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Op bezoek bij een flexibel concept

Projectleider Matthijs Bakker van adviesbureau PRC

Een project als de verbouw van de Concernlocatie van de
Politieacademie vergt nogal wat specialistische kennis.
Om een architect en ontwerp te kiezen, om een aanbesteding te begeleiden of om de uiteindelijke bouw van de
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grond te tillen. Geen sinecure gezien de complexiteit, de
eisen, duur en de vele samenwerkingspartners die bij de
verbouwing van de Concernlocatie zijn betrokken. Spil in
dit alles is projectleider Matthijs Bakker, senior consultant
van adviesbureau PRC. Een gesprek.
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Projecten die je fluitend tot een einde
brengt. Voor een projectmanager zou
dat prettig moeten zijn, toch heeft
Matthijs Bakker er niet veel mee. Pas als
er fikse hobbels op de weg zijn, begint
hij het interessant te vinden. Op zoek
naar oplossingen. ‘Dat is het leuke aan
deze verbouwing: je wordt constant
met vragen geconfronteerd. Het is een
complex project met geheel eigen eisen.
Het moet aan onderwijskundige verwachtingen voldoen, die natuurlijk bijzonder
zijn op een Politieacademie. Ik had in
ieder geval nog nooit gehoord van zoiets
als een wapenontlaadruimte? Daarnaast
heeft het ook een kantoorfunctie met een
nieuw concept van werken. En dat met
ook nog veel partijen om tafel in een zeer
bijzonder gebouw. Waar vind je nog zo’n
rijksmonument van 29.000 vierkante meter en met een unieke geschiedenis? Het
deed dienst als Katholiek seminarie in een
overwegend streng protestantse Veluwe.
De Duitsers hebben er in de Tweede

Matthijs Bakker

Wereldoorlog nog in gezeten. Ook de marechaussee is er gevestigd geweest. Heel
speciaal om aan te werken.’

Aanspreekpunt
Allemaal zaken die een rol spelen bij het
werk van Bakker, projectleider van de
verbouwing van de Concernlocatie aan de
Arnhemseweg. Bakker is verbonden aan
de marktgroep Onderwijs van PRC, een
bureau dat ondernemingen, overheden en
instellingen adviseert op het gebied van
bouw, huisvesting, vastgoed en duurzame
ontwikkeling. Ook managet en begeleidt
het de uitvoering van projecten. Bakker:
‘Maar we bouwen en tekenen zelf niets.’
Meestal werkt PRC voor opdrachtgevers
bij wie zo’n bouwproject niet tot hun
lopende professie behoort, aldus Bakker,
zoals de Politieacademie. ‘Er is daar
natuurlijk wel het Centrum voor Interne
Dienstverlening voor facilitaire zaken,
maar die hebben geen ervaring met een
dergelijk complex project uiteraard. Dit

kom je niet dagelijks tegen. Je moet de
bouwwereld kennen en het bouwproces – van ontwerpfase tot oplevering.
Bovendien moet je ook iets van het onderwijs weten. Onze rol is het aanspreekpunt
en spil te zijn in het proces namens de
opdrachtgever. Daarbij toetsen we diens
plannen en ‘spiegelen’ we die: we stellen
de vragen die nodig zijn om het tot een
goed einde te brengen.‘

Strategisch plan
PRC werd in 2000 ingeschakeld nadat de
Politieacademie een strategisch plan had
opgesteld over de huisvesting. Deze moest
bij het moderne politieonderwijs aansluiten en openstaan voor de toekomst.
Belangrijke vraag daarbij was of er voor
nieuwbouw moest worden gekozen of dat
de locatie aan de Arnhemseweg kon worden verbouwd, waarbij locatie Zutphen
en de Kleiberg geïntegreerd werden.
Dit werd gedurende de voorbereiding
diverse keren tegen het licht gehouden,

vooral omdat nieuwbouw goedkoper
leek. Bakker: ‘Doordat de verkoop van de
huidige locatie echter onvoldoende zou
opleveren, bleek renovatie financieel goed
mogelijk. Het sloot bovendien aan bij de
ambities van de Politieacademie; over een
representatief gebouw beschikken, met
kantoren en de onderwijsfaciliteiten van
het politieonderwijs van nu.’ Nadat PRC
de opdracht kreeg om de verbouwing en
samenvoeging te begeleiden, werden de
ideeën verder uitgewerkt. Het programma
van eisen werd opgesteld en een architect voor het project werd geselecteerd
met een Europese Aanbesteding: architectenbureau Atelier PRO uit Den Haag.
Bovendien werd het ontwerp verder ingevuld en werd op detailniveau bekeken of
het ook economisch gezien een haalbare
oplossing was.

