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MANAGEMENTSAMENVATTING
Inleiding
Huisvesting is een substantieel onderdeel van de
middelenbegroting van de VRGZ en heeft directe impact op
de kwaliteit van dienstverlening. Om grip te hebben en
houden op de huisvesting is dit Strategisch Plan Vastgoed
(SPV) ontwikkeld.
Kaders
Het plan wordt ontwikkeld binnen de volgende kaders:
▪ Aansluitend op relevante beleidsstukken van de VRGZ
vastgesteld door het AB ;
▪ Binnen bestaande financiële middelen;
▪ Handhaven vastgoedportefeuille vanuit paraatheid.
Aanpak
Om te komen tot het strategisch huisvestingsplan, is een
project opgezet door de afdeling Vastgoed- & Facility
Management met behulp van een externe adviseur Colliers
International. In het proces is gebruik gemaakt van de kennis
van medewerkers binnen de VRGZ-organisatie en
aanvullend bij een aantal gemeenten.
Het Strategisch Plan Vastgoed wordt opgebouwd uit vier
onderdelen met drie niveaus in impact, tijdsspanne en
detailniveau. De opbouw in verschillende niveaus voorkomt
dat korte termijn-wijzigingen op projectniveau gevolgen
hebben voor de lange termijn.

Huisvestingsvisie VRGZ
Het strategisch plan vastgoed heeft als doel om de primaire
bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
Dit betekent dat de ambitie “Wij in verbinding” automatisch
het uitgangspunt is voor de toekomstige huisvesting. Met
input van de eigen organisatie en het intergemeentelijk
overleg zijn de navolgende speerpunten voor huisvesting
gewogen en geordend: Identiteit & herkenbaarheid,
Faciliteren van samenwerking & paraatheid, Effectief,
efficiënt & duurzaam. Deze speerpunten zijn vertaald naar
de huisvestingsvisie VRGZ in drie stappen: organisatie,
mensen en middelen.
Analyse portfolio
Om gedegen afwegingen te maken, is een beoordeling van
de aanwezige panden (=portfolio) uitgevoerd. Om een
beoordeling te vormen is gekeken naar twee relevante
onderdelen voor de Veiligheidsregio. De beoordeling vond
plaats vanuit het perspectief van het primaire proces en
bedrijfsvoering.
Het overwegende deel van de panden scoort goed, ruim
voldoende of voldoende vanuit de perspectieven van het
primaire proces en bedrijfsvoering. Vier panden scoren in de
categorie onvoldoende. Dit zijn de panden in Beek,
Dodewaard en beide panden in Tiel.
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Huisvestingsmodel VRGZ
Het huisvestingmodel van de VRGZ is gericht op het creëren
van een goede balans tussen paraatheid, lokale kennis en
contacten
op
gemeentelijk
niveau
en
uniforme
beleidsontwikkeling en kennisdeling op centraal niveau.
De VRGZ krijgt naast de multipost in Nijmegen als
hoofdlocatie
een
compact
netwerk
van
vier
samenwerklocaties.
Deze
samenwerklocaties
zijn
gezamenlijke werk- en samenwerkpanden in de regio voor
werken, ontmoeten en vergaderen met een omvang van
ongeveer 20 tot 40 werkplekken binnen het bestaande
portfolio. In aanvulling op de samenwerklocaties wordt een
aantal posten aangemerkt als post plus of post overleg.
Werkplekken binnen de VRGZ worden ingericht volgens het
werkplekconcept ‘flexibele werkplek’.
Huisvesting ‘20-’21
Het huisvestingsplan 20-21 geeft de aanpassingen en
middelen weer die nodig zijn om het huisvestingsmodel te
realiseren. Het plan is op pandniveau.
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INLEIDING
De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is een
organisatie
voor
de
meldkamer,
brandweerzorg,
ambulancezorg
en
geneeskundige
hulpverlening,
voorbereiding en coördinatie op het gebied van
rampenbestrijding. De VRGZ bestaat uit de sectoren
brandweerzorg,
ambulancezorg,
crisisbeheersing
en
bedrijfsvoering.
De VRGZ draagt bij aan een veilig Gelderland-Zuid, waarin
rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden
worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede
geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de
VRGZ samen met de 14 gemeenten in de regio, de politie en
andere lokale, regionale en landelijke partijen.
Van de totale lasten, exclusief personele lasten, beslaat
vastgoed 30%. Vastgoed heeft directe impact op de kwaliteit
van dienstverlening. Om grip te hebben en te houden op de
huisvesting is dit Strategisch Plan Vastgoed (SPV)
ontwikkeld. De strategische visie op huisvesting geeft
integrale invulling aan de strategische optimalisatie van de
portefeuille en zorgt voor een kwalitatief goede
ondersteuning van de bedrijfsprocessen van de VRGZ. Het
doel is om toekomstbestendige huisvesting te ontwikkelen
die de strategie van de VRGZ koersvast en
toekomstbestendig kan ondersteunen op basis van
eenduidige normen en standaarden.

De strategische huisvestingsvisie is opgebouwd vanuit de
ondersteunende taken van huisvesting:
•
•

Ondersteunen van de organisatieprocessen;
Ondersteunen van de medewerkers.

De VRGZ kent een huisvestingportefeuille van ca. 36.000
m2, waarvan 95% in eigendom is en 5% huur. Na het
gemeentelijk en regionaal besluit tot overdracht van de
brandweerkazernes in 2013 is de laatste jaren gewerkt aan
uitvoering van deze overdracht en nazorg.
VRGZ heeft haar huisvesting nu op orde, daarom is het nu
tijd om een toekomstbestendige huisvestingsvisie en een
plan te ontwikkelen voor de lange termijn, binnen het
historisch gegroeide portfolio. De VRGZ is daarmee in staat
besluitvorming en sturing te geven gericht op de lange
termijn en toekomstbestendigheid voor ontwikkelingen
waarbij huisvesting een integraal onderdeel van de
organisatie vormt.
Het plan wordt ontwikkeld binnen de volgende kaders:
▪ Aansluitend op relevante beleidsstukken van de VRGZ
vastgesteld door het AB;
▪ Binnen bestaande financiële middelen;
▪ Handhaven vastgoedportefeuille vanuit paraatheid.
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AANPAK
Om te komen tot het strategisch huisvestingsplan, is een
project opgezet door de afdeling Vastgoed- & Facility
Management met behulp van een externe adviseur Colliers
International. Uitgangspunten voor het plan werden gevormd
door de ambitie van de VRGZ , de aard van de dienstlening
en de gewenste manier van werken.
Deze zijn vertaald naar de ideale toekomstige huisvesting
voor de VRGZ. Vervolgens zijn huisvestingsscenario’s
gevormd in de confrontatie tussen de ideale toekomstige
huisvesting en de bestaande huisvesting. De scenario’s
verschillen in aard van de oplossing en tijd van realisatie. De
verschillende scenario’s zijn vervolgens voorgelegd aan de
directie van de VRGZ. De keuze voor één van deze
scenario’s vormt de basis van het huisvestingsplan.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de potentiele
toekomstige situatie, was het noodzakelijk om de huidige
situatie goed in kaart te brengen. Dit is gedaan door middel
van een portfolioanalyse, waarbij de huidige panden
beoordeeld zijn op de gebieden van het primaire proces en
bedrijfsvoering.

