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Colofon 
 
“Spelen voor een duurzaam Utrechts provinciehuis” is een uitgave van Provincie Utrecht. 
 
Voor meer informatie kan men terecht bij: 
 

Provincie Utrecht, dienst Water en Milieu, sector Stad en Milieu 
 Jenny Senhorst, adviseur duurzaam ondernemen 
 Telefoon: (030) 258 36 45. 
 
Tekst en redactie: Jenny Senhorst, Provincie Utrecht 

Bregje van den Brand, SME Advies 
 
Met dank aan alle deelnemers en de organisatie van de GAME! 
 
Vormgeving & druk: ….. 
Utrecht, januari 2007 
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Inleiding 
 
De provincie Utrecht gaat het laagbouwdeel van het provinciehuis slopen en nieuwbouwen op 
dezelfde plek, met duurzaamheid als één van de uitgangspunten. In oktober 2006 bogen 
provinciemedewerkers zich over het formuleren van duurzaamheidseisen voor de nieuwbouw. Dit 
deden zij via de ‘GAME’-methode. Met als resultaat: zes breed gedragen duurzaamheidsaspecten als 
input voor het programma van eisen. 
 

Samenvatting 

Eén van de uitgangspunten van het nieuwe 
Utrechts provinciehuis is duurzaamheid. Maar hoe 
breng je duurzaamheid op een integrale manier in 
het programma van eisen? De provincie Utrecht 
zette hiervoor de ‘GAME’-methode in. 
 
Ronde 1: creatie 
Bij de start van de ‘GAME’ werden vier teams van 
betrokken provinciemedewerkers samengesteld 
rond de disciplines water & ecologie, milieu, mens 
en economie. De eerste ronde van de ‘GAME’ 
bestond uit brainstormbijeenkomsten per discipline. 
De teams kregen de opdracht zoveel mogelijk 
ideeën en wensen te formuleren om te komen tot 
‘het meest duurzame provinciehuis van Nederland’. 
De resultaten van deze sessies waren verbluffend: 
ieder team kwam uit op ruim honderd suggesties. 
Uit deze groslijst maakten de teams een selectie 
van circa vijftien meest aansprekende en 
belangrijkste ideeën en wensen voor hun discipline. 
 
Ronde 2: balans in duurzaamheid 
Op 19 oktober 2006 kwamen de vier disciplinaire 
teams samen om tegen elkaar te ‘strijden’ en te 
komen tot een gezamenlijke top-6 van 
duurzaamheidseisen voor het nieuwe provinciehuis. 
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De deelnemers werden nu verdeeld over vier interdisciplinaire teams. Zij bespraken de door iedere 
discipline ingebrachte eisen om zo te komen tot de beste keuzes. Vervolgens gaf elk team een 
presentatie van hun top-6 aan de speciaal voor deze GAME opgerichte jury. Juryvoorzitter Jan van 
Bergen (plaatsvervangend gedeputeerde voor de nieuwbouw) maakte uiteindelijk bekend welk team 
zich de winnaar van de GAME mag noemen en welke duurzaamheidsaspecten terugkomen in het 
programma van eisen voor het nieuwe provinciehuis. 
 
De ‘GAME’-methode heeft laten zien dat interdisciplinair nadenken en discussiëren over 
duurzaamheid tot innovatieve, creatieve en goed bruikbare resultaten kan leiden. 
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Het proces van A tot Z 

Achterliggende gedachte voor de GAME 
Voor het nieuwe Utrechtse provinciehuis zijn hoge ambities geformuleerd. Eén daarvan is dat het 
provinciehuis het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland moet worden. De ervaring leert 
echter dat dergelijke duurzame ambities vaak blijven steken in goede voornemens.  
 
Om daadwerkelijk tot een duurzaam provinciehuis te komen, is het noodzakelijk om in een zo vroeg 
mogelijk stadium duurzaamheidseisen te formuleren en deze eisen mee te nemen in het planproces. 
De provincie Utrecht besloot hiervoor de ‘GAME’-methode in te zetten. Een methode om op een 
interdisciplinaire manier te komen tot breed gedragen duurzaamheidseisen. 
 
