijk in aaneengesloten kabelwegen te worden
aangelegd
• Computers en server dienen op een aparte groep te zitten
• De keuken dient op een aparte groep te zitten
Vanuit de hoofdverdeelinrichting worden lokale verdeelinrichtingen per gebouwdeel alsmede
de schakel- en verdeelinrichtingen van de diverse gebouwinstallaties gevoed. Schakel- en
verdeelinrichtingen moeten zo zijn ontworpen dat er bij de oplevering in de kasten ten minste
een nader te bepalen reserveruimte aanwezig is.
De elektrische installaties dienen gevoed te worden vanaf een hoofdlaagspanningsverdeler.
Vanaf deze verdeler dienen de onderverdeelkasten voor licht- en krachtinstallaties te worden
gevoed. Bemetering van het energieverbruik per verdieping en installatiedeel toepassen
(kWh), zodat inzicht kan worden geboden in huishoudelijk gebruik en procesgebruik.

1631101-0058.0.2, d.d. 26 februari 2018

Pagina 33 van 40

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Voor de lichtinstallatie dienen onderverdeelkasten te worden gerealiseerd per bouwlaag, per
bouwdeel en voor de verkeersruimten. Er dient een centrale veiligheidsaarding conform de
NEN 1010 te zijn aangebracht. De licht- en krachtinstallaties moeten op afzonderlijke
hoofdverdeelinrichtingen worden aangesloten. De installaties dienen te voldoen aan de NEN
1010 en de NEN 3140.
Ten aanzien van de elektrotechnische installaties wordt er een onderscheid gemaakt tussen
gebouwgebonden en procesgebonden installaties. Gebouwgebonden installaties zijn die
installaties die een normaal gebruik van het gebouw mogelijk maken en maken onderdeel uit
van het casco gebouw. Procesgebonden installaties zijn installaties die niet primair het
algemeen functioneren van het gebouw betreffen, maar die specifiek gebruik binnen een
gegeven ruimte mogelijk maken. Beide soorten installaties zijn opgenomen in dit Technisch
Programma van Eisen.
Noodstroom
Er dient een vaste noodstroomvoorziening aanwezig te zijn. Hierop dienen in ieder geval de
serverruimte(n), het telefoonverkeer, de brandmeldinstallatie, de beveiligingsinstallatie, de
toegangscontrole en de crisiskamer en call center te zijn aangesloten.

6.3.

Krachtstroom
Er dient krachtstroom te worden toegepast ten behoeve van:
• Regelkasten van werktuigbouwkundige installaties
• Luchtbehandelingskasten en dergelijke
• Keuken
• Serverruimte

6.4.

Verlichtingsinstallatie
Bij eventuele systeemplafonds hebben energiezuinige inbouwarmaturen de voorkeur, in de
overige situaties kunnen opbouwarmaturen worden overwogen. De armaturen moeten
beeldschermvriendelijk zijn met een lage luminantie. Normwaarden van de op het werkvlak te
meten verlichtingssterkte staan beschreven in paragraaf 3.3.
De verlichtingsinstallatie moet minimaal per 3,6 m inregelbaar zijn, hierbij rekening houdend
met een indeelbaarheid van ruimten per 1,8 m