In het proces is gebruik gemaakt van de kennis van
medewerkers binnen de VRGZ-organisatie en van een
aantal deelnemende gemeenten. Er heeft consultatie
plaatsgevonden vanuit drie perspectieven; vanuit de
organisatie is een klankbordgroep opgericht met
vertegenwoordiging van alle sectoren van de VRGZ, de
expertise van vastgoed werd ingebracht
door de
expertgroep en het gemeentelijk perspectief in het
intergemeentelijk overleg. Waar de gemeenten geen directe
inspraak op het gebied van de vastgoedstrategie hebben,
zijn zij wel van groot belang vanwege een dubbelrol;
namelijk als algemeen bestuur van de VRGZ aan de ene
kant en als hoofdafnemer van VRGZ-diensten aan de andere
kant.

Huisvestingsvisie VRZG
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AANPAK

regionaal

Strategisch - regionaal niveau
De huisvestingsvisie VRGZ wordt vastgesteld voor een langere
tijdsperiode en is leidend. De huisvestingsvisie vormt het
toetsingskader bij wijzigingen in het portfolio of Huisvestingsmodel
VRGZ. Hierdoor is het mogelijk een robuust en toekomstbestendig
huisvestingsbeleid te voeren.

Tactisch

pand

Tactisch - regionaal niveau
Het huisvestingsmodel VRGZ wordt vastgesteld voor een
middellange termijn. Ontwikkelingen of veranderingen in de
organisatie, medewerkers of huisvesting kunnen zorgen voor een
herziening van het huisvestingsmodel.
Operationeel - pandniveau
De beoordeling van de panden van de VRGZ is een
momentopname. Door veranderingen in de organisatie of
aanpassingen aan de panden, kan de beoordeling per pand
veranderen. De analyse is vastgesteld voor een korte termijn en
wordt tweejaarlijks opnieuw beoordeeld. Het huisvestingsplan 20202021 is vastgesteld voor de korte termijn. Een aanpassing van het
huisvestingsmodel of de analyse van de portfolio kan een nieuw
huisvestingsplan tot gevolg hebben.

Strategisch

regionaal

Het Strategisch Plan Vastgoed is opgebouwd uit vier onderdelen
met drie niveaus in impact, termijn en detailniveau. De opbouw in
verschillende niveaus voorkomt dat korte termijn-wijzigingen op
projectniveau gevolgen hebben voor de lange termijn.

Huisvestingsvisie VRZG
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1.
HUISVESTINGSVISIE
VRGZ
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1. HUISVESTINGSVISIE VRGZ
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft in haar
visiedocument “Wij in verbinding” de ambitie tot 2023
uitgesproken. Hierin wordt de wettelijke taak voor
veiligheidsregio’s gekoppeld aan maatschappelijke en
regionale ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot de volgende
ambitie:
‘Wij zijn dé partner op het gebied van fysieke
veiligheid met oog voor sociale veiligheid. Wij leveren
excellente dienstverlening aan iedereen die woont,
werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en dragen
daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige
leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinders
van veiligheid en staan midden in de samenleving.’

Met input van de organisatie en het intergemeentelijk overleg
zijn huisvestingswaarden gewogen en geordend. De
waarden geven inzicht in de zwaartepunten op het gebied
van huisvesting en leveren onderstaande speerpunten voor
de huisvesting op:
▪
Identiteit & herkenbaarheid
▪
Faciliteren van samenwerking & paraatheid
▪
Effectief, efficiënt & duurzaam
De speerpunten zijn in drie stappen vertaald naar de
huisvestingsvisie VRGZ. De eerste stap is de vertaling naar
de organisatie. Vervolgens is dit doorvertaald naar mensen.
Als laatste stap is de vertaling naar middelen gemaakt.
Samengevat luidt de huisvestingsvisie van de VRGZ:

Het strategisch plan vastgoed heeft als doel om de
primaire bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te kunnen
ondersteunen. Dit betekent dat bovenstaande ambitie
automatisch het uitgangspunt is voor de toekomstige
huisvesting.

‘Onze panden stralen uit wie wij zijn en waar wij voor
staan. Zij ondersteunen onze werkzaamheden en
maken ontmoeten mogelijk. We beheren en
organiseren ons vastgoed volgens de pijlers van
duurzaamheid.‘

De kernconcepten uit de ambitie, hier rechts
weergegeven, vormen de basis om te komen tot
speerpunten voor de huisvestingsvisie VRGZ.
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1. HUISVESTINGSVISIE VRGZ
Speerpunten
Huisvesting
Identiteit &
herkenbaarheid

Faciliteren van
samenwerking &
paraatheid

Effectief, efficiënt
& duurzaam

Ambitie VRGZ
“Wij in Verbinding”
Blauwdruk en
ruimte voor
identiteit in kantine
/huiskamer

Ruimte voor
eigenheid binnen
gezamenlijke
locaties

Balans
zichtbaarheid van
identiteit sectoren
en
veiligheidsregio

Centrale locatie,
samenwerklocaties,
paraatheidswerkplekkken

Werken op centrale
en decentrale
werkplek

Maximalisatie
kennisdeling met
behoud van
lokale kennis

Duurzaamheidsambitie inzichtelijk,
optimaal en
vanzelfsprekend

Ruimte voor
activiteit
gerelateerde
werkplekken binnen
gedeelde panden

Samenwerking
binnen en tussen
sectoren en
ketenpartners

Mensen

Organisatie

Middelen
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Dé partner op het gebied
van fysieke veiligheid
Bijdragen aan veilige
leefomgeving door
uitstekende
dienstverlening
Verbinders van veiligheid
midden in de samenleving
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1. HUISVESTINGSVISIE VRGZ
Identiteit &
herkenbaarheid

Balans zichtbaarheid
en veiligheidsregio

en

identiteit

van

sectoren

Sectoren hebben een eigen identiteit en willen dit zowel
intern als extern uitstralen. De VRGZ heeft een
overkoepelende huisstijl. Huisvesting speelt een rol in de
zichtbaarheid van de veiligheidsregio en identiteit van de
sectoren. Dat gebeurt door de panden de uitstraling te
laten behouden of geven die recht doet aan de sectoren
die in het pand gehuisvest zijn. Zo ontstaat er balans
tussen zichtbaarheid en identiteit van de onderlinge
sectoren en de veiligheidsregio als organisatie.

