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01  INLEIDING 

01.01 Algemeen 

Voorafgaand aan de ontwerpuitgangspunten, wordt eerst een doorkijk gegeven op de oorsprong van de 

geclusterde voorziening. Vanuit welke gedachte is de geclusterde voorziening ontstaan, welke partijen 

gaan er zorg en opvang bieden? Wat is de zorgvisie van deze partijen en wat is hun visie op de 

samenwerking binnen de geclusterde zorgvoorziening?  

 

Vervolgens worden de aan de geclusterde voorziening gestelde ontwerpuitgangspunten behandeld in de 

hieronder aangegeven volgorde: 

− algemeen; 

− functioneel en ruimtelijk; 

− bouwkundige eisen; 

− bouwfysische eisen; 

− installatietechnische eisen; 

− inrichting. 

01.02 Geclusterde voorziening 

In deze paragraaf wordt informatie verstrekt over de geclusterde voorziening. Binnen welke kaders is 

het idee van de geclusterde voorziening tot stand gekomen en welke organisaties bieden de zorg en 

opvang aan de cliënten. 

01.03 Algemene uitgangspunten 

Onder de algemene uitgangspunten worden de belangrijkste doelstellingen waaraan het project dient te 

voldoen, geformuleerd. Naast de uitgangspunten met betrekking tot huisvesting worden onder andere 

de gewenste verschijningsvorm en de relaties van het project met de omgeving aangegeven. 

01.04 Functionele en ruimtelijke uitgangspunten 

De functionele uitgangspunten en de ruimtebehoefte worden aangegeven in relatie tot de organisaties 

van zowel Tactus verslavingszorg als het Leger des Heils. Conform het raadsbesluit dient ook de 

centrale toegang van de GGD in de geclusterde voorziening te worden ondergebracht. Gedurende het 

traject om te komen tot een gedragen programma van eisen, is echter in onderling overleg besloten dat 

de centrale toegang van de GGD niet in de geclusterde voorziening wordt ondergebracht. 

 

Naast de specifieke ruimtebehoefte voor de zorginstellingen, worden de functionele uitgangspunten en 

ruimtebehoefte ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimten en algemene voorzieningen 

aangegeven. 

 

De kwalitatieve aspecten, die als onderdeel van de functionele eisen aan de ruimte worden gesteld, 

worden eveneens in relatie gebracht met de daaruit voortvloeiende bouwkundige, bouwfysische en 

installatietechnische uitgangspunten. 
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01.05 Bouwkundige uitgangspunten 

Onder de bouwkundige uitgangspunten worden de bouwkundige aspecten van het totale project 

behandeld, in relatie tot de functionele eisen en de daarbij behorende kwalitatieve aspecten. Basis is 

het Bouwbesluit. Daar waar aanvullend op het Bouwbesluit andere eisen worden gesteld, zijn deze hier 

omschreven. 

01.06 Bouwfysische uitgangspunten 

De bouwfysische uitgangspunten worden op basis van functionele eisen en de daarbij behorende 

kwalitatieve aspecten geformuleerd. Ook hier is het Bouwbesluit de basis. Afwijkende eisen zijn 

omschreven. 

01.07 Installatietechnische uitgangspunten 

De installatietechnische uitgangspunten, onderverdeeld in elektrotechnische zaken en 

werktuigbouwkundige zaken, worden eveneens op basis van functionele eisen en de daarbij behorende 

kwalitatieve aspecten geformuleerd.  

Hierbij worden de te leveren prestaties en de omvang van de verschillende installaties aangegeven. 

Voor een aantal onderwerpen is omschreven binnen welke kaders de installatieadviseur nader 

onderzoek dient te verrichten en vervolgens advies dient uit te brengen inzake de toe te passen 

installatie. 

01.08 Inrichting 

Hierbij wordt de benodigde afstemming tussen het ontwerp en de gebouwinrichting aangegeven.  

De losse inrichting (inventaris) valt buiten de scope van dit programma van eisen. Uitgangspunt is dat 

de losse inrichting door de instellingen zelf wordt geregeld c.q. bekostigd. 
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02  GECLUSTERDE VOORZIENING 

02.01 Aanleiding project 

 ‘Zwolle is een sterke stad. Het gaat goed in en met de stad. Velen voelen zich verbonden met Zwolle, 

dat worden er de komende jaren steeds meer. De meeste inwoners plukken de vruchten van de 

vooruitgang. Dat geldt gelukkig ook voor de meest kwetsbaren. Daarmee is niet de verwachting dat de 

zorg voor hen overbodig wordt. Een groot deel van de vooruitgang zit juist in de sterk verbeterde 

mogelijkheden voor intensieve, langdurige zorg aan deze groep. In het verlengde van de verbeterde 

zorg is een langzaam teruglopend gebruik van basale en laagdrempelige opvang in de stad 

geconstateerd. De gemiddelde bezettingscijfers van de Herberg, het Nel Banninkhuis en de 

nachtopvang Pannenkoekendijk vertonen een geleidelijk dalende lijn. Tot slot is ook de vermindering 

van de overlast van dak- en thuislozen een teken dat het met de meesten van hen steeds beter gaat.’1 

 

Gemeente Zwolle heeft het initiatief genomen om op locatie Burgemeester Roelenweg Oost een 

geclusterde voorziening met verschillende sociaal-maatschappelijke functies te ontwikkelen. In haar 

beleid, vastgelegd in Stedelijk Kompas Zwolle, heeft zij hiertoe ruimte en mogelijkheden geboden. 

 

In de geclusterde voorziening wordt door het Leger des Heils en Tactus Verslavingszorg, zorg en 

opvang aan verslaafden en daklozen van gemeente Zwolle geboden. 

02.02 Gemeente Zwolle 

In een sterke stad is ook ruimte voor zwakke mensen. Met dit motto heeft het college zich in 2006 

ingezet voor een ambitieus programma om de zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren.  

02.02.01 Stedelijk Kompas Zwolle 

In mei 2006 is het college gestart met een traject om te komen tot een Stedelijk Kompas Zwolle, een 

plan van aanpak van maatschappelijke opvang, samen met het Rijk. 

 

In het Stedelijk Kompas Zwolle van 13 februari 2007 stelt gemeente Zwolle dat: “De maatschappelijke 

opvang weer een tijdelijk vangnet moet worden en de aanpak dient te worden geïntensiveerd. Een 

persoonsgerichte, menselijke benadering dient centraal te staan […] Met het Stedelijk Kompas ziet de 

gemeente Zwolle goede mogelijkheden voor het bieden van de benodigde intensieve zorg”.  

 

Met het Stedelijk Kompas wil gemeente Zwolle: “uiteindelijk komen tot een persoonsgerichte 

benadering van de dak- en thuislozen in de gehele regio. […] Voorwaarde om tot deze aanpak te 

kunnen komen is een goede samenwerking tussen alle partners”. 

 

                                                 

 
1 B r on:  b l ad  2  Raad sbes l u i t  maar t  2008 
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De aanpak van het Stedelijk Kompas Zwolle kenmerkt zich door: “een persoonsgerichte benadering met 

behulp van individuele trajectplannen en aan de individu gekoppelde hulpverleners bij instellingen. 

Verder zet de Gemeente Zwolle in op een sluitende samenwerking tussen alle betrokken partijen”. 

02.02.02 Doelstellingen Stedelijk kompas Zwolle 

In Figuur 1 zijn de doelstellingen en ambities van het stedelijk Kompas Zwolle samengevat.  

De doelstellingen om alle 250 daklozen in Zwolle een traject aan te bieden en voor minimaal 60% 

huisvesting en dagbesteding te realiseren, sluit aan bij de doelstelling om een geclusterde 

zorgvoorziening te realiseren. De gerelateerde operationele doelstelling die gemeente Zwolle in het 

Stedelijk Kompas Zwolle aangeeft, is de volgende: “Uiterlijk 1 juni 2008 zijn meerjarige 

zorgbehoeftenplannen en een meerjarig huisvestingsprogramma opgesteld”. Een onderdeel van het 

meerjarig huisvestingsprogramma is het realiseren van de geclusterde zorgvoorziening.  

 

 

Figuur  1:  amb it ies  en  doe lste l l ing  Stede l i j k  Kompas  Zwo l le ,  gedateerd  13  f ebruar i  2007 
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02.02.03 Raadsbesluit 

In het raadsvoorstel van maart 2008 is aan de Burgemeester Roelenweg Oost een geclusterde 

voorziening voor zorg en opvang van verslaafden en daklozen aangegeven. De Raad heeft op  

13 mei 2008 besloten de gemeentelijke structurele subsidie voor zorg en opvang in de nieuwbouw van 

de Herberg en de geclusterde voorziening te verlenen aan de zorginstellingen die momenteel de zorg en 

opvang verzorgen.  

 

De geclusterde voorziening zal worden ontwikkeld door Volker Wessels. Uitgangspunt is dat de 

exploitatie door één van de drie Zwolse woningcorporaties zal plaatsvinden.  

 

De verschillende ruimten (centrale toegang/veldtafel2, dagopvang, gebruiksruimte, gebruiksruimte 

nachtopvang, methadonverstrekking, hostel en dagbesteding) zullen door deze corporatie worden 

verhuurd aan Tactus, Leger des Heils en de GGD². 

 

De geclusterde voorziening is onderdeel van het herontwikkelingsproject Burgemeester  

Roelenweg Oost, waarin ook 450 wooneenheden voor studenten van het Windesheim Honours College 

en bijbehorende parkeervoorzieningen zijn opgenomen. De studentenwoningen zullen door Windesheim 

worden afgenomen.  

02.03 Zorginstellingen 

02.03.01 Tactus 

Tactus richt zich in de eerste plaats op mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan 

alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten of een combinatie daarvan. Hun gedrag kan tot problemen 

leiden, waardoor ze fysiek en maatschappelijk niet meer goed functioneren. Tactus biedt hulp aan zowel 

mensen die vrijwillig hulp zoeken als aan mensen die mede door hun verslaving in aanraking komen 

met justitie. De tweede doelgroep van Tactus is het netwerk van de cliënt, bijvoorbeeld de partner, de 

familie, de school of de werkgever, maar ook de hulpverlener(s).  

 

Tactus zet zich in om op klantvriendelijke, respectvolle en zorgvuldige wijze voorlichting en advies te 

geven en/of passende zorg te bieden aan mensen met verslavingsproblemen, hun naasten en de 

samenleving. 

 

Zorgvisie3: ‘Bij Tactus werken we simpel gezegd volgens het principe: niet meer dan nodig, maar niet 

minder dan verantwoord.’ 

 

                                                 

 
2 Gedu rende  he t  t r a j ec t  om t e  komen to t  een  ged ragen P vE ,  i s  i n  a fw i j k i ng  op  he t  r aad sbes l u i t  i n  

onder l i ng  over l eg  be s lo ten  d a t  d e  cen t r a l e  to egang  van  d e  GGD n i e t  i n  d e  g ec l u s t e rd e  voo rz i en i ng  

word t  ondergeb racht .  

3 B r on:  webs i t e  v an  Tac tu s .  
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Tactus regio Zwolle verzorgt ambulante zorg en bestaat uit vier circuits: 

– circuit verslavingsreclassering; 

– circuit behandeling en begeleiding; 

– circuit sociale verslavingszorg; 

– circuit preventie en consultancy. 

 

Voor de klinische verslavingszorg werkt Tactus in de regio Zwolle samen met Dimence.  

02.03.02 Leger des Heils 

‘Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Haar 

boodschap is gebaseerd op de Bijbel’4.  

 

Het Leger des Heils bestaat uit de volgende vijf onderdelen: 

– kerkgenootschap Leger des Heils;  

– stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg;  

– stichting Leger des Heils Fondsenwerving;  

– stichting Leger des Heils Dienstverlening;  

– stichting Leger des Heils. 

 

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is onderdeel van het Leger des Heils in 

Nederland. Zij coördineert, ondersteunt en geeft leiding aan werkeenheden in het land, die zich met 

welzijnswerk en gezondheidszorg bezighouden. Onder deze werkeenheden vallen verschillende 

vestigingen, waarin of van waaruit allerlei hulp en zorg wordt geboden. Een van deze vestigingen zal in 

de geclusterde voorziening worden ondergebracht: dagopvang ‘Bonjour’.  

 

In de huidige dagopvang ‘Bonjour’ worden de volgende producten geleverd5: maaltijden, hygiëne, 

kledingwinkel en -opslag, spreekuren diverse instanties; de bezoekers worden gestimuleerd om hulp of 

dagactiviteiten te zoeken; vindplaats van zorgwekkende zorgmijders. Tevens wordt vanuit Bonjour de 

Soepbus in samenwerking met Dimence (De Zwolse Poort) vormgegeven. De medewerkers delen aan 

zorgmijdende dak- en thuislozen eten en dekens uit en leggen contact. 

 

Wat het Leger des Heils vooral kenmerkt, is dat Het Leger des Heils zich voornamelijk richt op mensen 

die nergens anders terechtkunnen. Zij signaleren dat vijf tot tien procent van de mensen die hulp 

zoeken in ons land tussen wal en schip dreigt te vallen; mensen zonder helper.  

                                                 

 
4 B r on:  webs i t e  v an  he t  L ege r  d es  He i l s  

5 B r on:  U i t voer i ngsover eenkomst  2009 
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02.04 Begrippen 

 

Dakloosheid  

Dakloosheid betekent letterlijk dat men geen dak boven het hoofd heeft. Voor een slaapplaats zijn deze 

mensen aangewezen op vrienden en kennissen, de nachtopvang of openbare ruimten (portieken, 

fietsenstallingen of de straat). 

 

Thuisloosheid 

Thuislozen zijn niet in het bezit van zelfstandige woonruimte. Ze zijn bijvoorbeeld gehuisvest in 

woonvoorzieningen binnen de maatschappelijke opvang. Dat kunnen zijn: internaten, sociale pensions, 

voorzieningen voor begeleid wonen met parttime begeleiding, of woonvoorzieningen met  

24-uursbegeleiding. 

 

Dakloosheid en thuisloosheid kunnen volgens deze definitie gescheiden van elkaar, maar ook tegelijk 

voorkomen. De oorzaak van dakloosheid ligt buiten de persoon en ontstaat door gebeurtenissen die 

iemand overkomen. De term thuisloosheid verwijst naar de sociaalpsychologische component; naar het 

onvermogen van de betrokkenen om zich een thuisbasis te verwerven, om duurzame sociale relaties en 

bindingen aan te gaan. Dit in combinatie met het onvermogen om zich een stabiel leef- en werkmilieu 

te verschaffen. 
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03  ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

03.01 Doel van het project 

De doelstelling van het project is het creëren van een geclusterde voorziening voor zorg en opvang van 

verslaafden en daklozen te Zwolle.  

 

De nieuwe huisvesting dient daarbij te voldoen aan de volgende uitgangspunten: 

− de geclusterde voorziening beslaat maximaal twee verdiepingen in het gebouw (begane grond en  

1e verdieping); 

− het Leger des Heils en Tactus zullen hierbinnen ruimten betrekken ten behoeve van hun specifieke 

functies en taken; 

− het verschaffen van flexibiliteit in de gebouwopzet (bouwkundig en installatietechnisch), waardoor 

toekomstige ontwikkelingen en als gevolg daarvan mogelijke wijzigingen relatief eenvoudig kunnen 

worden opgevangen en doorgevoerd; 

− het realiseren van een efficiënt gebouw dat voldoet aan alle Arbo-eisen. 

 

De huisvesting dient toegankelijk te zijn voor mindervalide cliënten en medewerkers. Het ontwerp van 

de nieuwe huisvesting dient in de geest van de integrale toegankelijkheidsbenadering, zoals deze 

gestalte heeft gekregen in het Handboek voor Toegankelijkheid, te worden opgepakt. 

03.02 Verschijningsvorm 

De geclusterde voorziening is onderdeel van een grotere ontwikkeling, namelijk het project 

Burgemeester Roelenweg Oost. In deze ontwikkeling zijn ook 450 wooneenheden voor studenten van 

het Windesheim Honours College en parkeervoorzieningen opgenomen. De geclusterde voorziening zal 

naar schatting ongeveer 10% van het totale oppervlak innemen.  

 

Voor de partijen is de herkenbaarheid van de geclusterde voorziening binnen het totale project van 

groot belang. 

 

Het is straks de taak van de architect in het ontwerp te zorgen dat er geen overlastsituaties worden 

gecreëerd: geen nissen, heldere looplijnen, transparantie.  

 

De eisen aan de verschijningsvorm voor het onderdeel geclusterde voorziening betreffen: 

– entree(s); 

– routing en groenvoorzieningen nabij de geclusterde voorziening; 

– wensen ten aanzien van herkenbaarheid, transparantie en gevelafwerking. 
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03.03 Locatie 

03.03.01 Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

Voor de locatie aan de Burgemeester Roelenweg Oost is door gemeente Zwolle een Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen (sPvE) opgesteld, gedateerd juli 2007. 

 

“De locatie is gelegen op de hoek Burgemeester Roelenweg en Pannekoekendijk en grenst aan het 

Zwarte Water. De locatie is door zichtrelaties over het water, de Stadsgracht en het Zwarte Water, 

ruimtelijk verbonden met de historische binnenstad en aanliggende wijken Dieze en de Kamperpoort.” 

