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1. BESTUURLIJKE MANAGEMENT SAMENVATTING 

Dit projectplan gaat over het huisvestingstraject ‘vervangende nieuwbouw voor de Sterren’ 
aan de Pythagoraslaan te Utrecht voor de Provincie Utrecht. Het plan betreft de beschrijving 
van de activiteiten en de projectbeheersing, respectievelijk projectstructuur en -bemensing 
voor dit huisvestingstraject. Tijdens de realisatie van het project door externe partijen dient het 
plan als toetskader. Om deze reden wordt dit plan behandeld in de Directieraad, de Onderne-
mingsraad en Gedeputeerde Staten. 
 
Het gaat om de sloop van 25.000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) en de realisatie op de loca-
tie naast de 10.000 m2 bvo grote Toren van efficiëntere nieuwbouw van circa 18.500 m2 bvo 
voor bijna 800 werkplekken conform de besluitvorming in Provinciale Staten in december 
2005. Naar verwachting zal de nieuwbouw eind 2010 in gebruik worden genomen.  
 
Het project is in twee delen opgedeeld, namelijk de Definitiefase van mei 2006 tot en met na-
jaar 2007 en de Ontwerp&Realisatiefase van begin 2008 tot eind 2010. 
 
De Definitiefase omvat het opstellen van uitgangspunten (o.a. ontwikkelen van een toegesne-
den werkplekconcept en uitwerken van het Programma van Eisen) en de selectie en contrac-
tering van de ontwerpende en uitvoerende partij. De provincie Utrecht zal hiertoe een Europe-
se aanbestedingsprocedure moeten volgen. Een consortium met architect, technische advi-
seurs en aannemer zal risicodragend de nieuwbouw ontwerpen en realiseren. Dit consortium 
van de ‘ontwikkelende aannemer’ zal volgens de kenmerken van Design&Construct werken. 
Het Programma van Eisen zal bij deze samenwerkingsvorm de inhoudelijke onderlegger vor-
men. Dit programma zal eind 2006 worden afgerond en begin 2007 in besluitvorming komen, 
en behelst de ruimtelijke, functionele en technische eisen naast een gedetailleerde planning 
en een investeringsraming. De activiteiten van deze Definitiefase zijn in detail in dit projectplan 
beschreven.  
 
De Ontwerp&Realisatiefase wordt in dit projectplan op hoofdlijnen beschreven. Tijdens deze 
fase zullen de Sterren worden gesloopt en zal voor een periode van 3 jaar tijdelijke huisves-
ting voor 700 tot 800 medewerkers nodig zijn. Gedurende deze periode zal de nieuwbouw 
worden ontworpen en gerealiseerd. 
 
Dit huisvestingstraject staat niet op zichzelf. De dynamiek in de maatschappij met effecten van 
onder meer de Andere Overheid, Wabo, respectievelijk digitalisering van werkprocessen, 
naast ontwikkelingen binnen de Provincie Utrecht zoals OinO, DigiDiv en de toekomstige rol 
van provincies leiden ertoe dat een continue afstemming is gewenst tussen deze projecten en 
programma’s en het nieuwbouwtraject. De grote interesse voor het aspect duurzaamheid en 
ontwikkelingen in ICT binnen de organisatie vormen mede aanleiding tot de breed opgezette 
scope voor dit project. Daar waar een ontwikkeling of onderwerp niet specifiek is onderge-
bracht in de projectstructuur wordt door een zorgvuldig gekozen personele bezetting van 
werk- en themagroepen de interactie met andere ontwikkelingen geborgd. 
 
Een werkomgeving betreft iedere medewerker en bezoeker en heeft effect op het prestatie-
vermogen van en de interactie tussen de gehuisveste personen. Om deze reden wordt via di-
verse communicatiekanalen de kans geboden voor brede inbreng te hebben in het eerste deel 
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van het project, namelijk waar het gaat om het opstellen van de uitgangspunten en het ambi-
tieniveau. 
 
De verantwoordelijkheden voor dit project zijn als volgt verdeeld: 
• PS pleegt besluitvorming. 
• GS pleegt besluitvorming. 
• De stuurgroep bepaalt het projectbeleid, pleegt decharge van de projectleiding op basis 

van rapportages en beslisdocumenten en draagt zorg voor afstemming tussen (lijn)-
organisatie, PS en het project. 

• De projectdirecteur bereidt binnen de stuurgroep zaken voor en is ambtelijk opdrachtgever 
voor de externe contractpartijen. 

• De projectleiding en de projectgroep met de voorzitters van werkgroepen, een communi-
catiedeskundige en een externe materiedeskundige zorgen voor de kwaliteit van docu-
menten en die van het verloop van het project ter voorbereiding van besluitvorming.  

• De projectleiding zorgt in combinatie met het projectbureau voor de beheersing van het 
project. 

• PRC B.V. levert als extern advies- en projectmanagementbureau inhoudelijke bijdragen 
tijdens de Definitiefase bij opstellen en uitvoeren van het projectplan, het werkplekcon-
cept, het Programma van Eisen en de begeleiding van de Europese aanbestedingsproce-
dure voor de ontwikkelende aannemer. 

• De werkgroepen en themagroepen werken de diverse inhoudelijke aspecten uit. 
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2. INLEIDING 

2.1 Doel van het projectplan 

Dit projectplan betreft de uitwerking van de beslissing om de huisvesting van de Provincie 
Utrecht de komende jaren te verbeteren door het amoveren van de Sterren en het realiseren 
van vervangende nieuwbouw op de eigen locatie van het Provinciehuis. 
 
Het project omvat een grote diversiteit aan activiteiten. Naast het slopen van 25.000 m2 bruto 
vloeroppervlakte (bvo) gebouw en het ontwerpen en realiseren van circa 18.500 m2 bvo aan 
nieuwbouw zal er tijdelijke huisvesting nodig zijn. Het betreft tijdelijke huisvesting voor circa 
750 medewerkers en derden, die elders met behoud van alle communicatiemogelijkheden hun 
werkzaamheden gedurende een periode van 2 tot 3 jaar zullen moeten uitvoeren. 
 
Hedendaagse huisvesting betekent een evenwicht zoeken tussen de huidige technische mo-
gelijkheden van informatie en communicatie technologie (ICT), facilitaire services en produc-
ten aan de ene kant en die van werkplekken en een gebouw aan de andere kant. Een op het 
werk van de provincie Utrecht toegespitst werkplekconcept zal worden beschreven in een  
Programma van Eisen. Voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw zullen activiteiten 
(oftewel deelprojecten) voortkomen op gebieden als archivering, duurzaamheid, facilitaire as-
pecten, ICT, huisvesting en multifunctioneel gebruik ervan. Er is immers besloten dat de ver-
vangende nieuwbouw 25% minder ruimte nodig zal hebben als gevolg van een efficiënter 
ontwerp en als gevolg van het toepassen van een ander werkplekconcept. Binnen de provin-
cie Utrecht vinden thans diverse ontwikkelingen plaats rond de werkprocessen, de samenwer-
king en de organisatiestructuur die ook hun effecten hebben op de uitgangspunten voor de 
vervangende nieuwbouw. 
Daarnaast zal deze nieuwe werkomgeving wellicht ook een ander werkgedrag vergen. Vanuit 
dit huisvestingstraject zal ook aan dit aspect zorg worden besteed. 
 
Dit projectplan bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt het totale project beschreven. 
Er wordt ingegaan op de te hanteren aanpak bij het opstellen van een werkplekconcept en het  
Programma van Eisen, alsmede de selectie en contractering van de ontwerpende en uitvoe-
rende partijen. Voor de selectie van deze partijen zijn Europese aanbestedingsprocedures van 
toepassing. Ook worden de diverse te onderscheiden deelprojecten beschreven. 
 
Het tweede deel van dit projectplan betreft de beheersing van het totale project. Hiertoe wordt 
de leer van projectmatig werken toegepast om binnen de gestelde uitgangspunten tot een 
goed resultaat te komen. De wijze van faseren van het totale project, de beslismomenten en 
de beheersing op de aspecten kwaliteit, tijd, geld, informatie, organisatie en bemensing komen 
aan de orde naast de beheersing van risico’s. Ook worden de diverse deelprojecten in relatie 
tot het totale project weergegeven. 

2.2 Betekenis van dit projectplan 

Dit projectplan vervult een belangrijke rol. Het geeft het kader en de uitgangspunten weer voor 
het totale project. Tijdens de uitvoering van het project zal dit document dienen als toetskader. 
Om deze reden wordt dit plan zowel in de Directieraad en vervolgens in de Ondernemings-
raad en Gedeputeerde Staten behandeld. 
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Het plan is opgesteld door de projectleiding en PRC B.V. (PRC) met inbreng van diverse bij 
het project betrokken medewerkers. 
Voor het opstellen van dit projectplan, het werkplekconcept, het  Programma van Eisen en het 
begeleiden van de Europese aanbesteding voor het ontwerp en de realisatie is PRC geselec-
teerd om de Provincie Utrecht te begeleiden. 
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3. ACHTERGROND HUISVESTINGSPROJECT 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergrond van het voorgenomen huisvestingstraject. 
Centraal staan zowel de voorgeschiedenis van de besluitvorming op het gebied van de toe-
komstige huisvesting van de provinciale organisatie, als de bredere context, waarbinnen ande-
re ontwikkelingen en belangen invloed uitoefenen op het te doorlopen traject. 

3.1 Keuze voor vervangende nieuwbouw 

De ambtelijke en politieke organisatie van de provincie Utrecht zijn thans gehuisvest in het 
Provinciehuis aan de Pythagoraslaan te Utrecht. Het betreft een gebouwencomplex bestaan-
de uit een laagbouw met elf Sterren van in totaal circa 25.000 m² bvo en een toren van ruim 
11.000 m² bvo. De toren is in 1995 in gebruik genomen. Hier zijn voornamelijk bestuurlijke 
functies en ruim 100 werkplekken voor medewerkers ondergebracht. De Sterren zijn tussen 
1976 en 1995 in drie fasen gerealiseerd. Hier zijn ruim 900 werkplekken voor medewerkers 
van de provincie. De huisvesting in de Sterren kent diverse knelpunten die om een structurele 
en duurzame oplossing vragen.  
 