Met het ontstaan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
vormen de sectoren brandweer, ambulancezorg en
crisisbeheersing samen met afdeling bedrijfsvoering een
organisatie. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de
ambitie om dé partner te zijn op het gebied van fysieke
veiligheid. Sectoren doen dat op eigen terrein waarbij
identiteit en herkenbaarheid belangrijk is.
Ruimte voor eigenheid binnen gezamenlijke locaties
Een deel van de panden van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid biedt huisvesting voor verschillende
sectoren. De sectoren brandweer en ambulancezorg
hebben een sterke behoefte aan ruimte voor eigenheid
binnen gezamenlijke locaties. Voor crisisbeheersing en
bedrijfsvoering geldt dit niet.
Voor de brandweervrijwilligers gaat het om de kantine
waar vrijwilligers samenkomen voor en/of na activiteiten
zoals een uitruk of een oefening. De personeelsvereniging
speelt hier een belangrijke rol en de ruimte is belangrijk
voor
de
binding
van
vrijwilligers.
Voor
de
beroepsbrandweer gaat het om een huiskamer waar zij
kunnen verblijven tijdens de dienst om samen te zijn, te
ontspannen, eten. De ambulancemedewerkers hebben
een huiskamer waar zij verblijven als zij op een
opkomstpost of voorwaardenscheppende locatie zijn. Ze
kunnen in de huiskamer ontspannen.

Dé partner op het gebied
van fysieke veiligheid
Blauwdruk
en
kantine/ huiskamer

ruimte

voor

identiteit

in

De VRGZ ontwikkelt een blauwdruk voor posten. Het
resultaat is een toekomstgericht standaard programma van
eisen voor een post, stalling en terreininrichting.
Posten worden ontwikkeld met de blauwdruk als basis. De
inrichting van kantine en huiskamer wordt niet opgenomen in
de blauwdruk. Vanwege de identiteit en eigenheid wordt de
inrichting door de betreffende medewerkers bepaald.

Deze ruimten worden niet gedeeld met andere sectoren.
Dit zorgt voor eigenheid binnen locaties die gedeeld
worden met verschillende sectoren.
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1. HUISVESTINGSVISIE VRGZ
Faciliteren van
samenwerking &
paraatheid

Maximalisatie kennisdeling met behoud van lokale
kennis
De VRGZ heeft als doel te zorgen voor een slagvaardige
rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg en
ambulancezorg. Steeds meer informatie wordt aan elkaar
gekoppeld. De VRGZ wil binnen het bestaand vastgoed
ontmoeten, samenwerken en delen van kennis binnen de
veiligheidsregio faciliteren.
Daarnaast heeft de VRGZ de opdracht om met
ketenpartners te bekijken waar samenwerking gewenst is.
Dit doen zij op het gebied van fysieke en sociale
veiligheid. Er is behoefte aan intergemeentelijke
samenwerking. Lokale aanwezigheid en behoud van
lokale kennis en contacten draagt bij aan de
dienstverlening.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wil bijdragen aan een
veilige leefomgeving door uitstekende dienstverlening. Het
vastgoed ondersteunt daarbij door
kennisdeling en
samenwerking mogelijk te maken. Daarnaast faciliteert het
vastgoed paraatheid in de regio.

Werken op centrale en decentrale werkplek
Digitalisering zorgt ervoor dat we elkaar al lang niet meer
fysiek hoeven te ontmoeten om kennis uit te wisselen.
Data verstevigt de kennisorganisatie en er kan meer
informatie uitgewisseld worden. Medewerkers kiezen hun
werklocatie op een centrale of decentrale werkplek. De
keuze is afhankelijk van de betreffende werkzaamheden.

Centraal werken faciliteert ontmoetingen,
samenwerken, sociaal contact en
kennisdeling. Collega’s komen naar een
centrale post in de regio.
Collega’s kunnen kiezen voor decentraal
werken als ontmoeten niet noodzakelijk
is, wanneer paraatheid daarom vraagt of
om lokale betrokkenheid en samenwerken met ketenpartners te stimuleren.

Bijdragen aan veilige
leefomgeving door uitstekende
dienstverlening

Centrale locatie, samenwerklocaties, paraatheidswerkplekken
De VRGZ beschikt over 41 locaties en in totaal ca 36.000
m2. Als uitgangspunt is gesteld dat de VRGZ geen panden
afstoot. Het betekent dat de beschikbare oppervlakte meer
dan voldoende is om samenwerking en paraatheid te
faciliteren.
De balans tussen de verschillende manieren van werken en
aanwezigheid in de organisatie wordt vormgegeven door een
centrale locatie, een aantal samenwerklocaties en
paraatheidswerkplekken op elke post van de VRGZ. Met
name de balans van het aantal samenwerklocaties is
belangrijk; te veel samenwerklocaties brengt kennis niet
samen, te weinig beperkt de mogelijkheden tot aanwezigheid
in de regio. De balans is gevonden in het huisvestingsmodel
VRGZ. Dit is beschreven in hoofdstuk 3.

regio’s.
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1. HUISVESTINGSVISIE VRGZ
Effectief, efficiënt
& duurzaam

Samenwerking binnen en tussen sectoren en
ketenpartners
De
sectoren
brandweer,
ambulancezorg
en
crisisbeheersing staan midden in de samenleving.
Daarnaast is de VRGZ onderdeel van een groter geheel
van organisaties die actief zijn
binnen het
veiligheidsdomein. De VRGZ wil haar huisvesting effectief
en efficiënt organiseren om ervoor te zorgen dat de
verbindingen zo goed mogelijk worden ondersteund.

Gemeenten en ketenpartners
• 14 Gemeenten in de regio
• Defensie
• Omgevingsdiensten
• Openbaar ministerie
• Politie
• Provincie
• Rijkswaterstaat
• Waterschap

De VRGZ wil zich als partner in het
veiligheidsdomein stevig positioneren als verbinder.
De hulpverleners staan als geen ander midden in de
samenleving. De huisvesting van de VRGZ wil
verbinding faciliteren en dat effectief organiseren met
efficiënte ruimten.

Ruimte voor activiteit gerelateerde werkplekken
binnen gedeelde panden
De werkplekken binnen de VRGZ worden ingericht
volgens het concept ‘flexibele werkplek’. In panden waar
verschillende sectoren gebruik maken van de
werkplekken zorgt dit concept voor verbinding tussen
medewerkers en bevordert het samenwerking en
integraliteit tussen de sectoren en afdelingen. Een
medewerker kiest een werkplek die past bij zijn
werkzaamheden. In hoofdstuk 3 wordt het concept
‘flexibele werkplek’ toegelicht.
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Verbinders van veiligheid
midden in de samenleving

Duurzaamheidsambitie
inzichtelijk,
optimaal
en
vanzelfsprekend
De VRGZ heeft een duurzaamheidsambitie op het gebied
van vastgoed. Naast wettelijke eisen en regelgeving zijn drie
pijlers benoemd die bijdragen aan duurzaamheid. De pijlers
zijn:
•
Inzichtelijk,
•
Optimaal,
•
Vanzelfsprekend.
De uitwerking van de duurzaamheidsambitie is als apart stuk
opgenomen in de huisvestingsvisie VRGZ.
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INZICHTELIJK

VANZELFSPREKEND

OPTIMAAL

Om te bepalen welke maatregelen genomen
kunnen worden om de duurzaamheid van de
huisvestingsportefeuille te verbeteren, is het
belangrijk inzicht te krijgen in de energieprestatie.
Meten = weten! Een slimme meter gekoppeld aan
software levert automatisch een dagelijkse
registratie van het verbruik van een locatie. Een
tool helpt om inzicht te krijgen in het
energieverbruik en de energiekosten. Binnen de
huisvestings-portefeuille van de VRGZ zijn of
worden alle meters vervangen voor slimme meters
in twee jaar.
Doelstelling
Vanaf 2021 zijn locaties met slimme meters
gekoppeld aan een dashboard. Daarmee
voldoet de VRGZ aan de informatieplicht en
ontstaat inzicht op het gebied van de
energieprestatie.
Vanaf 2023 zijn alle locaties voorzien van
een slimme meter en gekoppeld aan het
dashboard.
Vanaf 2023 benchmarkt de VRGZ het
energiegebruik
binnen
de
eigen
huisvestingsportfolio.

