
OEF! SAMEN  
ONTWIKKELEN MET 

EINDGEBRUIKERS
Vastgoedontwikkelingen voor een anonieme gebruiker maken steeds vaker plaats voor ontwikkelingen waarin de 

eindgebruiker participeert. De overtuiging dat goede huisvesting bijdraagt aan de vitaliteit van een organisatie 

begint gemeengoed te worden. Vastgoedontwikkeling wordt daarmee een huisvestingsopgave. Dit vraagt om een 

andere benadering van projectontwikkeling.

J . P.  v a n  d e r  N a a l d  e n  E . J .  B r o n d a

Wat is het geval: de eindgebruiker kruipt onervaren 
achter het stuur van de huisvestingsmachine. Het 

is een uitdaging voor de vastgoedprofessional om met 
een tweede set pedalen, extra spiegels en engelengeduld 
de leerling-‘ontwikkelaar’ veilig op weg 
te helpen. Dit artikel laat zien dat het 
ontwikkelen samen met de eindgebruiker 
vraagt om een andere kijk op vastgoed en 
een andere aanpak van het ontwikkelings-
proces: het gebruikersperspectief. Om dit 
perspectief hanteerbaar te maken helpt 
het de vraag van de opdrachtgever vanuit 
vier dimensies te benaderen: vastgoed, 
organisatie, exploitatie en facilities.

Organisaties gebruiken huisvesting 
graag als vehikel om te veranderen. Of het 
nou gaat om het bevorderen van samen-
werking, het behalen van meer effectivi-
teit in het klantproces of het verbeteren 
van de interne communicatie: huisvesting 
biedt kansen om deze organisatiedoelstellingen een stap 
dichterbij te brengen. Een modern kantoorconcept moet 
ruimte bieden aan een potpourri van werkstijlen en de 
daaraan verwante persoonlijke levensstijlen. Daarin volgen 
huisvestingsparadigma’s de maatschappelijke trend van 
individualisering. Niet de afdeling maar de activiteitgerela-
teerde werkplek is de hoeksteen van het nieuwe werken, 
dat tijd- en plaatsonafhankelijkheid moet ondersteunen. 
Er wordt niet meer op aanwezigheid maar op resultaten 
gestuurd.

Belangrijk is het besef dat huisvesting slechts voorwaar-
denscheppend is. De echte verandering zit in de mensen 
zelf, in het gedrag en in de sociale patronen die groepen 
met elkaar in stand houden. De gebouwde omgeving biedt 

het podium waarop de beoogde manier 
van (samen)werken gestalte kan krijgen. 
En zoals verandering van de omgeving 
energie genereert voor de een, is het een 
schrikbeeld voor de ander. Weerstand en 
veranderingsbereidheid zijn twee kanten 
van dezelfde medaille: het adaptief ver-
mogen van de mens. Van nature zoekt de 
mens een veilige omgeving om te kunnen 
overleven. In een gebouwde omgeving is 
dat eigenlijk niet anders: we zoeken onze 
plek in de omgeving in een poging de 
omgeving een deel van ons te laten zijn. 
Bij een verandering van omgeving heeft 
ieder individu tijd nodig voor herdefini-
ering en betekenisgeving. Bij de een gaat 
dan sneller dan bij de ander.

Bij het nadenken over huisvesting komt het vastgoed-
vraagstuk automatisch aan bod. Welke eisen stelt het 
gewenste huisvestingsconcept aan de gebouwde omgeving 
en in hoeverre biedt het bestaande vastgoedmogelijkhe-
den om hierin te voorzien? Deze vragen brengen onlosma-
kelijk een kostenaspect en de eigendomssituatie met zich 
mee, maar ook stedenbouwkundige overwegingen kunnen 
een rol spelen. Denk aan bereikbaarheid en voorzieningen 
in de omgeving. Uiteindelijk moet de keuze gemaakt wor-
den om te blijven of te gaan. Een uitkomst kan ook zijn 
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om het huisvestingsconcept bij te stellen omdat de vereiste 
vastgoedontwikkeling niet binnen de (financiële) mogelijk-
heden van de organisatie past. Uiteraard is huisvesting niet 
de enige manier om een organisatie te veranderen.

Tot zover een korte beschrijving van de 
verbondenheid van vragen op het gebied 
van organisatieontwikkeling, huisvesting 
en vastgoed vanuit het perspectief van de 
eindgebruiker. Daarbij is het goed op te 
merken dat de praktijk vaak weerbarstiger 
is. Voorbeelden te over van ontwikkelin-
gen waarbij de vastgoedportefeuille van 
een organisatie bepaalt binnen welke 
bandbreedte het huisvestingsconcept 
vormgegeven kan worden. Ook komt het 
regelmatig voor dat organisatiedoelstel-
lingen een exponent zijn van het nieuwe 
kantoorconcept, in plaats van andersom.