Schakelingen
De verlichting van de verkeersruimten wordt centraal geschakeld. Kantoren, overlegruimten
en sanitaire ruimten worden voorzien van aanwezigheidsschakelingen met een veegpuls. De
overige ruimten worden door middel van een wandschakelaar geschakeld.
Bijzondere verlichting
In verband met functionaliteit, sociale veiligheid en inbraakbeveiliging dient buitenverlichting te
worden aangebracht nabij entrees, fietsenstalling, overkapte containerruimte en
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parkeerplaatsen. De verlichtingsarmaturen voor buitenverlichting dienen weerbestendig en
vandaalbestendig te zijn.
Noodverlichting
Voor de noodverlichting gelden de volgende eisen:
• In het gebouw dient, conform regelgeving, een nood-/oriëntatieverlichtingsinstallatie te
worden aangebracht.
• Storingen moeten centraal gemeld worden.
• De noodverlichtingsarmaturen dienen te worden gevoed met onderhoudsvrije accu’s
en dienen een hoog rendement te hebben (circa 75%), zodat met een minimum
aantal armaturen kan worden volstaan.
• De nood-/oriëntatieverlichtingsinstallatie dient in decentrale en zelftestende uitvoering
te zijn aangebracht.
• Een deel van de noodverlichting moet ’s nachts branden als nacht- en beveiligingsverlichting.
• De vluchtwegindicatie-armaturen moeten zijn voorzien van genormaliseerde
pictogrammen.
• De noodverlichting dient te worden uitgevoerd conform de NEN-EN 1838.

6.5.

Communicatie-installatie
De uitgangspunten voor de communicatie-installatie worden in deze paragraaf toegelicht. De
uitgangspunten zijn afhankelijk van de nog definitief te maken ICT-beleid ten aanzien van de
virtuele omgeving. Enige uitgangspunten zijn reeds beschreven in het Ruimtelijk en
Functioneel Programma van Eisen paragrafen 5.1.8, 5.3 en 5.4.

6.6.

Data installatie
Zoals vermeld in Beleidsnotitie gebruik ICT middelen is het uitgangspunt om een draadloos
netwerk aan te leggen.
De indeling van de patchkasten dient in overleg met GGD Gelderland-Zuid gemaakt te
worden.

6.7.

AV voorzieningen
Overlegruimten dienen uitgerust te worden met audiovisuele middelen voor het geven van
presentaties. Hiervoor dienen de benodigde voorzieningen worden aangebracht voor:
•

•
•

Alle overleg- en vergaderruimten en projectteamkamers bevatten een beeldscherm
t.b.v. presentaties, dat gekoppeld kan worden aan mobiele apparatuur. Hiervoor dient
een voorziening opgenomen te worden in de overlegtafel.
Afgesloten overleg- en vergaderruimten worden voorzien van een bij de toegangsdeur
zichtbaar reserveringssysteem.
Narrowcasting wordt geplaatst bij de entree, in de ontmoetingszone en nabij iedere
ontmoetingsruimte op de verdieping achter de beveiligde schil. Ten behoeve van de
narrowcasting dienen data en elektra aansluiting in de wand te worden opgenomen.
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In overleg met opdrachtgever dienen de exacte positie van AV middelen en narrowcasting
verder uitgewerkt te worden. Uitgangspunt is dat bestaande AV middelen uit andere locaties
hergebruikt worden. Een inventarisatielijst met beschikbare middelen zal door opdrachtgever
worden aangeleverd.

6.8.

Integraal beveiligingssysteem
Ten behoeve van de inbraak-, toegangscontrole, intercom en camerabewaking dient een
integraal beheersysteem te worden aangeboden. In overleg met de opdrachtgever dient de
definitieve uitvoering te worden bepaald.

6.9.

Inbraakinstallatie
Er dient een centraal inbraaksignaleringsinstallatie geïnstalleerd te worden waaronder:
• Bewegingsmelders in alle ruimtes van de openbare, semi-openbare en private zone
• Deurstand-signalering op alle toegangsdeuren, vanuit de
ontvangsthal/(nood)trappenhuis en de deuren en ramen naar het dak.
De installatie dient te worden voorzien van een doormelding naar een dag en nacht bemande
post (nader te bepalen). De installatie moet worden aangelegd door een NCP erkend “Borg”installatiebedrijf.
De inschakeling van het systeem geschiedt handmatig middels code-bedienpanelen (locaties
nader te bepalen).

6.10.

Toegangscontrole
De toegangscontrole dient te worden opgezet conform de zonering zoals beschreven in het
Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen paragraaf 5.1.7 en zal middels het reeds
toegepaste Salto-systeem, via druppels, plaatsvinden.
De hoofdingang van het gebouw in het openbare gebied wordt daarbij voorzien van
schuifdeuren met een tochtsluis.