Met behulp van meetgegevens is inzichtelijk waar het
grootste verbruik zit. Vervolgens wordt gekeken naar
de maatregelen om de energieprestatie te
verbeteren.
Om de energieprestatie van een gebouw zo optimaal
mogelijk te maken, is er aandacht voor een pand op
drie onderdelen:
•
Thermische schil (bijv. gevels, raam, kozijnen)
•
Gebouwgebonden installaties (bijv. verwarming, ventilatie, koeling)
•
Verlichting (bijv lampen, schakeling)
Uitganspunten
Optimaal inregelen installaties op basis
type pand, bezetting en gebruiksfunctie.
Duurzaamheidsmaatregelen toepassen
natuurlijke momenten (bijv. vervanging
een installatie)
▪
bij een terugverdientijd < 10
(verschuiving in dotatie MJOP)
en/of
▪
wanneer het effect een verbetering
de energieprestaties is met 10%.
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van

op
van
jaar

van

Bij huisvestingsbeheer, -onderhoud en -projecten
binnen de VRGZ is vanzelfsprekend aandacht voor
duurzaamheid. Op basis van inzicht worden de
optimale maatregelen opgenomen en gerealiseerd.
Daarbij is aandacht voor het gebruik van duurzame
materialen en ontwikkelingen zoals circulariteit,
innovatie en energieneutraal bouwen.

inzichtelijk ⚫ optimaal ⚫ vanzelfsprekend

De VRGZ kent een huisvestingsportefeuille van ca. 36.000 m2, waarvan 95% in eigendom is en 5% huur. De portefeuille kent 41 locaties. De panden worden
beheerd en onderhouden door de afdeling Vastgoed- & Facility Management op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Ook verbouw en
(her)ontwikkeling van vastgoed valt onder verantwoordelijkheid van deze afdeling. Op het gebied van duurzaamheid voldoet de VRGZ aan wettelijke eisen en
regelgeving en heeft zij als ambitie om duurzaamheid van het vastgoed inzichtelijk, optimaal en vanzelfsprekend te organiseren.

DUURZAAMHEID

1. HUISVESTINGSVISIE VRGZ

Naast bouwkundige en technische maatregelen
levert gedrag van gebruikers een belangrijke bijdrage
aan
de
energieprestatie
van
een
pand.
Duurzaamheid is van ons allemaal. Gebruikers
hebben inzicht nodig, dashboardgegevens van de
panden helpt daarbij. Door inzicht worden gebruikers
zich bewust van maatregelen die zij zelf kunnen
nemen. Structureel inzicht draagt bij aan een
vanzelfsprekende houding op het gebied van
duurzaamheid.
Doelstelling
Gebruikers
hebben
inzicht
in
de
energieprestatie van een pand en zijn zich
bewust van de invloed van maatregelen en
gedrag op de prestaties.
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2.
ANALYSE
PORTFOLIO
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2. ANALYSE PORTFOLIO
Portfolio beoordelingscriteria
Eén van de doelen van het Strategisch Plan
Vastgoed is sturing en besluitvorming met
betrekking
tot
huisvesting
te
laten
plaatsvinden als integraal onderdeel bij
ontwikkelingen in de organisatie. Om
gedegen afwegingen te maken, is een
beoordeling van het portfolio uitgevoerd.
Deze beoordeling levert per pand een score
in de vorm van een cijfer (0-10) en geeft
inzicht in de staat van het portfolio en
basisargumentatie
voor
keuzes
op
pandniveau.
Beoordelingscriteria
Om
een
beoordeling
te
vormen
wordt
gekeken naar twee relevante
onderdelen voor de Veiligheidsregio. De
beoordeling vindt plaats vanuit het
perspectief van:
•
•

Primaire proces
Bedrijfsvoering

Primaire proces
De taken van de brandweer bestaan uit risicobeheersing en
incidentbestrijding. Zij rukken uit vanuit lokale posten zodat de
brandweer snel ter plaatse is. Binnen de ambulancezorg staat centraal
dat het ambulanceteam in acute, levensbedreigende situaties zo
spoedig mogelijk ter plaatse van het incident zorg kan verlenen. Posten
in de regio zorgen voor dekkingsgraad. De locatie en functionaliteit van
de panden worden getoetst op verschillende aspecten.

Locatie
• Ligging t.o.v. woonlocaties vrijwilligers (indien relevant)
• Ligging t.o.v. andere posten
• Ligging t.o.v. risico’s in het verzorgingsgebied
• Parkeermogelijkheden
• Infrastructuur aanrijroute vrijwilligers (indien relevant)
• Infrastructuur uitrijroute
Functionaliteiten
• Beperkingen afmetingen, vrije stallingsruimte
• Oefenlocatie op eigen terrein (indien relevant)
De beoordeling van de panden is uitgevoerd door collega’s uit de
betreffende sectoren en bediscussieerd tijdens een sessie van de
expertgroep. Per pand levert dit een eindoordeel in de vorm van een
cijfer (0-10). Deze telt met factor 2 mee in de eindscore.
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Bedrijfsvoering
Aangezien de panden in verschillende tijden gebouwd zijn en een
verschillend onderhoudsbeleid en uitvoeringsniveau hadden in de
jaren voordat de panden eigendom werden van de VRGZ, is een
groot verschil in de bouwkundige en technische staat van de
panden aanwezig. Het huidige Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP)
streeft ernaar om de panden allemaal op niveau 3 van de NEN
2767 (=redelijke staat van onderhoud) te brengen en houden. Hier
is in het MJOP een berekening voor gedaan op basis van geschatte
kosten. Om hiernaast ook een kwalitatieve weergave van de staat
van de panden te geven, is de portfolio gescoord (0-10) op de
volgende aspecten in de context van het huidige gebruik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Functioneel - Terrein
Functioneel - Stalling
Functioneel - Kantoren
Functioneel - Vergader / Instructie / Kantine
Functioneel - Sanitair
Functioneel - Overig
Conditie - Bouwkundig
Conditie - E&W
Exploitatiekosten