Van 2D naar 4D
De twee onderbelichte dimensies van 

huisvestingsgerelateerde vraagstukken zijn facilities en 
exploitatie. Omdat de exploitatie begint na de oplevering 
en dan ook pas duidelijk wordt of het facilitaire concept 
klopt, vallen deze aandachtsgebieden vaak buiten het 
bereik van een projectontwikkeling. Terwijl het belang 
voor de eindgebruiker groot is. De investeringen in de 
faciliteiten en kosten van de exploitatie van een gebouw 
voor een bepaalde looptijd zijn vaak hoger dan de verwer-
vingskosten van het vastgoed. De mate waarin van tevoren 
nagedacht wordt over het beheer en onderhoud van een 
gebouw kan bepalend zijn voor de inspanningen die de 
eindgebruiker moet verrichten om het gebouw naar wens 
te gebruiken. In de praktijk komen de motieven om na 
te denken over andere of nieuwe huisvesting vaak voort 
uit de exploitatie van het bestaande vastgoed. Klimatolo-
gisch klopt het gebouw niet, het pand is moeilijk schoon 
te houden, de grootonderhoudskosten rijzen de pan uit. 
Of de ICT-architectuur belemmert adequate aansluiting 
op de digitale snelweg. Dit soort constateringen over de 
bestaande huisvesting zijn de moeite waard om te onder-
zoeken met het oog op nieuwe huisvesting.

OEF! Vastgoedmodel
Met de toevoeging van exploitatie en facilities zijn er vier 

velden waarin de directe belangen en interesses van de 
eindgebruiker liggen bij huisvestingsvraagstukken — het 
OEF! Vastgoedmodel:

1. organisatie;
2. exploitatie,
3. facilities;
4. vastgoed.

De gedachte achter het model is dat alle vier de aan-
dachtsvelden altijd deel uitmaken van een huisvestings-
vraagstuk. In deze velden liggen de antwoorden op de 

vragen achter de vraag van de opdrachtgever. Afhankelijk 
van de situatie en de fase van ontwikkeling kunnen de 
accenten verschuiven. In een fusieorganisatie zal het 
zwaartepunt lange tijd liggen op organisatieontwikke-

ling, terwijl huisvesting op een bepaald 
moment strategisch ingezet kan worden 
om de cultuuromslag te versnellen. De 
aankoop van een nieuw pand heeft ook 
altijd aspecten van facilities, organisatie 
en exploitatie in zich. Dat wil zeggen, 
beredeneerd vanuit de eindgebruiker. 
Op alle vier de velden spelen (zakelijke) 
belangen van de eindgebruiker die teza-
men het succes van de huisvestingsop-
gave bepalen. (Zie ook Figuur 1.)

Wie betaalt, bepaalt
Ontwikkelen vanuit het gebruikersper-

spectief wil niet zeggen dat de eind-
gebruiker aan tafel moet zitten in het 
ontwerpteam of bij contractonderhande-

lingen. De vier dimensies van het OEF! Vastgoedmodel zijn 
vakgebieden, waarop een  — verstandige — eindgebruiker 
experts inzet. Het meenemen en inhoudelijk betrekken 
van de eindgebruiker zit vooral op de interfaces van de 
vier gebieden.

1. Vastgoed - Exploitatie - Huisvesting — Vraagstukken 
rond beheer en onderhoud. Wie draagt welke lasten en 
welke risico’s in het (groot) onderhoud, hoe ziet het 
gebouwbeheer eruit en welke vernieuwingsinvesterin-
gen kan de eindgebruiker verwachten voor de beoogde 
gebruiksperiode? Door vroeg in het ontwikkelingstraject 
deze vraagstukken uit de exploitatiefase erbij te betrek-
ken, is het mogelijk forse besparingen te realiseren op 
de exploitatielasten. Structurele vrijval van deze lasten 
geeft extra investeringsruimte voor de eindgebruiker. 
Bijkomstig voordeel is dat de eindgebruiker voldoende 
tijd heeft om de financiële kaders voor de exploitatie 
op orde te krijgen. En zich organisatorisch kan voor-
bereiden, bijvoorbeeld het opzetten van een afdeling 
gebouwbeheer.

2. Exploitatie - Facilities - Huisvesting — Het succes van 
goede huisvesting is afgeleid van de organisatiedoel-
stellingen en sterk afhankelijk van de mate waarin de 
middelen in het gebouw aansluiten bij de gebruikers-
wensen. Belangrijkste stap hierin is het ontwikkelen 
van een totaalconcept van ondersteunende diensten en 
producten op het vlak van ICT, documentaire informa-
tievoorziening en facilitair management. De uitdaging 
is om een facilitair pakket te ontwikkelen dat aansluit 
bij het huisvestingsconcept en tegelijkertijd voldoende 
ruimte laat voor persoonlijke werkstijlen. Ook op het 
snijvlak van exploitatie en facilities kan de eindgebruiker 
structureel besparen door een duurzaam pakket samen 
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te stellen. Duurzaam in de betekenis van toekomstbe-
stendig en energiebesparend.