 

 

 

Figuur  2:  locat ie  Burgemeester  Roe lenweg 
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In het sPvE wordt onderscheid gemaakt tussen wensen, eisen en randvoorwaarden. Wensen zijn niet 

bindend. Eisen zijn bindend en komen voort uit plannen voor de specifieke locatie. Randvoorwaarden 

zijn bindend en komen voort uit vigerende beleidsnota’s. Het totaal aan stedenbouwkundige eisen is 

opgenomen in navolgende tekening ‘stedenbouwkundige eisen’. 

 

 

 

 

Figuur  3:  s tedenbouwkund ige  e i sen 
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Behorend bij de stedenbouwkundige eisen en wensen zijn de volgende referentiebeelden voor de totale 

ontwikkeling aan de Burgemeester Roelenweg opgenomen in het sPvE. 

 

Figuur  4:  re fe rent iebee lden 

03.04 Ligging en ontsluiting 

Onder een groot deel van de ontwikkeling komt, volgens de meest recente informatie, een halfverdiepte 

parkeergarage die op natuurlijke wijze wordt geventileerd. In dat geval zal ter plekke de eerste 

bouwlaag van het gebouw circa 1 meter van het maaiveld opgetild zijn. Onder het andere deel van de 

ontwikkeling komt een fietsenstalling. De consequenties hiervan voor de geclusterde voorziening 

worden in de ontwerpfase duidelijk.  
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Het gebouwontwerp, de situering en de terreininrichting dienen samen met de bewegwijzering en 

eventuele verkeersaanduidingen te voorzien in een duidelijke, efficiënte en veilige bereikbaarheid van 

de hoofdentree, de secundaire entrees, het buitenterrein en de parkeervoorzieningen. 

 

Voor de cliënten dient tijdens de openingstijden de hoofdentree een uitnodigend, open karakter te 

krijgen.  

 

De oriëntatie van de cliënten in het publiekstoegankelijke deel van het gebouw dient in eerste instantie 

te worden ondersteund door een open structuur en duidelijke looplijnen in dit gedeelte van het gebouw. 

03.05 Onbebouwd terrein 

Op het terrein mogen geen plekken ontstaan die tot verpaupering van het complex kunnen leiden. 

Voorkomen moet worden dat door de terreininrichting onveilige plekken ontstaan (donker, niet 

zichtbaar voor derden). De inrichting van het onbebouwd terrein dient geordend en beheersbaar te zijn. 

03.06 Flexibiliteit 

Tijdens het ontwerptraject dient flexibiliteit een nadrukkelijk aandachtspunt te zijn. Wanneer nodig en 

mogelijk dienen verschillende voorstellen te worden voorgelegd.  

 

Het gebouw moet marktconform en toekomstgericht worden ontworpen en de volgende vormen van 

flexibiliteit in zich hebben:  

1. Huisvestingsflexibiliteit: 

• op een eenvoudige manier kunnen wijzigen van de indeling 

• de technische installaties moeten aan te passen zijn aan ruimte- of indelingswijzigingen 

2. Vastgoedflexibiliteit:  

• eenvoudig geschikt te maken voor ander functioneel gebruik en aan te passen aan moderne 

technieken 

• gebruik van bouwdelen door meerdere huurders dient mogelijk te zijn, waarbij eventueel 

tussenbemetering dient te worden overwogen  

 

Door aandacht te schenken aan deze aspecten dient het op eenvoudige wijze mogelijk te zijn om het 

gebouw te kunnen aanpassen als gevolg van wijzigingen in doelstellingen, doelgroepen en gebruik. 

 

Met betrekking tot de nachtopvang geldt dat deze mogelijk in de toekomst zal worden ingezet ten 

behoeve van intervalverblijf of wellicht extra hostelruimte. Flexibiliteit is hier zeer sterk aan de orde, in 

het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de mogelijke toekomstige wijziging van functie in 

bijvoorbeeld een extra woongroep van het hostel of een intervalverblijf. 
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03.07 Werkplekken 

03.07.01 Persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden werkplekken 

Persoonsgebonden werkplekken zijn functiegerelateerde werkplekken. Deze werkplekken zijn zodanig 

ingericht dat zij alle activiteiten op één werkplek ondersteunen; veelal werkt er op iedere werkplek één 

persoon. Uitgangspunt is dat, indien deze persoonsgebonden werkplekken niet bezet zijn, iedere 

medewerker gebruik kan maken van de daar aanwezige voorzieningen.  

 

De niet persoonsgebonden werkplek verwijst naar een activiteit gerelateerde werkplek. Iedere werkplek 

ondersteunt primair één activiteit. Bij de bepaling van de ruimtebehoefte van de niet persoonsgebonden 

werkplekken wordt uitgegaan van een centralisatie van gemeenschappelijke voorzieningen zoals archief 

en spreekruimten. De niet persoonsgebonden werkplekken zijn kleiner dan de persoonsgebonden 

werkplekken. Hier staat tegenover een grotere ruimtebehoefte van de gemeenschappelijke 

voorzieningen en hogere kwaliteitseisen aan de werkplekken. 

 

Bij het ontwerp van de kantoorruimten dient met de volgende uitgangspunten rekening te worden 

gehouden: 

− werkplekken moeten van voldoende elektra- en data-aansluitingen worden voorzien; 

− in werkplekscheidende systeemwanden mogen geen technische voorzieningen worden geplaatst; 

− kantoorruimten dienen van antistatische vloerbedekking te worden voorzien; 

− toegangsdeuren, bij voorkeur niet in een hoek van de ruimte plaatsen zodat optimaal flexibele 

plaatsing van losse inrichtingselementen mogelijk is en omloopgeluid wordt beperkt; 

− een goede daglichttoetreding en een vrij uitzicht zijn vereist; 

− kantoorruimten van een gedeeltelijk visueel open relatie met verkeersruimte voorzien. 

03.07.02 Normering 

Als leidraad bij het bepalen van de ruimtebehoefte per werkplek zijn de verschijningsvormen van de 

hierboven beschreven werkplektypen, op basis van de NEN 1824 “Ergonomische eisen voor de 

oppervlakte van kantoorwerkplekken” (april 2001) verder uitgewerkt. Deze NEN gaat uit van de 

onderstaande oppervlaktematen: 

– 4 m² per werkplek, waar een medewerker langer dan twee uur verblijft; 

– 2 m² voor een CRT-beeldscherm (standaard diep scherm); 

– 1 m² voor een schrijfvlak. 

 

Bovenstaande resulteert in een minimale oppervlakte van 7 m² per werkplek. Per functie kunnen de 

volgende additionele vierkante meters worden gerekend: 

– 2 m² voor uitleg van tekeningen/cad stations; 

– 1 m² per kast; 

– 2 m² per persoon voor vergadervoorzieningen; 

– 1 m² voor naar binnen draaiende deuren. 
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03.08 Afwerkingsniveau intern 

De huisvesting dient doelmatig te zijn. Het afwerkingsniveau heeft een goede kwaliteit met duurzaam 

en degelijk materiaalgebruik. Het interieur kenmerkt zich door stijl, eenvoud en kleurgebruik. 

 

Eisen afwerking: 

– wanden goed afwerken: afneembaar, overschilderbaar, gladde afwerking; 

– vlakke, slijtvaste, makkelijk te onderhouden vloeren. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld marmoleum, 

gietvloeren of tegelvloeren; 

– onderhoudsgemak en hygiëne staan voorop; 

– kleurgebruik moet zorgen voor juiste gevoel (bijvoorbeeld methadon: niet te aantrekkelijk, 

huiskamer: wel aantrekkelijk); 

– geen agressie oproepende kleuren; 

– methadonpost moet een meer medische uitstraling hebben.  

03.09 Sfeerbeelden intern 

Een aantal sfeerbeelden c.q. aansprekende beelden is hierna opgenomen. De daarbij gegeven 

argumenten zijn in kernwoorden aangegeven. 

 

  

Natuurlijke materialen / hout  Openheid / transparant � extra veiligheid 

Lijnen 
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Openheid / transparant    Huiselijkheid / knusheid / gezelligheid 

Niet te recht / organische vormen  Mede door licht 

Mooie ramen     (geen rood) 

Licht 

Zakelijke opstelling voor flexplek 

 

  

Lijnenspel     Tijdloos 

      Koelere kleur op de gang 

      Indirect licht 
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Ruimte + licht     Licht + lijnen 

       

 

  

Ruim + licht + lijnen    Ruim + licht + lijnen 

 

       

  

Vloer alsof er een kleed ligt   Lichtval + lijnen 
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Voorbeeld voor methadonpost   Organische vormgeving / niet te recht 

      Natuurlijke materialen 

 

 

  

Warme uitstraling (wel zonder nissen)  Zichtlijnen 

      Afzonderen zonder uit het zicht te zijn 

 

 

Fris en schoon 
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03.10 Beveiliging 

 

Beveiligingsprincipe 

In paragraaf 04.03.03 ‘Relaties’ is een relatieschema opgenomen waarin de onderstaande zones worden 

onderscheiden. De zonering bepaalt de beveiligingsschillen die in het gebouw van toepassing zijn.  

De volgende zones zijn te onderscheiden: 

– zone 1: cliënten zelf toegang; 

– zone 2: cliënten toegang na autorisatie; 

– zone 3: cliënten onder begeleiding toegang; 

– zone 4: cliënten geen toegang. 

 

Op het moment dat een zonegrens wordt gepasseerd, dient een beveiligingsschil te worden 

aangebracht.  

– De toegang tot zone 2 kan middels ontgrendeling van deuren worden verleend, nadat een cliënt 

zich bij een bepaalde medewerker heeft gemeld dan wel heeft geïdentificeerd. 

– De toegang tot zone 3 en zone 4 wordt door middel van een nader te bepalen systeem 

(bijvoorbeeld kaartleessysteem) voor medewerkers geregeld. De installatieadviseur dient een 

voorstel te doen. 

– De toegang tot kwetsbare functies wordt geregeld door autorisatie op bijvoorbeeld het 

kaartleessysteem en/of sleutelbediening.  

 

Algemene eisen 

Alle toegangen in de buitenschil (dus inclusief de hoofdentree) dienen afsluitbaar te zijn. Alle toegangen 

tot het gebouw, anders dan de hoofdentree en de 24-uurs entree, zijn niet vrij toegankelijk.  

Ten behoeve van de logische entree vanaf overige delen van het complex dienen één of meerdere 

personeelsentrees te worden gerealiseerd. 

 

Op de begane grond mogen ramen slechts beperkt te openen zijn, zodat toegang door personen wordt 

voorkomen. Tevens worden alle ramen op de begane grond, grenzend aan de buitenschil, voorzien van 

‘doorgooibeperkende’ beglazing. 

 

Het hang- en sluitwerk van te openen geveldelen dient te voldoen aan de SKG ** normering. 

 

Het beveiligingssysteem dient zodanig te worden uitgelegd dat verhuur van delen van het gebouw 

mogelijk is. 

 

Cliënten van de instellingen in de geclusterde voorziening hebben in principe alleen toegang tot het 

openbare deel van het terrein. Dit openbare deel van het terrein is 24 uur per dag vrij toegankelijk. 
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Het niet openbare deel van het terrein is afsluitbaar door een gecontroleerde toegankelijkheid.  

Personeel en leveranciers hebben toegang tot het niet-openbare deel van het terrein via een 

intercominstallatie en/of bijvoorbeeld het kaartleessysteem. 

 

Naast de aangegeven toegangscontrolesystemen dienen bovendien de volgende beveiligingssystemen 

te worden gerealiseerd: 

− inbraakbeveiliging: 

• camerabeveiliging, cameratoezicht en intercom 

• inbraakdetectie  

• beveiliging op draaiende delen 

• deurstandsignalering 

− brandmeldinstallatie; 

− ontruimingsinstallatie; 

− noodverlichtingsinstallatie. 

 

Door de architect en de installatieadviseur dient, in overleg met de instellingen, een beveiligingsplan op 

basis van dit programma van eisen te worden opgesteld, met deeluitwerkingen in een sleutelplan en 

toegangsrechtenprocedure. 

03.11 Wetten en voorschriften 

Het ontwerp dient te voldoen aan de op het project betrekking hebbende wetten en (arbo)voorschriften.  

03.12 Onderhoud 

Vanuit exploitatieoogpunt dient aandacht te worden besteed aan de onderhoudsaspecten van het 

gebouw en de installaties. Er moet een gebouw worden ontwikkeld dat als onderhoudsarm kan worden 

gekenmerkt. Daarom dienen: 

– ontwerpoplossingen vervuiling tegen gaan; 

– ontwerpoplossingen eenvoudig schoon zijn te houden (interieur en exterieur); 

– ontwerpoplossingen weinig noodzakelijk onderhoud in relatie tot garantieverplichtingen te hebben; 

– gevels vanaf maaiveld bewassen te kunnen worden (geen gevelonderhoudsinstallatie); 

– planmatige vervangingen van bouwdelen eenvoudig realiseerbaar te zijn. 

03.13 Duurzaamheid 

Binnen de totale ontwikkeling aan de Roelenweg wordt een WKO-installatie gerealiseerd waarop de 

geclusterde voorziening ook wordt aangesloten.  

 

Aanvullende investeringen op het gebied van duurzaamheid zijn in principe niet aan de orde, tenzij 

partijen daar een eigen bijdrage aan willen (en kunnen) verbinden. 
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04  FUNCTIONELE EN RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 

04.01 Algemeen 

De functionele en ruimtelijke ontwerpuitgangspunten behandelen alle voorkomende functies in het 

gebouw, met alle bijbehorende specificaties. 

Deze specificaties betreffen zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten. Hierbij wordt niet naar het 

gebouw als totaal gekeken, maar functie- en ruimtegericht. Tevens worden de onderlinge relaties 

tussen de ruimten aangegeven. 

04.02 Organisatie 

In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de organisaties van de zorginstellingen in de geclusterde 

voorziening zijn opgebouwd en wat de werkzaamheden zijn die worden verricht. De opbouw en 

werkwijze van de organisaties is mede de leidraad voor de bepaling van de ruimtebehoefte. 

04.02.01 Tactus 

 

Medewerkers 

Momenteel beschikt Tactus over 35 medewerkers voor de locatie Pannenkoekendijk. Er zullen 13 tot 18 

personen tegelijkertijd werkzaam zijn in de geclusterde zorgvoorziening. De volgende medewerkers zijn 

tegelijkertijd aanwezig: 

– één hoofd bedrijfsvoering; 

– één beveiligingsfunctionaris; 

– twee medewerkers bij de methadonverstrekking; 

– één verslavingsarts; 

– vijf medewerkers laagdrempelig team; 

– drie medewerkers in de gebruiksruimten; 

– drie medewerkers in het hostel bij een bezetting van alle 24 hostelplaatsen.  

 

Cliënten 

De doelgroep van Tactus bestaat uit chronisch verslaafden. Deze doelgroep is gebaat bij een 

prikkelarme omgeving, waardoor het werken in kleine groepen het uitgangspunt is voor alle ruimten in 

het gebouw.  

 

Verdere samenwerking 

Tactus staat open voor samenwerking en/of delen van voorzieningen en werkplekken met andere 

‘outreachende partijen’. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan: UWV, W&I, eventueel politie (deze 

laatste wel onder voorwaarden; cliënten moeten zich veilig blijven voelen). Bij het streven naar het 

realiseren van een geclusterde voorziening past het om ook hier over na te denken en wellicht verdere 

contacten te leggen. 
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04.02.02 Leger des Heils 

Medewerkers 

De dagopvang heeft momenteel 17 medewerkers, inclusief een aantal parttimers. Per dag zijn acht 

betaalde medewerkers en twee vrijwilligers/stagiaires aanwezig. Dit betekent dat per dag tien personen 

aanwezig zijn.  

 

De volgende functies zijn te onderscheiden: 

– één clustermanager; 

– drie groepswerkers; 

– één toeleider (centrale toegang, interne toeleider); 

– één trajectleider (zorginhoudelijk); 

– twee hulpverleners; 

– één à twee vrijwilligers; 

– één à twee stagiairs; 

– één facilitaire medewerker (voor openingstijd aanwezig). 

Cliënten 

Veel hulporganisaties werken binnen een kolommensysteem, waarbij de hulpverlening aan cliënten 

onvoldoende adequaat is. Je bent óf verslaafd, óf dakloos, óf … et cetera. In veel gevallen vallen 

mensen daar buiten, waardoor men geen beroep kan doen op één van de zorgkolommen. Het Leger des 

Heils helpt juist deze mensen. Voor de dagopvang ‘Bonjour’ geldt hetzelfde principe, echter betreft de 

primaire doelgroep dak- en thuislozen.  

04.02.03 Organisatieontwikkelingen 

De verwachting is dat de organisaties van de zorginstellingen in de nabije toekomst niet aan 

grootschalige veranderingen onderhevig zullen zijn. Geringe organisatieontwikkelingen moeten echter in 

de geclusterde zorgvoorziening kunnen worden opgevangen. In de ruimtebehoeftebepaling zijn geen 

extra werkplekken in verband met te verwachten groei opgenomen. Eventuele toekomstige groei 

(beperkt) kan worden opgevangen door het verder delen van de werkplekken.  