De beoordeling van de panden is gedaan door collega’s van
Vastgoed & Facility Management en bediscussieerd tijdens een
sessie van de expertgroep. Het eindcijfer voor de gebruikskwaliteit
vanuit bedrijfsvoering bekeken is gevormd door het gemiddelde te
nemen van alle aspecten en is uitgedrukt in een getal tussen de 010.
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2. ANALYSE PORTFOLIO
Eindbeoordeling panden
De eindbeoordeling van de panden in het portfolio is gevormd
door een gewogen gemiddelde tussen de cijfers voor het
primaire proces en de bedrijfsvoering, waarbij de volgende
formule wordt aangehouden:
𝐸𝑖𝑛𝑑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
2 ∗ 𝐵𝑒𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 + (1 ∗ (𝐵𝑒𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑒𝑙 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖ë𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒))
=
3

De scheiding tussen de drie categorieën is geen harde scheiding. Dit houdt in dat er nuances aangebracht
moeten worden bij de strategievorming omtrent deze panden. Eén van deze nuances is de eventuele
aanwezigheid van kritieke factoren. Sommige panden hebben uitzonderlijk lage scoren op specifieke
onderdelen (zoals bouwkundige staat). Deze kritieke factoren zouden panden gevoelsmatig in een andere
categorie plaatsen. Er is er voor gekozen om deze kritieke factoren niet actief mee te nemen in de
beoordeling, omdat deze in principe al opgenomen zijn in het MJOP en daardoor in het financiële
perspectief opgenomen zijn. Dit betekent dat deze panden alsnog heroverwogen kunnen worden, maar dan
op basis van hun exploitatiekosten en niet op hun functionele prestatie.

Er is voor deze wegingsfactor gekozen om een balans te
creëren waarin duidelijk gemaakt kan worden dat het primaire
proces zwaarder weegt dan de bedrijfsvoering.
Om een plan te maken dat het portfolio van de VRGZ robuust
voor de toekomst maakt, zijn er vier categorieën opgesteld:
goed, ruim voldoende, voldoende en onvoldoende. Hoe de
categorieën verdeeld zijn en hoeveel panden in welke categorie
vallen, is te zien in de onderstaande tabel:
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2. ANALYSE PORTFOLIO
Financiële beoordeling
De financiële beoordeling van de panden is sterk verschillend
door de historische ontstaansgeschiedenis. De panden
verschillen in omvang, opzet en leeftijd. Om een vergelijk te
kunnen maken, zijn de exploitatiekosten weergegeven als
gemiddelde per m2.

Nijmegen - Nwe.…

Tiel - Blomboogerd 10 10

Rumpt - Boutensteinseweg 4a

Beuningen - Elsenpas 11

Gemiddelde exploitatiekosten

Groesbeek - Industrieweg 4

Groesbeek - Industrieweg 9

Overasselt - Kasteelsestraat 3

Malden - Ambachtsweg 9

Wijchen - Bronckhorstlaan 5

Nijmegen - Nwe.…

Nijmegen - Spoorstraat 31

Nijmegen - Proff. Bellefroidstraat…

Tiel - Teisterbantlaan 1c

Opheusden - Hamsestraat 24

Ochten - Cuneraweg 4

Dodewaard - Dalwagen…

Kesteren - Vincent van…

Exploitatiekosten per m2

Dodewaard - Oranjelaan 1b

Beek - Nieuwe Rijksweg 1

Millingen - Heerbaan 65

Maasbommel - Kapelstraat 21a

Dreumel - Margrietstraat 12b

Beneden-Leeuwen - van…

Druten - van Heemstraweg 52a

Beuningen - Van Heemstraweg 95

Maurik - Homoetsestraat 12

Lienden - Verbrughweg 2

Buren - Graafschapsstraat 3

Gezonde bandbreedte

Culemborg - Triosingel 34

Beusinchem - Speulmanweg 2

Waardenburg - Steenweg 20

Varik - Achterstraat 1d

Herwijnen - Graaf Reinaldweg 2b

Asperen - Heukelumseweg 6c

Geldermalsen - Rijksstraatweg 62
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Beesd - Veerweg 5

Panden in Culemborg, Groesbeek (Industrieweg 4) en
Waardenburg zijn huurlocaties, de VRGZ heeft weinig invloed
op de exploitatiekosten.

Zaltbommel - Steenweg 81 81

Een pand dat boven de gezonde bandbreedte scoort, krijgt in
de beoordeling bedrijfsvoering een lagere waardering, een
pand dat lager dan de gezonde bandbreedte scoort, krijgt in
de beoordeling bedrijfsvoering extra waardering.

Nederhemert-Noord -…

Gameren - Middelkampseweg 4

Brakel - Molenkampsweg 9

Hedel - Uithovensestraat 52

De gemiddelde exploitatiekosten per m2 zijn € 122.
De standaardafwijking is € 52. Door de standaardafwijking
toe te passen ontstaat een gezonde bandbreedte. Deze is
zichtbaar in de weergegeven tabel. Hier is zichtbaar welke
panden hoger of lager dan de gezonde bandbreedte scoren.

€ 350
€ 300
€ 250
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50
€0

Kerkdriel - Steenbeemdstraat 11

Exploitatiekosten
De totale exploitatiekosten bestaan uit:
• Exploitatiekosten op jaarbasis
• Storting MJOP gebaseerd op het gemiddelde van ‘19-’28
• Afschrijving op jaarbasis

Exploitatie kosten per m2

2. ANALYSE PORTFOLIO
Pandbeoordelingen
Het overwegende deel van de portfolio scoort Goed of Voldoende vanuit
de perspectieven van het primaire proces en bedrijfsvoering.
Vier panden scoren in de categorie Onvoldoende. Dit zijn de panden in
Beek, Dodewaard en beide panden in Tiel. De locatie in Dodewaard
wordt op dit moment al vervangen, waarvan de nieuwe locatie een ruime
voldoende op zowel de operatie als het beheer zal scoren. De andere
locaties zullen hierna toegelicht worden. Naast deze vier panden staat de
kantoorlocatie in Groesbeek (Industrieweg 4) in deze categorie. Dit is
een huurpand met hoge huurkosten en een onvoldoende score voor
bedrijfsvoering.
! De portfoliobeoordeling is een momentopname. De beoordeling kan
veranderen als er bijvoorbeeld andere eisen aan de operatie worden gesteld, er
een veranderende populatie vrijwilligers aantreed of investeringen gedaan
worden. De portfoliobeoordeling staat in een dynamisch portfolio-dashboard
VRGZ en wordt tweejaarlijks bijgewerkt.