6.11.

Brandmeldinstallatie
In overleg met de brandweer dient de brandmeldinstallatie nader bepaald te worden.

6.12.

Ontruimingsinstallatie
Het gebouw zal worden uitgerust met een ontruimingsinstallatie. Dit wordt nader bepaald.

6.13.

Camerabewakingsinstallatie
Het gebouw wordt voorzien van een CCTV installatie.

6.14.

Transportinstallatie
De transportinstallatie dient naast personentransport ook te voorzien in transport voor
goederen. Hierbij kan een gecombineerde personen- en goederenlift worden voorzien.
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6.15.

Gebouwbeheervoorziening
Het mogelijk voorzien in een gebouwbeheervoorziening, waarbij alle noodzakelijke
signaleringen en meldingen vanuit de installaties individueel zichtbaar zijn, dient nader
onderzocht te worden.
Het principe van SMART Building spreekt GGD Gelderland-Zuid hierin aan, met name
energiebesparende maatregelen op verlichting en verwarming toegepast, om daarmee de
exploitatiekosten laag te houden. Gedurende de VO-fase zal er nader bepaald worden welke
SMART building toepassingen haalbaar én betaalbaar blijken.
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7.

Vaste inrichting
In dit hoofdstuk worden de prestatie-eisen gegeven voor de vaste inrichting aan de hand
van uitgangspunten.

7.1.

Algemeen
Op gebied van vaste inrichting zijn onderstaande uitgangspunten van belang:
• Alle vaste inrichting voor de werkplekken zoals omschreven in het functioneel
Programma van Eisen dient te worden voorzien
• Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw dienen alle in
de Arbo-wetgeving vereiste voorzieningen opgenomen te worden
• Vaste lockers zoals aangegeven in het ruimtelijk Programma van Eisen
• Bestaande Inbouwkasten ten behoeve van opslag schoonmaakspullen e.d. blijven
gehandhaafd
• Een paternosterkast blijft gehandhaafd voor de postkamer
• Voor de vaste sanitaire voorzieningen gelden de volgende eisen:
o Sanitaire toestellen dienen uitgevoerd te worden in eerste keus
kristalporselein, kleur wit
o Vrijhangende toiletten
o Waterbesparende toiletten (maximum inhoud stortbak 6 liter)
o Goed reinigbaar
o Urinoirs met schaamschotten
o Volumestroombegrenzers op de kranen
o Eén wastafel per twee toiletten en/of urinoirs
o Automatische doorspoelsensoren
o Een wastafel met twee koppen inclusief automatische doorspoeling
o Tap- en mengkranen te voorzien van een keramisch binnenwerk
o Kranen te voorzien van ingebouwde doorstroom- en temperatuurbegrenzers
o Alle sanitaire toestellen dienen met behulp van stopkranen of afsluitbare Skoppelingen afzonderlijk afsluitbaar en aftapbaar aangesloten te worden op
de koud- warmtapwaterinstallatie
o Alle bevestigingsmaterialen vervaardigd van roestvaststaal (RVS)
o Closetrolhouders, handdoekhouders, jashaken, sifons en dergelijke in een
door de opdrachtgever goed te keuren uitvoering en kleurstelling
• Voor de vaste keukenvoorziening gelden de volgende eisen:
o Vloerputten met sleuf uitgevoerd in RVS
o Alle componenten en uitvoering daarvan dienen volgens de HACCP worden
uitgevoerd
• Voor de vaste verkeersvoorzieningen gelden de volgende eisen:
o Er dient een eenvoudige, maar logische bewegwijzering toegepast te worden
o Er dient te worden voorzien in een vluchtrouteaanduiding inclusief
bijbehorende plattegronden per verdieping
o De vaste verkeersvoorzieningen dienen in overeenstemming te zijn met de
eisen in de gebruiksvergunning.
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8.

