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Werkconcept E
Uitgangspunten Bricks, Bytes, Behaviour

. Hoofdkantoor is de centrale plek waar gewerkt wordt

. Andere vestigingen / locaties HDSR zijn op dit moment geen expliciet
aandachtspunt in de business case

. De samenwerking met maatschappelijke partners wordt niet meegenomen als
reken factor in de business case

. Thuiswerken is een afspraak tussen de manager en medewerker, maar wordt wel
gefaciliteerd

. Uitgangspunt voor de bezettingsgraad vormen de historische gegevens van de
afgelopen 2 jaar

bricks

bytes

behovrour

. Wijzigingen in ICT infrastructuur worden doorgevoerd met het oog op flexibel
werken

. De voorkeur gaat uit naar laptops in plaats van desktops

. Smartphones

. Devices worden verstrekt op basis van 'Choose your own device'

. Functies zijn ingedeeld in werkprofielen

. Werkprofielen hebben verschillende ruimtebehoefte

. ln de volgende fase zal gefocust worden op persoonlijke voorkeuren van
medewerkers
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Werkconcept @
Uitgangspunten manier van werken

Het nieuwe HDSR werkconcept gaat uit van het delen van werkplekken en activiteit gerelateerd werken. Als flexfactor is
ervoor gekozen deze in te steken op tussen de 0,7 en 0,8 werkplek per fte. Na de analyse van de functieomschrijvingen
en werkprofielen wordt dit verder aangescherpt. Een flexfactor lager dan 0,7 brengt voor HDSR een te grote verandering
met zich mee, er dient dan actief ingezet te worden op buiten kantoor werken. Een flexfactor hoger dan 0,8 creëert het
risico dat medewerkers snel terugvallen in oud gedrag omdat er geen urgentie is om op een andere manier te gaan
werken.

?????11+11t++tr
Naar werkplekken delenVan eigen werkplekken

Medewerkers delen werkplekken. er zun
mi nder werkplekken dan nìedewerkers

iledewerkers hebben een egen
loegewezen werkplek

f' d ì/j '¿ ''' ?
Naar activiteit gerelateerde werkplekkenVan uniforme werkplekken

Versch,llende act¡wletten wnden op
verschillende fyry weftplekken plaats

Alle act,vile,len wnden op hetzellde
lype wer4plek plaaß
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Werkconcept @
Uitgangspunten activiteit gerelateerd werken

Samenwerken
Samenwerken gebeurt zowel spontaan al gepland, binnen en
buiten de eigen afdeling. %#

Overleg met externen
Overleg met externen (bijv. leveranciers) is vaak gepland en
formeel van aard.

lndividueel bureauwerk
Individueel bureauwerk vereist een ho ¡e mate van concentratie
(bijv. analyse van gegevens). ffiP
Overleg met leidinggevenden
Overleg met de leidinggevenden heeft vaak een vertrouwelijk
karakter.

Regulier Bureauwerk
Regulier bureauwerk vraagt een beperkte mate van concentratie
(bijv. het verwerken van email).

Overleg met collega's
Overleg met collega's - gepland of ongepland - is meestal informeel
en kortdurend. s
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Werkprocessen en hu isvestingsbehoefte @

HDR werkt momenteel verspreid over 2 panden: Poldermolen2 en Poldermolen 3

Huidige huisvesting

5.000 poldermolen 2 (3.587 wo)
1.250 poldermolen 3 (978 wo)

6.250 bvo (4.565 wo)

237 + 13 flex

36 + 7 flex

Huidiq aantal vierkante meter

Aantal werkplekken Poldermolen 2

Aantal werkplekken Poldermolen 3

120 m2

112 + 40m'
310 mz

200 m'
2705 m'

100 m'
3.587 m2 wo

ÃB zaal
Restaurant
Vergader- en werkruimtes 3e
BG entree
Werkomgeving
Sanitaire ruimten

Specificerinq ruimtes Poldermolen 2

Totaal
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RIINIANDEN Werkprocessen en huisvestingsbehoefte @

Werkprocessen

t Alle functies binnen HDSR met standplaats Poldermolen 2 en 3 zijn samen met HR geanalyseerd en
ingedeeld in werkprofielen. In bijlage 1 is meer informatie te vinden over deze indeling
Drie basisprofielen worden binnen HDSR onderscheiden: Dynamisch, Focus en Communicatief profiel
De profielen kennen een verschillend werkproces en dus verschillende behoeften in de werkomgeving
De verhouding tussen de werkprofielen varieert per afdeling
De werkprofielen vormen het fundament voor verdere uitwerking van kaders en conceptkeuzes