Goed
Plaats

Kerkdriel - Steenbeemdstraat 11
Overasselt - Kasteelsestraat 3
Asperen - Heukelumseweg 6c
Zaltbommel - Steenweg 81 81
Geldermalsen - Rijksstraatweg 62
Dreumel - Margrietstraat 12b

Primair
proces

Bedrijfsvoering

Eindbeoordeling

9
8,5
9
8
8
9

9,1 9,0
9,5 8,8
8,1 8,7
9,3 8,4
8,8 8,3
6,8 8,3

Ochten - Cuneraweg 4
Nijmegen - Spoorstraat 31

8
8

8,5 8,2
8,5 8,2

Beneden-Leeuwen - van Heemstraweg
64c
Herwijnen - Graaf Reinaldweg 2b
Brakel - Molenkampsweg 9
Hedel - Uithovensestraat 52
Beusinchem - Speulmanweg 2

9
8
8
8
8

6,5 8,2
8,4 8,1
8,3 8,1
8,1 8,0
8,1 8,0

Voldoende
Plaats

Opheusden - Hamsestraat 24
Varik - Achterstraat 1d
Maurik – Homoetstraat 12
Kesteren - Vincent van Goghstraat 20
Lienden – Verbrughweg 2
Beuningen - Van Heemstraweg 95
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Primair
proces

7
7
8
5
6,5
6

Bedrijfsvoering

Eindbeoordeling

6,8 6,9
6,6 6,9
5,9 6,5
8,3 6,1
4,9 6,0
5,9 6,0

Ruim voldoende
Plaats

Gameren - Middelkampseweg 4
Druten - van Heemstraweg 52a
Kesteren - Vincent van Goghstraat 18
Malden – Ambachtsweg 9
Nijmegen - Nwe. Dukenburgseweg 25
Waardenburg - Steenweg 20
Maasbommel - Kapelstraat 21a
Wijchen - Bronckhorstlaan 5
Beuningen - Elsenpas 11
Beesd - Veerweg 5
Groesbeek - Industrieweg 9
Rumpt - Boutensteinseweg 4a
Nederhemert-Noord Nijverheidstraat 1
Buren - Graafschapsstraat 3
Culemborg - Triosingel 34
Nijmegen - Nwe. Dukenburgseweg 23
Nijmegen - Prof. Bellefroidstraat 11
Millingen – Heerbaan 65

Primair Bedrijfsproces voering

Eindbeoordeling

8
8
8
8
7
9
8
7
8
8
8
7

7,5 7,8
7,4 7,8
7,4 7,8
7,3 7,8
8,8 7,6
4,7 7,6
6,6 7,5
8,6 7,5
6,6 7,5
6,5 7,5
6,4 7,5
8,3 7,4

8
7
7
8
7
7

6,1 7,4
7,9 7,3
7,8 7,3
5,5 7,2
7,4 7,1
7,3 7,1

Onvoldoende
Plaats

Primair
proces

BedrijfsEindvoering beoordeling

Dodewaard - Oranjelaan 1b
Tiel - Blomboogerd 10 10
Tiel - Teisterbantlaan 1c
Beek - Nieuwe Rijksweg 1

5
5
4
4

7,1 5,7
6,9 5,6
7,6 5,2
7,1 5,0

Groesbeek - Industrieweg 4

5

0,0 3,3
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Brandweerkazerne, Teisterbantlaan te Tiel
Een paraatheidanalyse voor de kazerne is onlangs afgerond en
alternatieven worden nu uitgewerkt. De kantoorfunctie in de
brandweerkazerne lijkt op het eerste (functionele) oogpunt in orde, echter
door
een
zeer
gebrekkige
klimaatinstallatie
(ventilatie
en
temperatuurbeheersing), biedt dit pand weinig perspectief voor de
toekomst. Er is een flinke investering nodig om dit pand robuust te maken,
waarbij de slechte scores op het gebied van het primaire proces de vraag
oproept of dit een verstandige beslissing zou zijn.
Ambulancepost, Blomboogerd te Tiel
De VRGZ doet onderzoek naar hervestiging van de ambulancepost, met
mogelijk ruimte om extra organisatieonderdelen te huisvesten, zoals de
brandweer.

Conclusie
•
•

Ligging en gebouw brandweerkazerne onvoldoende
Borgen van paraatheid blijft een uitdaging.

•
•

Gebouw ambulancepost onvoldoende
Onderzoek gedaan naar een hervestiging van de
ambulancepost

•
•
•

Een ongunstige ligging ten opzichte van vrijwilligers en
verzorgingsgebied
Pand met gedeeld gebruik, in gesprek met de gemeente
over de toekomst van de kazerne
Realisatie nieuwe post Dodewaard is in ontwikkeling

Brandweerkazerne
met
voorwaardenscheppende
ambulancepost, Nieuwe Rijksweg te Beek
Het pand in Beek heeft een ongunstige ligging ten opzichte
van vrijwilligers en verzorgingsgebied. Daarbij komt dat het
pand deels in eigendom is met een VVE-constructie met de
gemeente Berg en Dal.
Brandweerkazerne Dodewaard
In 2017 is gestart met het voorbereiden en ontwikkelen van
een nieuwe brandweerkzerne in Dodewaard. Realisatie en
verwachtte oplevering van de post is in 2021
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Post Varik, Achterstraat 1d
Bouwjaar 1981, economische levensduur eindigt 2021
Het pand is bouwkundig in slechte staat en voldoet niet aan wetgeving op het
gebied van brandwerendheid. De storting in het MJOP is boven gemiddeld.
Post Lienden, Verbrughweg 2
Bouwjaar 1973, economische levensduur geëindigd
Het pand is verouderd en functioneel onvoldoende. Onder andere schoonwerken,
sanitaire voorzieningen en afmetingen remise zijn onvoldoende. De storting MJOP
is ver boven gemiddeld.
Post Maurik, Hoemoetstraat 12
Bouwjaar 1960, verbouwing 1995
De remise van het pand is bouwkundig in slechte staat. Er zijn hoge investeringen
nodig de komende jaren. De storting in het MJOP is ver boven gemiddeld.

Conclusie
•

•

•
•

Posten in Varik en Lienden zijn aan het einde van
economische levensduur. De panden worden
opgenomen in vervangingsplan en de komende jaren
vervangen.
De post Maurik zal de komende jaren veel
investeringen nodig hebben en is bouwkundig niet in
goede staat. Het pand wordt opgenomen in een
vervangingsplan.
De ambulancepost Kesteren voegt samen met
ambulancepost Tiel bij realisatie nieuwbouw Tiel.
De posten Beuningen en Opheusden voldoen en de
analyse geeft geen aanleiding voor vervanging.

Ambulancepost Kesteren, Vincent van Goghstraat 20
Bouwjaar 1983, economische levensduur eindigt 2028.
Het pand in Kesteren bestaat uit een deel voor brandweer en een deel voor
ambulancezorg. Het deel voor ambulancezorg voldoet niet. De ambulancezorg
Kesteren voegt samen met Tiel bij realisatie nieuwbouw ambulancepost Tiel.
Post Beuningen, Van Heemstraweg 95
Bouwjaar 1985
Vloer is reeds vervangen, waardoor de bouwkundige staat voorlopig voldoende is.
Post Opheusden, Hamsestraat 24
Bouwjaar 1996
De ligging van de post is op het gebeid van infrastructuur niet gunstig. De post
bevat geen oefenmogelijkheden op eigen terrein. De bouwkundige staat is
voldoende en de storting MJOP ligt gemiddeld.
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3.
HUISVESTINGSMODEL
VRGZ
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3. HUISVESTINGSMODEL VRGZ
Faciliteren van samenwerking & paraatheid
In de huisvestingsvisie van de VRGZ is het faciliteren van
samenwerking en paraatheid als speerpunt benoemd.
Veiligheidsregio’s
zijn
de
laatste
jaren
steeds
kennisintensiever geworden en besteden meer aandacht aan
preventie, veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van de
burger. De organisatie wil kennisdeling, samenwerken en
ontmoeten maximaal faciliteren.
Paraatheid en behoud van lokale kennis is nodig voor de
uitvoering van het primaire proces en verbinding met lokale
ketenpartners. Een piketfunctionaris moet aanwezig zijn in
een bepaald deel van de regio en daar zijn werkzaamheden
kunnen uitvoeren.
Effectieve organisatie & efficiënte ruimten
In het huidige portfolio is een overschot aan werkplekken. De
overmaat in de panden faciliteert meer werkplekken dan de
Veiligheidsregio nodig heeft. Hierdoor versnippert de
organisatie en wordt samenwerking niet optimaal
gefaciliteerd. Bovendien is het niet passend bij het speerpunt
efficiënt en effectief omgaan met middelen.