 

Op dit moment streven de partijen nog geen vergaande samenwerking na. Dit kan echter in de 

toekomst wellicht wijzigen. Vanuit dit oogpunt is het streven om vergelijkbare ruimten zoveel mogelijk 

nabij elkaar te situeren zodat in de toekomst dubbelgebruik of vergaande samenwerking relatief 

eenvoudig mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de diverse spreekkamers, maar ook voor de diverse 

personeelsruimten en wellicht de huiskamer van Tactus en dagopvang van het Leger des Heils. 

 

Het inbouwen van voldoende flexibiliteit in het nieuwe gebouw is het meest essentieel voor het 

inpassen van toekomstige (organisatie)ontwikkelingen. Zie hiervoor ook paragraaf 03.06. 
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04.03 Ruimtebehoefte 

04.03.01 Uitgangspunten 

Voor de oppervlakten geldt de meetmethode zoals omschreven in NEN 2580. 

 

Om tot een goede inschatting te komen van de benodigde ruimte voor een goede huisvesting van de 

zorginstellingen, zijn vanaf begin 2009 locatiebezoeken gedaan en gesprekken (individueel en 

gezamenlijk) gehouden. Daarnaast zijn plattegronden van de huidige huisvesting en schetsen voor de 

beoogde toekomstige huisvesting bestudeerd. De resultaten van deze gesprekken, locatiebezoeken en 

plattegrondstudies vormen de basis voor het bepalen van de ruimtebehoefte.  

 

Toelichting op de ruimtebehoefte: 

− alle oppervlakten in de ruimtestaat zijn “functioneel nuttige vloeroppervlak”; 

− gekozen is voor deels persoonsgebonden en deels niet-persoonsgebonden werkplekken. 

04.03.02 Ruimtebehoefteoverzicht 

In de ruimtestaat van 15 oktober 2009 met referentie: 000489.009.02/09001313-10/EvA/NH, variant 

exclusief dagbesteding Leger des Heils (zie bijlage 10.01), zijn de op te nemen ruimten met m² en 

bijbehorende uitgangspunten weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt naar zorginstelling en 

aangegeven clustering. Daarnaast zijn gezamenlijke ruimten en facilitaire ruimten in de ruimtestaat 

opgenomen. Het totaal functioneel nuttig vloeroppervlak is onderstaand weergegeven: 

 

 

 

01    Hoofdentree 

02    Knooppunt 

03    Huiskamer 

04    Methadonverstrekking 

05    Gebruikscluster 

06    Hulpverlening 

07    Activeringscluster Tactus 

08    Dagopvang 

09    Ondersteunende ruimten 

10    Personeelscluster 

11    24-uurs Entree 

12    Hostel 

13    Nachtopvang 

 

Totaal functioneel nuttig vloeroppervlak 

Leger des Heils 

 

24 m2  

 

 

 

 

44 m2  

 

165 m2  

64 m2 

84 m2  

 

 

 

----------------- 

381 m2  

Tactus 

 

22 m2  

18 m2  

54 m2  

42 m2  

48 m2  

64 m2  

66 m2  

 

 

78 m2  

14 m2  

736 m2  

78 m2  

----------------- 

1.219 m2  

Totaal 

 

46 m2  

18 m2  

54 m2  

42 m2  

48 m2  

108 m2  

66 m2  

165 m2  

64 m2  

161 m2  

14 m2  

736 m2  

78 m2  

----------------- 

1.600 m2  
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Voor de bepaling van het benodigde bruto vloeroppervlak uit het nuttig vloeroppervlak, dient in de 

ruimtebehoefte het onderstaande te worden meegenomen: 

− constructieoppervlak; 

− ruimte voor technische installaties; 

− indelingsverliezen; 

− horizontale en verticale verkeersruimten. 

 

Het benodigd functioneel nuttig vloeroppervlak bedraagt 1.600 m². Aan de hand van marktconforme 

vormfactoren zal het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) circa 1.800 m² bedragen en het totaal 

benodigd bruto vloeroppervlak (BVO) circa 2.100 m². De uiteindelijke VVO- en BVO-oppervlakten zijn 

uiteraard een gevolg van het ontwerp. De aangegeven functionele nuttige oppervlakten dienen te 

worden nagestreefd. 

 

Daarnaast dienen het openbare deel, het niet openbare deel van het terrein en de parkeerruimte te 

worden gecreëerd. Deze ruimtebehoefte is in de ruimtestaat apart opgenomen. De parkeerbehoefte zal 

in de parkeerkelder worden ingevuld. 

 

 

14   Buitenruimte 

       Buitenruimte huiskamer / dagactivering 

       Buitenruimte hostel 

       Terras bij dagopvang 

       Container opstelplaats 

       Fietsen cliënten (25 Tactus, 10 Leger des Heils) 

 

       Totaal buitenruimte 

 

 15  Parkeerbehoefte 

       Fietsen medewerkers in afgesloten stalling (10 Tactus, 8 Leger des Heils) 

       Fietsen hostelbewoners 

       Parkeerplaatsen (5 Tactus, 7 Leger des Heils) 

 

       Totaal parkeerbehoefte 

Totaal 

 

40 m2  

40 m2  

40 m2 

8 m2  

26 m2  

---------------- 

154 m2 

 

  

14 m2  

18 m2  

300 m2  

-----------------  

332 m2  
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04.03.03 Relaties 

Binnen de ruimtebehoefte van de geclusterde zorgvoorziening is een verdeling gemaakt in zones, 

clusters en ruimten. De relaties tussen zones en clusters is zichtbaar in onderstaande Figuur 5. 

 

 

 

Figuur  5:  re lat ieschema  zoner ing/c luste r ing  

Zonering 

De zonering bepaalt de beveiligingsschillen die in het gebouw van toepassing zijn. De volgende zones 

zijn te onderscheiden: 

– zone 1: cliënten zelf toegang; 

– zone 2: cliënten toegang na autorisatie; 

– zone 3: cliënten onder begeleiding toegang; 

– zone 4: cliënten geen toegang. 

 

Op het moment dat een zonegrens gepasseerd wordt, dient een beveiligingsschil te worden 

aangebracht. Zie ook paragraaf 03.10 Beveiliging. 
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Clustering 

De clustering geeft aan welke ruimten bij elkaar horen. De clusters kunnen onafhankelijk open of 

gesloten worden gesteld, mits de bijbehorende entree is geopend uiteraard. Dit waarborgt de 

mogelijkheid dat clusters verschillende openingstijden hebben. De clusters worden deels door de 

zorginstellingen individueel en deels door de zorginstellingen gezamenlijk geëxploiteerd.  

Het toegangsbeleid is afhankelijk van de exploitant van het cluster.  

 

De volgende clusters worden onderscheiden: 

 

Gezamenlijk Tactus Leger des Heils 

01. Hoofdentree 02. Knooppunt 08. Dagopvang 

06. Hulpverlening 03. Huiskamer 09. Ondersteunende ruimten 

10. Personeelscluster 04. Methadonverstrekking 10. Personeelscluster 

 05. Gebruikscluster  

 07. Activering  

 10. Personeelscluster  

 11. 24-uurs Entree  

 12. Hostel  

 13. Nachtopvang  

 

De ruimten binnen de clusters die gezamenlijk worden geëxploiteerd, worden door middel van een 

reserveringssysteem beheerd. Over de vorm van en de omgang met dit reserveringssysteem dienen de 

zorginstellingen samen verdere afspraken te maken.  

 

Uitgangspunt is dat de geclusterde zorgvoorziening over twee bouwlagen wordt verdeeld, bekeken 

moet worden hoe dat in het ontwerp kan worden ingepast. Het hostel en de nachtopvang moeten op de 

1e verdieping worden voorzien. Daarnaast kan (een deel van) het personeelscluster op de 1e verdieping 

worden gesitueerd. Indien noodzakelijk dient in overleg met Tactus en het Leger des Heils te worden 

bepaald welke overige delen van de geclusterde zorgvoorziening op de 1e verdieping kunnen worden 

gepositioneerd.  

Ruimterelaties 

De onderlinge relaties tussen ruimten binnen de geclusterde zorgvoorziening zijn van groot belang. 

Voornamelijk ten behoeve van de veiligheid van cliënten en medewerkers. De specifieke eisen in 

toegangs- en zichtrelaties tussen ruimten zijn onderstaand opgenomen. 

 

Gezamenlijk 

– Vanuit de hoofdentree kunnen cliënten naar de dagopvang van het Leger des Heils, of naar het 

knooppunt van Tactus. De medewerkers kunnen vanuit de hoofdentree via de receptiebalie naar het 

personeelscluster. 
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– De spreekkamers van de hulpverlening dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op het grensvlak 

tussen huiskamer en gebruikscluster (beiden van Tactus), maar ook grenzend aan de dagopvang 

van het Leger des Heils. 

– De verkeersruimte van het personeelscluster grenst in ieder geval aan de volgende 

clusters/ruimten: receptiebalie hoofdentree, ruimte dagopvang Leger des Heils, knooppunt Tactus, 

hostel/nachtopvang Tactus. 

 

Tactus 

– Het knooppunt van Tactus betreft feitelijk verkeersruimte. Vanuit het knooppunt kunnen cliënten 

vrij doorlopen naar de huiskamer. Daarnaast kunnen cliënten vanuit het knooppunt, na 

toestemming, de volgende clusters te betreden: methadonverstrekking, gebruikscluster, 

activeringscluster, hulpverlening.  

– In verband met veiligheid dient de verkeersruimte zichtbaar te zijn vanuit zowel de hoofdentree als 

vanuit de huiskamer. De verkeersruimte mag dus niet volledig bestaan uit dichte wanden. 

– De toegang naar de methadonverstrekking moet dusdanig worden gesitueerd, dat deze 

toegankelijk is zonder dat cliënten worden geassocieerd met de overige cliëntenstromen die gebruik 

maken van het knooppunt. 

– Het cluster methadonverstrekking dient in de relatie binnen-buiten niet transparant te zijn 

(inpandig cluster). In de relatie binnen-binnen dient wel transparantie te worden nagestreefd. 

– De wachtruimte methadonverstrekking is bereikbaar voor cliënten via het knooppunt en voor 

medewerkers vanuit het kantoor verstrekkingsruimte. Tevens zijn er directe zichtlijnen vanuit het 

kantoor verstrekkingsruimte. 

– Vanuit de wachtruimte hebben de cliënten toegang tot de ontvangstruimte van de 

methadonverstrekking. Voor de cliënten dient geen zicht mogelijk te zijn op de medicijnkluis en/of 

de medicijnkoelkast in het kantoor verstrekkingsruimte. Ook dient geen zicht mogelijk te zijn op de 

PC’s van de medewerkers. 

– De ruimten binnen het gebruikscluster dienen ‘naar binnen georiënteerd’ te zijn. Daarmee wordt 

bedoeld dat het personeel in dit cluster moet kunnen zien wat er gebeurt maar dat voor cliënten 

van buitenaf of binnen het cluster zo min mogelijk zichtbaar is.  

– De wanden tussen de gebruiksruimten en time-outruimte onderling zijn niet transparant; de 

wanden tussen gebruiksruimte en controleruimte zijn deels transparant, waarbij de privacy van de 

aanwezige cliënten wel gewaarborgd blijft. 

– Het activeringscluster is te bereiken vanuit het knooppunt en het hostel.  

De toegang vanuit het hostel geeft de mogelijkheid cliënten te ontvangen die niet wensen te 

worden geassocieerd met de doelgroep die via hoofdentree de geclusterde zorgvoorziening 

betreedt. De ruimten mogen ‘naar buiten toe’ zijn gericht, zodat de omgeving van de geclusterde 

zorgvoorziening kan zien wat zich in deze ruimten afspeelt.  

– Vanuit de verkeersruimte van het hostel kunnen de verkeersruimten van de verschillende 

woongroepen worden betreden. De woongroepen moeten van elkaar kunnen worden afgesloten en 

moeten ook afzonderlijk bereikbaar zijn vanuit de verkeersruimte van het hostel. Per woongroep 

biedt deze verkeersruimte toegang tot alle ruimten, aanwezig in de woongroep. 
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– De zichtlijnen vanuit de hostelkamer naar de buitenruimte dienen zo prikkelarm mogelijk te worden 

uitgevoerd. Vermeden dient te worden dat een duidelijke (zicht)relatie ontstaat tussen het 

studentenleven en bewoners van het hostel (en overige cliënten van de geclusterde voorziening). 

– Grenzend aan of in de nabijheid van het kantoor van de woonbegeleiding wordt de 

berging/werkkast van de nachtopvang gesitueerd waarin de vriezers ten behoeve van de 

maaltijdverstrekking worden geplaatst. 

– Voor de toegang van mindervaliden wordt een lift opgenomen. De positie van de lift dient in het 

ontwerptraject goed te worden bekeken. Wenselijk is dat de lift zo centraal mogelijk wordt 

geplaatst zodat deze voor meerdere doeleinden te benutten is. Eventueel heeft dit als consequentie 

dat een medewerker ter begeleiding van een mindervalide cliënt mee moet. 

– Binnen het cluster hulpverlening dient de behandelkamer te grenzen aan enerzijds het kantoor van 

de verslavingsarts en anderzijds aan een spreekkamer/kantoor verpleegkundige.  

 

Leger des Heils 

– De toegang tot de dagopvang van het Leger des Heils wordt gerealiseerd vanuit de hoofdentree.  

Er dient een duidelijke zichtlijn te zijn tussen de medewerkers achter de receptiebalie in de 

hoofdentree en de barfunctie in de ruimte dagopvang.  

– De hoeveelheid aparte deuren die grenzen aan de ruimte van de dagopvang verdient in het 

ontwerptraject extra aandacht: sanitair/douches (zeven deuren), toegang hoofdentree (één dubbele 

deur), toegang personeelscluster en cluster ondersteunende ruimten (middels één deur te 

realiseren?), toegang tot de werkkast ten behoeve van cliënten (één deur), toegang tot de 

buitenruimte (één dubbele deur). 

Een gedachte van het Leger des Heils is de deuren van het sanitair/douche door middel van een 

transparante wand fysiek af te scheiden, zonder dat het zicht op de deuren wordt belemmerd. Het 

Leger des Heils wil voorkomen dat de wanden van de ruimte dagopvang volledig uit deuren bestaat. 

– De zichtlijnen in de ruimte dagopvang zijn van cruciaal belang voor het garanderen van veiligheid 

voor cliënten en medewerkers. De zichtlijnen vanachter de bar dienen daarom in alle richtingen 

goed te zijn. Er dient vanachter de balie zicht te zijn op: de gehele ruimte dagopvang, de toegang 

naar de ruimte dagopvang, de toegang naar alle sanitaire ruimten grenzend aan de ruimte 

dagopvang.  

– De ondersteunende ruimten zijn bereikbaar vanuit de dagopvang. Deze ruimten zijn voor cliënten 

slechts onder begeleiding van een medeweker toegankelijk. In deze ruimten dienen 

vluchtmogelijkheden voor medewerkers te zijn gegarandeerd richting het personeelcluster of de 

dagopvang.  

Relaties cameratoezicht 

Het camerasysteem heeft in de geclusterde voorziening naast inbraakbeveiliging de functie van 

cameratoezicht. De volgende relatie-eisen gelden voor het camerasysteem op het gebied van toezicht: 

– In de dagsituatie kan de portier vanachter de receptiebalie in de hoofdentree alle beveiligde deuren 

(van zone 1 en zone 2) bedienen. Dit vereist een camera en intercom/knop bij de betreffende 

deuren, alsmede twee bedieningspanelen (schermen) achter de receptiebalie. Alle beelden van alle 
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camera’s zijn continu zichtbaar op de schermen achter de balie. De betreffende camera’s worden 

dusdanig gepositioneerd dat het verkeersgebied van de betreffende clusters ook zichtbaar is.  

– In de nachtsituatie zit de portier in de portiersloge bij de 24-uurs entree. Vanaf de 24-uurs entree 

kan de portier in ieder geval de beveiligde deuren van het hostel en de nachtopvang bedienen. 

Onderzocht dient te worden of het wenselijk is dat vanuit de portiersloge in de 24-uurs entree 

tevens alle overige beveiligde deuren kunnen worden bediend. 

– Alle in- en uitgangen buiten worden zowel vanaf de binnen- als de buitenzijde door een camera 

beveiligd en zijn ook op het scherm bij de portier zichtbaar (hoofdentree, personeelsentree,  

24-uursentree). 

– De hal van de hoofdentree wordt van cameratoezicht voorzien, met speciale aandacht voor toezicht 

op de kluisruimte. Indien dit met fysiek toezicht ook mogelijk blijkt te zijn, kan cameratoezicht, 

mogelijk in overleg met de gebruikers, vervallen. 

– De gebruiksruimten worden voorzien van camera’s. De beelden van deze camera’s zijn zichtbaar op 

een scherm in de controleruimte van het gebruikscluster. De portier dient wel cameratoezicht te 

hebben op de toegangsdeuren naar het gebruikscluster. Tevens dient de portier toegang te kunnen 

verlenen tot het gebruikscluster. Ook de medewerker van de controleruimte heeft cameratoezicht 

op de toegangsdeuren en kan op afstand toegang tot het gebruikscluster verlenen. 