Hobbels
De hobbels die Bakker zo graag weg mag
werken, kwamen er ook. In ruime mate.
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Een aantal ontwikkelingen beïnvloed
de plannen behoorlijk. Allereerst in het
politieonderwijs zelf. Bakker: ‘Er werden
nieuwe uitgangspunten geformuleerd
met veel verantwoordelijkheid voor de
studenten zelf. Ook deed het inspirerend
samenwerken zijn intrede. Daar is wat tijd
in gaan zitten, want een dergelijk flexibel
concept bleek de nodige consequenties te
hebben voor de plannen.’ Zo moest de mediatheek die aanvankelijk was bedacht als
een afgesloten glazen kubus, plaats maken
omdat het niet paste bij de toegankelijkheid die de Politieacademie nastreeft. Ook
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de kantoortjes die voor de derde en vierde
verdiepingen waren voorzien, voldeden
niet aan het nieuwe idee. De constructie
van de locatie aan de Arnhemseweg was er
evenmin geschikt voor. Niet onbelangrijk
verder: het plan ontsteeg de begroting het
budget van veertig miljoen euro met vier
miljoen.
Bakker: ‘Het flexibele concept bleek
uiteindelijk haalbaar omdat er minder
werkplekken nodig zijn dan we hadden
voorzien, 850 werknemers hebben genoeg
aan 550 werkplekken. Uiteindelijk is alles
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gladgestreken, ook de soms verschillende
uitgangspunten van Monumentenzorg
en van de Politieacademie. Waar de
Politieacademie openheid nastreefde en
uiteraard de locatie zo geschikt mogelijk wil maken voor het onderwijs, wilde
Monumentenzorg het karakteristieke van
het pand behouden en zag ze sommige
muren liever niet verdwijnen. Daarover is
nu overeenstemming.

Aanbesteding
Bakker gaat ervan uit dat de planning
wordt gevolgd en het gebouw in 2008

wordt opgeleverd. De bestekfase is nu
afgerond en de Europese aanbesteding is
volop aan de gang. Binnenkort wordt duidelijk wie de opdracht gegund wordt.
Bakker: ‘Wij zijn dan aanspreekpunt voor
de aannemer en gaan namens de opdrachtgever de bouwstromen begeleiden. Dat
wordt nog een heel complex geheel met
alle partijen die bij de bouw zijn betrokken. Ik vind dat overigens wel een leuke
fase: je staat letterlijk met je poten in de
klei. Waar je lang bezig bent met plannen
en tekeningen gebeurt het dan echt: er
wordt gebouwd.’
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Niets kan op de kasten worden gezet, ze zijn opzettelijk schuin van boven,
politie Utrecht-Noord
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In kleurige lockers kunnen medewerkers hun persoonlijke spullen opbergen

Op bezoek bij
een flexibel concept
Locatie: Stadhuis Den Bosch (Huis van de Stad)
Bezoeker: Albert van Duren, toetskundige Politieacademie

Locatie: Stadhuis Den Bosch
(Huis van de Stad)
Bezoeker: Bert Lesger, docent
Politieacademie

‘Het pand in Den Bosch is functioneel
ingericht. Er zijn aparte spreekkamers en
vergaderruimten die allen zijn voorzien
van zogenaamde smartboards. Verspreid
over de voor publiek toegankelijke plaatsen staan koffieautomaten, evenals op
de werkvloer voor het personeel. Bij de
koffieautomaten staan stenen mokken
die door de catering regelmatig worden afgewassen en weer teruggezet. Ik
vind het binnenaanzicht wel erg steriel,
er hangt namelijk niets aan de muur.
Duidelijk is daar de opstelling in werkeilanden. Door die openheid denk je dat er
overlast is van de andere werkplekken.
Maar ik ben er gaan zitten en dan blijkt
dat het geluid niet echt storend is. Erg
geschikt om in openheid en toch redelijk geconcentreerd te kunnen werken
dus. Ik ben in gesprek gegaan met de
werknemers daar. Ze hebben me verteld
dat ze het kantoorconcept in het begin
helemaal niet zagen zitten, maar na drie
maanden begon het toch te wennen. Ik
stelde ook de vraag hoe ze elkaar kunnen vinden; want als iedereen door het
gebouw ‘zwerft’, kun je niet even de juiste collega aanschieten. Daarom hebben
ze dus kleine telefoontjes bij de ingang
in een lader staan. Elke werknemer pakt
bij binnenkomst zijn persoonsgebonden
telefoontoestel en is dus op iedere plek
in het gebouw bereikbaar. Flexibel betekent geen eigen vaste werkplek.