Medio 2003 is de huisvesting van het ambtelijke apparaat in Gedeputeerde Staten (GS) en de 
commissie Bestuur & Middelen (B&M) aan de orde geweest, waarbij besloten is eerst de ef-
fecten van de Kwatta-discussie (‘Kwaliteit en Taken’: proces ter verbetering van de efficiency 
van de Provincie Utrecht) af te wachten. In 2005 werden de effecten van Kwatta inzichtelijk en 
is het dossier “Huisvesting Provinciale Organisatie” weer opgepakt. De Provincie Utrecht heeft 
toen in samenwerking met IPMMC Vastgoed een financiële en vastgoedtechnische verken-
ning uitgevoerd ten aanzien van een aantal mogelijke huisvestingsscenario’s. Het betrof: 
• opknappen van de Sterren en instandhouding van de Toren; 
• renoveren van de Sterren en instandhouden van de Toren; 
• vervangende nieuwbouw voor de Sterren en instandhouden van de Toren; 
• huur vervangende nieuwbouw op een nieuwe locatie, verkoop van de huidige locatie; 
• verkoop van de huidige locatie en nieuwbouw in het centrum van Utrecht;  
of 
• verkoop van de huidige locatie en nieuwbouw op een prominente zichtlocatie in het cen-

trum van Utrecht 
 

Op basis van deze verkenning bleek dat vervangende nieuwbouw voor de Sterren (en dus in-
standhouden van de Toren) het meest aantrekkelijke scenario is, zowel vanuit financieel als 
vastgoedtechnisch perspectief.  
 
Op 22 augustus 2005 is de Commissie B&M plenair geïnformeerd over dit onderzoek. Op 23 
augustus is het onderzoek voorgelegd aan GS, waarna op verzoek van GS nader onderzoek 
is verricht naar:  
• vervangende nieuwbouw van de Sterren op de huidige locatie 
in relatie tot 
• nieuwbouw van het (gehele) Provinciehuis op een centrum locatie te Utrecht. 

 
Ten aanzien van de locatiekeuze is geadviseerd te kiezen voor vervangende nieuwbouw van 
het Provinciehuis op de eigen locatie.  
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Als deze variant wordt gerealiseerd staat er een kantoor dat de (structurele) knelpunten oplost 
en tevens de flexibiliteit biedt om in de huisvesting mee te veranderen. Het kantoor kan wor-
den afgestemd op de actuele eisen en wensen van de provincie. Tevens bestaat de mogelijk-
heid dat door compactere bouw een deel van de huidige plot onbebouwd blijft. Hiervan kan 
(indien het bestemmingsplan het toestaat is circa 7.000 m2 bvo aan kantoorruimte mogelijk) 
een deel beschikbaar komen voor de kantorenmarkt, waardoor extra middelen beschikbaar 
komen. De jaarlasten van deze huisvestingsvariant zijn relatief het laagst. 
 
Bij realisatie van een Provinciehuis in het centrum van de stad Utrecht was het nog maar de 
vraag of het Provinciehuis de prominente plek en positionering kon krijgen, temidden van het 
totale kantoorvolume. Verder hebben bezoekers van het Provinciehuis behoefte aan een goe-
de auto-ontsluiting en voldoende parkeergelegenheid, die moeilijker te realiseren zou zijn en 
deze duurdere centrumvariant zou kunnen leiden tot negatieve publieke opinie. 
 
In december 2005 hebben Provinciale Staten van Utrecht (PS) besloten om: 
• Te kiezen voor de huisvestingsvariant: “Amoveren laagbouw en realiseren van nieuwbouw 

op de eigen locatie”. De nieuwbouw zal naar inschatting een volume hebben van onge-
veer 18.500 m² bvo en circa 774 werkplekken bevatten. De gemiddelde jaarlasten zullen 
de eerste 20 jaar circa € 5,3 miljoen (inclusief BTW) bedragen aan kapitaal- en exploitatie-
lasten. 

• Middelen vrij te maken voor dekking van additionele huisvestingslasten (voorlopig vanaf 
2007 € 2,8 mln inclusief BTW structureel) en middelen vrij te maken voor projectkosten 
(voorlopig over 2005, 2006 en 2007: € 1,2 mln inclusief BTW). 

• In 2006 een besluit te nemen over het definitieve beslag op de middelen op basis van een 
projectplan en een  Programma van Eisen, waarin het ambitieniveau van de huisvesting 
nader wordt ingevuld. 

• GS te machtigen het projectplan vast te stellen en vervolgens ter kennisgeving aan te bie-
den aan de commissie B&M. 

• GS te machtigen om, na toekenning budget, verplichtingen aan te gaan voor de voorbe-
reidende werkzaamheden. 

• GS te machtigen om een communicatieplan vast te stellen betreffende informatievoorzie-
ning aan medewerkers en derden. 

3.2 Bredere context 

Naast de realisatie van vervangende nieuwbouw zijn er twee andere processen met effecten 
op de kenmerken van de toekomstige huisvesting. Het gaat om:  
• Een nieuwe organisatiestructuur (Organisatie in Ontwikkeling: OinO). 
• Andere vormen van werken (zoals Gebiedsgericht Werken en effecten van Andere Over-

heid, DigiDiv, Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) et cetera.) 

3.2.1 Nieuwe organisatiestructuur 

Parallel aan het traject van het formuleren van de uitgangspunten, het ontwerpen en realise-
ren van de vervangende nieuwbouw is de Provincie Utrecht gestart met de ontwikkeling en in-
voering van een nieuwe organisatiestructuur. De naam van dit veranderingstraject is Organi-
satie in Ontwikkeling (OinO). Op hoofdlijnen betreft het een meer projectmatige insteek van 
het werk en het bewerkstelligen van interne mobiliteit van medewerkers. Er zal een andere or-
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ganisatievorm worden ingevoerd. Tevens worden de toekomstige positionering en taken van 
provincies hierin meegenomen.  
De effecten op de kenmerken van de huisvesting zijn nog niet te benoemen. Wel leidt de dy-
namiek van de organisatie tot de behoefte aan flexibele huisvesting. 

3.2.2 Anders Werken maakt gebruik van hedendaagse middelen 

Zoals in de inleiding is verwoord kan er met behulp van hedendaagse technologieën en actue-
le concepten voor archivering en facilitaire voorzieningen op een heel andere manier gebruik 
gemaakt worden van een gebouw dan 10 tot 15 jaar geleden. De Toren en de laatste Sterren 
zijn inmiddels meer dan 10 jaar geleden ontworpen op uitgangspunten van de toenmalige 
stand van techniek, technologie en wetgeving. Inmiddels wordt er geen gebouw meer ontwik-
keld dat niet gebaseerd is op toepassing van digitale media en op de dynamiek van organisa-
ties.  
 
Tegelijkertijd met dit project loopt een aantal projecten en ontwikkelingen binnen de provincie 
Utrecht met effecten op de uitgangspunten voor dit huisvestingstraject. Het betreft onder meer 
de digitalisering van (werk)processen en poststromen (DigiDiv), de toepassing van Andere 
Overheid, Wabo, evenals de migratiepaden van REG en PIT. Vanuit deze invalshoeken zal de 
toekomstige huisvesting gebaseerd zijn op digitale communicatie technieken en hun dynamiek 
op de organisatie.  
  
Getalsmatig zullen er circa 885 werkplekken nodig zijn voor 800 fte en werkruimten voor GS 
en 60 werkplekken voor derden (externe adviseurs, inhuur- en uitzendkrachten en stagiaires). 
Het gaat om 774 werkplekken in de vervangende nieuwbouw. Deze getallen moeten nog wor-
den geactualiseerd op basis van de recente ontwikkelingen binnen de provincie Utrecht. 

3.2.3 Betrokken partijen rond vervangende nieuwbouw 

Diverse interne en externe partijen zijn te onderscheiden. Het projectplan zal met de wensen 
en eisen van deze partijen rekening moeten houden. Het betreft: 
 
Intern politiek: 
Provinciale Staten: 
• Wensen een spraakmakend gebouw met uitstraling. Beeldvorming en imago zijn belang-

rijk. 
• Heldere besluitvorming, waarbij eveneens de belangen van de medewerkers worden ge-

borgd. 
• Het besluitvormingstraject dient volgens de geldende regels en zonder problemen verlo-

pen. Zorgvuldigheid staat hierbij hoog in het vaandel. 
• De kosten moeten in de hand gehouden worden. 
• Duurzaamheid is ook voor de huisvesting een belangrijk thema. 
 
Gedeputeerde Staten: 
• Wensen een spraakmakend gebouw met uitstraling. Beeldvorming en imago zijn belang-

rijk. 
• Het besluitvormingstraject dient volgens de regels en zonder problemen verlopen. Zorg-

vuldigheid staat hoog in het vaandel. 
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• Kosten moeten in de hand gehouden worden en de financiële risico’s worden beperkt 
door de selectie van een ontwikkelende aannemer . 

 
Intern ambtelijk: 
Management: 
• Een nieuw kantoor dient de (structurele) knelpunten op te lossen en tevens de flexibiliteit 

te bieden actuele technologieën en werkplekconcepten te bevatten. 
• Efficiënte huisvesting die is afgestemd op de actuele wensen en eisen van de Provinciale 

organisatie. 
• De huisvesting dient voldoende flexibel te zijn om toekomstige werkprocessen en pro-

gramma’s rond organisatieontwikkeling te ondersteunen.  
• Een marktconforme huisvestingsontwikkeling. 
 
Medewerkers: 
• Een aangename werkomgeving die voldoet aan de regels. 
• Werkomgeving en facilitaire voorzieningen dienen het werkproces en de werksfeer te on-

dersteunen. 
• Een bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid. 
 
Ondernemingsraad 
• Namens de medewerkers heeft de OR een belangrijke rol. 
• Heeft conform artikel 25 WOR adviesrecht inzake huisvestingstrajecten 
 
Extern, publiek 
Gemeente Utrecht: 
• Bewaakt de ruimtelijke ordening. 
• De vervangende nieuwbouw dient in haar plannen te passen. 
 
Extern, publiek / privaat 
Beheerder Park Bloeyendaal: 
• Voert het onderhoud van het park en is een belangrijke omgevingsfactor voor de vervan-

gende nieuwbouw.  
 