– De ruimten in het cluster methadonverstrekking worden voorzien van camera’s. De beelden van 

deze camera’s zijn zichtbaar op een scherm in het kantoor verstrekkingsruimte. De portier dient wel 

toezicht te hebben op de toegangsdeuren naar het gebruikscluster. Tevens dient de portier toegang 

te kunnen verlenen tot het gebruikscluster. Ook de medewerker in het kantoor verstrekkingsruimte 

heeft cameratoezicht op de toegangsdeuren en kan op afstand toegang tot het gebruikscluster 

verlenen. Dit geldt ook voor de buitendeur die grenst aan de ontvangstruimte. 

– In de huiskamer wordt ook cameratoezicht voorzien. De beelden zijn zichtbaar voor de portier 

achter de receptiebalie. 

– In het activeringscluster wordt ook cameratoezicht voorzien. De beelden zijn zichtbaar voor de 

portier achter de receptiebalie.  

04.04 Ruimtebeschrijvingen algemeen  

In deze paragraaf worden per instelling beschrijvingen van de verschillende ruimten aangegeven, 

waarmee een duidelijk inzicht dient te worden verkregen in de functies van deze ruimten. 

 

De gestelde eisen en specifieke voorzieningen worden eveneens bij de desbetreffende ruimten 

aangegeven, voor zover niet of aanvullend vermeld in hoofdstukken 05 tot en met 09. 

 

De paragraaf wordt besloten met een korte omschrijving van ‘overige ruimten’ die wel dienen te worden 

opgenomen in het ontwerp maar niet tot het functioneel nuttig vloeroppervlak worden gerekend. 
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04.05 Ruimtebeschrijving gezamenlijk gebruik 

04.05.01 Hoofdentree – 01 

De hoofdentree bestaat uit een ruimte waar medewerkers, bezoekers en cliënten van de geclusterde 

zorgvoorziening het pand betreden en zich melden bij de receptie. Bij de receptie zal tijdens 

openingstijden een ingehuurde bewakingsfunctionaris aanwezig zijn.  

 

 

Figuur  6:  moge l i j ke  inde l ing  hoofdentree  

Hoofdentree – 01.01 

De hoofdentree moet voldoen aan het gestelde in Handboek voor Toegankelijkheid. De hoofdentree is 

voorzien van een ‘schoonloopzone’. Ter voorkoming van tochtverschijnselen in de hoofdentree dient 

mogelijk een sluisschakeling van automatische deuren of draaideuren te worden toegepast.  

 

In de hoofdentree worden de cliëntenstromen gescheiden. Zowel Tactus als het Leger des Heils hebben 

beiden hun eigen primaire doelgroep, welke men naar eigen inzicht wenst te ontvangen. Tijdens de 

piekbelasting tussen 09.00u en 10.00u verwachten het Leger des Heils en Tactus dat in totaal circa 35 

cliënten binnenstromen. In gezamenlijke afstemming is bepaald dat, naar verwachting, maximaal  

20 cliënten tegelijk in de entreezone moeten kunnen. 

 

De hoofdentree moet geen ruimte zijn waar cliënten zich ophouden. Het dient een duidelijke 

verkeersfunctie naar de overige clusters te hebben. De inrichting en uitstraling van de hoofdentree 

dient hieraan bij te dragen.  
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Receptiebalie met portiersfunctie 

De gezamenlijke hoofdentree dient te zijn voorzien van een receptiebalie met portiersfunctie.  

Tevens wenst het Leger des Heils haar straatkrant aan de receptiebalie te verstrekken. Op basis van de 

huidige ontwikkelingen is gesteld dat er geen gelduitgifte in de geclusterde voorziening hoeft te worden 

opgenomen. Wanneer dat in de toekomst toch sporadisch noodzakelijk blijkt, kan daarvoor de 

methadonuitgiftebalie worden benut buiten de openingstijden van de methadonverstrekking.  

De verdere inrichting van de gezamenlijke receptiebalie dient in samenspraak met de instellingen te 

worden vastgesteld.  

 

De receptie wordt tijdens openingstijden bemand door zowel een medewerker van Tactus als een 

medewerker van het Leger des Heils. Daarnaast zal namens Tactus een portier van een 

beveiligingsbedrijf aanwezig zijn, een zogenaamde gastheer/gastvrouw. Deze medewerker hoeft geen 

uniform aan. Het Leger des Heils en Tactus zullen nadere afspraken maken over de bemensing van de 

receptiebalie alsmede nadere afspraken ten aanzien van de portier. 

 

Openheid en duidelijke zichtlijnen op de verschillende ruimten en tussen de medewerkers zijn 

voorwaarden voor het creëren van veiligheid. Aanvullend hierop overweegt Tactus bij de toegang tot 

haar ruimten detectiepoortjes toe te passen. Camerabewaking bij bepaalde functies, met in ieder geval 

een bedieningspaneel bij de receptiebalie en wellicht ook op andere plekken, wordt voorzien.  

Nader overleg en afstemming hierover dient plaats te vinden. 

Lockers - 01.02 

De hoofdentree dient te voorzien in opbergruimte voor cliënten door middel van lockers. Opstellingen 

waarbij hoekjes en nauwe ruimten worden gecreëerd, dienen te worden voorkomen.  

 

Uitgangspunt is dat er lockers worden geplaatst die vanaf één centraal punt, bij de receptiebalie, 

kunnen worden vrijgegeven na identificatie van de desbetreffende cliënt. De cliënt hoeft geen pasje of 

sleutel bij te houden en geen code te onthouden. Voorwaarde is dat er voldoende zicht is op de lockers 

(bijvoorbeeld situering in de entreeruimte of middels glaswand grenzend aan entreeruimte). Voor de 

ontgrendeling van de lockers dienen loze leidingen te worden voorzien. De lockerkasten behoren niet 

tot de vaste inrichting maar tot de losse inrichting, later in te brengen door de partijen.  

 

Er worden 30 lockers voor Tactus en 40 lockers voor het Leger des Heils voorzien. Afmetingen van de 

lockers, type LM 40: 500 mm breed, 600 mm hoog, 700 mm diep. Deze worden in vier lagen op elkaar 

gezet; de totale hoogte wordt daarmee 2.400 mm hoog.  

Voor de ruimtebepaling is uitgegaan van het plaatsen van 18 kolommen van vier lockers op elkaar.  

Het benodigd oppervlak voor alleen de lockers komt op 6,3 m². Daarbij opgeteld sta- en 

handelingsruimte (circa 1 m) resulteert dit in een opgenomen ruimtebehoefte van 16 m². 



 
 

 

 

 

 

Onze  re fe r en t i e  000489. 009. 02/09003012-7/ EvA/ ISO:NH/ I J  

 

 

1 december 2009 

Programma van Eisen deel 3: ontwerpuitgangspunten 

Da tum 

P ro je c t  

Be t r e f t  

Geclusterde voorziening voor zorg en opvang van verslaafden en daklozen te Zwolle 

B l ad  31 

 

04.05.02 Hulpverlening - 06 

Het cluster hulpverlening wordt gebruikt voor onderzoek, behandeling of andere consulten door artsen 

en verplegers bij cliënten. Tevens vinden hier gesprekken plaats tussen de cliënten en de hulpverleners 

van Tactus en Leger des Heils. Dit cluster zal gezamenlijk worden gebruikt door beide zorginstellingen.  

 

De hulpverlening bestaat uit de volgende ruimten:  

– behandelkamer GGD-arts en GGD-verpleegkundige; 

– behandelkamer verslavingsarts en verpleegkundige Tactus; 

– spreekkamers Tactus en Leger des Heils, gezamenlijk te gebruiken; 

– spreekkamers Tactus met kantoorfunctie, enkel en alleen door Tactus te gebruiken; 

– algemene vergaderruimte, gezamenlijk te gebruiken. 

 

Het cluster hulpverlening wordt niet van eigen sanitair voorzien. Door hulpverleners wordt gebruik 

gemaakt van het sanitair in het personeelscluster. Door cliënten wordt gebruik gemaakt van sanitair in 

het knooppunt van Tactus of de dagopvang van het Leger des Heils. 

 

Ook wordt geen separate wachtruimte bij het cluster hulpverlening voorzien. De cliënten worden 

opgehaald uit de ruimte dagopvang van het Leger des Heils of de huiskamer van Tactus.  

 

Indien blijkt dat een en ander logistiek handig te situeren is, zou de wachtruimte van de methadon 

wellicht kunnen worden ingezet als wachtruimte voor het cluster hulpverlening. Dat kan dan alleen 

buiten de tijden van methadonverstrekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F iguur  7:  moge l i j ke  inde l ing  hu lpver len ing  
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Behandelkamers – 06.01/06.03 

De behandelkamers zijn voorzien van een wasbak met een warm- en koud watervoorziening.  

Deze wasbakken worden uit hygiënisch oogpunt voorzien van een elleboogkraan.  

 

De behandelkamer voor de GGD-arts wordt tevens gebruikt door de GGD-verpleegkundige; deze ruimte 

is bedoeld voor cliënten van het Leger des Heils. De behandelkamer voor de GGD-arts is daarnaast 

geschikt voor het plaatsen van de volgende losse inrichtingselementen: 

– een bureau met bureaustoel en een stoel voor de te behandelen cliënt; 

– een archiefkast en eventueel een medicijnkast;  

– een ‘veldbed’ of een behandelstoel (inclusief gordijn) met een kruk voor de hulpverlener. 

 

De behandelkamer voor de verslavingsarts wordt tevens afwisselend gebruikt door de verpleegkundige 

van Tactus; deze ruimte is enkel en alleen voor cliënten van Tactus. Deze ruimte wordt alleen ingezet 

als behandelkamer en is geschikt voor het plaatsen van de volgende losse inrichtingselementen: 

– eventueel een medicijnkast;  

– een ‘veldbed’ of een behandelstoel (inclusief gordijn) met een kruk voor de hulpverlener. 

Indien de wetgeving dit toelaat, hoeft deze ruimte niet te grenzen aan de verkeersruimte.  

 

De kantoor-/spreekfunctie van de verslavingsarts en verpleegkundige wordt gesitueerd in de 

naastgelegen kamer van de verslavingsarts en één van de kantoor-/spreekkamers. De toegang tot de 

behandelkamer wordt vanuit beide kamers voorzien. 

 

Over en weer gebruik van de behandelkamers tussen de zorginstellingen is vooralsnog niet aan de 

orde. Dit vanuit de volgende argumenten: 

– Verantwoordelijkheid voor een kamer en de daarin bewaarde en opgeslagen zaken (zoals mogelijk 

dossiers, eerste hulp middelen, apparatuur en medicatie). Waar ruimten worden gedeeld is niemand 

verantwoordelijk en dat is, zeker op medisch gebied, gevaarlijk.  

– Naar de cliënten toe is het beter om (ook een fysiek) onderscheid te maken tussen algemene 

medische klachten (huisarts / GGD) en verslavingsgerelateerde klachten en behandelingen.  

Niet verslaafden willen niet de suggestie wekken dat zij een verslavingsarts bezoeken. 

Spreekkamers/kamer verslavingsarts – 06.02/06.04/06.05 

In totaal worden vier spreekkamers opgenomen waarvan beide partijen gebruik kunnen maken.  

Primair zijn er twee voor Tactus en twee voor het Leger des Heils. Indien noodzakelijk kan gebruik 

worden gemaakt van de spreekkamers van de andere partij. 

 

Daarnaast zijn er drie kantoor-/spreekkamers van Tactus gesitueerd in het cluster hulpverlening.  

Deze ruimten zijn alleen voor Tactus en worden primair gebruikt als kantoorruimte maar zijn tevens te 

gebruiken als spreekkamer. Twee van deze ruimten grenzen aan de behandelkamer van Tactus en 

dienen als kantoor van de verslavingsarts en verpleegkundige.  
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De spreekkamers zijn bedoeld voor gesprekken tussen een cliënt en een hulpverlener van Tactus of het 

Leger des Heils. De spreekkamers dienen bij voorkeur nabij de huiskamer en de dagopvang te worden 

gesitueerd. Aanvullend heeft Tactus de wens dat de spreekkamers ook nabij het gebruikscluster liggen. 

 

De spreekkamers worden deels op afspraak benut en ingepland, deels wordt er ad hoc gebruik van 

gemaakt op het moment dat een situatie daar om vraagt. Partijen moeten samen nog nadere afspraken 

maken over een te hanteren reserveringssysteem. 

 

De spreekkamers zijn voorzien van: 

– één bureau c.q. spreektafel met bureaustoel, een computer (met beeldscherm op arm) en telefoon, 

en een stoel voor de cliënt; 

– tweede uitgang om een vluchtroute voor de hulpverlening te garanderen.  

– beveiliging: in nader overleg dient te worden bepaald of er een noodknopvoorziening of een andere 

vorm van extra beveiliging wordt opgenomen; 

– deels transparante wanden voor zicht door eigen medewerkers; 

– de ruimten dienen prikkelarm te zijn; 

– de ruimten bij voorkeur niet inpandig, of anders in ieder geval de illusie wekken dat er een raam 

aanwezig is.  

Algemene vergaderruimte 10 à 12 personen – 06.06 

De algemene vergaderruimte bevindt zich in het hulpverleningscluster en is ten behoeve van 

vergaderingen met externen waarbij mogelijk ook de aangaande cliënt aanwezig is. Tevens wordt de 

ruimte ingezet voor interne besprekingen van beide zorginstellingen. De ruimte wordt door beide 

zorginstellingen gezamenlijk gebruikt en kan door middel van een reserveringssysteem worden 

gereserveerd. 

 

Op het moment dat de vergaderruimte niet bezet is, kunnen medewerkers de ruimte gebruiken om te 

lunchen.  

 

Het Leger des Heils zal de vergaderruimte sporadisch inzetten als herdenkingsruimte. Tevens zullen zij 

de ruimte gebruiken voor de zondagsdienst. 

 

Voorzieningen: 

– flipover/whiteboard (losse inrichting); 

– beamervoorzieningen aan het plafond (beamer losse inrichting); 

– elektrisch bedienbaar projectiescherm (integraal opgenomen in het plafond); 

– televisie (centrale antenne aansluiting). 

– Geluidsinstallatie, zowel spraak als muziek (loze leidingen voorzien),  

– verlichtingsniveau eenvoudig aan/uit te schakelen (hoeft niet met dimmers); 

– raamopeningen voorzien van een verduisteringsmogelijkheid. 
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04.05.03 Personeelscluster -10 

In het personeelscluster komen geen cliënten. Het cluster is geschikt voor gedeeld ruimtegebruik 

tussen de zorgpartijen. Slechts bij enkele ruimten wordt er ook samen gebruik van gemaakt; wellicht 

wijzigt dat nog in de toekomst. 

 

In het personeelscluster zijn de volgende ruimten aanwezig: 

– kantoorruimten; 

– archief- en opslagruimten; 

– vergaderruimte; 

– pantrykeuken; 

– garderobe medewerkers inclusief sanitair en douchevoorzieningen; 

– overige facilitaire ruimten. 

Kantoorruimten – 10.01/10.03/10.04 

De kantoorruimten zijn op dit moment niet onderling uitwisselbaar; wellicht kan dit in de toekomst 

wijzigen. De kantoorruimten grenzen wel aan een gezamenlijk verkeersgebied in het personeelscluster. 

 

Kantoorruimten Tactus – 10.01 

Deze kantoorruimte biedt een werkplek voorzien van een bureau, stoel en kast. De kantoorruimte is 

niet persoonsgebonden. Twee van deze kantoorwerkplekken kunnen tevens worden gecombineerd in 

één ruimte. De helft van deze kantoren kan desgewenst op een andere verdieping worden gesitueerd. 

In het cluster hulpverlening zijn twee kantoorwerkplekken opgenomen die tevens dienst kunnen doen 

als spreekkamer. 

 

Kantoorruimten Leger des Heils, ten behoeve van 2 medewerkers – 10.03 

Deze kantoorruimte biedt twee werkplekken voorzien van een bureau, bureaustoel en kast.  

De kantoorruimte is niet persoonsgebonden.  

 

Kantoorruimte Leger des Heils, leidinggevende – 10.04 

Deze kantoorruimte biedt een werkplek voorzien van een bureau, bureaustoel en archiefkast.  

De kantoorruimte is persoonsgebonden (clustermanager en trajectleider). Op het moment dat deze 

personen niet aanwezig zijn, kunnen andere medewerkers gebruik maken van de kantoorruimte.  

Archiefruimte – 10.02/10.06 

Veel van de (cliënten)dossiers zijn bij beide zorginstellingen reeds digitaal beschikbaar. Er wordt van 

uitgegaan dat de resterende papieren (cliënten)dossiers apart per zorginstelling op een centrale plaats 

in het personeelscluster worden opgeborgen: het archief. Daarmee wordt de volledigheid en de 

toegankelijkheid beter gewaarborgd dan het houden van een cliëntendossier op de werkplek. Op de 

kantoren van de zorginstellingen bevinden zich alleen de archiefstukken waar de medewerkers zich 

direct mee bezig houden.  
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Opslag facilitair – 10.05 

De opslagruimte facilitair, feitelijk een soort provisieruimte, biedt ruimte aan het opslaan van containers 

van leveranciers.  

Opslag dekens – 10.07 

Deze opslag voorziet in een stellingkast waarin de dekens voor de soepbus kunnen worden opgeslagen. 

De ruimte is voldoende geventileerd en behoeft geen direct daglicht. 