Losse inrichting
De losse inrichting wordt door de opdrachtgever nader bepaald.
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9.

Terrein
In dit hoofdstuk worden de prestatie-eisen gegeven voor de terreininrichting aan de hand van
uitgangspunten.

9.1.

Algemeen
Op gebied van terreininrichting zijn onderstaande uitgangspunten van belang:
• Er dienen 75 parkeerplaatsen en een afgesloten fietsenstalling voor ca. 60 fietsen en
20 elektrische fietsen, bromfietsen/scooters/motoren voor medewerkers te worden
gerealiseerd. Dit gebeurt op maaiveld of in een halfverdiepte parkeergarage. Dit wordt
nader onderzocht
• Er dienen 12 parkeerplaatsen en een fietsenrek voor ca. 20 fietsen voor
cliënten/bezoekers op maaiveld te worden gerealiseerd nabij de hoofdingang van de
openbare zone
• Met de inrichting van het terrein dient rekening gehouden te worden dat de auto’s zo
veel als mogelijk uit het zicht onttrokken worden
• Aparte containerruimte voor afvalcontainers (afgesloten en onder overkapping).
• Leveranciers van goederen en vrachtwagens voor vuilnis dienen in de directe
nabijheid van de expeditie-ingang te kunnen parkeren
• Op het terrein dient zo veel als mogelijk te worden voorzien in een groenvoorziening
tussen de toekomstige huisvesting van GGD Gelderland-Zuid en de woningen aan de
Groenewoudseweg. Deze groenvoorziening dient enerzijds als bufferruimte en
anderzijds als speelruimte voor kinderen van het consultatiebureau en omwonende
kinderen
Een meer concrete invulling van de terreininrichting zal nader bepaald worden en
meegegeven aan de landschapsarchitect.
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Bijlage 3 - Waardemeter GGD Gelderland-Zuid
Nijmegen
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Waardemeter voor de nieuwbouw GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen
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Project: Nieuwbouw GGD Gelderland-Zuid
Projectnr.: 1631101-0043 v0.6
Datum: 7 maart 2018
Onderdeel: Concept Ruimtelijk Programma van Eisen

Samenvatting Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE)
Nieuwbouw GGD Nijmegen

Nr.

Omschrijving

5% indelingsverlies
7 m2 NO standaard werkplek

Aantal
Aantal
Aantal
werkplek afgerond ruimten

per
ruimte

benodigd in indelings- Toelichting
m2 NO
verlies
5%

1 Openbaar Gebied
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Publiekshal
Specifieke ruimten afdelingen
Afdeling Directie Bureau (DB)
Afdeling Ondersteunende Diensten (OD)
postkamer
Afdeling Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)
spreekkamer consultatiebureau
boxkamer
flex werkplekken
correctie flex ivm behandelkamers
Afdeling Algemene GezondheidsZorg (AGZ)
poli behandelkamers
flex werkplekken
correctie flex ivm behandelkamers
telefoonkamer AGZ (SG)
Afdeling Gezond Leven (GL)
Afdeling Bijzondere Zorg (BZ)
spreekkamer voor 6 personen
Afdeling Veilig Thuis (VT)
spreekkamer voor 4 personen
spreekkamer voor 6 personen
Netwerkpartner VeiligHeidsHuis (VHH)
Receptie / baliefunctie
Centrale receptie hoofdentree
Balie JGZ
Balie AGZ
Balie BZ
Pantry
Sanitaire ruimten bezoekers
Sanitaire ruimten medewerkers
Opslag/labruimte medische artikelen
Opslag foldermateriaal, verkoopproducten e.d.