In de ‘GAME’-methode staat ‘samenwerken’ en integratie tussen de verschillende disciplines voorop. 
Maar ook wordt de confrontatie aangegaan met de verschillende beleidsambities en belangen. De 
GAME is erop gericht de inbreng van verschillende duurzaamheidsaspecten, ambities en belangen in 
het planproces te structureren door middel van divergeren en convergeren. Dit betekent in de eerste 
plaats inventariseren van informatie, ambities, wensen, eisen, kansen, belemmeringen, meningen en 
ervaringen. Gevolgd door analyseren, selecteren, definiëren, prioriteren en kiezen van opties met 
uiteindelijk de besluitvorming. Het resultaat van dit traject is een door alle deelnemers aan de GAME 
gedragen programma van eisen voor een duurzame nieuwbouw. 
 
Voorbereiding: werving van de spelers 
Geen GAME zonder spelers. Eén van de eerste stappen in de 
voorbereiding is dan ook het werven van de juiste spelers voor de 
GAME. Uitgangspunt van de GAME is dat verschillende disciplines 
gezamenlijk komen tot duurzaamheidseisen voor het nieuwe 
provinciehuis. Bij de voorbereiding van de GAME zijn de volgende 
disciplines binnen de provinciale organisatie betrokken:  

- ruimte & groen,  
- water & milieu,  
- wegen, verkeer & vervoer,  
- maatschappij, economie & cultuur 

 
Om de GAME tot een succes te maken is het nodig dat alle betrokken disciplines en diensten hun tijd 
en kennis inzetten tijdens het gehele traject. Vooraf is er dan ook voor gezorgd dat managers van 
diensten, het bestuur en de projectleiding medewerking zouden verlenen aan de GAME. Aan hen 
werd onder andere gevraagd er voor te zorgen dat medewerkers vrij werden gemaakt om aan de 
GAME mee te doen. Met vrijmaken wordt bedoeld ‘uren krijgen’ en medewerking van collega’s om 

“De kracht van de GAME zit hem 
in de voorbereiding, en ervoor 

zorgen dat de mensen die je erbij 
betrekt (ook de projectleiding) het 

belang ervan inzien.  
De deelnemers aan de GAME 

komen uit verschillende disciplines 
die als expert blanco beginnen aan 

dit proces.” 
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mee te denken en kennis te delen. Samen met de managers werden specifieke medewerkers voor 
deelname aan de GAME geselecteerd. 
 
Uiteindelijk zijn de volgende disciplinaire teams van provinciemedewerkers samengesteld: 

- team ‘mens’ 
- team ‘milieu’ 
- team ‘water en ecologie’ 
- team ‘economie’ 

 
Ronde 1 
De eerste ronde van de ‘GAME’ bestond uit brainstormbijeenkomst 
per discipline. De opdracht die de teams hierbij kregen was: kom tot 
zoveel mogelijk ideeën en wensen voor het ‘meest duurzame 
provinciehuis van Nederland’. Uit alle ideeën die de disciplinaire 
teams al brainstormend hebben bedacht, maakten ze een 
voorselectie van circa 15 meest aansprekende en beste ideeën en 
wensen voor hun discipline. Ter voorbereiding van de volgende 
ronde van de GAME, hebben de deelnemers alvast nagedacht over 
mogelijke plus- en minpunten die andere disciplines tegen hun top-
15 zouden kunnen inbrengen en hun reactie hierop. 
 
Ronde 2 
In de tweede ronde van de ‘GAME’ kwamen de vier disciplines samen.. De deelnemers werden 
hiervoor verdeeld over vier interdisciplinaire teams. Zij bespraken de door iedere disciplines 
ingebrachte eisen en wensen en komen zo samen tot de beste keuzes. Ieder team heeft een 
presentatie gegeven van hun top-6. Een jury, speciaal voor deze GAME opgericht, heeft de 
presentaties beoordeeld  . Aan deze jury de taak om te beslissen welk team zich de winnaar van de 
GAME mag noemen en welke duurzaamheidsaspecten zullen worden opgenomen in het programma 
van eisen voor het nieuwe provinciehuis. 
 