Personeelsentree – 10.08 

Het personeelscluster dient bereikbaar te zijn met een eigen ingang voor zowel personeel als 

leveranciers. Leveranciers dienen een ruime toegang (palletbreedte) te hebben vanwege grote 

leveringen. 

Pantrykeuken – 10.09 

Voor het personeel wordt een pantrykeuken in het personeelscluster voorzien. In de nabijheid van de 

pantry bevinden zich in de verkeersruimte één of meerdere ‘zitjes’ ten behoeve van het personeel.  

 

De pantrykeuken en bijbehorende zitjes zijn gesitueerd in de nabijheid van de algemene 

vergaderruimte. Indien de algemene vergaderruimte beschikbaar is, kan deze ruimte worden benut als 

kantineruimte.   

 

De pantrykeuken heeft de volgende voorzieningen: 

– koelkast; 

– aanrecht voorzien van warm en koud water; 

– koffiezetmachine; 

– magnetron ten behoeve van het opwarmen van een maaltijd; 

– voldoende opbergmogelijkheden (onder- en bovenkasten); 

– vaatwasmachine.  

 

Er dient aandacht te worden besteed aan het voorkomen van geluidsoverlast, inkijk en geuroverlast 

tussen pantrykeuken, zitjes en de overige ruimten. 

 

De installatieadviseur dient de pantrykeuken nader uit te werken in overleg met de partijen, passend 

binnen de boven omschreven eisen.  

Omkleedruimte - 10.10 

Nabij de entree van het personeelscluster dient een omkleedruimte ten behoeve van de medewerkers 

te worden voorzien. Deze omkleedruimte fungeert tevens als garderobe.  

 

Uitgangspunt is dat er afsluitbare lockers worden geplaatst. In de lockers kunnen medewerkers 

persoonlijke bezittingen opbergen. De lockerkasten behoren niet tot de vaste inrichting maar tot de 

losse inrichting, later in te brengen door de partijen.  
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Aangegeven is dat er tien lockers dienen te worden voorzien. Afmetingen van de lockers, type LM 60: 

300 mm breed, 308 mm hoog, 500 mm diep. Standaard worden deze in zes lagen op elkaar gezet, de 

totale hoogte wordt daarmee 1.850 mm hoog. Voor de ruimtebepaling is uitgegaan van het plaatsen 

van twee kolommen van zes lockers op elkaar. Het benodigd oppervlak voor de lockers is circa 1 m². 

Sanitair personeelscluster, miva-toilet, doucheruimte – 10.11/10.13/10.14 

De volgende sanitaire voorzieningen worden in het personeelscluster voorzien: 

− voorruimte voorzien van wasbak; 

− twee damestoiletten; 

− één herentoilet; 

− één mindervalide toilet; 

− één doucheruimte. 

 

Het mindervalide toilet (miva-toilet) wordt tevens ingezet als damestoilet. Bij uitzondering is dit  

miva-toilet onder begeleiding toegankelijk voor cliënten. 

 

De doucheruimte voor medewerkers is afsluitbaar en beschikt over voldoende omkleedruimte.  

Deze douchevoorziening is bestemd voor gemengd gebruik. De ruimte grenst bij voorkeur aan de 

omkleedruimte. 
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Figuur  8:  moge l i j ke  inde l ing  san ita ir/douche/omkleedru imte  

Werkkast personeelscluster – 10.12 

De werkkast is afsluitbaar. De ruimte dient voldoende plaats te bieden voor het opstellen van een 

schoonmaakwagen, opslag schoonmaakspullen, een stofzuiger en een uitstortgootsteen met koud- en 

warm water (eventueel close-in boiler). 
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Reprovoorziening 

In de verkeersruimte van het personeelscluster, of eventueel in een separate ruimte dan wel deels 

afgeschermde ruimte, wordt voor Tactus één print/kopieervoorziening en voor het Leger des Heils één 

print/kopieervoorziening opgenomen. Een goede afzuiging is gewenst.  

 

De print/kopieervoorzieningen omvatten: 

– print/kopieerapparaten; 

– papiervoorraad (beperkt); 

– uitlegtafel; 

– afvalbak voor papier; 

– afvalbak klein chemisch afval; 

– blauwe kliko voor vertrouwelijk papier; 

– fax. 

 

De koppeling van de individuele werkplek via het netwerk aan gecombineerde print/kopieertechnieken 

is een uitgangspunt. Vanwege het gedeeld ruimtegebruik van het personeelscluster dient te worden 

bekeken of het wenselijk is over te gaan tot invoering van “printen on demand”, waarbij privacy is 

gewaarborgd.  

 

Kostendoorberekening is op dit moment niet noodzakelijk omdat beide partijen een separate 

print/kopieervoorziening wensen; wellicht dat dit uitgangspunt in de toekomst wijzigt. Het is daarom 

verstandig apparatuur te plaatsen waarbij kostendoorberekening mogelijk is door toepassing van  

copy-control, in combinatie met telgegevens. 

 

Naast bovengenoemde grote print/kopieervoorzieningen is naar verwachting nog een aantal kleine 

printers noodzakelijk, namelijk: 

– bij de balie in de centrale entree; 

– bij de ‘cubicle’ achter de balie in de dagopvangruimte; 

– in het kantoor verstrekkingsruimte bij de methadon; 

– bij de controleruimte / balie van het gebruikscluster; 

– in de behandelkamers van de artsen en verpleegkundigen. 

04.06 Ruimtebeschrijvingen Tactus 

04.06.01 Knooppunt - 02 

Het knooppunt betreft primair de verkeersruimte tussen de diverse clusters van Tactus. Aan deze 

verkeersruimte is een aantal ondersteunende functies gesitueerd, namelijk het sanitair en de werkkast.  

Sanitair knooppunt – 02.01/02.02 

De sanitairgroep in het knooppunt wordt gebruikt door bezoekers van de huiskamer, de hulpverlening 

en het gebruikscluster.  
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De volgende eisen worden gesteld: 

– twee herentoiletten voorzien van twee vrij hangende RVS toiletpotten met voorruimte; 

– één damestoilet voorzien van één vrij hangende RVS toiletpot met voorruimte; 

– één mindervalide (MIVA) toilet voorzien van één vrij hangende RVS toiletpot. Dit mindervalide toilet 

kan tevens worden ingezet als damestoilet. 

 

De toiletten dienen vandalismebestendig en goed schoon te maken zijn. De toiletpotten worden daarom 

in RVS uitgevoerd. Gedacht wordt aan verhoogde kunststof scheidingen tussen de toiletruimten. 

Werkkast – 02.03 

De werkkast is bestemd voor het schoonmaakbedrijf dat door Tactus wordt ingehuurd. Deze ruimte 

behoeft geen lichtintrede van buitenaf te hebben en voorziet in de volgende functies: 

– een uitstort (slokop) (70cm x 50cm); 

– geschikt voor het plaatsen van een mopwagen (100cm x 60cm), een werkkar (120cm x 60cm), een 

stofzuiger (40cm x 40 cm) en een keukentrap; 

– voldoende opbergmogelijkheden voor schoonmaakmiddelen (schappen). 

04.06.02 Huiskamer – 03 

Huiskamer – 03.01 

De uitstraling van de huiskamer wordt getypeerd als open, gezellig en huiselijk. Deze ruimte zal 

fungeren als verblijfsruimte ten behoeve van gemiddeld 20 cliënten. Op piekmomenten dient de ruimte 

geschikt te zijn voor het ontvangen van 40 cliënten. Daarnaast zal personeel aanwezig zijn in deze 

ruimte.  

Er zullen voorzieningen worden getroffen om te verblijven, zoals: 

– voldoende tafels en stoelen; 

– koffiehoek met opwarmmogelijkheid magnetronmaaltijden; 

– bar ten behoeve van verstrekken maaltijden; 

– afsluitbaar opslaghok ten behoeve van één grote diepvrieskast, één grote koelkast en een 

stellingkast van circa 4 m2 gepositioneerd bij de bar; 

– TV-hoek. 

 

In de huiskamer dient een afgesloten (tabaks)rookruimte met filterafzuiging ten behoeve van maximaal 

tien personen te worden gerealiseerd. De manier waarop de (tabaks)rookruimte en afzuiging 

vormgegeven wordt, dient door adviseurs in overleg met de gebruiker te worden afgestemd.  

 

Wellicht punt van aandacht bij verdere uitwerking en te maken afspraken:  

Tactus verstrekt de gehele dag maaltijden voor een prijs van € 3,--. Het Leger des Heils verstrekt 

binnen een bepaalde tijd maaltijden voor een prijs van € 2,--. 
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04.06.03 Methadonverstrekking - 04 

De methadonverstrekking is een zeer belangrijk cluster binnen de geclusterde zorgvoorziening. Gelet op 

de grote hoeveelheid cliënten die van dit cluster gebruik maken, wordt aan het op de juiste wijze 

inrichten van dit cluster groot belang gehecht.   

 

Het cluster omvat de ruimten waar methadongebruikende cliënten methadon kunnen afhalen.  

De cliëntengroep bestaat uit circa 120 personen. Er is binnen deze cliëntengroep een dubbele scheiding 

waarneembaar: 

– cliënten die wekelijks (100 personen) en cliënten die dagelijks (20 personen) methadon halen;  

– cliënten die wel en cliënten die niet geassocieerd wensen te worden met de doelgroep van de 

geclusterde zorgvoorziening.  
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Figuur  9:  moge l i j ke  inde l ing  methadonverst rekking  

Wachtruimte methadonverstrekking – 04.01 

Op piekmomenten dient deze wachtruimte plaats te bieden aan tien personen. Gezien de grootte van de 

groep cliënten die gebruik maakt van de methadonverstrekking is het noodzakelijk een goede 

doorstroming te faciliteren. De tijden van verstrekking zullen worden verruimd om een goede 

doorstroom te kunnen creëren.   
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Als zitmogelijkheid in deze ruimte wordt gedacht aan vandalismebestendige kunststofstoelen op een 

traverse. Deze stoelen dienen in een vaste opstelling te worden gemonteerd aan wand en/of vloer.  

Naast de stoelen zal de inrichting van de wachtruimte minimaal zijn. Er dient rekening te worden 

gehouden met het plaatsen van een folderrekje.  

 

De wachtruimte wordt door middel van camerabewaking bewaakt door de portier in de hoofdentree en 

de medewerkers in het kantoor verstrekkingsruimte. Tevens dienen de toegangsdeuren van de 

wachtkamer op afstand elektronisch bedienbaar te zijn door zowel de portier als door medewerkers in 

het kantoor verstrekkingsruimte.  

 

Ontvangstruimte methadon – 04.02 

De ontvangstruimte biedt plaats aan maximaal twee personen en grenst aan de uitgiftebalie van de 

verstrekkingsruimte. De ontvangstruimte dient afsluitbaar te zijn van de overige ruimten in de 

methadonverstrekking.  

Kantoor verstrekkingsruimte – 04.03 

Het kantoor verstrekkingsruimte is de medewerkerruimte van de methadonverstrekking. Het kantoor 

verstrekkingsruimte biedt maximaal plaats aan drie medewerkers en zal tijdens de verstrekkingstijden 

continu bemand zijn door minimaal twee medewerkers. Buiten de verstrekkingstijden zijn de 

werkplekken te gebruiken door andere medewerkers.  

 

Het kantoor verstrekkingsruimte biedt de volgende functies: 

– twee computerwerkplekken, tevens geschikt voor administratieve handelingen; 

– één hoge uitgiftebalie grenzend aan ontvangstruimte met open structuur (loket van circa 2 meter 

breed). Aan de medewerkerkant voorzien van computer-/laptopwerkplek; 

– één grote dossierkast ten behoeve van opslag administratie; 

– wastafel met een warm- en koudwatervoorziening; 

– een medicijnkluis; 

– een medicijnkoelkast voor opslag methadon (afsluitbaar); 

– zicht vanaf de balie op zowel de wachtruimte, de in- en uitgangen als de ontvangstruimte 

methadon met uitgiftebalie; 

– een afsluitbare donkere ruimte voorzien van een one-way screen gericht op de sanitaire ruimte in 

de ontvangstruimte ten behoeve van urinecontrole (UC). Deze donkere ruimte voorziet in een 

werkblad met wastafel (pantry) ten behoeve van de verwerking van urinemonsters.  

Sanitair methadonverstrekking – 04.04 

De methadonverstrekking dient de volgende sanitaire eenheden te voorzien voor de cliënten die gebruik 

maken van de methadonverstrekking: 

– één gecombineerd dames/heren toilet voorzien van één vrij hangend RVS toilet zonder voorruimte 

in de wachtruimte; 

– één goed verlicht gecombineerd dames/heren toilet voorzien van één vrij hangend RVS toilet met 

voorruimte in de ontvangstruimte methadon t.b.v. de UC; 
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– de toiletruimten dienen vandalismebestendig en goed schoon te maken zijn; 

– het UC-toilet is voorzien van een doorgeefluik naar het kantoor verstrekkingsruimte om de 

urinemonsters door te kunnen geven. 

Aparte uitgang methadonverstrekking – 04.05 

De methadonverstrekking krijgt een aparte uitgang naar de straat, zodat cliënten die hun methadon 

verstrekt hebben gekregen, ongestoord het pand kunnen verlaten zonder cliënten tegen te komen die 

nog geen methadon verstrekt hebben gekregen. 

Ook cliënten die na de methadonverstrekking nog gebruik wensen te maken van de huiskamer, dienen 

deze aparte uitgang te gebruiken. Hiervoor wordt geen aparte inpandige route gecreëerd.  

04.06.04 Gebruikscluster - 05 

Binnen het gebruikscluster kan gebruik gecontroleerd plaatsvinden. Cliënten dragen zelf zorg voor hun 

middelen en zullen afhankelijk van het type middel een gebruiksruimte toegewezen krijgen door de 

toezichthouder die aanwezig zal zijn in de controleruimte. In de gebruiksruimten en de time-out ruimte 

is het tevens toegestaan tabak te roken.  

 

Tot de gebruiksruimten en time-out ruimte wordt toegang geboden door middel van een elektronisch 

bedienbare deur vanuit de controleruimte. De medewerker van de controleruimte kan deze deur op 

afstand openen.  

 

Figuur  10:  moge l i jke  inde l ing  gebru iksc luste r  

Het gehele cluster dient, ten opzichte van de overige clusters in de geclusterde zorgvoorziening, extra 

te worden voorzien van verversing/afzuiging/instroom van lucht. Voorkomen dient te worden dat er een 

luchtstroom van de gebruiksruimten naar elkaar of overige ruimten ontstaat. 

Gebruiksruimte roken – 05.01 

In deze ruimte kunnen cliënten middelen rokend gebruiken. Deze ruimte dient voorzien te worden van 

tafels en stoelen voor minimaal zes personen.  
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Gebruiksruimte spuiten – 05.02 

In deze ruimte kunnen cliënten spuitend gebruiken. Deze ruimte dient voorzien te worden van tafels en 

stoelen voor minimaal twee personen. De ruimte wordt voorzien van een wastafel. 

Gebruiksruimte alcohol – 05.03 

In deze ruimte kunnen cliënten alcohol gebruiken. Deze ruimte dient voorzien te worden van tafels en 

stoelen voor minimaal acht personen.  

Time-out ruimte gebruiksruimten – 05.04 

Deze ruimte is een prikkelarme ruimte waarin één cliënt kan verblijven. Vanwege de prikkelarme 

omgeving dient extra aandacht te zijn voor geluidsisolerende maatregelen in de scheidingswanden.  

Er dient (indirect) daglicht of een vorm van daglichtsimulatie aanwezig te zijn. De ruimte wordt 

voorzien van één luie stoel.  

Controleruimte / balie – 05.05 

De controleruimte voorziet in een afgesloten, verhoogd gesitueerde balie van waaruit de 

gebruiksruimten, de time-out ruimte en de spreekkamers in het gebruikscluster rechtstreeks (idealiter 

zonder elektronische hulpmiddelen) kunnen worden geobserveerd en gecontroleerd.  

 

Er dient vanaf de controleruimte direct zicht te worden gegarandeerd op de gebruiksruimten, zonder 

dat de privacy van de cliënten wordt geschonden door voorbijgangers.  Een mogelijke oplossing is het 

voorzien van een transparante strook aan de bovenkant van de wanden, waarboven een spiegel tegen 

het plafond wordt geplaatst, zodat er zicht is vanaf de balie. 

 

 

Figuur  11:  doorsnede  mogel i j ke  ind irecte  z i cht l i j n  cont ro le ruimte/gebru iksru imte  

De controleruimte dient centraal te zijn gelegen en voorzien van (indirect) daglicht.  

De werkplek dient geschikt te zijn voor het plaatsen van: 

– afgesloten, verhoogde balie geschikt voor één medewerker, voorzien van computer, 

beveiligingsapparatuur en tafelmodel koelkast; 

– opslag voor hulpmiddelen ten behoeve van gebruik.  
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04.06.05 Activeringscluster – 07 

Het activeringscluster voorziet in de mogelijkheid cliënten een vorm van dagbesteding te bieden, 

waardoor zij zich van het dagelijkse leven kunnen loskoppelen. Dit bevordert de resultaten van het 

zorgtraject en brengt de cliënt bepaalde vaardigheden bij. Deze dagactiviteiten vinden onder 

begeleiding plaats. De intensiviteit van het gebruik van het activeringscluster zal voornamelijk in de 

ochtenduren hoger zijn. Wellicht zijn er mogelijkheden om het activeringscluster tijdens overige 

tijdstippen anders in te zetten.  