1

5,5
-3,0

6,0
-3,0

19,8
-7,2

18,0
-7,0

1

25

25

4
1

20
35
7
7

80
35
42
-21

84
37
44 niet in openbaar gebied, maar afgesloten binnen privaat
-22 werkplekken in behandelkamers optimaal gebruiken

12

1

16
7
7
10

192
126
-49
10

202 incl spreekkamer Sexuele Gezondheid en TBC
132 niet in openbaar gebied, maar afgesloten binnen privaat
-51 werkplekken in behandelkamers optimaal gebruiken
11
geen werkplekken in openbaar

2

20

40

42

2
2

14
20

28
40

29
42

1,0
1,0
2,0
1,0
1
1
1
1
1

Subtotaal NO

20,1

Verkeersruimten, technische installatieruimten

30%

C

Constructieoppervlakte (wanden en kolommen)

10%

D

Totale oppervlakte Openbaar gebied (in m2 BVO)

10
6
6
6
4
15
10
20
14

26

14,0

10
6
12
6
4
15
10
20
14

11
6
13
6
4
16
11
21
15

765

803

230

241 +

Over A

104 +

Over A+B

99
1.094

9,0

A

Subtotaal NO

B

Verkeersruimten, technische installatieruimten

30%

C

Constructieoppervlakte (wanden en kolommen)

10%

D

Totale oppervlakte Semi Openbaar Gebied (in m2 BVO)

1631101-0043.xlsx

126 inclusief wachtruimte

geen werkplekken in openbaar

B

Semi Openbaar Gebied
Werk-lunche cafe / flexibele werkplekken
(semi-professionele) keuken
Pantry
overlegkamers 4 personen
overlegkamers 8 personen
overlegkamer 10 personen (inclusief rampen)
vergaderkamers 30 personen
Sanitaire ruimten
Informele overlegplekken
Flexibele (aanland)werkplekken
Flexplekken netwerkpartner VHH
Lockers voor algemeen gebruik/bezoekers

120

geen werkplekken in openbaar

A

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

120

1
1
1
6
3
1
1
1

80
40
4
10
20
30
75
15

80
40
4
60
60
30
75
15

1

7
2

70
2

10,0

10,0

16

privacy gevoelig

Gender neutraal + Miva
Dames en heren gescheiden
labruimte inclusief koelkasten en keukenblok

1.149 Totaliteit (=A+B+C)

84 minimaal 8 wpl's voorzien flexibel (aanland)
42
4
63
63
32
79
16 Dames en heren gescheiden + Miva
Opgenomen in toeslagfactor verkeersruimten (B)
Opgenomen in toeslagfactor verkeersruimten (B)
74
2 In open ruimte

436

458

131

137 +

57
623

60 +

Over A
Over A+B

655 Totaliteit (=A+B+C)
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Samenvatting Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE)
Nieuwbouw GGD Nijmegen

Nr.

Omschrijving

5% indelingsverlies
7 m2 NO standaard werkplek

Aantal
Aantal
Aantal
werkplek afgerond ruimten

3 Privaat Gebied
3.1 Werkplekken (flex en vast, zie lijst)
Afdeling Directie Bureau (DB)
11,3
Afdeling Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)
33,3
correctie ivm dubbeling Consultatie bureau
-10,0
Afdeling Algemene GezondheidsZorg (AGZ)
32,3
Afdeling Gezond Leven (GL)
24,5
Afdeling Gezond Leven (GL)
21,5
Afdeling Veilig Thuis (VT)
50,3
Ankerpunten / aanland
belcellen / concentratieruimten
bibliotheek ruimte (stilte ruimte)
samenwerk ruimten (projectkamers)
Overleg ruimte intern (4 personen)
3.2 Sanitaire voorzieningen
Sanitaire ruimten personeel
Mindervalidentoilet
Kleedruimte / douche t.b.v. medewerkers
Rustruimte MF t.b.v. onder andere persoonlijke verzorging
3.3 Technische ruimten, archief, opslag- en berguimten
Pantry
Magazijn t.b.v. kantoorartikelen + repro
Ruimte voor archiefdepot
Technische installaties
Ruimte voor gasmeter en trafo
Meterkast(en)
Serverruimte
Opslag ICT
Garderobe
Postkasten en lockers
Werkkasten t.b.v. schoonmaak
Container ruimte
A
B
C
D