Vereniging van Eigenaren Rijnsweerd: 
Streeft toepassing en handhaving van regels van het parkmanagement na. 
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4. DE OPGAVE 

De opgave voor de realisatie van ‘vervangende nieuwbouw Sterren’ is te verdelen over diver-
se deelprojecten en activiteiten. Te noemen zijn: 
• Het beschrijven van de samenhang tussen de deelprojecten (dit projectplan voorziet 

daarin). 
• Het beschrijven van de beheersing van de deelprojecten en het totale project (dit project-

plan voorziet daarin). 
• Het formuleren van en besluiten over de uitgangspunten voor de vervangende nieuw-

bouw met: 
- het werkplekconcept; 
- het vertalen van het werkplekconcept in, respectievelijk opstellen van het Programma 

van Eisen. 
• Het selecteren en contracteren van de ontwerpende en uitvoerende partijen volgens Eu-

ropese aanbestedingsprocedure(s) voor de selecties van architect, adviseurs Constructie, 
Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde en de aannemer. 

• Het begeleiden van de nieuwbouw. 
• Het begeleiden van de inrichting. 
• Het slopen van de Sterren. 
• Het regelen van tijdelijke huisvesting voor 700 tot 800 medewerkers. 
• Diverse grootschalige verhuistrajecten. 
• Diverse deelprojecten op gebieden zoals: 

- ICT (data- en telecommunicatie); 
- effecten van digitaal archiveren. 

 
Daarnaast zal het werkplekconcept en de overige veranderingen in de werkprocessen leiden 
tot de behoefte aan een deelproject Anders Werken. Dit deelproject begeleidt de medewer-
kers / gehele organisatie in het veranderingstraject naar het goed kunnen inpassen van de 
kenmerken van de werkprocessen in de werkomgeving. 
Ten slotte zal communicatie rond het gehele project bijzondere aandacht krijgen. 
 
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het aanpakken voor de diverse onderdelen. 
 
De samenhang komt tot uiting in de planning. Hieruit blijkt welke deelprojecten en activiteiten 
met elkaar zijn gekoppeld. 

4.1 Samenhang tussen deelprojecten en activiteiten 

De realisatie van vervangende nieuwbouw is, zoals gebruikelijk bij huisvestingstrajecten op te 
delen in vijf fasen, te weten: 
Fase Activiteit 
Initiatief In deze fase worden de uitgangspunten (van randvoorwaarden tot wensen) 

verzameld en wordt het besluit genomen welke variant zal worden uitge-
voerd. Deze fase zal met de besluitvorming over dit projectplan zijn afge-
rond. 

Definitie In deze fase worden de uitgangspunten (van randvoorwaarden tot wensen) 
uitgewerkt in een Programma van Eisen (waaronder het werkplekconcept) 
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en worden de partijen die het Ontwerp gaan uitvoeren geselecteerd. Te-
vens wordt een definitief investeringsbudget bepaald. 

Ontwerp* Het ontwerp (Schets-, Voorlopig en Definitief Ontwerp) wordt gerealiseerd. 
Voorbereiding* 
uitvoering 

Het bestek wordt opgesteld inclusief elementenbegroting en de aannemer 
wordt gecontracteerd. 

Uitvoering Het project wordt fysiek gerealiseerd. 
Nazorg en in-
richting 

Na oplevering vindt afronding van de inrichting plaats en wordt de nieuwe 
facilitaire organisatie ingericht. De organisatie verhuist naar de nieuwe 
huisvesting. 

*: de gekozen projectaanpak behelst de contractering van een ontwikkelende aannemer waar-
door deze 2 fasen deels samenvallen (zie paragraaf 5.3) 
 
De sloop van de bestaande Sterren is nodig halverwege de ontwerpfase en tijdelijke huisves-
ting is nodig vanaf helft ontwerpfase tot en met de realisatiefase. De overige deelprojecten zul-
len afgerond moeten zijn op het moment van de inhuizing. Van hieruit kan worden teruggere-
kend op welke momenten deze activiteiten gestart moeten worden.  

4.2 Planning van activiteiten 

De in paragraaf 4.1 genoemde activiteiten hebben in principe de doorlooptijden: 
 
Activiteit Doorlooptijd 
Opstellen projectplan  4 weken 
Besluitvorming projectplan 12 weken 
Opstellen werkplekconcept 8 tot 10 weken 
Opstellen Programma van Eisen 8 tot 10 weken 
Besluitvorming werkplekconcept en Pro-
gramma van Eisen en aanvragen definitief 
(investerings)budget aan PS 

12 tot 15 weken 

Besluitvorming aanpak Europese aanbeste-
ding 

pm (in tijd parallel aan besluitvorming werk-
plekconcept en Programma van Eisen) 

Selectie consortium ‘ontwikkelende aanne-
mer’ (Europese procedure) 

26 tot 32 weken 

Contractering ontwikkelende aannemer 8 weken 
Ontwerpen en realiseren gebouw (inclusief 
verdiept parkeren) 

142-156 weken (3 jaar) 

Nazorg, inrichting en inhuizing 16 weken 
Verzorgen tijdelijke huisvesting 130 weken (2,5 jaar)  
 
Van de overige projecten met effecten op de huisvesting is bekend dat DigiDiv ultimo 2009 af-
gerond zal zijn en dat OinO tussen 2006 en 2009 zijn beslag krijgt. 
 
Hierna zijn de activiteiten in een planning op hoofdlijnen weergegeven zodat de volgtijdelijk-
heid, respectievelijk parallelle uitvoering ervan inzichtelijk worden. In bijlage 2 is een meer ge-
detailleerde planning opgenomen. 
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Figuur 4.1: planning op hoofdlijnen en samenhang deelprojecten en activiteiten 
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5. DE AANPAK  

Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de methodieken en aanpak bij het op-
stellen van het werkplekconcept, het Programma van Eisen en de selectie en contractering 
van de architect, technische adviseurs en aannemer.  

5.1 Opstellen werkplekconcept 

Het werkplekconcept is de vertaling van het werkconcept oftewel werkpatroon naar een ge-
schikte werkomgeving. Het betreft de vertaling van de belangrijkste werkprocessen naar een 
op de organisatie van de provincie Utrecht toegesneden fysieke omgeving inclusief facilitaire 
en ICT-voorzieningen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methodiek Balans Werkpatroon 
Werkomgeving (BWW), die door PRC is ontwikkeld. 
De methodiek levert naast analyse-materiaal ook een duidelijk beeld op over de mate van 
aanvaarding van een bepaald werkplekconcept door de betrokkenen. De methodiek staat toe 
dat het onderzoek met meer of minder diepgang kan worden uitgevoerd. Er wordt geantici-
peerd op de gewenste toekomstige werkprocessen. De methodiek omvat zes stappen.  

analyseren 
visie en beleid

organisatie

analyseren 
visie en beleid

organisatie
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analyseren
organisatie en
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2

3

4

5

6

1

 

Figuur 5.1 Methodiek Balans Werkpatroon - Werkomgeving 

Per stap worden hierbij de volgende activiteiten uitgevoerd, waarbij deze methodiek is inge-
kleurd naar de actuele situatie binnen de provincie Utrecht:  

• Stap 1: Analyseren visie en beleid van de organisatie: De visie op de taken van de orga-
nisatie en het gehanteerde beleid worden in kaart gebracht door middel van literatuurstu-
die en interviews en vertaald naar een visie op huisvesting. Deze visie op de huisvesting 
vormt het uitgangspunt waaraan de kenmerken van een nieuw werkplekconcept worden 
getoetst. Vanwege de actuele dynamiek, waarbij de kenmerken van de nieuwe organisa-
tie nog in ontwikkeling zijn, zullen vooral de huidige situatie en de richting van de veran-
deringen in kaart worden gebracht.  
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• Stap 2: Analyseren organisatie en werkprocessen: De feitelijke organisatiestructuur, de 
personele bezetting en de aard en het soort van de onderlinge relaties worden in kaart 
gebracht. In combinatie met de kenmerkende werkprocessen ontstaat een helder beeld 
over de activiteiten van de betrokken organisatie wat na analyse leidt tot overzichten aan 
soorten toe te passen werkplekken.  

• Stap 3: Inventarisatie tijdsbesteding per proces: Via een - gedigitaliseerde - enquête 
wordt het werkgedrag van alle of van een representatieve groep medewerkers in kaart 
gebracht. De basisvragenlijst is aangepast aan de kenmerken van de organisatie. De 
analyse van de gegevens levert de gekwantificeerde onderlegger voor de (ba-
sis)kenmerken van het op de provincie Utrecht toegesneden werkplekconcept op.  

• Stap 4: Vaststellen type en aantallen werkplekken: Met de gegevens uit voorgaande 
stappen en op basis van vigerende wetgeving en het huisvestingsbeleid van de organisa-
tie wordt in deze stap de gewenste soort werkplekken ontwikkeld en vastgesteld. De kop-
peling met de analyse van de werkprocessen levert een kwantificering op naar het aantal 
werkplekken per soort werkplek. Het resultaat is het aantal en soorten werkplekken per 
onderdeel, respectievelijk op organisatie-niveau.  

• Stap 5: Vaststellen faciliteiten en instrumentaria: Naast het soort werkplekken dient ook 
de behoefte aan facilitaire en ICT voorzieningen en services vastgesteld te worden. Het 
resultaat van stappen 4 en 5 is de beschrijving en kwantificering van werkplekken en 
voorzieningen op drie niveaus, namelijk per werkplek, per onderdeel en op organisatie-
niveau waarmee de toets aan de uitgangspunten verricht kan worden. 

• Stap 6: Opstellen inrichtingsplan: Het beschreven werkplekconcept vormt mede de basis 
voor het Programma van Eisen. Daarnaast bevat het inrichtingsplan informatie over wat 
de aard en inhoud van de verandering binnen de organisatie zelf in relatie tot het werk-
plekconcept (spelregels omtrent gebruik van ruimten en voorzieningen alsmede procedu-
res). 

Door de betrokkenheid van medewerkers uit andere projecten zoals OinO en DigiDiv en the-
ma’s als bij voorbeeld duurzaamheid zal het mogelijk zijn om een goede vertaalslag te maken 
naar de toekomstige situatie. 