3. Facilities - Organisatie - Huisvesting — Kantoorin-
novatie wordt beschouwd als een van de succesfactoren 
van het Nieuwe Werken. Hier worden inmiddels boeken 
over volgeschreven. Op de raakvlakken van facilities, 
organisatie en huisvesting is het vooral van belang dat 
een eindgebruiker zich durft te committeren aan eigen 
ambities en doelstellingen. Goede huisvesting begint 
met antwoord op de vraag: wat moet de (nieuwe) huis-
vesting doen voor de organisatie? Met andere woorden: 
welke motieven heeft de eindgebruiker om na te denken 
over (nieuwe) huisvesting? Alle antwoorden zijn goed, 
als de opdrachtgever zich maar realiseert wat hij waarom 
vraagt. Een fusiegemeente kan uit efficiencyoverwegin-
gen kiezen voor een flexibel kantoorconcept, maar ze 
kan dit ook doen om vermenging van de ‘bloedgroepen’ 
te bevorderen. Of allebei. Openheid over de motieven is 
cruciaal voor het verkrijgen van draagvlak in de organi-
satie zelf.

4. Organisatie - Vastgoed - Huisvesting — Op dit snijvlak 
speelt het vraagstuk van de gebruiksvorm en eigendoms-
situatie van het vastgoed waarin de organisatie gehuis-
vest is of wil zijn. Dit is het terrein van juristen, ontwik-
kelaars en beleggers. Maar het is ook het terrein waarop 
de eindgebruiker haar vastgoedportefeuille op orde kan 
brengen of zijn positie als huurder kan bestendigen. 
Inzicht in de kapitaallasten van huisvesting wordt steeds 
belangrijker, juist omdat er zoveel geld mee gemoeid is. 
Een eindgebruiker die het (financiële) overzicht heeft, 
kan betere keuzes maken als het gaat om het afstoten, 
aankopen, huren of leasen van vastgoed. Daarin speelt 
de interface met exploitatie een belangrijke rol.

Nut en noodzaak 
Het OEF! Vastgoedmodel is bedoeld om als huisvestings-

professional (beter) aan te sluiten bij het perspectief van 
de eindgebruiker. Het model geeft focus en het bakent af 
waar de eindgebruiker wel en niet over kan en moet mee-
praten. Een belangrijk voordeel van deze benadering is 
dat de eindgebruiker niet alleen afnemer van het product 

Figuur 1. Het OEF! Vastgoedmodel. 



(de huisvesting) is, maar actief deelneemt aan de ontwik-
keling ervan. De eindgebruiker wordt deskundiger en kan 
beter zijn wensen kenbaar maken en wordt een betere 
opdrachtgever. Lopende het proces groeit het inzicht bij 
de eindgebruiker en opdrachtnemer in wat de organisatie 
eigenlijk vraagt, waardoor aanscherping van — ruimtelijke, 
functionele en/of organisatorische — uitgangspunten nog 
mogelijk is. Voorwaarde is wel dat het ontwikkelproces 
haar tempo behoudt en binnen de vastgestelde financi-
ele kaders blijft. Als het goed gebeurt, dan komt het niet 
alleen de kwaliteit van het eindproduct ten goede, maar 
levert het de eindgebruiker forse efficiencywinsten op. 
(Zie ook Figuur 2.)

Een ander voordeel van de betrokkenheid van de 
eindgebruiker in de huisvestingsopgave is dat de toe-
komstige werkomgeving lonkend perspectief kan zijn. De 
slagingskans van de opgave is groter als de organisatie de 
lol gaat beleven van het nadenken over haar toekomstige 
werkomgeving. Niet alleen het eindresultaat, maar ook 
het proces ernaartoe heeft zijn waarde. De voorpret van 
het betrekken van een nieuw huis. Dit kan een positieve 
impuls geven aan organisatieontwikkelingen, juist doordat 
doelstellingen binnen handbereik komen te liggen en 
tastbaar worden.

Tot slot
Inmiddels wordt al op verschillende manieren gewerkt 

aan huisvestingsoplossingen waarbij bekend is wie de 
eindgebruiker is. Design-built-finance-and-maintenance-
contracten bijvoorbeeld. Maar deze wijze van samen-
werken is complex, richt zich op het juridisch afdekken 
van toekomstige problemen en is ook een bekostigings-
oplossing. Voorbeelden waarbij echt op een integrale 
wijze wordt gewerkt aan de huisvestingsopgave met de 
cliënt zijn er nog maar weinig. Het OEF! Vastgoedmodel 
is makkelijk in de praktijk toe te passen, juist omdat het 
aansluit bij het referentiekader van de eindgebruiker. Maar 
het vraagt wel om een regisseur die de voortgang en de 
samenhang van de ontwikkelingen op de vier dimensies 
bewaakt. Iemand die voor de juiste vragen (ervarings)
experts uit de organisatie inzet en dit complementeert met 
kennis en expertise van buitenaf. Bouwen blijft immers 
een vak!

 
Drs. J.P. van der Naald is huisvestingsadviseur Fund’m BV en  

ing. E.J. Bronda is directeur Fund’m BV.

Figuur 2. Haalbare efficiencyvoordelen voor de eindgebruiker.