Subtotaal NO
Verkeersruimten, technische installatieruimten
Constructieoppervlakte (wanden en kolommen)
Totale Privaat Gebied oppervlakte (in m2 BVO)

A
B

Subtotaal oppervlakte (in m2 NO)
Verkeersruimten, technische installatieruimten

C

Constructieoppervlakte (wanden en kolommen)

D

Totale oppervlakte (in m2 BVO)

Resume

Relatieve oppervlak totaal excl. openbaar gebied)
NO
NVO
BVO
totaal aantal werkplekken (=incl. 1 wpl/spreekplek)
totaal aantal spreekplekken
aantal werkplekken (excl. openbaar gebied)
aantal FTE (incl. correctie JGZ agv consultatiebureau)

benodigd in indelings- Toelichting
m2 NO
verlies
5%

7
7
7
7
7
7
7

77
231
-70
224
175
147
357

27
1

6
40

162
40

4

14

56

3
1
2
1

12
4
12
10

36
4
24
10

38
4
25
11

3
1
1

4
12
92

12
12
92

1
1
1
1
3
3
4

5
4
8
10
4
6
2

5
4
8
10
12
18
8

13 Per verdieping 1 pantry
13
97
Opgenomen in toeslagfactor verkeersruimten / techniek (B)
5
4
8
11
13
19
8 algemene ruimte/interieurverzorging (1 per bouwlaag)
uitpandig voorzien

-

81
243
-74 voortgekomen uit interview
235
184
154
375 incl. groei van 44 fte naar 64 fte in 2019
Opgenomen in toeslagfactor verkeersruimten (B)
170 uitgangspunt per 6 werkplekken 1 belcel/concentratieruimte voorzien
42 op aantrekkelijke locatie is rustige plek van gebouw (8 wpl's)
Door combinatie van 2 tot 4 werkplekken. Uitgangspunt 20% van werkplekken.
59
Per bouwlaag minimaal 1 stuks, dames en heren gescheiden en v.v. voorportaal
t.b.v. publiek, bezoekers en/of personeel
Dames en heren gescheiden, inclusief lockers --> exclusief fitness (!)
Stoel met tafel + bed + koelkastje, t.b.v. kolven / BHV

1.654
496
215
2.365

1.737
521 + Over A
226 + Over A+B
2.483 Totaliteit (=A+B+C)

30%

2.855
857

2.998
899 +

10%

371

390 +

30%
10%

4.083

m2

NO totaal
NVO totaal (is NO + verkeer/installatie)
BVO (is NVO + constructie)

11,0
33,0
-10,0
32,0
25,0
21,0
51,0

per
ruimte

m2

factoren

Over A
Over A+B

4.287 Totaliteit (=A+B+C)

%

NO/BVO
NVO/BVO

70%
91%

1,43

899
390

2.998
3.897
4.287

2.998
3.897
4.368

NO/BVO
NVO/BVO

69%
89%

1,46

899
471

264
144
173
218

aantal/FTE

121%

wpl/FTE

79%

gewijzigd ten opzichte van vorige versie
nog te verifieren
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Project:
Projectnr.:
Datum:
Onderdeel:
Tabblad:

Omschrijving
TERREIN

Aantal

Nieuwbouw GGD Gelderland-Zuid
1631101-0043 v0.6
7 maart 2018
Concept Ruimtelijk Programma van Eisen
Terrein

m2

Fietsenstalling
bezoekers
medewerkers

20
60

1,00
1,00

Parkeerplaatsen
bezoekers
medewerkers

12
75

25,00
25,00
3,00

Parkeerplaatsen motoren
Opslag en divers
containerruimte

Groenvoorziening
Ontwerpverlies
TOTAAL

1631101-0043.xlsx

1

35,00

TERREIN
Nuttig Vloeroppervlak

Opmerkingen

20
60

300 nabij entree bezoekers, op maaiveld
1.875 half verdiept of op maaiveld
-

35 8 rolcontainers klein, 2 rolcontainers groot, 3
plastic afvalcontainers, 5 rolcontainers papier
P.M. nader te bepalen
P.M. nader te bepalen
2.290
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Werkplekken Nieuwbouw GGD Nijmegen