5.2 Opstellen Programma van Eisen 

Een Programma van Eisen is een document met de uitgangspunten voor het resultaat van het 
project. De taken en werkprocessen binnen de provincie Utrecht worden gestructureerd vast-
gelegd en vertaald in een huisvestingsconcept. Naast het werkplekconcept betreft het ook de 
gebouwonderdelen. Het ambitieniveau en de kwaliteit van de huisvesting krijgen vorm in dit 
document. Een Programma van Eisen wordt tevens gehanteerd als een instrument met de 
volgende doelen: 
• Spiegel voorhouden: Een Programma van Eisen bevat de beschrijving van de werkpro-

cessen en de analyse van eisen en wensen ten aanzien van huisvesting. Door gelijktijdig 
een vertaling naar technische aspecten, uitvoerbaarheid en consequenties van kosten op 
te nemen, worden ook de gevolgen van de eisen en wensen in beeld gebracht. 

• Dienen als communicatiemiddel tussen betrokken partijen: Een Programma van Eisen 
biedt informatie die als uitgangspunt dient voor de ontwerpende partijen. De informatie is 
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zo gestructureerd dat de ontwerpende partijen de vertaling naar oplossingen kunnen ma-
ken. 

• Dienen als contractstuk tussen partijen die prestaties leveren naar elkaar: Een Program-
ma van Eisen is als bijlage opgenomen in de contracten die worden afgesloten met de 
ontwerpende partijen. Dit geeft de opdrachtgever de waarborg, dat de te realiseren huis-
vesting in functioneel, ruimtelijk en technisch opzicht de prestaties biedt die in het Pro-
gramma van Eisen zijn geformuleerd. 

• Dienen als basisdocument voor de investerings- en exploitatiekostenraming: De combina-
tie van gewenste kwaliteit en bijbehorende kosten geeft inzicht in hetgeen de Provincie 
wenst en kan dragen. Op basis van de informatie uit een Programma van Eisen is een 
raming van de investering en de exploitatiekosten op te stellen. 

• Kunnen dienen als toetsingsinstrument: In een Programma van Eisen is de informatie zo-
danig geformuleerd en gerangschikt, dat op elk moment van het ontwerpproces het ont-
werp aan de uitgangspunten uit het Programma van Eisen kan worden getoetst. 

 
Het Programma van Eisen zal bestaan uit de volgende onderdelen:  
• Functioneel Programma van Eisen 
• Ruimtelijk Programma van Eisen 
• Technisch Programma van Eisen 
• Planning en raming van investering en exploitatiekosten 
 
Ad 1. Functioneel Programma van Eisen 
In het Functioneel Programma van Eisen worden de te huisvesten taken, functies en werkpro-
cessen beschreven in relatie tot de gewenste huisvesting. Daarnaast wordt ook de ambitieni-
veaus vastgelegd ten aanzien van de ICT, archivering, facilitaire voorzieningen en onderwer-
pen als interne logistiek en veiligheid. De term flexibiliteit zal inhoud krijgen in relatie tot de 
gewenste dynamiek van de organisatie en de technologische ontwikkelingen.  
 
Ad 2. Ruimtelijk Programma van Eisen 
In het Ruimtelijk Programma van Eisen wordt de benodigde ruimte per onderdeel, afdeling of 
functie binnen de provincie Utrecht bepaald. Hulpmiddelen hierbij zijn normen en ruimtelijke 
kengetallen per functie of activiteit (bijvoorbeeld ‘werkpleknormering’) en visualisatie daarvan 
(‘basisfunctieplattegronden’). De ruimtebehoefte wordt uitgedrukt in functioneel nuttige opper-
vlakte (fno). Vervolgens wordt de totaal benodigde bruto vloeroppervlakte bepaald door middel 
van een factor bruto: functioneel nuttig, die een indicatie geeft over de gewenste efficiëntie 
van het ontwerp. 
Het functionele en ruimtelijke deel van het Programma van Eisen zal in combinatie worden 
uitgewerkt met aandacht voor: 
• Adequate werkplekafmetingen. 
• Voorstellen tot een verdeling in een-, twee- en meerpersoonswerkplekken. 
• Voorstellen tot flexibilisering en aanpasbaarheid van de huisvesting. 
• Voorstellen over de bijzondere ruimtes en functies (restauratieve voorziening, vergader-

zalen, ICT-ruimten, magazijnen, archieven etc.) 
• ARBO-aspecten. 
• ‘Duurzaam huisvesten’. 
• Een integrale toegankelijkheid voor mindervalide personen. 
• Herkenbaarheid, identiteit, uitstraling en sfeer. 
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• Optimalisering van het gebruik van ruimten en voorzieningen. 
 

Ad 3. Technisch Programma van Eisen 
Het Technisch Programma van Eisen bevat de vertaling van de uitgangspunten uit het functi-
onele en ruimtelijke deel naar de technische aspecten rond bouwkunde, constructie, elektro-
techniek, transportkunde en werktuigbouwkunde. Het betreft: 
• Constructieve eisen 
• Eisen aan klimaatregeling, akoestiek en verlichting 
• Eisen aan energievoorziening, transport, communicatie, beveiliging 
• Eisen aan (schoonmaak)onderhoud, vervangbaarheid 
• Eisen aan de exploitatiekosten 
 
Deze informatie zal door specialisten van de provincie en PRC volgens een gestandaardi-
seerde indeling worden opgesteld.  

 
Ad 4. Planning, raming van investeringen en exploitatiekosten 
Een overzicht van de investering zal in dit stadium bestaan uit een raming. Hetzelfde geldt 
voor de te verwachten exploitatiekosten. De raming voor de investering is opgebouwd uit de 
bouwkosten en opslagen daarbij voor posten als honoraria en financiering. Door het prijspeil 
aan te geven, is een indexering tot op het moment van realisatie en betaling mogelijk. Eventu-
ele effecten van het aanbestedingsrisico zijn niet in de raming opgenomen. 
 
Het blijkt dat goed nadenken in de definitiefase over de investerings- en exploitatiekosten in 
relatie tot de planning van een project loont. De potentiële invloed op de kosten is het grootst 
in deze fase. Daarna neemt deze invloed zeer sterk af. De kosten van aanpassing nemen 
daarentegen in de ontwerpfase en de realisatiefase zeer sterk toe. 
PRC beschikt over eigen bouwkostenspecialisten, die onder meer de in de bouw gehanteerde 
BDB-index verzorgen. PRC zal de investeringsraming en exploitatie-kostenraming opstellen. 
 
Een verfijning van de planning is vanaf dit moment mogelijk, omdat meer detailgegevens be-
kend zijn. 

5.3 Selectie en contractering ontwerpende en uitvoerende partijen 

De selectie van de ontwerpende en uitvoerende partijen zal plaats vinden door middel van een 
Europese aanbestedingsprocedure. Zowel voor diensten als werken zullen de activiteiten bo-
ven de drempelbedragen voor de periode 2006-2008 uitkomen, namelijk € 211.000 (exclusief 
BTW) voor diensten en € 5.290.000 (exclusief BTW) voor werken. 
 
Voor de realisatie gaat de voorkeur uit naar een ‘Ontwikkelende aannemer’. Dit betekent dat 
een consortium van aannemer, architect en wellicht ook de adviseurs voor Constructie, Elek-
trotechniek en Werktuigbouwkunde één contract aan zullen gaan met de Provincie Utrecht om 
voor hun risico de vervangende nieuwbouw te ontwerpen en realiseren. 
Het voordeel van deze contracteringsvorm is dat de afstemming over ontwerp en realisatie 
binnen dat consortium plaatsvindt, dat uitvoeringservaring en ontwerpervaring gelijk opgaan 
en dat eventuele ‘faalkosten’ voor risico en rekening van het consortium zijn. Daarnaast kan 
het proces van ontwerpen en uitvoeren korter zijn omdat de activiteiten uit de besteksfase 
voor een deel in een eerdere fase (Definitief Ontwerp) al zijn uitgevoerd. 
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Deze contracteringsvorm betekent wel dat de Provincie Utrecht haar eisen en wensen scher-
per zal moeten omschrijven in het Programma van Eisen. Dit Programma van Eisen wordt on-
derdeel van het contract tussen Provincie en consortium. 
 
De vorm ‘Ontwikkelende aannemer’ komt overeen met een ‘Design&Construct’ zoals uit figuur 
5.2 blijkt. In figuur 5.2 zijn de verschillende mogelijkheden van contractering in de bouw weer-
gegeven als verdeling van verantwoordelijkheden en dus risico’s tussen publieke opdrachtge-
ver en private opdrachtnemer. De gekozen vorm betreft een innovatief aanbestedingsconcept. 
 

Figuur 5.2 diverse samenwerkingsvormen voor bouwprojecten 
 
Een Europese aanbestedingsprocedure kenmerkt zich door een proces dat eenduidig, trans-
parant en niet discriminerend is. Informatie zal voor alle partijen gelijk zijn en de beoordeling 
vindt plaats op vooraf bekend gemaakte criteria met bijbehorende wegingsfactoren. Daarnaast 
geldt een aantal wettelijke termijnen per processtap. 
 
Voor de Europese aanbestedingsprocedure zal de zogenaamde ‘niet-openbare-procedure’ 
worden toegepast. Dit geeft de Provincie Utrecht de mogelijkheid om in twee fasen te komen 
tot een potentiële contractpartij. De procedure bestaat uit een selectiefase met een open in-
schrijving, en een gunningfase met ten minste 5 partijen. Voor beide fasen worden selectiecri-
teria (de zogenaamde selectie- en gunningcriteria) opgesteld. Het is denkbaar om in deze si-
tuatie tijdens de gunningfase naast een visie op de locatie ook een schetsontwerp te vragen. 
Op deze wijze kan worden bereikt dat de visies van de Provincie Utrecht en het consortium 
dicht bij elkaar liggen. Na de gunning zal een contracteringfase aanbreken met als resultaat 
het contract tussen Provincie en consortium voor het ontwerpen en realiseren van de vervan-
gende nieuwbouw. 
 