De doelgroep vraagt prikkelarme ruimten. Dit betekent dat de bezetting per ruimte niet te groot mag 

zijn. Daarbij geldt een maximum van circa zes cliënten en één begeleider per activiteitenruimte.  

Activiteitenruimten – 07.01/07.02 

De ruimten zijn kleinschalig opgezet en ingericht op een capaciteit van ongeveer vier cliënten met twee 

begeleiders. Er zullen meerdere activiteiten mogelijk zijn.  

Doucheruimten cliënten – 07.03 

Voor cliënten worden afsluitbare doucheruimten voorzien; gebruik zal afhankelijk zijn van de 

activiteiten. De doucheruimte voorziet in een kleine voorruimte waar kleding, handdoeken et cetera 

droog kunnen worden neergelegd. 

Wasruimte cliënten – 07.04 

De wasruimte voor cliënten biedt plaats aan de volgende voorzieningen: 

– wasmachine en droger (horeca-uitvoering) inclusief benodigde aansluitingen en vermogens; 

– strijkplank en vouwtafel; 

– algemene opslagcapaciteit (stellingkast) voor bijvoorbeeld wasmanden en wasmiddelen.  

 

De ruimte dient te voorzien in alle benodigde aansluitpunten voor deze voorzieningen. De toegang tot 

opbergruimten dient afsluitbaar te zijn. Alleen onder begeleiding kunnen cliënten de ruimte gebruiken. 

De totale wasruimte dient afsluitbaar te zijn. De wasruimte dient goed te zijn geventileerd.  

Sanitair activeringscluster – 07.05 

De volgende eisen worden gesteld: 

– één herentoilet voorzien van vrij hangende RVS toiletpot met voorruimte; 

– één damestoilet voorzien van één vrij hangende RVS toiletpot met voorruimte; 

– de toiletten dienen vandalismebestendig en goed schoon te maken zijn.  

04.06.06 24-uurs entree - 11 

De 24-uurs entree biedt toegang tot het hostel en de nachtopvang. De toegang wordt apart van de 

hoofdentree van de geclusterde voorziening gesitueerd om de bezoekersstromen van hostel en 

nachtopvang gescheiden van de dagopvang te houden. 
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Figuur  12:  moge l i jke  inde l ing  24-uurs  ent ree  

Portiersloge 24-uurs entree – 11.01 

De 24-uurs entree is voorzien van een portiersloge, die 24 uur per dag kan worden bemand.  

De personele bezetting van deze portiersloge door een beveiligingsbeambte wordt gecombineerd met 

de personele bezetting van de portiersloge in de hoofdentree voor cliënten. Tijdens openingstijden van 

de hoofdentree (van 09.00u tot 18.30u) zal de portiersloge niet bezet zijn en zal de bewaking van de 

24-uurs entree plaatsvinden door middel van camerabewaking en op afstand bedienbare deuren. 

Tijdens sluitingstijden van de hoofdentree (van 18.30u tot 09.00u) zal de portiersloge in de 24-uurs 

entree bemand zijn.  

 

De portiersloge is zelfvoorzienend. De portiersloge heeft zicht op de verkeersstromen die van en naar 

het hostel en de nachtopvang gaan. De portiersloge dient volledig afgeschermd, afsluitbaar en 

vandalismebestendig te zijn.  

 

De inrichting van de portiersloge dient geschikt te zijn voor het uitoefenen van een 24-uurs (nacht) 

functie. De beveiligingsfunctionaris(sen) moet(en) zich ook gedurende minder drukke tijden kunnen 

vermaken. Daarvoor dient een aantal voorzieningen te worden getroffen.  

 

De portiersloge is zelfvoorzienend en voorzien van: 

– een bureauopstelling met een bureaustoel; 

– kleine pantryopstelling, inclusief koelkast; 

– CAI-aansluiting ten behoeve van een tv-signaal; 

– data-aansluiting; 
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– camerabewakingssysteem; 

– bediening elektrische deuropeners; 

– huistelefoon; 

– brievenbuskast ten behoeve van postsortering hostelbewoners. 

Hal 24-uurs entree – 11.02 

De hal van de 24-uurs entree wordt gebruikt als sluis. De elektronisch bedienbare voordeur kan 

automatisch of handmatig worden bediend vanuit het kantoor van de woonbegeleiders in het hostel of 

de nachtopvang en via de portier in de hoofdentree. De toegangsdeur vanuit de hal naar het hostel kan 

direct door de portier worden geopend, middels een soort intercom vanuit de hostelkamers of vanuit de 

portiersloge in de gezamenlijke hoofdentree.  

 

De portier (van zowel de hoofdentree als vanuit de 24-uurs entree) kan middels een huistelefoon 

tevens contact zoeken met een hostelbewoner wanneer er bezoek is.  

 

De afwerking van de entree dient vandalismebestendig te zijn.  

 

De 24-uurs entree dient voorzien te zijn van vijf lockers/kluizen waar de cliënten van de nachtopvang 

hun persoonlijke spullen kunnen opbergen.  

04.06.07 Hostel - 12 

Het hostel is een woon(zorg)voorziening met een omvang van 24 plaatsen met 24-uursbegeleiding. 

Deze begeleiding is afgestemd op ambities, mogelijkheden en behoeften van de individuele cliënt.  

Het hostel biedt de cliënt tevens de gelegenheid te oefenen met een meer zelfstandige vorm van 

wonen. 

 

Het hostel heeft vaste bewoners die elk een eigen kamer hebben. Op deze kamer mogen de bewoners 

middelen gebruiken. De hostelbewoners hebben een casemanager. De begeleiding is gericht op alle 

leefgebieden, bijvoorbeeld: wonen en woonvaardigheden, financiën, sociale relaties, 

dagbesteding/werk/opleiding en lichamelijke/geestelijke gezondheid.  

Woongroepen hostel 

De 24 cliënten worden voor zover mogelijk verdeeld over zes woongroepen van vier personen.  

Elke woongroep heeft zijn eigen voorzieningen en is afgesloten van de andere woongroepen.  
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Wooneenheid (type 1 en type 2) – 12.01/12.02 

 

 

Figuur  13:  moge l i jke  inde l ing  2  typen wooneenheid  

 

Iedere bewoner van het hostel krijgt een eigen eenpersoons wooneenheid. In deze wooneenheid mag 

men middelen gebruiken. Dit stelt extra eisen aan de brandveiligheid en ventilatie. De adviseur 

technische installaties dient te onderzoeken welke eisen hieraan worden gesteld. Er zijn twee typen 

wooneenheden met verschillende oppervlakten.  

 

Een wooneenheid dient te bestaan uit:  

– woonkamer / keuken; 

– slaapkamer geschikt te zijn voor het plaatsen van: 

• een bed (het dient mogelijk te zijn in de grote hostelkamers een tweepersoonsbed van 1.40m x 

2.00m te plaatsen) 

• een bureau met bureaustoel 

• een bouwkundig gerealiseerde hang-legkast 

– natte cel met toilet, douche en wastafel.   

 

De pantry/keuken is voorzien van: 

– wasbak voorzien van koud- en warm tapwater;  

– aansluitpunt voor koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron; 

– geringe kastruimte ten behoeve van opbergen keukengerei: 

• type 1: keukenblok van 2 onderkastjes (60cm) breed en eventueel bovenkastjes 

• type 2: keukenblok van 3 onderkastjes (60cm) breed en eventueel bovenkastjes 

– inbouwkoelkast;  
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– elektrische inductiekookplaat (bij 12 van de 24 hostelkamers: type 2); 

– afzuiginstallatie ten behoeve van afzuiging kookluchten (bij kamers waar kookvoorziening is 

toegepast: type 2). 

 

De wooneenheid dient voorzien te worden van: 

– CAI- en data-aansluiting in zowel woonkamer als slaapkamer; 

– centrale verwarming met afgeschermde thermostaatkraan; 

– beperkt te openen ramen die afsluitbaar zijn; 

– plafonds die niet kunnen worden uitgenomen (geen systeemplafonds); 

– vandalismebestendig hang- en sluitwerk. 

 

De voorzieningen die mogelijk in de wooneenheden kunnen worden ondergebracht, dienen flexibel te 

plaatsen zijn. Afhankelijk van het ontwikkelingsproces van een hostelbewoner kunnen bepaalde 

voorzieningen wel of niet ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden zijn: een eigen kookvoorziening 

en elektronische apparatuur.  

 

Bezoek van de bewoners wordt op de kamer ontvangen. Bij zakelijk bezoek kan tevens gebruik worden 

gemaakt van de spreek-/vergaderkamer voor algemeen gebruik. 

 

De zichtlijnen vanuit de hostelkamers richting de buitenruimte dienen zo prikkelarm mogelijk te worden 

uitgevoerd. Hierbij dient bijvoorbeeld een zichtrelatie met het studentenleven aan de  

Burgemeester Roelenweg zo veel mogelijk te worden vermeden.   

Eetkeuken ten behoeve van woongroepen zonder kookvoorziening – 12.03 

Voor drie van de zes woongroepen wordt een gemeenschappelijke eetkeuken voorzien. De bewoners 

van deze woongroepen krijgen vanwege hun zorgindicatie geen kookvoorziening op hun eigen 

wooneenheid. Deze ruimte kan tevens worden ingezet als spreekkamer.  

 

De ruimte is afsluitbaar, indien hier noodzaak toe is. Deze ruimte biedt plaats aan minimaal vier 

hostelbewoners inclusief begeleiding.  

 

De eetkeuken heeft de volgende voorzieningen: 

– keuken voorzien van: 

• kookvoorziening met afzuiging 

• koelkast 

• voldoende opbergmogelijkheden 

– voldoende tafels en stoelen. 

Kantoor woonbegeleiding – 12.04 

In het hostel wordt één kantoor gerealiseerd voor de woonbegeleiders van het hostel en de begeleiding 

van de nachtopvang. Deze ruimte is alleen onder begeleiding toegankelijk voor hostelbewoners.  
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Uitgangspunt is dat in het kantoor maximaal vijf begeleiders tegelijkertijd aanwezig zijn ten behoeve 

van zes woongroepen en de nachtopvang.  

 

Het kantoor dient ten behoeve van de controleerbaarheid in de nabijheid van de toegang tot de 

nachtopvang te zijn gesitueerd. 

 

Het kantoor biedt ruimte voor: 

– drie werkplekken met bureaustoel geschikt voor computerwerk; 

– printeropstelling; 

– dossierkasten voor cliëntendossiers; 

– pantry met wasbak voorzien van koud- en warm tapwater, mogelijkheden voor een 

koffievoorziening en geringe kastruimte; 

– beveiligingssysteem welke toezicht biedt op de entree en de algemene verkeersruimten; 

– vriezer ten behoeve van uitgifte diepvriesmaaltijden bewoners. 

 

De ruimte kan worden afgesloten van de overige ruimten in de nachtopvang. Er dient de mogelijkheid 

te zijn vanuit het kantoor de woonkamer van de nachtopvang te monitoren. Hiervoor dient een  

‘one-way’ screen tussen de woonkamer en het kantoor van de begeleiding te worden voorzien. 

Daarnaast dient door middel van een camerasysteem toezicht te zijn op de verkeersruimten.  

 

Grenzend aan of in de nabijheid van het kantoor van de woonbegeleiding wordt de berging/werkkast 

van de nachtopvang gesitueerd. In deze berging worden tevens de vriezers ten behoeve van de uitgifte 

van diepvriesmaaltijden (door leverancier Apetito) opgesteld.  

 

Nachtdienstkamer – 12.05 

De nachtdienstkamer is een slaapkamer voor personeel, grenzend aan het kantoor woonbegeleiding.  

De nachtdienstkamer dient te worden voorzien van: 

– bed en stoel; 

– toiletruimte (mogelijk direct benaderbaar vanuit kantoor woonbegeleiding); 

– doucheruimte; 

– intercom(telefoon)verbinding met portiersloge 24-uurs entree. 

Facilitaire ruimte woongroep – 12.06 

De facilitaire ruimte biedt plaats aan de volgende voorzieningen: 

– werkkast voorzien van een uitstort (slokop) en geschikt voor het plaatsen van een mopwagen, een 

gezamenlijke stofzuiger en voldoende opbergmogelijkheden voor schoonmaakmiddelen; 

– wasmachine en droger inclusief benodigde aansluitingen; 

– strijkplank; 

– opbergruimte voor linnengoed; 

– algemene afsluitbare opslagcapaciteit (bijvoorbeeld afsluitbare voorraadkast).  
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De ruimte dient te voorzien in alle benodigde aansluitpunten voor deze voorzieningen. De toegang tot 

de facilitaire ruimte dient afsluitbaar te zijn maar is in principe vrij toegankelijk voor de hostelbewoners. 

Alleen onder begeleiding van de woongroepbegeleider kunnen hostelbewoners goederen uit de 

algemene afsluitbare opslag (voorraadkast) verkrijgen. De wasfaciliteiten zijn afhankelijk van het 

begeleidingsniveau met of zonder begeleiding van de woongroepbegeleider te bereiken. De totale 

facilitaire ruimte dient daarom afsluitbaar te zijn.  

04.06.08 Nachtopvang - 13 

De nachtopvang is een onderdeel van de 24-uurs zorgvoorziening. Een combinatie in zorgverlening met 

dagopvang is gewenst om 24-uursbegeleiding te garanderen. In het gebruik valt mogelijk een 

combinatie te vinden met het hostel. In de nachtopvang mogen geen middelen worden gebruikt.  

De nachtopvang voorziet in vijf opvangplaatsen.  

 

Met betrekking tot de nachtopvang geldt dat deze mogelijk in de toekomst zal worden ingezet ten 

behoeve van intervalverblijf of wellicht extra hostelruimte. Flexibiliteit is hier zeer sterk aan de orde; in 

het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de mogelijk toekomstige wijziging van functie.  

Zie ook paragraaf 03.06 Flexibiliteit. 

Slaapkamers nachtopvang – 13.01 

De toegang wordt verkregen op basis van inschrijving en betaling door de cliënt. De begeleiding van de 

nachtopvang zal een cliënt toegang verschaffen tot de slaapkamer. De slaapkamer biedt plaats aan één 

cliënt en heeft de volgende voorzieningen: bed, kledingkast en een stoel.  

 

De afwerking van de vloeren, wanden en plafonds van de slaapkamers dient doelmatig en 

vandalismebestendig te zijn. Er mogen geen systeemplafonds worden toegepast. De scheidingswanden 

dienen dusdanig geluidswerend te zijn, dat de overlast die optreedt bij eventuele verstoringen in 

aangrenzende ruimten gering blijft.  

Gemeenschappelijke woonkamer – 13.02 

De gemeenschappelijke woonkamer biedt plaats aan het maximaal vijf cliënten inclusief begeleiding.  

De ruimte heeft de volgende voorzieningen: 

– tafels en stoelen; 

– pantry met wasbak en aansluiting voor koffievoorziening en waterkoker; 

– TV hoek. 

 

In deze ruimte mag worden gerookt en dient daarom van adequate afzuiging te zijn voorzien.  

Sanitair/douche nachtopvang– 13.03/13.04 

Voor de nachtopvang gelden de volgende sanitaire voorzieningen: 

– één herentoilet voorzien van een vrij hangend RVS toilet met voorruimte; 

– één damestoilet voorzien van een vrij hangend RVS toilet met voorruimte.  
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De toiletten dienen vandalismebestendig en goed schoon te maken te zijn. De toiletpotten worden in 

RVS uitgevoerd. Gedacht wordt aan verhoogde kunststof scheidingen tussen de toiletruimten.  

 

Naast toiletruimten dienen tevens twee vandalismebestendige doucheruimten te worden voorzien.  

Deze doucheruimten hebben een kleine voorruimte waar de gebruiker van deze ruimte kleding, 

handdoeken et cetera droog kan wegleggen.  

Berging/werkkast – 13.05 

Deze ruimte is afsluitbaar en gepositioneerd in de nabijheid van het kantoor van de woonbegeleiding en 

voorziet in de volgende functies: 

– werkkast voorzien van een uitstort (slokop) en geschikt voor het plaatsen van een mopwagen, een 

linnenkar, een stofzuiger en voldoende opbergmogelijkheden voor schoonmaakmiddelen; 

– berging voor onder andere linnengoed inclusief reserve dekbedden en kussens en persoonlijke 

verzorgingsmiddelen als tandpasta, scheerschuim, douchegel et cetera. Tevens wordt hier de 

voorraad voor de woonbegeleiding opgeslagen; 

– locatie van twee vriezers ten behoeve van de maaltijdverstrekking voor de hostelbewoners. 

04.07 Ruimtebeschrijving Leger des Heils 

04.07.01 Dagopvang - 08 

 

Figuur  14:  moge l i jke  inde l ing  dagopvang 
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Ruimte dagopvang – 08.01 

De uitstraling van de ruimte dagopvang wordt getypeerd als open, gezellig en huiselijk. In het 

functioneren dient deze ruimte doelmatig te zijn. Deze ruimte zal naast de verblijfsruimte voor cliënten 

functioneren als verkeersruimte richting de aangrenzende clusters.  