7-3-2018

WERKPLEKKEN GGD
PRIVAAT (verdiepingen)
Directie
Directiesecretaris / manager
Manager
Team manager/leider
Staf of backoffice
Secretariaat
Bedrijfsbureau/klantcontact
Planning
Casuïstiek uitvoerend
Applicatiebeheer
Videohometraining
Flexplekken overig/ambulant
Frontoffice telefonie
Gedragswetenschappers
Verwachtte groei VT
Vertrouwensartsen
Totaal
SEMI-OPENBAAR (verdieping)
Staf of backoffice
Partners tbv veiligheidshuis
Totaal
OPENBAAR (begane grond)
werkplek bij poliruimten / telefoonkamer
infectieziekte werkplekken bij poli
administratieruimte bij poli
baliefunctie met werkplek inbegrepen
Totaal

TOTAAL GGD

opm

vast / flex
factor

flex
flex
flex
flex
flex
vast
vast
vast
flex
vast
vast
flex
flex
vast
flex
vast

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
0,75
1,00
1,00
0,75
0,75
1,00
0,75
1,00

DB
fte

wp

1,0
1,0

0,8
0,8

9,0
3,0

14,0
flex
flex

0,75
0,75

vast
flex
flex
vast

1,00
0,75
0,75
1,00

6,8
3,0

11,3

JGZ
Alg Molken

fte

wp

1,0
6,0
7,0
4,0
5,0
4,0

1,0
6,0
7,0
4,0
5,0
4,0

0,8
4,5
5,3
4,0
5,0
4,0

3,0
3,0
5,0

3,0
3,0
5,0

3,0
3,0
3,8

38,0

38,0

33,3

AGZ
fte

wp

1,0
3,0
31,0
3,0

0,8
2,3
23,3
3,0

3,0

3,0

41,0

32,3

GL
fte

1,0
2,0
27,0
2,0

32,0

wp

0,8
1,5
20,3
2,0

24,5

Alg

BZ
TBW

1,0

fte

1,0

wp

0,8

3,0

2,0

5,0

5,0

8,0

6,0

14,0

10,5

5,0

2,0

7,0

5,3

17,0

10,0

27,0

21,5

VT
fte

wp

1,0
1,0
20,0
4,0

0,8
0,8
15,0
4,0

13,0
3,0
20,0
2,0
64,0

9,8
3,0
15,0
2,0
50,3

VHH
fte

7,0
5,0
12,0

6,0

DB
fte
14,0

wp
11,3

6,0
JGZ
Alg Molken
38,0
6,0

6,0
1,0
7,0
fte
45,0

4,5
1,0
5,5
wp
38,8

11,0
9,0

11,0
6,8

2,0
22,0
AGZ
fte
63,0

2,0
19,8
wp
52,0

1,0
1,0
GL
fte
32,0

wp
24,5

Alg
17,0

BZ
TBW
10,0

fte
28,0

wp

OD
fte

wp

12,0

9,0

12,0

9,0

5,3
3,8
9,0

1,0
1,0
wp
22,5

VT
fte
64,0

wp
50,3

VHH
fte
12,0

wp
9,0

OD
fte
12,0

wp
9,0

TOTAAL
fte
wp
1,0
1,0
5,0
12,0
106,0
21,0
5,0
7,0
14,0
3,0
3,0
12,0
13,0
3,0
20,0
2,0
228,0

0,8
0,8
3,8
9,0
79,5
21,0
5,0
7,0
10,5
3,0
3,0
9,0
9,8
3,0
15,0
2,0
182,0

7,0
5,0
12,0

5,3
3,8
9,0

11,0
11,0
9,0
6,8
6,0
4,5
4,0
4,0
30,0
26,3
TOTAAL
fte
wp
270,0
217,3