De gemiddelde doorlooptijd van een niet-openbare-procedure zal circa 26 weken zijn. Inclusief 
inschatting over de besluitvorming binnen de provincie Utrecht zal de doorlooptijd circa 32 we-
ken bedragen. In figuur 5.3 is deze procedure weergegeven. 
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Figuur 5.3: Proces van de niet-openbare-aanbestedingsprocedure 

5.4 Tijdelijke huisvesting 

De tijdelijke huisvesting is nodig voor de periode dat de Sterren worden gesloopt en dat de 
nieuwbouw verrijst. Op dit moment is nog niet goed in te schatten of er ook ondergrondse 
voorzieningen (kabels, leidingen et cetera) verlegd moeten worden. De periode van de tijdelij-
ke huisvesting zal vermoedelijk 2,5 tot 3 jaar zijn. 
Het zal om 700 tot 800 werkplekken en ondersteunende ruimten gaan en bij voorkeur op een 
locatie in de onmiddellijke nabijheid van het Provinciehuis. De Toren en de daarin onderge-
brachte functies blijven aanwezig.  

5.5 Overige deelprojecten 

Deze overige projecten en programma’s betreffen: 
• OinO: voorziet in een andere manier van samenwerken en mobiliteit van medewerkers. 
• De digitalisering van informatiestromen en archivering zoals DigiDiv en de invoering van 

Wabo. 
• De technologische aanpassingen in tele- en datacommunicatie ten behoeve van grotere 

flexibiliteit in bereikbaarheid en hoger kwaliteitsniveau van communicatie. 
• Aanpassingen in de facilitaire voorzieningen (de services en producten) die zowel moder-

ne vormen van klant-leverancier ondersteunen als de gewenste flexibiliteit van huisves-
ting. 

LEGENDA

*: kalenderdagen

 Publiceren

         (publiceren 
         gunnings-
      resultaten)

Publicatie

 Uit te voeren:
 - Selectiecriteria (aanbieder)
 - Gunningscriteria (aanbieding)
 - Beoordelingswijze
 - Selectiecommissie
 - Leidraad

 Aandacht voor:
 - Vergunning(budget)?
 - Overall planning project?
 - Planning bestek? 

 Publicatie

 (opstellen + 
 publiceren)

   Publicatie

 Reactietijd

         (aanbieders 
          schrijven in)

Inschrijving

min. 37 dagen*

door: Aanbestedende dienst (instelling / PRC) door: Aanbieder (aannemer/dienstverleners)

circa 4 weken (zo lang als nodig)

 Besluitvorming
& Selectie

         (beoordelen 
        inschrijvingen
      aannemers of

       dienstverleners)

Selectie

circa 3 weken

 Rekentijd

         (aanbieders
          maken offerte)

Aanbieding

min. 40 dagen*

      
 Besluitvorming
        & Gunning

         (beoordelen 
      offertes

      aannemers of
       dienstverleners)

Gunning

circa 3 weken max. 48 dagen*

procedurevoorbereiding

Selectie  (van X aanbieders naar 5 ) Gunning  (van 5 aanbieders naar 1 )

Bestekstukken (werken)/ PvE (diensten)  gereed / goedgekeurd 

Aanbestedingsmodel

Uitgangspunten: niet- openbare procedure / termijnen zowel voor Werken als Diensten.
(aan dit model kunnen geen rechten worden ontleend)

 Vanaf 1 januari 2006 t/m 31 december 2008 
 gelden de volgende  drempelbedragen:
 (excl. BTW)

 Werken
       alle overheden:                       € 5.200.000,-
      
 Diensten & Leveringen
       centrale overheid:                  €     139.000,-
       andere overheden:                €     211.000,-

Zie ook richtlijnen:

- Richtlijn 93/37/EEG : uitvoering van Werken
- Richtlijn 92/50/EEG : Dienstverlening
- Richtlijn 93/36/EEG : Leveringen
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Een aantal van deze projecten is autonoom en een aantal projecten zal aanhaken op het huis-
vestingstraject via deelname in de projectstructuur van dit project. Een goede afstemming tus-
sen deze projecten en dit huisvestingstraject zal moet worden geborgd. 
 
De samenhang tussen deze projecten en het huisvestingstraject krijgt ook vorm in het Anders 
Werken. Deze werktitel omvat de combinatie van het werkplekconcept en de effecten op de 
het werkplekconcept van bovengenoemde andere projecten.  
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6. BEHEERSING TOTALE PROJECT 

6.1 Projectmatig werken 

De vervangende nieuwbouw en de noodzakelijke aansluiting op bestaande hoogbouw, alsme-
de de begeleiding van de tijdelijke huisvesting zullen op basis van projectmatig werken kun-
nen plaats vinden. Deze methodiek levert een duidelijke fasering van activiteiten, een heldere 
besluitvorming van logische geordende zaken op, naast een continue beheersing van de as-
pecten kwaliteit, geld, tijd, informatie en organisatie en een verkenning van de risico’s. Onder-
deel van de methodiek zijn de periodieke gestandaardiseerde managementrapportages en 
duidelijke inzage in planning en budgetbewaking. Bij projectmatig werken hanteert PRC de 
zogenaamde PRC-driehoek, zoals weergegeven in figuur 6.1. 
 
 

 
Figuur 6.1: PRC-driehoek, beschrijving aanpak project 
 
De methodiek is gebaseerd op drie principes: 
• Faseren 
• Beheersen 
• Beslissen 
 
Onder faseren wordt verstaan het in logische stappen verdelen van het proces, dat noodzake-
lijk is om het gewenste projectresultaat te bereiken, waarbij iedere fase afgesloten wordt door 
het nemen van een beslissing, op basis van eenduidige en volledige informatie, door de juiste 
partij en op het juiste niveau. De fasering dient zodanig gekozen te worden, dat hierdoor 
daadwerkelijk ‘scharnierpunten’ in het proces worden aangebracht. Voor wat betreft de stap-
pen in het proces kan op zich uitgegaan worden van de initiatief-, definitie-, ontwerp-, bestek-, 
uitvoering-, en overdracht- of nazorgfase. Inhoudelijk gezien zal iedere fase moeten leiden tot 
een meer nauwkeurige definitie van het beoogde eindresultaat, waarbij zichtbaar blijft wat de 
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ruimte is. In deze methodiek is onderscheid tussen iD (het idee), 2D (twee dimensionaal = 
ontwerpen) en 3D (drie dimensionaal = bouwen).  
 
Bij de besluitvorming gaat het er om dat, vanaf het begin tot aan het einde van een project, 
gespecificeerde beslissingen op de juiste plaats in het traject en door de juiste partij genomen 
worden. Besluitvorming vindt plaats op basis van beslisdocumenten. Daarbij moet het besluit-
vormingsproces eisen stellen aan de vanuit het project te verstrekken informatie en niet an-
dersom. 
 
Het beheersen omvat alle sturende en regulerende activiteiten, die erop gericht zijn de activi-
teiten planmatig te doen verlopen binnen de door de ‘besluitvorming’ vastgestelde kaders. Zo-
als uit figuur 6.1 blijkt, betreft het aan de ene kant sturing en bewaking van het resultaat en 
aan de andere kant sturing op het proces van realisatie. De beheersaspecten kwaliteit, tijd en 
geld zijn object gericht en de aspecten organisatie en informatie zijn met name procesgericht. 
Ook de beheersing van risico’s en onzekerheden moeten gerekend worden tot de sturende en 
regulerende activiteiten. Het uitvoeren van een risicoanalyse kan hieraan een belangrijke bij-
drage leveren. 
 
Ook bij de beheersing zal aansluiting gevonden moeten worden bij de binnen de organisatie 
geldende procedures. In paragraaf 6.2 wordt de beheersing van dit huisvestingsproject nader 
uiteengezet. 

6.2 Beheersing van het project  

6.2.1 Kwaliteit 

Kwaliteit bestaat uit twee delen: kwaliteit van het proces en kwaliteit van de (deel)producten. 
Een toets op compleetheid en uitvoerbaarheid van de uitgangspunten, de continue bewaking 
van deze uitgangspunten alsmede de bewaking op het werken conform de inhoud van de con-
tracten van ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen, zullen leiden tot een gewenste 
kwaliteit. 
 
Het is belangrijk om aan het begin van het project dit kwaliteitsniveau te beschrijven. Het be-
oogde niveau zal moeten worden beschreven in de uitgangspunten (hier: het Programma van 
Eisen). Van even groot belang is het beschrijven van de kwaliteit van het proces; dit wordt in 
de contractdocumenten met externe partijen vastgelegd (hier: selectie- en gunningdocumen-
ten en contracten). Hiermee zijn taken en verantwoordelijkheden helder en formeel aanvaard 
door alle betrokken partijen. 
 
De werkwijze tijdens het project zal worden vastgelegd in dit projectplan (hier: dit projectplan). 
Het borgen van kwaliteit vindt plaats door middel van continue monitoring van de uitgangspun-
ten en beheersaspecten. 

6.2.2 Geld 

De investeringsraming is één van de uitgangspunten en dus een gegeven vertrekpunt. In deze 
fase van het project zijn de gemiddelde jaarlasten aangegeven. Naarmate het project vordert, 
ontstaat een duidelijker beeld over de werkelijk benodigde financiële middelen. De investe-
ringsraming maakt plaats voor een budgetraming. Voor de beheersing van het aspect geld 
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gebruikt PRC het systeem Budgetmaster. Zowel de bewaking van het budget als de signale-
ring van overschrijdingen worden met behulp van dit systeem gemonitord. 

6.2.3 Tijd 

Het aspect tijd omvat ten eerste de inschatting van de benodigde tijd (de planning van activi-
teiten, procedures en besluitvorming) en ten tweede de bewaking ervan. Voor dit project is als 
uitgangspunt een planning opgesteld, die op hoofdlijnen al in paragraaf 4.2 is weergegeven. 
Hieruit blijkt een doorlooptijd van ruim 4 jaar. 
 
Op dit moment zijn alleen de totale opgave en de verdeling van activiteiten over project- en 
werkgroepen aangegeven. In een later stadium zal voor ieder onderdeel de wijze van uitvoe-
ren (de detail aanpak), de fasering daarbinnen en de tijdverdeling binnen werkgroepen, res-
pectievelijk deelprojecten worden uitgewerkt. Alle uitgangspunten en wijzigingen daarop zullen 
periodiek verwerkt worden in een realistische planning. Deze planning zal leidend zijn voor al-
le in het project te verrichten activiteiten. 