Vervolg 
De ‘winnende’ duurzaamheidsaspecten die uit de GAME naar voren zijn gekomen, worden omgezet 
naar een programma van eisen voor het aspect duurzaamheid. Van belang is dat deze 
duurzaamheidseisen worden verankerd in het hele plan- en bouwproces van het nieuwe 
provinciehuis. Dit vraagt om voortdurende aandacht, communicatie en agendasetting. Een 
duurzaamheidsregisseur zal deze taak gedurende het hele traject op zich nemen. Daarbij 
ondersteund door duurzaamheidsambassadeurs vanuit de deelnemers aan de GAME.  
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Ronde 1: creatie 

De eerste ronde van de GAME bestaat uit twee onderdelen: 
divergeren & convergeren. In eerste instantie wordt de 
creativiteit van de deelnemers de vrije loop gelaten om zoveel 
mogelijk ideeën voor het nieuwe provinciehuis te krijgen. 
Daarna worden keuzes gemaakt en de belangrijkste ideeën per 
discipline geselecteerd. 
 
Bij de start van de GAME werd de deelnemers een aantal 
randvoorwaarden meegegeven: 
- er is gekozen voor slopen, ontwerpen, bouwen en gebruiken; 
- er is gekozen voor een Design & Control contractsvorm; 
- het gaat om ontwikkeling van kantoor- en buitenruimte: 
- de locatie ligt vast: de huidige locatie; 
- de Algemeen Directeur en de Directeur Water & Milieu hebben een intentieovereenkomst getekend 

waarmee zij zich committeren aan duurzaamheid; 
- de outline (hoofdstukindeling) voor het Programma van Eisen ligt vast; 
- het gaat om die eisen en wensen die betrekking hebben op duurzaamheid van het nieuwe gebouw 

en het primaire proces; 
- deelname aan de 1e ronde, betekent deelname aan de 2e ronde. 
 
Stap 1: brainstorm 
De eerste ronde van de GAME startte met een brainstormbijeenkomst per discipline. Na een 
toelichting op de achtergrond en doelstellingen van de GAME, kregen de deelnemers de opdracht om 
zoveel mogelijk ideeën en wensen voor het nieuwe provinciehuis te genereren. Met als uitgangspunt 
de volgende vraag: 
 
De provincie Utrecht wil het meest duurzame 
provinciehuis van Nederland bouwen.  
Welke eisen en wensen zou jij hierin willen terugzien?  
Wanneer ben je trots op dit nieuwe provinciehuis? 
 

Spelregels brainstorm:
� Uitstel van oordeel 
� Fantaseren en associëren is goed 
� Privacy naar buiten – openheid naar binnen 
� Extra aandacht voor naïeve ideeën 
� Geen hiërarchie 
� Veel is goed, meer is beter 
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De resultaten die uit de brainstormfase naar voren kwamen, waren verbluffend. Iedere discipline 
kwam uit op ruim honderd ideeën en wensen voor het nieuwe duurzame provinciehuis.  
 
Stap 2: aanbrengen van prioriteiten 
Zoals gezegd kwamen bij de brainstormbijeenkomsten van de vier disciplines ieder ruim honderd 
ideeën en wensen voor een nieuw duurzaam provinciehuis naar voren. Iedere discipline heeft uit hun 
groslijst een selectie gemaakt van de circa vijftien meest aansprekende en belangrijkste ideeën.  
Alle deelnemers gaven aan welke ideeën zij het beste vonden. De ideeën met de meeste ‘stemmen’ 
kwamen in de top 15 voor hun discipline terecht. 
 

Tijdens de tweede ronde van de GAME komen 
de vier lijstjes met ieder 15 ideeën bij elkaar 
samen en worden deze ideeën tegen elkaar 
afgewogen. Het gaat er dan om de ‘eigen’ 
ideeën zo goed mogelijk te kunnen verkopen 
aan de andere disciplines. Ter voorbereiding 
van deze confrontatie hebben de disciplinaire 
teams nagedacht over argumenten voor hun 
top 15 en over mogelijke tegenargumenten die 
de andere teams tegen hun ideeën zouden 
kunnen inbrengen. Er werd gezocht naar hoe 