Huisvestingsmodel
Het huisvestingsmodel van de VRGZ is gericht op het
creëren van goede balans tussen paraatheid, lokale kennis
en contacten op gemeentelijk niveau en uniforme
beleidsontwikkeling en kennisdeling op centraal niveau.
Dit betekent dat de VRGZ naast de multipost in Nijmegen
als hoofdlocatie een compact netwerk krijgt van vier
samenwerklocaties.
Deze
samenwerklocaties
zijn
gezamenlijke werk- en samenwerklocaties in de regio voor
werken, ontmoeten en vergaderen met een omvang van
ongeveer 20 tot 40 werkplekken binnen het bestaande
portfolio. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een deel
van de tijd lokaal te werken dicht bij de burger en
gemeenten in de regio en een deel van de tijd centraal op
de hoofdlocatie van de veiligheidsregio.

Door formele samenwerklocaties te creëren kan de
overmaat aan decentrale werkplekken op de andere
kazernes worden beperkt en wordt versnippering van de
huisvesting van het kantoorpersoneel van de organisatie
voorkomen. Op elke kazerne blijven minimaal één, maar bij
voorkeur twee kantoorwerkplekken beschikbaar voor
vrijwilligers en om een goede werkplek te bieden aan
medewerkers die de paraatheid op een locatie op peil
houden. Een aantal posten wordt geoormerkt als post
plus. Dit zijn locaties waar meer medewerkers werken
vanuit paraatheid. Op deze locaties zijn meer werkplekken.
Hier zijn geen vergaderfaciliteiten, samenwerken en
ontmoeten doet men op de samenwerklocatie.
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Opbouw huisvestingsmodel VRGZ:

Multipost

De hoofdlocatie van de VRGZ.
Thuisbasis van bestuur en centrale
bedrijfsvoering.

Samenwerk
locatie

Locaties in de regio voor werken,
ontmoeten en vergaderen. Omvang
van 20 tot 40 werkplekken met
verschillende type werkplekken.

Post

Post plus

Post overleg

Posten hebben beschikbaarheid over
minimaal één maar idealiter twee
paraatheidswerkplekken.
Posten met 4 tot 6 werkplekken.
Meer werkplekken dan de reguliere
posten, aanvullende plekken aan de
samenwerklocaties. Geen
vergaderlocatie.

Posten zijn geschikt om overleg voor
20+ personen te faciliteren.
Werkplekken zijn conform een post.

3. HUISVESTINGSMODEL VRGZ
Voorwaarden samenwerklocatie
Om tot de juiste selectie van samenwerklocaties te
komen zijn de volgende voorwaarden gehanteerd:
•
•
•
•

Juiste locaties en spreiding binnen de regio
Eigendomspand VRGZ
Voldoende ruimte voor werkplekken en bijhorende
faciliteiten binnen bestaande vastgoed
Goede bereikbaarheid per auto en OV

In het intergemeentelijk overleg is de voorkeur
uitgesproken voor goede spreiding in het gebied, met het
streven om deze te realiseren met zo min mogelijk
locaties. In eerste instantie is er een longlist
samengesteld
die
is
teruggebracht
tot
vier
samenwerklocaties.
Voor de gekozen samenwerklocaties wordt rekening
gehouden met ongeveer 90 te realiseren werkplekken.
Dit zou voldoende moeten zijn om de behoefte op te
vangen en wat flexibiliteit over te houden.

Keuze samenwerklocaties

Voorwaarde post plus

• Geldermalsen
Goede locatie en voldoende ruimte voor realiseren
samenwerklocatie zonder substantiële additionele
investeringen in het pand.

In aanvulling op de samenwerklocaties wordt een aantal
posten aangemerkt als post plus. Daarvoor worden de
volgende voorwaarden gehanteerd:

• Lent
Goede locatie voor samenwerking met de oostelijke
veiligheidsregio’s, goede vergaderlocatie die reistijd
naar de binnenstad van Nijmegen voorkomt en goede
voorzieningen om zonder substantiële additionele
investeringen een goede samenwerklocatie te creëren.
•Tiel
Goede locatie centraal in de regio, goede plek voor
efficiënte
samenwerking
met
de
ODR,
de
samenwerklocatie levert een bijdrage aan het borgen
van de paraatheid.
! Momenteel zijn de kazerne en ambulancepost niet geschikt
voor een samenwerklocatie. In de ontwikkelingen van beide
locaties wordt rekening gehouden met mogelijkheden voor
een samenwerklocatie.

• Wijchen
Goede locatie en goede voorzieningen om zonder
substantiële additionele investeringen in het pand een
goede samenwerklocatie te creëren.
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•
•

Noodzaak paraatheid
Kennis verzorgingsgebied

Voorwaarde post overleg
Een aantal posten heeft goede overlegmogelijkheden
dat beschikbaar is voor overleggen binnen de VRGZ en
overleggen met/door ketenpartners. Een post overleg
voldoet aan de volgende voorwaarden:
•
•
•

Geschikt voor overleg 20 personen
Voldoende parkeermogelijkheden
Vergaderruimte is te reserveren

3. HUISVESTINGSMODEL VRGZ
Het huisvestingsmodel is gedeeltelijk een formalisering van
een werkwijze, die in de praktijk al plaatsvindt. Winst is dat
door een duidelijke keuze te maken voor vier
samenwerklocaties de overmaat in werkplekken op andere
kazernes wordt afgebouwd. Daarnaast zorgt de formalisering
van deze werkwijze per bedrijfsonderdeel voor een heldere
afspraak over centraal versus lokaal werken.
Voordelen huisvestingsmodel:
•

Faciliteren van lokale zichtbaarheid
beleidsvorming en kennisdeling

•

Versterken van samenwerking binnen de regio door
enkele duidelijke samenwerkplekken te creëren

•

Efficiënte inzet van middelen, overmaat aan werkplekken
op kazernes die niet gebruikt worden centraliseren op de
samenwerklocaties

en

centrale

Huisvestingsmodel VRGZ
Werkplekken in de regio zijn beschikbaar voor medewerkers
en vrijwilligers in het kader van het optimaliseren van de
paraatheid. Ketenpartners en gemeenten kunnen gebruik
maken van de werkplekken en aanwezige faciliteiten in de
regio. De VRGZ zet niet in op onderhuur aan derden. De
overmaat aan beschikbare vierkante meters is kleinschalig,
de gebouwen zijn niet gecompartimenteerd en de VRGZ
streeft naar herkenbare identiteit.