6.2.4 Organisatie 

Het aspect organisatie omvat de wijze waarop de partijen binnen het project samenwerken. 
Op formele wijze zal dit worden vastgelegd in een organisatiestructuur. Het principe van de 
linking-pin (figuur 6.2) is hierbij leidend.  

 
 

voorzitter A

voorzitter B 

formele communicatie vindt 
plaats tussen beide 
Voorzitters. Dit principe 
waarborgt de kwaliteit 
van de besluitvorming

 
Figuur 6.2: Linking pin model 
 
Tussen de provincie Utrecht en externe partijen zal de formele wijze van samenwerking wor-
den vastgelegd in contracten. Het betreft hier de externe partijen als adviseurs (onder andere 
PRC), de ontwikkelende aannemer (architect, technische adviseurs, aannemer) en mogelijk 
andere partijen. De intentie achter deze contracten is om door middel van een vast te legen 
samenwerkingsstructuur, te beantwoorden aan uitgangspunten over kwaliteit, realisatie, tijd en 
risicoverdeling. 
 
De informele wijze van samenwerken wordt niet in documenten vastgelegd, maar zal in de 
praktijk zeker in positieve zin kunnen bijdragen aan een (conform de uitgangspunten) succes-
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vol verloop van het project. Dit zijn met name taken voor de projectdirecteur, de projectleider (-
ding) en de voorzitters van de werkgroepen.  

6.2.5 Informatie 

Informatie betreft de activiteiten rapporteren, sturen en informeren. 
 
Rapporteren omvat de actie om formele informatie vanuit het project terug te koppelen naar 
besluitvormende onderdelen, zoals hier de projectleider en projectdirecteur, stuurgroep en 
GS. De (management)rapportages bevatten de vergelijking tussen de uitgangspunten en feite-
lijke situatie. Het is een bottom-up benadering om verantwoording af te leggen. 
 
Sturen omvat het aansturen binnen het project van de diverse benoemde en gecontracteerde 
in- en externe partijen, zoals projectgroep, werkgroepen en externe adviseurs / ontwikkelende 
aannemer. Zij worden aangesproken om hun feitelijke activiteiten conform de planning en uit-
gangspunten uit te voeren. Het betreft een top-down benadering om grip te houden op het 
project. 
 
Informeren gaat over het weergeven van de stand van zaken of algemene ontwikkelingen aan 
betrokken partijen en in het algemeen aan de betrokken omgeving. Het betreft minder een ac-
tie van verantwoording of aansturen, maar vooral het creëren van betrokkenheid. Hiermee kan 
begrip en daarmee acceptatie van ontwikkelingen worden bevorderd. In figuur 6.3 is de essen-
tie van informatievoorziening weergegeven. 
  

 
 
Figuur 6.3: Informatievoorziening binnen het project 

6.2.6 Risico’s 

Er zijn twee categorieën van risico’s, namelijk degene die de uitgangspunten van het project 
betreffen (de ‘externe risico’s) en degene die tijdens de uitvoering van het project kunnen op-
treden (de interne risico’s). Bij projectbeheersing ligt met name de taak bij het projectmana-
gement om risico’s te signaleren en het risicomanagement in te richten en (laten) toepassen.  
Het uitvoeren van een risicoanalyse is een onderdeel van het takenpakket van projectmana-
gement.  
Voor dit project is het voorts relevant aan te geven dat interne risico’s met gecontracteerde 
partijen ook geborgd kunnen worden in de af te sluiten contracten. 
 
Het risicomanagement beoogt door middel van het anticiperen op ongewenste gebeurtenissen 
(zoals niet goed, te laat, te duur) het project zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het risico-
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management maakt deze risico’s expliciet teneinde bewust maatregelen te kunnen nemen en 
deze maatregelen periodiek te monitoren op effect. Risicomanagement is daarbij een cyclisch 
proces met de volgende stappen: 
• Inventariseren, dan wel actualiseren van risico’s 
• Kwantificeren en prioriteren van risico’s 
• Kiezen uit beheersmaatregelen 
• Kwantificeren en beheersen van eventuele restrisico’s 
 
PRC hanteert diverse methodieken van risicomanagement. Beheersing als systeemtoetsen, 
proces- en producttoetsen zijn daar voorbeelden van en zullen naar gelang de behoefte wor-
den ingezet.  

6.3 Organisatiestructuur project Vervangende Nieuwbouw 

Een toegesneden organisatie is een voorwaarde voor een effectieve, efficiënte aanpak van 
een project in een complexe omgeving. De ervaring leert dat het ‘stuurgroep-projectgroep-
werkgroep’ model in deze situatie een goed uitgangspunt kan vormen. De stuurgroep sanctio-
neert het beleid en de projectgroep draagt zorg voor de uitvoering van het beleid. Onder de 
projectgroep zullen (in de tijd beschouwd) diverse werkgroepen bestaan, die elk verantwoor-
delijk zullen zijn voor een of deelproces (project) of activiteit van het totale project.  
Daarnaast zijn er themagroepen, die bijzondere aspecten behartigen en op vooraf bekende 
momenten inbreng zullen leveren. Zij maken geen deel uit van de formele organisatiestruc-
tuur, maar leveren ‘op afroep’ en brengen ‘naar eigen behoefte’ aspecten en informatie in. 

Figuur 6.4: organigram voorziene projectstructuur 

WPC/PvE Anders ICT Inrichting Tijdelijke Cie Huis-
werken huisvesting vesting OR

Themagroepen  :
Duurzaamheid
Facilitair beheer
Technisch beheer
Multifunctioneel gebruik
Kunst

verklaring: WPC/PvE: werkplekconcept / programma van eisen

overlegfrequenties: fase:
definitie ontwerp uitvoering inrichting/inhuizing

stuurgroep
projectgroep 1 x 2 weken 1 x 4 weken 1 x 4 weken 1 x 2 weken
werkgroepen al naar gelang behoefte in principe 1 x per week
themagroepen al naar gelang behoefte (zelf of op basis indicatie projectgroep)

Stuurgroep Nieuwbouw

Projectgroep

1 x per 8 weken + incidenteel bij fasedocumenten

periode: mei 2006 - december 2006
periode: mei 2006 - medio 2010
periode: sept. 2007 - medio 2010
periode: 2007-2008 en 2010
permanent

Werkgroepen

Projectbureau met:
- beheersing project en deelprojecten
- communicatie
- secretariaat / finan. administratie en
  archivering
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6.3.1 Onderdelen binnen het project 

Hierna is per onderdeel beschreven wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zijn, alsmede de frequentie van bijeenkomsten. 
 
De stuurgroep: 
De stuurgroep bepaalt het projectbeleid, pleegt decharge van de projectleiding op basis van 
rapportages en beslisdocumenten en draagt zorg voor de afstemming tussen de (lijn) organi-
satie, de politiek en het project.  
 
De stuurgroep heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
• benoemt de projectdirecteur, de projectleiding en de leden van de projectgroep; 
• beslist over de fasedocumenten; 
• beslist over aan te trekken externe adviseurs en uitvoerende partijen; 
• controleert de voortgang van het totale project; 
• bewaakt de coördinatie van het totale project 
• vormt de link tussen het project en PS, respectievelijk de lijnorganisatie van de Provincie 

Utrecht en ziet toe op de uitwisseling van informatie. 
 
De stuurgroep heeft de verantwoordelijkheid voor: 
• de hoogte van de investering en exploitatiekosten; 
• de overall projectkwaliteit; 
• de totale projectkosten; 
• de overall planning. 
 
De projectdirecteur 
De projectdirecteur maakt deel uit van de stuurgroep en bereidt binnen de stuurgroep de hier-
boven genoemde onderwerpen voor. Hij draagt de projectleiding voor en is ambtelijk op-
drachtgever voor de externe partijen. Hij bereidt de beslissingen voor die door de stuurgroep 
te nemen zijn en brengt de statusrapportages (managementrapportages) en budgetoverzich-
ten in de stuurgroep in. 
 
De projectleiding 
De projectleiding is een duo functie; de projectleiding stuurt de projectgroep aan en draagt 
zorg voor de dagelijkse gang van zaken van het project. 
De projectleiding wordt hierin bijgestaan door de projectgroep en werkgroepen naast een pro-
jectbureau. Dit bureau omvat in eerste instantie één persoon, de projectbegeleider. In later fa-
se van het project zal het projectbureau uit diverse (deeltijd) functies bestaan Het projectbu-
reau functioneert als secretariaat, financiële administratie en verzorgt onder meer de informa-
tievoorziening en archivering rond het project en de deelprojecten. 
 
De projectgroep 
De projectgroep is verantwoordelijk voor de realisatie van het project binnen de kaders en ten 
aanzien van kwaliteit, tijd en geld alsmede de projectcommunicatie. 
De projectgroep heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
• Toetst en zonodig, stelt bij de fasedocumenten van de diverse werkgroepen. 
• Legt de geaccordeerde fasedocumenten voor aan de stuurgroep (via de projectdirecteur). 
• Stelt in en stuurt aan de diverse werkgroepen. 
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• Bereidt de keuze voor, zonodig via (Europese aanbestedingsprocedures) van in te huren 
externe adviseurs en uitvoerende partijen en stelt besluitvorming hiertoe op ten behoeve 
van de stuurgroep. 

• Stelt contracten op voor adviseurs en leveranciers. 
• Bewaakt de projectkwaliteit. 
• Bewaakt de projectplanning. 
• Bewaakt het investeringsbudget, respectievelijk het exploitatiekostenbudget alsmede de 

projectkosten. 
• Rrapporteert periodiek aan de stuurgroep omtrent status van kwaliteit, planning (voort-

gang) en kosten. 
• Informeert medewerkers, OR, en andere relevante partijen omtrent voortgang en overige 

kenmerken van het project. 
 
De projectgroep draagt de verantwoordelijkheid voor: 
• De projectkwaliteit 
• De projectplanning 
• De projectkosten (investering, hoogte exploitatiekosten en kosten binnen het project) 
• De projectorganisatie 
• De projectinformatie en communicatie daarover 
 
De selectie en contractering van ontwerpende en uitvoerende partijen, het begeleiden van de 
ontwerpfase en het vertegenwoordigen van de opdrachtgever (= Provincie Utrecht) in de or-
ganisatie van de ontwikkelende aannemer tijdens de realisatiefase zal vanuit de projectgroep 
worden behartigd. 
 