 

De dagopvang voorziet in de volgende functies voor de bezoekende cliënten: 

– verblijfsfunctie met voldoende zitmogelijkheid in de vorm van tafels en stoelen; 

– eet- en drinkfunctie in de vorm van: 

• een bar- en keukenuitgiftebuffet 

• koffieautomaat 

– recreatiefunctie in de vorm van bijvoorbeeld televisie kijken, lezen en spelletjes spelen. 

 

In de ruimte van de dagopvang komt een geluidsinstallatie, voor zowel spraak als muziek (loze 

leidingen opnemen). Het zitgedeelte wordt met een functionele sfeerverlichting uitgerust. 

 

In de ruimte dagopvang dient een afgesloten (tabaks)rookruimte met filterafzuiging ten behoeve van 

maximaal tien personen te worden gerealiseerd. De manier waarop de (tabaks)rookruimte en afzuiging 

wordt vormgegeven, dient door adviseurs in overleg met de gebruiker te worden afgestemd. De eis dat 

de medewerkers een rookvrije werkplek wordt gegarandeerd, dient te worden nageleefd. In overleg 

met de installatieadviseur dient tijdens de ontwerpfase de haalbaarheid te worden vastgesteld of het 

ten opzichte van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is geen afgesloten rookruimte te creëren 

maar een rookzone door middel van speciale afzuiging.  

Bar- en keukenuitgiftebalie 

In de ruimte van de dagopvang is een verhoogde bar- en keukenuitgiftebalie voorzien. Tijdens 

openingstijden van de dagopvang is de bar continu bemand door twee medewerkers. Er dienen 

bouwkundige en installatietechnische voorzieningen te worden getroffen om de keuken dagopvang van 

de bar- en uitgiftebalie af te sluiten na beëindiging van de maaltijdenverstrekking. 

 

De bar– en keukenuitgiftebalie dienen de volgende mogelijkheden te bieden: 

– bar voorzien van twee afsluitbare koelkasten (tafelmodel); 

– voldoende afsluitbare bergruimte; 

– twee spoelbakken met zowel een warm- als een koudwatervoorziening; 

– koffiezetmachine; 

– uitgifteluik grenzend aan de keuken dagopvang, waar tijdens maaltijdverstrekking de borden door 

de medewerkers kunnen worden opgeschept. Dit uitgifteluik is afsluitbaar door middel van 

bijvoorbeeld een rolluik. 

 

Wellicht punt van aandacht bij verdere uitwerking en te maken afspraken. Tactus verstrekt de gehele 

dag maaltijden voor een prijs van € 3,--. Het Leger des Heils verstrekt binnen een bepaalde tijd 

maaltijden voor een prijs van € 2,--. 
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Werkplek dagopvang - 08.02 

Als onderdeel van de ruimte dagopvang dient een afgeschermde werkplek te worden gecreëerd. 

Gedacht wordt aan een vorm van ‘cubicle’ zodat medewerkers enigszins afgescheiden werkzaamheden 

kunnen verrichten waarbij toch contact met de dagopvangruimte mogelijk is. De ‘cubicle’ biedt plaats 

aan: 

– bureau ten behoeve van computeropstelling; 

– bureaustoel; 

– dossierkast. 

Sanitair/doucheruimten – 08.03/08.04 

De sanitaire ruimten en doucheruimten dienen vandalismebestendig, goed schoon te maken en 

afsluitbaar te zijn. Gedacht wordt aan RVS-sanitair. Het betreft de volgende voorzieningen: 

– drie herentoiletten; 

– één damestoilet; 

– twee doucheruimten heren; 

– doucheruimte dames.  

Werkkast voor gebruik door cliënten – 08.05 

Deze ruimte behoeft geen lichtintrede van buitenaf te hebben en voorziet in de volgende functies: 

– een uitstort (slokop) (70cm x 50cm); 

– geschikt voor het plaatsen van een mopwagen (100cm x 60cm), een werkkar (120cm x 60cm), een 

stofzuiger (40cm x 40 cm) en een keukentrap; 

– voldoende opbergmogelijkheden voor schoonmaakmiddelen (schappen). 

04.07.02 Ondersteunende ruimten - 09 

Kledingwinkel en opslag - 09.01 

De kledingwinkel biedt cliënten de mogelijkheid tweedehands kleding te kopen. De winkel biedt plaats 

aan enkele kleding-/schoenenrekken, een pashokje en een kleine toonbank. De winkel grenst aan een 

afsluitbare opslag welke is voorzien van stellingkasten die tegen de wanden worden opgesteld.  

Zowel de winkel als de opslagruimte zijn voldoende geventileerd. De winkel heeft voldoende 

daglichttoetreding. De opslag behoeft alleen kunstmatige verlichting. In afstemming met de 

opdrachtgever dient de architect de definitieve winkelindeling en indeling van de opslagruimte vast te 

stellen.  

Opslag winterspullen – 09.02 

Het Leger des Heils biedt cliënten de mogelijkheid hun winterspullen in de zomerperiode op te slaan.  

De cliënt krijgt een plastic box tot zijn/haar beschikking welke dan wordt opgeslagen. Deze boxen 

worden in stellingkasten opgeslagen in de ‘opslag winterspullen cliënten’.  
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Het betreft een opslag van maximaal 30 tot 40 boxen met een afmeting van 90cm x 40cm x 40cm  

(l x b x h). De architect dient te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de opslagruimte per box 

afsluitbaar te maken, zodat slechts één persoon de toegang tot een box heeft.  

 

De opslag winterspullen is alleen onder begeleiding toegankelijk vanuit het verkeersgebied van de 

ondersteunende ruimten. De ruimte is voldoende geventileerd en behoeft geen direct daglicht.  

Wasruimte cliënten – 09.03 

Bereikbaar vanuit de verkeersruimte van de clusterondersteunende ruimten dient een wasruimte te 

worden ingericht. Deze ruimte biedt plaats aan de volgende voorzieningen: 

– wasmachine en droger (horeca-uitvoering) inclusief benodigde aansluitingen en vermogens; 

– strijkplank en vouwtafel; 

– algemene opslagcapaciteit (stellingkast) voor bijvoorbeeld wasmanden en wasmiddelen.  

 

De ruimte dient te voorzien in alle benodigde aansluitpunten voor deze voorzieningen. De toegang tot 

opbergruimten dient afsluitbaar te zijn. Alleen onder begeleiding kunnen cliënten de ruimte gebruiken. 

De totale wasruimte dient afsluitbaar te zijn. De wasruimte dient goed geventileerd te zijn.  

Indien mogelijk dient deze ruimte voorzien te zijn van daglichttoetreding.  

Keuken dagopvang – 09.04 

De keuken dagopvang is te typeren als een kleinschalige gaarkeuken met beperkte bak- en 

kookfaciliteiten ten behoeve van zowel de maaltijdverstrekking in de dagopvang als de bevoorrading 

van de soepbus (soep, brood en koffie). Er dienen in ieder geval drie grote gaspitten tegelijk te kunnen 

worden gebruikt.  

 

Het Leger des Heils overweegt om koken met cliënten mogelijk te maken. Het betreft dan twee à drie 

cliënten die kunnen meehelpen met de diverse werkzaamheden. Eventueel wil Tactus hier eveneens 

gebruik van kunnen maken. In de opzet van de keuken dient rekening te worden gehouden met een 

logistiek voor meerdere tegelijk aan het werk zijnde personen. 

 

Er dient rekening te worden gehouden met bouwkundige en installatietechnische voorzieningen ten 

behoeve van de te plaatsen keukenapparatuur. Een onderdeel van de keuken dagopvang is een 

spoelkeuken waar naast de vaat van de bereiding van de maaltijden, tevens de vaat van de 

maaltijdverstrekking wordt afgewassen. Grenzend aan de keuken dagopvang wordt een opslagruimte 

voorzien. In de keuken wordt een afvalruimte gecreëerd. 

 

Er dient aandacht te worden besteed aan het voorkomen van geluidsoverlast, inkijk en geuroverlast 

tussen keuken dagopvang, bar- en keukenuitgiftebalie en de ruimte van de dagopvang. De vloeren en 

wanden van de keuken worden van een hygiënische afwerking voorzien. 

 

De installatieadviseur dient, in overleg met de opdrachtgevers/gebruikers, de keuken zowel 

installatietechnisch als bouwfysisch nader uit te werken, passend binnen de boven omschreven eisen. 
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Opslag keuken dagopvang – 09.05 

De opslagruimte ten behoeve van de keuken biedt ruimte aan: 

– één grote koelkast ten behoeve van de dagopvang; 

– één grote vriezer ten behoeve van de dagopvang; 

– één grote vriezer ten behoeve van de soepbus; 

– één (stelling)kast ten behoeve van opslag plastic bestek en borden; 

– één (stelling)kast ten behoeve van pannen, zes gamellen (thermoskannen soep) en thermoskannen 

voor koffie/thee van de soepbus. 

04.08 Overige ruimten 

Tot slot worden enkele ‘overige ruimten’ omschreven die wel dienen te worden opgenomen in het 

ontwerp, echter niet tot het nuttig vloeroppervlak worden gerekend. 

04.08.01 Goederenontvangst 

De goederenontvangstruimte is na de eerste autorisatie in principe vrij toegankelijk voor leveranciers. 

De afmeting van de toegangsdeuren van deze entree dient minimaal palletbreed te worden uitgevoerd. 

De goederenontvangst kan mogelijk worden gecombineerd met de personeelsentree.  

04.08.02 Verkeersruimten 

Daar waar horizontale verkeersruimten aanwezig zijn, dienen deze verkeersruimten de oriëntatie in het 

gebouw te ondersteunen. De looplijnen dienen efficiënt en doelmatig te worden uitgelegd.  

 

In de ruimten dienen op regelmatige afstand contactdozen voor algemeen gebruik en 

schoonmaakdoeleinden te worden aangebracht. 

 

Het cliënttoegankelijk gebied in de geclusterde zorgvoorziening dient zodanig te zijn ontworpen en 

ingericht dat een heldere en overzichtelijke situatie ontstaat. 

 

Voor het verticaal transport zal gebruik worden gemaakt van trappen en een eenvoudige lift ten 

behoeve van mindervaliden. De lift wordt zodanig gepositioneerd dat alle verdiepingen en clusters 

toegankelijk zijn. Tevens dient de lift geschikt te zijn voor het verplaatsen van inrichtingselementen en 

pallets. De lift is vanaf de begane grond toegankelijk vanuit de verkeersruimte van het 

personeelscluster.  

 

Om kosten te reduceren wordt gedacht aan een platformlift of een cabinelift.6 Een standaard kooilift is 

kostentechnisch niet wenselijk. 

 

                                                 

 

6 Bron: www.axessliften.nl, www.aesyliften.nl of www.tkmonoliften.nl.  
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Platformlift Cabinelift Standaard Kooilift 

04.08.03 Ruimten voor technische installaties 

Ten behoeve van de (gebouwgebonden) installaties dienen de benodigde afsluitbare ruimten te worden 

opgenomen, zoals leidingschachten, meterkasten en ruimten voor werktuigkundige installaties. 

04.09 Onbebouwd terrein 

De inrichting van het onbebouwde terrein rondom het gebouw dient te worden uitgewerkt ten behoeve 

van: 

− de toegangsweg(en) en voldoende manoeuvreerruimte voor het laden en lossen van vuilcontainers, 

papiervoorraden en bevoorrading van onder andere de huishoudelijke dienst; 

− ontsluiting voor noodsituaties voor cliënten en medewerkers; 

− looproutes naar gebouwingangen; 

− groenvoorzieningen en (sier)bestrating. 

 

Bij het inrichten van het onbebouwde terrein dient goed te worden nagedacht over het voorkomen van 

handel in middelen in de nabijheid van de geclusterde zorgvoorziening. Het onbebouwde terrein dient 

daarom geen verblijfsfunctie te bieden. Het moet voor cliënten niet uitnodigend zijn om zich in de 

nabijheid van het gebouw op te houden.   

Buitenruimte bij huiskamer / dagactivering – 14.01 

Grenzend aan de ruimten huiskamer en dagactivering wil Tactus buitenruimte bieden aan de cliënten. 

Deze buitenruimte voorziet in een terrasopstelling met losse tafels en stoelen en/of picknicktafels. 

Vanuit de buitenruimte kan men de geclusterde zorgvoorziening niet verlaten; het is geen uitgang  

(of ingang). In de buitenruimte mag niet worden gerookt en er mogen geen middelen worden gebruikt. 

Buitenruimte hostel – 14.02 

Voor de hostelbewoners wil Tactus buitenruimte bieden. Ingeschat is dat, op basis van 24 

hostelbewoners, circa twintig personen tegelijkertijd gebruik moeten kunnen maken van buitenruimte. 

Gedacht wordt aan buitenruimte in de vorm van een dakterras of patio. Mogelijk kan op maaiveld iets 
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worden voorzien. Tevens wordt gedacht aan kleine balkons (minimaal één stoel moet dan op het balkon 

kunnen) bij de hostelkamers. Echter, dit is in tegenspraak met de eis dat de hostelkamers worden 

voorzien van beperkt te openen ramen. Wanneer echter een acceptabele oplossing kan worden 

geboden, is dit bespreekbaar. 

Terras bij dagopvang – 14.03 

Grenzend aan de ruimte dagopvang wil het Leger des Heils buitenruimte bieden aan de cliënten.  

Deze buitenruimte voorziet in een terrasopstelling met losse tafels en stoelen en/of picknicktafels. 

Vanuit de buitenruimte kan men de geclusterde zorgvoorziening niet verlaten; het is geen uitgang  

(of ingang).  

Containeropstelplaats – 14.04 

Op het moment van het opstellen van voorliggend programma was niet bekend of er wellicht 

ondergrondse vuilcontainers worden voorzien op de locatie aan de Roelenweg Oost.  

 

Wanneer dit niet wordt voorzien, zal er een opstelplaats voor de vuilcontainers van de geclusterde 

voorziening moeten komen. Ofwel de containers, ofwel de opstelplaats moeten afsluitbaar zijn. 

Ingeschat is dat er twee afvalcontainers van 1.100 liter en één papiercontainer nodig zijn. Zo nodig 

moet de frequentie van het legen van de containers worden verhoogd. 

Fietsenstalling – 14.05/15.01/15.03 

De volgende aantallen fietsen dienen te kunnen worden gestald: 

− circa 24 fietsen van de hostelbewoners; 

− circa 35 fietsen van cliënten (25 voor Tactus en tien voor het Leger des Heils) die een bezoek 

brengen aan de geclusterde voorziening; 

− voor de medewerkers van Tactus en het Leger des Heils dient één afsluitbare fietsenstalling voor 

circa achttien fietsen te worden gerealiseerd (tien voor Tactus en acht voor het Leger des Heils).  

 

De fietsenstalling voor de medewerkers kan mogelijk in de ondergrondse parkeergarage worden 

opgenomen. Voor de fietsen van de cliënten is dat zeker niet wenselijk (slechter zicht op cliënten in een 

dergelijke ruimte, cliënten kunnen in verleiding komen om een ‘andere’ fiets (van bijvoorbeeld de 

studenten) eenvoudig mee te nemen, et cetera). De fietsen van de cliënten dienen nabij de entrees te 

kunnen worden gestald. 

Parkeren – 15.03/15.04 

Voor de medewerkers van Tactus en het Leger des Heils zullen naar verwachting 12 parkeerplaatsen 

nodig zijn (vijf voor Tactus en zeven voor het Leger des Heils). 
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05  BOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN 

05.01 Inleiding 

In deze paragraaf komen de algemene uitgangspunten aan de orde die van toepassing zijn op dit 

project. Naast de uitgangspunten met betrekking tot stramienmaten, gevel en constructie, wordt 

aandacht aan de technische accommodaties en het onderhoud besteed. 

 

Het dak valt buiten beschouwing omdat de geclusterde voorziening op de begane grond en 1e 

verdieping van een totale ontwikkeling van meerdere verdiepingen wordt ondergebracht. 

05.02 Stramienmaten 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een te hanteren stramienmaat van 1.80 m, aansluitend bij een 

normaal standaard verhuurkantoor. De stramienmaat dient de gewenste flexibiliteit in het gebouw 

optimaal te ondersteunen. De stramienmaat kan in het ontwerpproces verder worden geoptimaliseerd.  

 

De stramienmaat moet kamer- en groepskantoren en daarnaast de gewenste ruimten van Tactus en 

het Leger des Heils mogelijk maken.  

 

De klimaat- en verlichtingsinstallatie dient op de stramienmaat te worden uitgelegd.  

05.03 Gevel 

Bij de keuze en het ontwerp van de gevel dienen de hieronder geformuleerde uitgangspunten te worden 

nagestreefd: 

− ter plaatse van de werk-/kantoorruimten, alsmede de hostelkamers, de gevels van te openen ramen 

voorzien; 

− in de gevels dienen verhuisopeningen van voldoende afmetingen te worden opgenomen. 

05.04 Onderhoud 

Vanuit het exploitatieoogpunt dient aandacht aan de onderhoudsaspecten van het gebouw en  

de installaties te worden besteed. 

 

Gebouw 

Het onderhoud aan en in het gebouw, de installaties en de inrichting dienen door een doordacht 

ontwerp, een juiste materiaalkeuze, een passende detaillering en uitwerking, tot een minimum te 

worden beperkt.  