1 multipost

Nijmegen

4 samenwerklocaties Geldermalsen, Lent, Wijchen, Tiel
3 posten plus

Druten, Groesbeek, Zaltbommel

4 posten overleg

Beneden-Leeuwen, Kerkdriel, Ochten, Overasselt

29 posten

STRATEGISCH PLAN VASTGOED Veiligheidsregio Gelderland-Zuid – mei 2020

3. HUISVESTINGSMODEL VRGZ
Werkplekconcept
Werkplekken binnen de VRGZ worden ingericht volgens
het werkplekconcept ‘flexibele werkplek’.
Doelstelling flexibele werkplekken
• Meer verbinding tussen de medewerkers, om de
samenwerking en integraliteit tussen de sectoren en
afdelingen te bevorderen.
• Activiteitgerichte werkplekken realiseren.
• Optimalisatie gebruik m².
• Toekomstbestendige huisvesting.
• Een werkplekconcept dat bijdraagt aan het
werkplezier van medewerkers.
Uitgangspunten flexibele werkplek
• Medewerker kiest werkplek
• Flexfactor 70%-80%
• Visitekaartje van VRGZ
• Geen interne verhuisbewegingen
• Binnen bestaande muren
• Huisregels
ICT
• Voorzieningen
werkplek:
dockingstation,
2
beeldschermen, toetsenbord, muis.
• Beperkte werkplekken uitgevoerd met thin client en/of
vaste telefonie.

Arbowetgeving
• Kantoormeubilair is ergonomisch verantwoord, de
gebruikte apparatuur op de werkplek voldoet aan
veiligheids- en gezondheidsnormen.
• Minimale afmeting werkplek: 4 m2 per werknemer, 1 m2
voor plat beeldscherm, 1 m2 voor lees- en schrijfwerk.
• Werkplekomstandigheden (klimaat, verlichting,
zonwering, etc.).
• Voldoen aan wettelijk gestelde eisen van een
kantoorpand volgens Arbowetgeving en bouwbesluit.
Inrichting
• Activiteitgerelateerd werken: aan de hand van je
werkzaamheden bepaal je de werkplek. Bijvoorbeeld op
een standaard flexwerkplek, in
een stilteruimte,
overlegruimte of bij een aanlandwerkplek.
• Standaard flexwerkplek: bureau 160x80 cm, in hoogte
verstelbaar met handslinger, bureaustoel instelbaar.
• Zit-sta werkplekken: 1 van de 8, elektrisch in hoogte
verstelbaar.
• Akoestiek: Toepassing geluidswerend materiaal,
voldoende ruimte per bureauopstelling, aankleding.
• Overlegruimten: afhankelijk van de mogelijkheden op
locatie worden grote en kleine overlegruimten
gecreëerd.
• Opslagruimte: locker voor persoonlijke spullen,
kastruimte (niet afgesloten) voor 60 cm legplank.
• Kantoorartikelen: Grijpvoorraadkast met standaard
kantoorartikelen.
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4.
HUISVESTINGSPLAN
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4. HUISVESTINGSPLAN ‘20-’21
Het huisvestingsplan 2020-2021 maakt de aanpassingen en financiële middelen duidelijk, die nodig zijn om het huisvestingsmodel te realiseren. Het plan is op pandniveau.

Financiële middelen
De kosten voor realiseren huisvestingsmodel zijn beperkt.
De aanpassingen van multipost, posten, posten plus en
posten overleg worden uit de lopende exploitatie
gefinancierd. De aanpassingen van samenwerklocaties
worden uitgewerkt en opgenomen in de begroting 2021.
Multipost - De hoofdlocatie van de VRGZ.
Thuisbasis
van
bestuur
en
centrale
bedrijfsvoering.
De multipost is ingericht volgens het werkplekconcept van de
VRGZ. Het werkplekconcept is geëvalueerd en heeft een
aantal verbeteringen opgeleverd. De bezetting en benutting
van werkplekken is niet overal volgens de norm.

2020
2021

Multipost
Doorvoeren verbeteringen
Werkplekken herverdelen o.b.v. bezetting

Samenwerklocaties - Gezamenlijke samenwerklocaties
in
de
regio
voor
werken,
ontmoeten en vergaderen. Omvang van 20 tot 40
werkplekken met verschillende type werkplekken.
Om te bepalen hoeveel werkplekken gefaciliteerd worden,
inventariseren we de behoefte per locatie.
Om de locaties in gebruik te nemen als samenwerklocaties,
is een aantal aanpassingen nodig. Door uitvoering van een
quick-scan van de panden zijn de belangrijkste punten in
beeld gebracht en een kostenindicatie afgegeven. De
aanpassingen zijn gericht op:
• Herindeling ruimten
• Aanpassing/uitbreiding 230V installaties
• Aanpassing/uitbreiding data-installaties
• Aanpassing/uitbreiding ventilatie
• Aanpassing/uitbreiding klimaatinstallatie
• Vervanging werkplekken
• Nieuwe werkplekken
• Uitbreiding koffievoorziening
• Aanpassing akoestiek

2020
2020

Samenwerklocaties
Voorbereiding en inventariseren behoefte
Aanpassing en realisatie samenwerklocaties
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Post plus - Posten met 4 tot 6 werkplekken. Meer
werkplekken dan de reguliere posten, aanvullende
plekken aan de samenwerklocaties.
Om de locaties in gebruik te nemen als post plus, zijn minimale
aanpassingen nodig. Aanpassingen zijn gericht op:
• Aantal werkplekken aanpassen aan 4 tot 6 werkplekken
Post - Posten hebben beschikbaarheid over minimaal
één maar idealiter twee paraatheidswerkplekken.
Om de locaties in gebruik te nemen als post, zijn minimale
aanpassingen nodig. Aanpassingen zijn gericht op:
• Vervanging werkplekken
• Aantal werkplekken aanpassen aan 1 of 2 werkplekken
Post overleg - Posten zijn geschikt om overleg voor
20+ personen te faciliteren. Werkplekken conform post.
Om de locaties in gebruik te nemen als post overleg, zijn
minimale aanpassingen nodig. Aanpassingen zijn gericht op:
• Inzichtelijk maken vergaderfaciliteiten
• Aantal werkplekken aanpassen aan 1 of 2 werkplekken

2020
2021/2022

Post, post plus en post overleg
Aanpassen aantal werkplekken
Aanpassen afwijkende posten na realisatie
samenwerklocaties
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* Het aantal werkplekken op de Multipost en samenwerklocaties is vanwege COVID-19 aangepast om op veilige afstand te kunnen werken. Na opheffing van de maatregelen
kan het aantal werkplekken uitgebreid worden. Dit wordt afgestemd op bezetting en behoefte per locatie.
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