De werkgroepen 
Het totale huisvestingstraject omvat het project sloop van en realisatie van vervangende 
nieuwbouw voor de Sterren, realisatie tijdelijke huisvesting en diverse deelprojecten en af-
stemming met parallel lopende projecten en programma’s. De activiteiten van een aantal 
deelprojecten, alsmede bepaalde activiteiten binnen het project zullen worden ondergebracht 
in werkgroepen. Hierna worden eerst de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden 
van de werkgroepen weergegeven. Daarna volgt een opsomming van de diverse werkgroepen 
en onderwerp. 
 
De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het hen, binnen de randvoorwaarden van het totale 
project, toevertrouwde projectonderdeel. 
De werkgroepen hebben de volgende taken en bevoegdheden: 
• Inventariseren van eisen en wensen behorende bij het onderwerp. 
• Evalueren van deze eisen en wensen aan gangbare normen en richtlijnen en toetsen aan 

de randvoorwaarden van het totale project. 
• Afstemmen met projectleiding / projectgroep van te hanteren eisen en wensen. 
• Opstellen en bewaken van een planning voor het projectonderdeel. 
• Opstellen en bewaken van een budgetraming voor het projectonderdeel, alsmede voor 

de eigen kosten van de werkgroep. 
• Opstellen en bewaken van een vergader- en communicatieschema voor het projecton-

derdeel. 
• Toetsen van deelproducten aan uitgangspunten / randvoorwaarden. 
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• Aangeven aan projectgroep van consequenties van het toetsen voor het verloop van het 
projectonderdeel, respectievelijk het totale project. 

• Opstellen van periodieke rapportages aan projectgroep. 
 
De werkgroepen hebben de verantwoordelijkheid voor: 
• de kwaliteit van de door de werkgroep te leveren producten; 
• de controle van deelproducten aan uitgangspunten; 
• de door de projectgroep geaccordeerde kwaliteit, planning en budgetten. 
 
Onderscheiden zijn de volgende werkgroepen: (zie ook figuur 6.4): 
• Werkgroep WPC / Programma van Eisen, van mei 2006 - december 2006. 

Taak: opstellen werkplekconcept en opstellen Programma van Eisen conform de eerder 
beschreven aanpak. Het betreft een relatief intensieve activiteit gedurende circa 9 maan-
den. Bemensing werkgroep bestaat uit interne en externe vakspecialisten. De werkgroe-
pen Anders Werken en ICT, de verschillende hierna te noemen Themagroepen en zullen 
informatie toeleveren aan de werkgroep WPC / Programma van Eisen. 

 
• Werkgroep Anders Werken, van mei 2006 - medio 2010.  

Taak: Uitwerken kenmerken Anders Werken en opstellen / uitvoeren communicatie ge-
richt op informatie / acceptatie en internalisatie van de nieuwe wijze van werken alsmede 
het opstellen en begeleiden veranderkundige opgave voor het gebruik van huisvesting, 
ICT en faciliteiten in de nieuwe huisvesting. Het project DigiDiv / Digitaal Werken zal via 
haar projectleider zijn vertegenwoordigt in deze werkgroep, zodat de afstemming tussen 
DigiDiv en dit project is gewaarborgd. De werkgroep zal gedurende het gehele project ac-
tief zijn en intensieve samenwerking kennen met de beleidsontwikkelingen binnen de pro-
vincie Utrecht. Voorzitter komt vanuit P&O / OinO. 

 
• Werkgroep ICT, van mei 2006 - medio 2010;  

Taak: inbreng ICT aspecten in Programma van Eisen en vervolgens zorgdragen voor in-
breng tijdens ontwerp- en realisatiefase. Tevens verzorgt deze werkgroep de ICT-
aspecten voor de tijdelijke huisvesting.  

 
• Werkgroep Inrichting, van september 2007 - medio 2010 

Taak: uitwerken van het interieurconcept, als klankbord fungeren tijdens ontwerp- en rea-
lisatiefase, opstellen vlekkenplan, coördinatie bestellingen inrichting en tevens uitwerken 
vlekkenplan en interieur van de tijdelijke huisvesting. Bemensing bestaat voor een deel 
uit vakspecialisten en een deel uit betrokkenen van de organisatie zelf. 

 
• Werkgroep Tijdelijke Huisvesting, van mei 2007 - mei 2008 en medio 2010. 

Taak: verzorgen van de tijdelijke huisvesting inclusief de verhuisbewegingen en het ver-
zorgen van de verhuizing naar de vervangende nieuwbouw in 2010. 

 
• Werkgroep Commissie Huisvesting Ondernemingsraad, van mei 2006 - medio 2010. 

Taak: deze commissie van de OR waarborgt mede de inbreng van de mening van de 
medewerkers in dit project. De commissie Huisvesting OR opteert voor de positie van 
werkgroep, waarmee de aanhaking aan het project is gewaarborgd in de projectstructuur. 
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De themagroepen 
Themagroepen maken in formele zin geen deel uit van de projectorganisatie, maar behartigen 
bepaalde aspecten. Deze aspecten kunnen zowel op eigen initiatief als op verzoek van de 
projectleiding worden ingebracht in het project. De themagroep zullen naar gelang de fase van 
het project hun inbreng hebben. Vanuit het project worden zij periodiek geïnformeerd over de 
stand van zaken. Op het moment dat een thema een wezenlijke en reguliere inbreng heeft in 
het project wordt deze groep een werkgroep met bijbehorende rechten en plichten. 
Als themagroepen worden onderscheiden: 
• Duurzaamheid  
• Facilitair concept  
• Technisch beheer 
• Multifunctioneel gebruik 
• Kunst  

6.3.2 Politieke en lijnorganisatie 

Provinciale Staten  
Provinciale Staten is via haar commissie B&M aangesloten op het project. Op enkele specifie-
ke documenten zal aan PS goedkeuring worden gevraagd. Het betreft (naar huidige inzich-
ten): 
• Het projectplan 
• Het Programma van Eisen 
• Het contract met de uitvoerende partijen 
 
In eerdere besluitvorming heeft PS een machtiging gegeven aan GS voor de goedkeuring van 
deze documenten.  
 
Gedeputeerde Staten 
Gedeputeerde Staten (GS) heeft twee van haar leden benoemd in de stuurgroep. Het betreft 
de portefeuillehouder, die tevens voorzitter van de stuurgroep is en een tweede lid. Op deze 
wijze zijn de overdracht van informatie en de behandeling van de beslisdocumenten geborgd 
binnen GS. 
 
De lijnorganisatie 
Vanuit de lijnorganisatie zijn de voorzitter en een lid van de Directieraad tevens leden van de 
stuurgroep. Ook hier geldt dat overdracht van informatie en behandeling van beslisdocumen-
ten geborgd zijn in de Directieraad (DR) en daarmee ook in de management-structuur en de 
ondernemingsraad (OR). De documenten die - via de stuurgroep - behandeld zullen worden in 
de DR en OR zijn: 
• Het projectplan 
• Het werkplekconcept 
• Het  Programma van Eisen 
• Het selectiedocument voor de ontwerpende en uitvoerende partijen 
• Het contract met de uitvoerende partijen 
• Het plan voor de tijdelijke huisvesting 
• Nader te bepalen fasedocumenten 
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De Ondernemingsraad 
De OR heeft ten aanzien van huisvesting een adviesbevoegdheid en zal als werkgroep met 
haar commissie Huisvesting in de projectorganisatie functioneren. Daarnaast zal de OR haar 
rol hebben in het reguliere besluitvormingstraject zoals hiervoor beschreven, waar de OR ook 
op onderdelen een instemmingsbevoegdheid heeft.  
 
De medewerkers 
Alle medewerkers worden uitgenodigd deel te nemen aan de totstandkoming van de uit-
gangspunten (van randvoorwaarden tot wensen) die leiden tot het  Programma van Eisen. Via 
diverse kanalen zoals Atrium, de website Huisvesting, het informatiebord op E1 en door mid-
del van de enquête en plenaire bijeenkomsten wordt informatie verzameld en uitgewisseld. 

6.3.3 De Bemensing en van de projectonderdelen 

In het algemeen zullen de projectleiding en de voorzitters van de werkgroepen / themagroe-
pen de bemensing van de projectonderdelen uitwerken. 
 
De bemensing is thans (voor zover als bekend) als volgt voorzien: 
 
Stuurgroep 
• Gedeputeerde Ekkers (portefeuillehouder en voorzitter) 
• Een door GS aan te wijze tweede lid 
• De heer Sietsma (provinciesecretaris, algemeen directeur) 
• De heer Den Uyl (directeur PSD) 
• De heer Kroon (concerncontroller) 
• De heer Poorthuis (adjunct directeur PSD en projectdirecteur) 
• Mevrouw Bekkenkamp (secretaris stuurgroep en projectleider) 
 
Projectgroep 
• Mevrouw Bekkenkamp (projectleider en roulerend voorzitter) 
• Mevrouw Verkerk (projectleider en roulerend voorzitter) 
• De heer de Groot (secretaris en projectbegeleider) 
• De heer Verploegh (PRC, materiedeskundige) 
• De heer Buskes (communicatie / ad hoc) 
• Voorzitters werkgroepen (diverse personen in de tijd wisselend) 
 
Projectbureau 
• De heer De Groot 
• In latere fase wellicht secretariële ondersteuning 
• Juridisch adviseur (ten behoeve van contractering) 
 
Werkgroepen 
• Werkgroep WPC / Programma van Eisen: 

- Mevrouw Melissen (PRC, materiedeskundige en voorzitter) 
- Programma van Eisen specialist (ruimtelijk functioneel) 
- Programma van Eisen specialist (technisch) 
- Inrichtingsspecialist 
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- Specialist archief en registratie (ad hoc) 
- Voorzitters overige werkgroepen (ad hoc) 
- Trekkers themagroepen (ad hoc) 

 
• Werkgroep Anders Werken 

- Voorzitter (vanuit P&O of OinO) 
- Communicatie-adviseur 
- Organisatie-adviseur 
- Projectleider DigiDiv 
- Werkplekspecialist 
- Veranderkundige 

 
• Werkgroep ICT 

- Nader in te vullen (voorzitter) 
- Specialist data, telecommunicatie 
- Specialist elektrotechniek 

 
• Werkgroep Inrichting 

- Nader in te vullen (voorzitter) 
- Specialist facilitaire aspecten 
- Specialist inrichtingsaspecten 

 
• Werkgroep Tijdelijke Huisvesting 

- Nader in te vullen (voorzitter) 
- Specialist facilitaire aspecten 
- Specialist ICT aspecten 
- Verhuiscoördinator 
 

• Werkgroep Commissie Huisvesting OR 
- Voorzitter en leden commissie 

 
 

Themagroepen 
• Groep Duurzaamheid: doel inbreng duurzaamheidaspecten in werkplekconcept / Pro-

gramma van Eisen;  
- De heer Machielse (voorzitter) 
- (Interne en eventueel externe deskundigen) 

 
• Groep Facilitair concept / beheer: doel facilitaire voorzieningen, safety, security in lijn 

brengen met het werkplekconcept en het functioneren in de vervangende nieuwbouw.  
- Nader in te vullen (voorzitter en leden) 
 

• Groep Technisch Beheer: doel: inbrengen uitgangspunten over bouwkundige, elektro-
technische, transportkunde en werktuigbouwkundige aspecten, mede in relatie tot een 
goed technisch beheer. 