Ideeën die de top-15 net niet haalden:
� een drijvend kantoor, waarmee we kunnen varen 

naar de binnenstad; 
� een mussenkolonie met ‘webcam’  

in de nestkastjes; 
� oefenruimte voor drumbandjes; 
� langs haaien naar de koffie; 
� verwarmde/gekoelde bureaustoelen en bureau’s; 
� klimwand en sportvelden in de buitenruimte; 
� treinstation naast het provinciehuis; 
� waterstof/aardgas-tankstation; 
� stopcontact voor opladen van elektrische fiets/auto; 
� ‘garage sale’ van oude inboedel; 
� energiebesparingsactie ‘trui van de zaak’. 
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de aansluiten ideeën bij de andere disciplines en waar raakvlakken en dwarsverbanden liggen. 
 
Wat de deelnemers op dat moment niet wisten, was dat de ideeën van de verschillende disciplines 
voor een groot deel met elkaar overeen kwamen. Enkele voorbeelden van de ideeën en wensen die 
naar voren kwamen bij alle disciplines: 
 
‘Practice what you preach’
Eén van de doelstellingen van de provincie is het stimuleren van mensen en 
bedrijven tot een duurzame manier van leven, wonen en werken. Het is dus 
niet meer dan logisch om als provincie zelf het goede voorbeeld te geven. 
 
Transparantie en openheid
De provincie streeft naar een transparante cultuur en organisatie. De provincie 
moet zowel letterlijk als figuurlijk zichtbaar en centraal in de samenleving 
staan. Een gebouw met (ook) een publieke functie bevordert dit en nodigt 
mensen hiertoe uit. 
 
Water in en rond het gebouw
Water in en rond het gebouw zorgt voor beleving, contact met de omgeving en 
een gezond (binnen)klimaat. Door water de ruimte te geven en te zorgen voor 
mogelijkheden voor waterberging, wordt ook rekening gehouden met de 
gevolgen van klimaatverandering. 
 
Groen in en rond het gebouw
Planten zorgen voor een gezond binnenklimaat en een prettige werkomgeving. 
De natuurlijke groene omgeving van het provinciehuis geeft uitstraling aan het 
gebouw; maak hier gebruik van! Bescherm het groen ook tijdens de bouw. 
 

“Duurzaamheid daagt je 
uit te zoeken naar hoe je 
gebouwen of materialen 
op een andere, betere 

manier kunt gebruiken.” 

“Duurzaamheid is 
creatief en slim 

nadenken, dan komt de 
rest vanzelf.” 

“Een kantoorgebouw is 
meer dan alleen de 
constructie: ook de 

inhoud, de omgeving en 
vooral de mensen die er 
werken zijn belangrijk.” 
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Ronde 2: balans in duurzaamheid 

Op 19 oktober 2006 kwamen de vier disciplines samen om in de tweede ronde van de ‘GAME’ tegen 
elkaar te ‘strijden’. Doel van deze tweede ronde was een gezamenlijke top-6 van duurzaamheidseisen 
voor het nieuwe provinciehuis.  
 
De deelnemers uit de vier disciplines werden in deze tweede ronde verdeeld over vier 
interdisciplinaire teams. In ieder team zat dus een vertegenwoordiger uit één van de vier disciplines. 
De teams bespraken de door iedere discipline ingebrachte eisen en probeerden via argumentatie en 
overtuiging te komen tot de beste keuzes. 
 
Bij de start van de tweede ronde, kregen de interdisciplinaire teams de volgende ‘gouden regels voor 
samenwerking’ mee: 

- luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken; 
- laat iedereen aan bod komen; 
- verplaats je in elkaars standpunten; 
- maak duidelijke afspraken over het besluitvormingsproces; 
- focus niet alleen op verschillen, maar vooral ook op gezamenlijkheid. 

 
Een pittige opdracht voor de spelers van de GAME, die in een korte tijd moest worden uitgevoerd. 
Voor het zoeken van een balans tussen de door iedere discipline ingebrachte thema’s en eisen 
kregen de teams een uur de tijd. En daarna slechts een kwartier om een krachtige presentatie te 
maken over hun resultaat. De verwachtingen waren dus hoog, maar werden zeker waargemaakt.  
 