Profiel: Dynamisch
- Regulier kantoorwerk

- Open voor interactie

- lndividuele en groepsactiviteiten

I

\t/

Profiel: Focus
- Geconcentreerd kantoorwerk
- Beperkt open voor interactie

- lndividuele activiteiten

aJ,

84,5 fte

Profiel: Communicatief
- Overleg en afstemming
- Geplande interactie

- Groepsactiviteiten

.t
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Werkprocessen en huisvestingsbehoefte @
Vertaling werkprocessen naar flexfactor

De drie werkprofielen hebben allen een verschillend aanwezigheidspercentage op kantoor. Dit aanwezigheids-
percentage is echter niet leidend voor het aantal werkplekken dat benodigd is. Doordat medewerkers structureel
thuiswerken, incidenteel thuiswerken en 4 dagen 9 uur werken zt¡n er minder werkplekken nodig. De
uitgangspunten activiteit gerelateerd werken en werkplek delen versterken dit. Hiermee komen we uit op een
flexfactor van 0,74.

Dynamisch
profiel

(120,8 fte)

Aanwezlgheld 80oÁ

Focus profiel
(84,5 fte)

Aanwelgheld 90%

Communicatief
profiel

(3e,e)

Aanwezlgheld 807o

Structureel thulswerken (l7fte)
lncldenteel thulswerken (37 fte)

4x9 (51 fte)

Activltelt gerelateerd werken
Werkplek delen

Flexfactor 0,7¿l

AOS Studley I



Werkprocessen en hu isvestingsbehoefte @
Toekomstige h u isvesti ngsbehoefte

Uitgaande van de flexfactor 0,74 zijn er 181 werkplekken nodig voor 245,2 fte. Op basis van de opgestelde profielen en

indelingstekeningen wordt 16m' wo per werkplek aangehouden.

De totale ruimtebehoefte komt hiermee neer op 2.896 m2.

. Er is een vierkante meter overschot van 1.669 m2.

. Dit betekent dat het mogelijk is om Poldermolen 3 af te stoten. Daarnaast is er dan nog eens een overschot van 691 m2

in Poldermolen 2.

. ln de Business Case gaan we er daarom vanuit dat Poldermolen 3 verkocht wordt. Poldermolen 2 wordt volledig nieuw

ingericht, behalve voor 1 vleugel zonder werkplekken, omdat er anders meer werkplekken zouden staan dan

noodzakelijk in het concept.

0

587 m'wo Poldermolen 2
m2 wo Poldermolen 3

.896 m2 wo

669 m2 wo

chikbaar m2 wo

ruimtebehoeftet¡

mt
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Conclusies @

Onderstaand een overzicht van het gekozen scenario

Scenario D:
HNW & handhaven AB

Behaviour:. l=lN!t/ werken
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BIJLAGE I tr
Verdeling activiteiten per werkprofiel

Focus Dynamisch Communicatie

Samenwerken
Samenwerken gebeurt zowel spontaan als gepland, binnen en buiten
de eigen afdeling.

5%

60%

5%

20%

5%

5%

25%

10%

5%

20%

15%

25%

10%

5%

20%

10%

25%

30%

lndividueel bureauwerk
lndividueel bureauwerk vere¡st een hoge mate van concentrat¡e (brjv.

analyse van gegevens).

Overleg met leidinggevenden
Overleg met de leidinggevenden heeft vaak een vertrouwelijk karakter.

Regulier Bureauwerk
Regulier bureauwerk vraagt een beperkte mate van concentratie (bijv.

het venryerken van email).

Overleg met externen
Overleg met externen (b[v. leveranciers) is vaak gepland en formeel
van aard.