- Nader in te vullen (voorzitter en leden) 
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• Groep Multifunctioneel Gebruik Gebouw: doel: verkennen en inbrengen mogelijkheden 
tot multifunctioneel gebruik van gebouw en voorzieningen naast HRM achtige activiteiten 
zoals mogelijkheden van kinderopvang, fitness , et cetera. 

- Nader in te vullen (voorzitter en leden) 
 

• Groep Kunst: doel: (her)plaatsen kunst en visie op kunst in het nieuwe gebouw. 
- Nader in te vullen (voorzitter en leden) 
 

6.4 Projectgebonden financiën  

De projectgebonden financiën betreffen de inzet van medewerkers van de Provincie Utrecht 
en die van externe partijen. Daarnaast zullen er kosten gemaakt worden ten behoeve van 
communicatie. 
Het betreft: 
• Tijdbeslag op medewerkers Provincie: 

- projectleiding, projectbegeleiding; 
- deelnemers werkgroepen en themagroepen. 

• Materiaal. 
• Betrekken externe adviseurs: 

- opstellen projectplan, werkplekconcept, Programma van Eisen; 
- opstellen, begeleiden Europese aanbestedingsprocedure; 
- diverse specialismen Programma van Eisen; 
- juridische ondersteuning ten behoeve van contractvorming. 

 
Een inschatting van de benodigde tijd leidt tot een beslag van circa 30 manjaar over 4,5 jaar 
aan in- en externe capaciteit plus een bedrag aan communicatie-uitingen, materiaal en overi-
ge externe kosten van circa 1% tot 1,5% van de investering in gebouw+inrichting. 
De kosten van de ontwikkelende aannemer zullen in zijn aanbieding, als onderdeel van de in-
vestering, zijn verwerkt. In bijlage 1 (vertrouwelijk) is de uitwerking van de projectgebonden fi-
nanciën opgenomen.  
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Bijlage 1 
 
 

UITWERKING PROJECTGEBONDEN FINANCIËN 
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Activiteit Medewerker Tijdinzet Periode 
Intern    
Projectleiding Duo functie, full time 

Projectbegeleider Projectsecreta-
riaat 
Communicatie 

Samen 1 fte 
0,6 fte 
0,8 fte 
0,1 fte 

4,5 jaar 
4,5 jaar 
3 jaar 
4,5 jaar 

Werkgroepvoorzitters WPC/PvE 
Anders werken 
ICT 
Inrichting 
Cie Huisvesting OR 

0,5 
0,5 
0,2 tot 0,4 
0,2 tot 0,4 
pm 

0,75 jaar 
4,5 jaar 
4,5 jaar 
3 jaar 
pm 

Werkgroepleden (in-
tern) 

In beginsel naast huidige taak   

Tijdelijke huisvesting 1: Verhuizing 2007 
Projectleider wg tijd. huisvesting  
Medewerkers uitvoering 
 
2: Verhuizing in 2010 
Projectleider wg tijd. huisvesting 
Medewerkers uitvoering 

 
1,0 
0,6 + 0,6 
 
 
0,8 
1,0 + 1,0 

 
1,5 jaar 
1,0 jaar 
 
 
0,8 jaar 
0,8 jaar 

Themagroepen Voorzitters  
Leden ad hoc 

pm 
pm 

 

Extern    
Definitiefase Opstellen projectplan, opstellen 

WPC en PvE 
(PRC) Ca. 1,5 manjaar 

 
Definitiefase Begeleiden Europese aanbeste-

dingsselectie 
(deel PRC) 
(deel jurist) 

Ca. 0,2 manjaar 
Ad hoc 

Ontwerp- en   uitvoe-
ringsfase 

Projectmanagement, bemensing 
projectbureau + toezicht op uit-
voering namens opdrachtgever 

Ca. 1,25% tot 
2,25% van 
projectinveste-
ring 

Ca. 5 - 6 manjaar
 

Inrichting, inhuizing projectmanagement 4 fte 6 maand. Ca. 2 manjaar 
Nazorg en verhuisfase Verhuisbedrijf: 

2 x 750 medewerkers verhuizen 
Handleiding gebruik gebouw 

  
€ 600.000 
pm 

Overig Materiaal communicatie: 
- Kick off, website 
- Periodieke voortgangsinformatie 

  
€  30.000 
€ 100.000 
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Bijlage 2 
 
 

GEDETAILLEERDE PROJECTPLANNING 
 



ID Task Name Duration Start Finish

1 DEFINITIEFASE 0 d Mon 3-4-06 Mon 3-4-06

2 OPSTELLEN PROJECTPLAN 116 d Mon 3-4-06 Mon 11-9-06

3 verkennen en interviews 58 d Mon 3-4-06 Wed 21-6-06

4 inventarisatie en plan 24 d Tue 23-5-06 Fri 23-6-06

5 besluitvorming plan 60 d Tue 11-7-06 Mon 2-10-06

6

7 OPSTELLEN UITGANGSPUNTEN 204 d Wed 21-6-06 Mon 2-4-07

8 werplekconcept opstellen 61 d Mon 5-6-06 Mon 28-8-06

9 vragenlijst werkpatroon mw's 11 d Mon 12-6-06 Mon 26-6-06

10 invullen vragenlijst medewerkers 10 d Mon 26-6-06 Fri 7-7-06

11 analyse gegevens vragenlijst 21 d Mon 10-7-06 Mon 7-8-06

12 werkbezoek 1 d Thu 24-8-06 Thu 24-8-06

13 werkplekconcept opstellen 15 d Tue 8-8-06 Mon 28-8-06

14 meningsvorming werkplekconcept 21 d Tue 29-8-06 Tue 26-9-06

15

16 Programma van Eisen opstellen 144 d Tue 20-6-06 Fri 5-1-07

17 inventrisatie informatie PvE 93 d Wed 21-6-06 Fri 27-10-06

18 1ste concept PvE 31 d Fri 27-10-06 Fri 8-12-06

19 defnitieve versie PvE 21 d Fri 8-12-06 Fri 5-1-07

20 besluitvorming PvE 61 d Mon 8-1-07 Mon 2-4-07

21

22 SELECTIE CONTRACTERING OA 0 d Tue 5-12-06 Tue 5-12-06

23 procedure Eur. aanbesteding opstellen 21 d Tue 5-12-06 Tue 2-1-07

24 besluitvorming Europese procedure 60 d Mon 8-1-07 Fri 30-3-07

25 start Eur Aanbesteding 1 d Tue 3-4-07 Tue 3-4-07

26 selectiefase kandidaten 27 d Wed 4-4-07 Thu 10-5-07

27 beoordelen selectie 21 d Fri 11-5-07 Fri 8-6-07

28 besluitvorming selectie 10 d Mon 11-6-07 Fri 22-6-07

29 gunningsfase kandidaten 11 d Mon 23-7-07 Mon 6-8-07

30 beoordeling gunningsfase 15 d Tue 7-8-07 Mon 27-8-07

31 contractering OA 30 d Tue 28-8-07 Mon 8-10-07

32

33 ONTWERP & REALISATIEFASE 0 d Tue 9-10-07 Tue 9-10-07

34 start ONTWERP & REALISATIEFASE 1 d Tue 9-10-07 Tue 9-10-07

35 ontwerp 252 d Tue 9-10-07 Wed 24-9-08

36 realisatie 460 d Thu 25-9-08 Wed 30-6-10

37 oplevering 1 d Thu 1-7-10 Thu 1-7-10

38 inrichting 60 d Fri 2-7-10 Thu 23-9-10

39

40 NAZORG FASE 1 d Fri 2-7-10 Fri 2-7-10

41 INHUIZING 30 d Tue 5-10-10 Mon 15-11-10

42

43 TIJDELIJKE HUISVESTING 785 d Mon 3-12-07 Fri 3-12-10

44 sloop Sterren 70 d Fri 23-5-08 Thu 28-8-08

45 inrichting tijdelijke huisvesting 60 d Wed 19-12-07 Tue 11-3-08

46 verhuizing naar tijdelijke huisvesting 28 d Tue 1-4-08 Thu 8-5-08

47 gebruik tijdelijke huisvesting 750 d Mon 4-2-08 Fri 17-12-10

48 verhuizing naar nieuwe gebouw 21 d Thu 14-10-10 Thu 11-11-10

49 wederoplevering 21 d Fri 19-11-10 Fri 17-12-10

3-4

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5-12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9-10

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan
Qtr 1, 2006 Qtr 3, 2006 Qtr 1, 2007 Qtr 3, 2007 Qtr 1, 2008 Qtr 3, 2008 Qtr 1, 2009 Qtr 3, 2009 Qtr 1, 2010 Qtr 3, 2010 Qtr 1,

Critical

Critical Progress

Task

Task Progress

Baseline

Milestone

External Milestone

Deadline

provincie Utrecht
planing vervangende nieuwbouw Sterren

Page 1 V0107.01.01/HGV/AM
versie projectplan 22 juni 2006

Project: detail planning versie 01 22-06
Date: Fri 30-6-06



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