Na een ‘speeltijd’ van een uur, was het tijd voor de presentaties van de teams over hun top-6. De jury 
zou bij haar beoordeling niet alleen letten op de inhoud (de gekozen duurzaamheidsaspecten, 
ambitieniveau en technische haalbaarheid), maar ook op de creativiteit en overtuigingskracht van de 
presentaties. Een korte samenvatting van de insteek van de presentaties van de teams: 
 
Team 1: “Een gezonde mens in een prettige werkomgeving”
Een presterende medewerker betekent een presterende provincie. Om dit te bereiken wordt een 
maximale invloed op de eigen werkplek voorgesteld, dit is gezonder. Ook stimuleren we meer 
beweging, door goede fietsvoorzieningen, maar ook door in het gebouw lopen te stimuleren. En 
onderhoudsvriendelijke materialen (makkelijker schoon te maken en gezonder voor het binnenmilieu). 
Daarnaast willen we uitstralen een ontmoetingsplek te zijn, in plaats van een afstandelijke organisatie 
(imago). Hiervoor is een flexibel gebouw belangrijk, zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken 
en moet het gebouw in de omgeving passen. 
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Team 2: “Bulls-eye”
De presentatie wordt gegeven aan de hand van een dartsbord. Bij darts is het de kunst om de pijlen 
zo gunstig mogelijk over het bord te verdelen om punten te verdienen. Het middelpunt is het 
provinciehuis, de ring eromheen de directe omgeving en de buitenste ring de regionale of landelijke 
omgeving. Bij de gekozen duurzaamheidsaspecten is steeds aangegeven hoe rekening is gehouden 
met deze drie niveau’s. 
 
Team 3: “Practice what you preach”
We vertellen vanuit de provincie aan gemeenten en organisaties dat ze multifunctioneel moeten 
bouwen. Dan moeten we het zelf ook doen! Verder werken hier mensen met energie en is het van 
belang dat ze in het nieuwe gebouw ook energie krijgen van de plek waar ze werken. Laat hen zelf 
invloed hebben op het binnenklimaat door bediening van ramen en verwarming. Zet een gebouw neer 
voor de periode dat je het wilt gebruiken en zorg ervoor dat je de materialen vervolgens weer kunt 
(her)gebruiken: cradle to cradle. 
 
Team 4: “Wat je zegt doe je zelf”
Door te doen wat je zegt legitimeer je je beleid en straal je openheid uit naar de burger. Daarnaast is 
multifunctionaliteit belangrijk. Bouw flexibel (ook voor andere gebruikers) en gebruik het gebouw ook 
’s avonds. Plaats het gebouw in de omgeving en in de samenleving in plaats van de barricade die het 
nu is. We willen regenwater opvangen, vasthouden en gebruiken. Water wordt steeds belangrijker, 
laat zien dat je dit belangrijk vindt. Laat ook zien dat je ambitieus bent, bijvoorbeeld op energiegebied 
met technische hoogstandjes. 
 

Juryvoorzitter Jan van Bergen (plaatsvervangend gedeputeerde voor de nieuwbouw) maakte 
uiteindelijk bekend welk team zich de winnaar van de ‘GAME’ mocht noemen. Het was niet makkelijk 
de teams te beoordelen. Alle teams waren zeer betrokken en hebben zich serieus over de eisen en 
wensen gebogen. Bepaalde aspecten bleken voor alle teams zwaar te wegen, zoals 
multifunctionaliteit, de verbinding tussen gebouw en omgeving, flexibiliteit, transparantie en de 
voorbeeldfunctie. 

De leden van de jury van de ‘GAME’: 
- Voorzitter: Jan van Bergen, plv. gedeputeerde voor de nieuwbouw; 
- Erica Verkerk-Dodd, projectleider nieuwbouw; 
- Pieter van den Bergen, directie WEM; 
- Dick van den Berg, projectleider PSD; 
- Hans Buskes, communicatieadviseur nieuwbouw; 
- Cora Gijswijt, DuBo-Consulentschap Provincie Utrecht. 
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Hoewel alle teams zeer goede resultaten hebben laten zien, werd team 2, met name door hun 
concrete en complete benadering van duurzaamheid, door de jury als winnaar uitgeroepen. Je ziet het 
gebouw al voor je. Het is vernieuwend en bovendien was de presentatie zeer overtuigend. 
 