Het kan dus voorkomen dat je niet bij je
eigen collega’s kunt werken. Hierdoor
wijk je uit naar een werkplek bij collega’s
die je niet dagelijks meemaakt. Hierdoor
komen andere collegiale contacten tot
stand In principe is alles in domeinen verdeeld, dus je zit meestal wel in de buurt
van je directe collega’s. Naast de plekken
om te concentreren hebben ze ook zogenoemde ‘huiskamertafels’. Hier kun je de
vakliteratuur lezen, een boterham eten
of een gesprek voeren met een gast. Een
tegenhanger van die huiskamersetting
is de stilteplek: daar ga je zitten en je
werkt voor jezelf zonder iets te zeggen.
Hier is ook telefoneren verboden.
Men nodigde ons uit om eens een dag in
het Huis van de Stad te komen werken
om de sfeer te proeven en hoe het is om
te gaan met een flexibel kantoorconcept.
In wezen zegt dat al genoeg: zonder
alles uit de kast te hoeven halen, kunnen
ze blijkbaar een paar extra mensen kwijt.
De sfeer vind ik daar in zijn algemeenheid ook erg ontspannen. Ze beginnen
daar iedere dag met koffie en croissants,
als ontspannen start. Voor onszelf bij de
Politieacademie ben ik nog wel sceptisch
of we genoeg plekken krijgen om geconcentreerd te kunnen werken en of de
werkeilanden niet te veel verstoring van
de werkzaamheden geven.’

‘In Den Bosch hebben ze ruim van tevoren het papieren archief opgeschoond.
Daar is de interne post al lang digitaal.
Het werk waarmee je bezig bent, doe
je in een locker. Lijkt mij prima, want
ik heb zelf geen angst dat als ik de les
inga en vervolgens terugkom, dat ik
dan ‘mijn’ werkplek kwijt ben. Want
er is altijd wel een werkplek beschikbaar! Door dit nieuwe concept is er
een verbetering van communicatie op
menselijk en zakelijk vlak. Ik vind, je
hoeft niet overtuigd te worden met
mijn verhaaltje, maar je moet écht zélf
gaan kijken. Je kunt daar werkelijk zo
met een aantal mensen naar binnen
wandelen en een plek zoeken, zonder
dat ze in de problemen komen met
ruimte. Moet je bij ons nu eens proberen, dan moet je moeite doen om één
werkplek te realiseren. Daar kun je gewoon aanschuiven, omdat het concept
echt flexibel is. Bij de Politieacademie
moet nog veel gedigitaliseerd worden,
bijvoorbeeld de interne post. Waarom
nog steeds dingen in een envelop
rondsturen? Door mailverkeer en
digitalisering hebben we echt minder
archiefruimte nodig. Ook moeten we
de veiligheidsaspecten niet uit het oog
verliezen. Openheid en vrij rondlopen is
een prima uitgangspunt, maar veiligheid met gegevens en informatie moet
gewaarborgd zijn.’

Locatie: Politie Utrecht-Noord
Bezoeker: Bert Lesger, docent
Politieacademie

‘Bij de politie in Utrecht is het kantoorconcept ruim opgezet. Ze hebben
daar ook werkeilandjes. Op de bureaus zijn geen computers aanwezig.
Downloaden van een cd-rom kan alleen
via ICT die een en ander op de server
moet installeren. Erg omslachtig vind
ik dat. Ze hebben alles ingedeeld in
domeinen, bijvoorbeeld wijkagenten
en zedenpolitie. Zij hebben een eigen
vaste plek. Hier wordt het concept
toch wel enig geweld aangedaan. Ook
waren er cabines, zogenoemde ‘cockpits’ om geconcentreerd te werken.
Als je langer dan een half uur niet op
je werkplek terugkeert, dan mag een
ander van die werkplek gebruik maken.
Versieringen ophangen mag, maar
dat wordt wel centraal geregeld. Je
kunt dus niet zomaar foto’s op de kast
zetten, ze hebben de bovenkant van
de kast ook schuin gemaakt. Hierdoor
kan men geen spullen op de kasten
plaatsen. Uiteindelijk heeft iedereen
aan het kantoorconcept meegedaan.
Ik was aanvankelijk zeer sceptisch over
het hele kantoorconcept, maar nu ik
mensen heb gesproken en een en ander met eigen ogen heb gezien ben ik
gematigd positief.’