Overleg met collega's
Overleg met collega's - gepland of ongepland - is meestal informeel en
kortdurend.
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BIJLAGE I tr
Vertaling functies naar werkprofielen
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ad\,iseur A
adüseur B
,d\rseur C
aóiseur D

behærder ts

Beheerder Grondzaken
behæfder zutEnno
bele¡dsmedewerker A
beleidsmedMrker B

bele¡dsmedffiffter C
hc¡lita¡r medewefter
medeu€ff er communrcatie
medervefter GIS A

medetrcrker uit\oennq B

medererker u¡trerim C

medererker u¡t\oerinq D

mrìstemmer
mrekus- en beÉmttenbestfi¡der
Drulætmedeu/erker A
Drc¡ætmedewerker B
seMcecoordimtor
sDec¡al forces

læhntsch spec. ts

Techn¡sch sDæ A
\eld beheefder

Dynamisch
profiel

120,8
fte

Focus profiel Communicatief
profiel

I

99

5

1

I

2

2

1

4

I
I

1

I
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I

¡ffelingslmofl A

#elirplrcnfl B

hhærderA

mncerrontroller

cmdinator bcilitaire zaken

cmrdinatorúh

diræteur

directiesærclais

ploiætleiderA

pmjælleiderB

pmiætleiderC

særctadsdgemændircctzur

leamleiùrB

teamleider lr,lRB

teldcqirdinator

84,5
fte

39,9
fte
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BIJLAGE I tr
Functies zonder werkplek Poldermolen

Buitendienst functies (189,3 fte)

medewerker planning en onderhoud

medewerker uitvoering A

medewerker uitvoering B

medewerker uitvoering C

medewerker uitvoering D

medewerker veiligheid en milieu A

medewerker waterhuishouding

monsternemer

muskus- en beverrattenbestrijder

procesoperator

special forces

teamleider B

teamleider MRB

technisch applicatiebeheerder
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NEN 2580
Nletto oppervlak kantoorruinte

Nbtto oppervlak vergaderruirnte

ItJetto oppervlak conf erentiezaal

Ì',letto oppervlak opleidings ruinte

l,Jetto opperv lak ontvangsUreceptie

l.Jetto oppervlak restaurant

l.Jetto oppervlak keuken

lGtto oppervlak centrale reproruinte

I'Jetto oppervlak archief ruirnte

l,letto oppervlak laad en losruirnte

l$tto oppervlak f acilitaire corners

l.letto opperv lak EHBO/BFIV ru inte

lr,letto opperv lak s portruirnte

l,Jetto oppervlak kinderopvang

Ì,Jetto opperv lak conputerruimte

Nletto oppervlak server/patchruirnte

l.,letto oppervlak opslag of rmgazijnruinûe

Nletto oppervlak sanitair / douche ruirnte

l.letto oppervlak inlerne f ietsenstalling

ItJetto oppervlak hor2ontale v erkeers ruinte

Niet statische bouw delen: separatiew anden

l,,letto opperv lak v erticaal tra ns portru¡rnte

l',letto opperv lak gebouw installaties

Itletto oppervlak interne parkeerruimtes

l,Jetto oppervlak ruinûe lager dan 1.5 m

l'ielto tarra oppervlak

Vides en schalngaten
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RUNI¡NDEN BIJLAGE II tr

Uitgangspunten business case

Kosten ve rp I a atsen re sta u rant
Gezien er in scenario 3 niets aan de 3d" verdieping gedaan wordt zijn er geen kosten voor sloop. E en W-techniek zit venruerkt in de m2 post.

Aanpassing aan technische installaties
Uitgangspunt is met huidige middelen de nieuwe inrichting implementeren, dit betekent o.a. huidige roosters verplaatsen indien nodig en de
hele w-installatie op nieuw in regelen voor een goede luchttoevoer voor de eindgebruiker.

Aanpassing elektra
Uitgangspunt is zo veel mogelijk met huidige middelen en aan vullingen waar nodig de nieuwe inrichting implementeren, dit betekent aanpassen
naar aanleiding van de behoefte.

Uitgangspunten ten aanzien van verkoop Poldermolen 3:
Gemiddelde van 3 taxaties is 1,04 mio
Boekverlies van 81 8.000

Uitgangspunten voor de kosten:
Opslag op de investeringssom van o/o bestaande uit: 48%
' 21o/oBIW
. lOVo onvoorzien
. 7o/o bouwrente
. 10oÂ Voorbereiding & begeleiding
. Geen leges

Rente percentage 4,25o/o hanteren in BC

Af sc h ri iv i n g ste rm i i n e n :
. Projectkosten afschrijven op 1)aar
. Alle overige zaken op 15 jaar
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