De duurzaamheidsaspecten van het winnende team op een rij: 

- naar voren halen Biltse Grift 
- menging van functies / multifunctioneel gebouw 
- open kamers / transparantie 
- zero-energy gebouw 
- gezonde, groene uitstraling en inrichting gebouw / omgeving ook binnen integreren 
- gebruik voor minimaal honderd jaar 
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En nu verder? 

De resultaten van de ‘GAME’ zijn door de themagroep duurzaamheid 
vertaald naar bouwstenen voor het Programma van Eisen van het 
nieuwe provinciehuis. Gedurende het ontwikkelings- en bouwproces 
worden de deelnemers aan de ‘GAME’ op de hoogte gehouden van de 
stand van zaken en indien nodig ingezet als ambassadeurs voor de 
duurzaamheidsbelangen. 
 

Duurzaamheid in het Programma van Eisen 
In november 2006 is in opdracht van de provincie Utrecht het (concept) document ‘Nieuwe huisvesting 
voor een organisatie in ontwikkeling’ geschreven. Dit document bevat de uitgangspunten en het 
functioneel ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwbouw van (een deel van) het 
provinciehuis. Het PvE is een verwoording van de ideeën van alle betrokkenen voor de nieuwbouw. 
De provincie hanteert vijf centrale waarden voor haar huisvesting: flexibiliteit, ontmoeting, efficiëntie, 
duurzaamheid en innovatie. Elk van deze waarden is vertaald naar de functionele, ruimtelijke en 
technische eisen die aan het nieuwe provinciehuis worden gesteld. Voor de waarde ‘duurzaamheid’ is 
dat dus middels de ‘GAME’-methode gebeurd. 
 
De vertaling van de resultaten van de ‘GAME’ naar het Programma van Eisen, heeft onder andere 
geresulteerd in de volgende punten:  

- Het principe ‘practice what you preach’ is erg belangrijk: pas de principes van duurzaamheid, 
die we vanuit het provinciaal beleid bij anderen propageren, ook toe in je eigen 
bedrijfsvoering. 

- Bij de bepaling van het kwaliteitsniveau van duurzaamheid wordt gebruik gemaakt van de 
methodiek GreenClac+, met als uitgangspunt een milieuindex van 300 (met de wens om, 
afhankelijk van het aanbestedingsresultaat en de ontwikkelingen in de markt een nog hogere 
waarde te realiseren). 

- Bij de afweging welke voorstellen worden meegenomen, wordt uitgegaan van de 
levenscycluskosten, als onderdeel van het budget voor duurzaamheidsmaatregelen. Daarmee 
is niet de investering bepalend voor het al dan niet toepassen van een maatregel, maar de 
effecten van de investering op de exploitatiekosten van het gebouw. 

De duurzaamheidsmaatregelen die in het PvE zijn opgenomen, zijn onder andere: 
- Energie (zero-energy gebouw, eigen sturing micro-klimaat) 
- Cradle to cradle (gebouw afstemmen op levensduur, gesloten kringloop) 
- Water/ecologie/cultuurhistorie (iets doen met de Limes en Hollandse Waterlinie, naar voren 

halen Biltse Grift, verbindingszone voor mens, plant en dier, volledig gesloten waterkringloop) 

“In het vervolgtraject is 
alertheid noodzakelijk om 
het proces en de gestelde 

ambities te bewaken. 
Zowel medewerkers als 
bestuur moeten elkaar 

goed blijven informeren.” 
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- Gezondheid (eigen werkplek, gezonde (groene) uitstraling van gebouw / omgeving ook binnen 
integreren) 

- Gebouw (flexibel, multifunctioneel gebruik, open kamers, gebruik voor minimaal 100 jaar, 
semi-flexplekken) 

- Materialen (onderhoudsvriendelijk binnen en buiten) 
 
Deze worden zo concreet mogelijk vertaald en als bijlage in het Programma van Eisen toegevoegd 
voor inspiratie voor de toekomstige architect-aannemer. 
 