 

Voorts dusdanig ontwerpen dat onderhoud en reparaties gesegmenteerd kunnen plaatsvinden, opdat de 

werkzaamheden van de organisaties zoveel mogelijk ongestoord doorgang kunnen vinden.  

 

Het exterieur van het gebouw dient minimaal tien jaar onderhoudsarm te zijn.  
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Schilderwerk dient tot een minimum beperkt te blijven. 

 

Verarming van het in- en exterieur zullen door het ontwerp en de detaillering zoveel mogelijk moeten 

worden tegengegaan. 

 

Installaties 

De inrichting van de technische ruimten dient op een dusdanige manier te geschieden, dat alle 

onderdelen goed bereikbaar en uitwisselbaar zijn.  

 

De afmetingen van de verkeersruimten en de gevelopeningen dienen op de omvang van de te 

vervangen technische installaties te zijn afgestemd. Installatieonderdelen moeten, nadat ze door de 

gevelopening naar buiten zijn gebracht, op eenvoudige wijze zijn af te voeren. 

 

Bij het plegen van technisch onderhoud mag het gebruik van het gebouw dan wel het gebruik van de 

diverse ruimten niet in ernstige mate worden verstoord. In de verblijfsruimten moet, door de keuze van 

apparatuur, regelmatig onderhoud beperkt zijn. 

 

Bij de oplevering dient een overzicht te worden verstrekt van de frequentie en de omvang van het 

onderhoud van de installaties, toegepaste materialen met hoeveelheden, vervangingskosten en 

onderhoudsfrequenties, aannemers en leveranciers (inclusief garantieverklaringen). Een en ander dient 

nog nader te worden uitgewerkt. 

 

In verband met onderhoudswerkzaamheden dienen de technische installaties zo veel mogelijk bij elkaar 

in één of meerdere technische ruimten te worden gesitueerd. Het aantal technische ruimten dient 

zoveel mogelijk te worden beperkt. De technische installaties dienen ten behoeve van onderhoud goed 

bereikbaar te zijn. 
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06  BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN 

06.01 Inleiding 

In deze paragraaf komen de algemene bouwfysische uitgangspunten aan de orde, die van toepassing 

zijn op het project. Als basis geldt het bouwbesluit en de geldende wetten en voorschriften. 

06.02 Warmtebeheersing 

Om een goede warmtebeheersing van het binnenklimaat te verkrijgen, is het mede van belang  

de interne warmtebelasting van het te realiseren gebouw te kennen. Hierbij gaat het om  

de warmtebelasting ten gevolge van personen, verlichting en apparatuuropstellingen, zoals computers, 

kopieerapparatuur en printers. 

Beperking van de warmtebelasting heeft een gunstig effect op de temperatuuroverschrijdingen.  

De warmtebelasting, ten gevolge van verlichting en apparatuur, is geheel afhankelijk van de toegepaste 

verlichting, de aanwezige apparatuur en het gebruik ervan. 

De invloed van de zon op de thermische behaaglijkheid moet worden beperkt door een niet te groot 

glaspercentage in combinatie met goede warmtewerende zonwering. 

06.03 Ventilatie 

Er wordt nadrukkelijk opgemerkt dat er hogere eisen worden gesteld aan de ventilatie dan in een 

standaard omgeving. De mensen die gebruik maken van de geclusterde voorziening hebben veelal een 

slechtere persoonlijke hygiëne en roken veelvuldig waardoor er sprake is van nadrukkelijk aanwezige 

geuren die voldoende dienen te worden afgevoerd. 

06.04 Geluidsbeheersing 

Met betrekking tot de geluidsisolatie tussen de ruimten moet ervan worden uitgegaan, dat in principe 

geen ruimten zijn waar verhoogde privacy is gewenst ten opzichte van de aangrenzende ruimten, door 

binnen het ontwerp rekening te houden met naast elkaar gesitueerde functionaliteiten en plaatsing van 

deuren in het bijzonder. 

De scheidingsconstructies kunnen zodoende bestaan uit ‘standaard’ wanden. Bedoeld wordt wanden 

waarbij wanneer in de aangrenzende ruimte met een normaal stemvolume wordt gesproken, het 

gesprek wel hoorbaar, maar niet verstaanbaar is.  

Onder een verhoogde privacy wordt verstaan het hoorbaar, maar niet verstaanbaar zijn van een 

verhoogd stemvolume in de aangrenzende ruimte. In ieder geval geldt dit voor de hostelkamer; 

bewoners moeten onderling geen ‘geluidsoverlast’ van elkaar ondervinden. Ook de spreekkamers 

binnen het cluster hulpverlening hebben deze eis. Verdere ruimten waarbij deze eis wordt gesteld, 

dienen nader te worden bepaald. 

 

De bouwfysisch adviseur dient onderzoek te doen naar de geluidwerendheid tussen de ruimten 

onderling en daarbij advies uit te brengen over de detaillering, de toe te passen materialen en 

afwerking. 
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07  ELEKTROTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 

07.01 Inleiding 

In deze paragraaf worden de algemeen geldende elektrotechnische uitgangspunten behandeld. 

07.02 Centrale elektrotechnische voorzieningen 

07.02.01 Energie 

De hoofdschakel- en verdeelinrichtingen dienen een 30% reserve- c.q. uitbreidingscapaciteit te 

bezitten. 

07.02.02 Noodstroomvoorzieningen 

Vooralsnog wordt als uitgangspunt aangehouden dat er geen centrale noodstroomvoorziening wordt 

voorzien. De servers in de computerruimte hebben een no-breakvoorziening (UPS). UPS geeft de 

servers de mogelijkheid bij een stroomstoring alle “jobs” op een juiste wijze af te sluiten.  

De afzonderlijke werkstations zijn niet voorzien van noodstroomvoorziening. 

07.03 Lichtinstallatie 

De lichtinstallatie dient zodanig flexibel te worden ontworpen, dat bij wijziging van de ruimte-indelingen 

bij de gekozen stramienmaat minimale aanpassingen aan de lichtinstallatie vereist zijn. Hiertoe dient de 

installatieadviseur onderzoek te doen naar de meest geschikte schakelmogelijkheid.  

07.03.01 Verlichting calamiteiten 

Ten behoeve van noodverlichting tijdens calamiteiten dient in een centraal gevoede noodverlichting te 

worden voorzien. Transparantarmaturen dienen van het desbetreffende pictogram te zijn voorzien. 

07.03.02 Verlichting buiten/terrein 

Ten behoeve van beveiliging en oriëntatie dient in een buiten-/terreinverlichting te worden voorzien.  

De verlichting dient door middel van fotocellen (schemerschakelaars) te worden geschakeld.  

07.03.03 Verlichting reclame 

Er dient rekening te worden gehouden met elektrische voedingen ten behoeve van een eventuele 

naamsaanduiding aan de gevel of op het terrein. 

07.04 Contactdozen/aansluitingen 230 Volt 

 

Verkeersruimten 

Ten behoeve van de elektrische voeding van de schoonmaakapparatuur dient met een maximale 

onderlinge afstand van 15 meter in een inbouwwandcontactdoos te zijn voorzien. 
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Technische ruimten 

Ten behoeve van elektrische voeding van onderhoudsapparatuur en gereedschap dient in dubbele 

slagvaste opbouwwandcontactdozen te zijn voorzien. 

 

Overige ruimten 

Voorzien moet worden in minimaal één wandcontactdoos. 

 

Overige wandcontactdozen/aansluitingen 

Ten behoeve van de volgende installaties en apparatuur dient in een wandcontactdoos/aansluiting van  

230 Volt te worden voorzien: 

− (eventuele) automatische deuren; 

− koffievoorzieningen. 

07.05 ICT 

07.05.01 Uitgangspunten ICT 

1 Voor locaties aan de gevel en voor zover het gaat om ruimten met een kantoorfunctie of een 

mogelijke kantoorfunctie dient te worden uitgegaan van minimaal de mogelijkheid tot drie  

data-aansluitingen en vier elektra-aansluitingen per stramienmaat van 1.80 m. (De definitieve 

stramienmaat wordt bepaald in het ontwerptraject.) 

2 Voor inpandige locaties, niet gelegen aan de gevel en voor zover het gaat om ruimten met een 

kantoorfunctie of een mogelijke toekomstige kantoorfunctie dient eveneens te worden uitgegaan 

van minimaal de mogelijkheid tot drie data-aansluitingen en vier elektra-aansluitingen per 9 m2 

nuttig vloeroppervlak. 

3 Voor ruimten met een kantoorfunctie of toekomstige kantoorfunctie wordt uitgegaan van minimaal  

de mogelijkheid tot één kopieer-/printaansluiting per circa tien werkplekken. 

4 De bovengenoemde elektra-aansluitingen kunnen wijzigen door toepassing van extra  

elektra-aansluitpunten in de bureautafels.  

5 Flexibiliteit: een zo flexibel mogelijk ICT-netwerk dat is voorbereid voor het huidige en elk 

toekomstig mogelijk kantoorconcept.  

6 Functionaliteit: de functie van het gebouw en de hulpmiddelen staan voorop. 

7 Mobiliteit: de mobiliteit van de medewerkers dient zo groot mogelijk te zijn ten gunste van  

de flexibiliteit en de functionaliteit. 

8 Bereikbaarheid; in samenhang met het voorgaande dient de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te 

zijn. Nader dient te worden bepaald of elke medewerker op elk moment en op elke locatie vindbaar 

en bereikbaar moet zijn.  

07.05.02 Aannamen ICT 

1 De elektravoeding bestaat per werkplek standaard uit: een aansluiting voor de computer, voor het 

scherm, voor een mogelijk elektrisch verstelbare bureau, voor eventuele werkplekverlichting en 

een extra aansluiting. Deze aansluitingen kunnen gedeeltelijk in de bureautafel worden opgenomen 
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en weggewerkt. Voor het overige wordt gebruik gemaakt van elektravoedingen in goten in vloer, 

wand of uit plafond. 

2 De data-aansluiting is voor alle bestaande voorzieningen bestemd: intranet, internet, e-mail en 

telefonie. De aansluitingen voor data, telefoon en printer zijn uitwisselbaar.  

3 Telefonie: met betrekking tot telefonie dient de installatieadviseur nader onderzoek te verrichten en 

budgettair een voorstel te doen.  

4 Personal computers: iedere medewerker dient op elke werkplek over zijn/haar persoonsgebonden 

databestanden te kunnen beschikken.  

5 Fax: bezien moet worden in hoeverre er nog gebruik wordt gemaakt van separate faxapparatuur en 

waar deze voorziening getroffen moet worden. 

07.05.03 Data-installatie 

Voorlopig uitgangspunt is een backbone (ringleiding) met glasvezel. Vanaf de patchkasten zal in een 

UTP-bekabeling naar de werkplek worden voorzien. De installatieadviseur dient te onderzoeken welke 

manier van bekabeling het meest geschikt is (bekabeling dubbel uitvoeren dan wel eenmaal bekabeling 

en eenmaal ‘wireless’). 

 

Verdeelsysteem 

Als verdeelsysteem, voor zover nodig, zullen patchpanels worden toegepast. Bij de dimensionering van 

de patchkasten te rekenen met circa 20% reservecapaciteit. Met betrekking tot het aantal patchkasten 

en kabellengten dient de installatieadviseur nader te adviseren. 

 

Het aanbrengen van extra datakabels dient zodanig te kunnen plaatsvinden, dat naast het openen van 

de kabelwegen geen andere werkzaamheden ten aanzien van het verkrijgen van bereikbaarheid hoeven 

te worden uitgevoerd.  

 

De installatieadviseur dient nader onderzoek te doen naar de in de markt aanwezige producten met 

betrekking tot gootsystemen met een goede toegankelijkheid en hier een voorstel in te doen. 

 

Datawandcontactdozen 

De datawandcontactdozen dienen met de telefoonwandcontactdozen te worden geïntegreerd.  

07.06 Intercominstallatie 

Bij de hostel- en nachtopvang entree dient in een intercominstallatie te worden voorzien. 

 

Daarnaast dient nader te worden bepaald of een intercominstallatie eveneens is gewenst ter plaatse 

van de hoofdentree en eventuele secundaire (personeels-)entree. 
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07.07 Geluidsinstallatie 

In de volgende ruimten dienen in ieder geval de voorzieningen voor een geluidsinstallatie te worden 

opgenomen: 

– pantrykeuken; 

– algemene vergaderruimte; 

– ruimte dagopvang; 

– huiskamer. 

 

In overleg met de partijen dient te worden bepaald welke ruimten aanvullend moeten kunnen worden 

voorzien van een geluidsinstallatie. 

07.08 Omroepinstallatie 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat in de nieuwbouw niet in een aparte omroepinstallatie wordt 

voorzien. De omroepinstallatie kan worden gecombineerd met een brandmeldinstallatie.  

07.09 Centrale antenne-installatie 

Ten behoeve van ontvangst van radio- en televisiesignalen dient het CAI-systeem op het openbare  

CAI-net te worden aangesloten. In ieder geval een CAI-aansluitpunt voorzien in: 

– ruimte dagopvang; 

– huiskamer; 

– algemene vergaderruimte; 

– alle hostelkamers; 

– eetkeukens; 

– nachtdienstkamer; 

– kantoor woonbegeleiding; 

– gemeenschappelijke woonkamer nachtopvang; 

– portiersloge 24-uursentree. 

 

In overleg met de partijen dient te worden bepaald welke ruimten aanvullend moeten worden voorzien 

met een CAI-aansluitpunt. 

07.10 Beveiliging 

De hierna omschreven beveiligingsinstallaties dienen op basis van het ontwerp en de omschreven eisen 

door de installatieadviseur nader te worden uitgewerkt en ter goedkeuring aan de partijen te worden 

voorgelegd. 

07.10.01 Inbraaksignaleringsinstallatie 

De installatieadviseur dient, in overleg met de partijen, een beveiligingsplan op te stellen. Voor de 

controles op de beveiligingssystemen moet een onderhoudscontract worden afgesloten. 
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In geval van een alarmsituatie dient het systeem de alarmmelding automatisch door te zetten naar een 

particulier beveiligingsbedrijf via een vaste lijnverbinding. 

 

De installatieadviseur dient een voorstel te doen voor een toe te passen detectiesysteem en waar dit 

dient te worden voorzien. 

07.10.02 Camerabewaking 

In de paragraaf over relaties cameratoezicht (04.03.03) is aangegeven waar in ieder geval 

camerabewaking dient te worden voorzien. In overleg met de partijen dient te worden bepaald welke 

ruimten aanvullend moeten worden voorzien van camerabewaking. 

07.10.03 Dicht-op-slot-signalering 

Alle te openen deuren in de gevels op de begane grond dienen van een DOS-signalering te worden 

voorzien. Deze dient op een centraal signaleringssysteem met signaleringstableau bij de  

entree-/receptiebalie te worden aangesloten. De ramen in de gevels zullen niet van een  

DOS-signalering worden voorzien. 

07.10.04 Noodroepinstallatie mindervalide toiletten 

Overeenkomstig de richtlijnen van ‘Handboek Toegankelijkheid’ dienen de mindervalide toiletruimten 

van een noodroepinstallatie te worden voorzien.  

Deze dienen op een centraal signaleringssysteem met signaleringstableau bij de entree-/receptiebalie te 

worden aangesloten.  

07.11 Zonwering 

De ontwerpers dienen een voorstel met betrekking tot het zonweringsysteem ter goedkeuring aan de 

partijen voor te leggen. 

07.12 Liftinstallaties 

Er is een vorm van lifttransport noodzakelijk tussen de begane grond en de 1e verdieping. Nog bepaald 

dient te worden welk type lift in de geclusterde voorziening noodzakelijk is. Gedacht wordt aan een 

platformlift of cabinelift. Zie paragraaf 04.08.02.  

 

Aan de hand van verkeersanalyses dient de installatieadviseur type, snelheid en configuratie van de 

liftinstallatie te bepalen, waarbij de kosten en het ruimtebeslag moeten worden geoptimaliseerd.  

De personenlift dient tevens als goederenlift geschikt te zijn (palletbreedte). De lift dient aan de 

richtlijnen uit ‘Handboek Toegankelijkheid’ te voldoen. 

07.13 Gebouwbeheervoorzieningen 

07.13.01 Bediening en signalering 

In of nabij de receptiebalie dienen signalerings- en bedieningspanelen te worden aangebracht. 
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De volgende installatieonderdelen en meldingen dienen vanuit hier bediend, respectievelijk gesignaleerd 

te worden: 

− verlichtingsinstallatie; 

− telefooninstallatie; 

− beveiligingsinstallaties; 

− camerabeelden; 

− klimaatinstallaties; 

− eventuele elektrische zonweringinstallatie; 

− geluidsinstallatie; 

− brandmeldinstallatie. 

 

De installatieadviseur dient nader inhoud te geven aan het gebouwbeheersysteem. 

07.13.02 Bemetering 

De installatieadviseur dient voorstellen te doen met betrekking tot bemetering. 

07.14 Compartimentering 

De installatieadviseur dient voorstellen te doen met betrekking tot compartimentering. 
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08  WERKTUIGBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN 

In deze paragraaf worden de algemeen geldende werktuigbouwkundige uitgangspunten behandeld.  

08.01 Warmteopwekking 

In de ontwikkeling wordt een WKO-installatie gerealiseerd; de geclusterde voorziening zal hier 

eveneens op dienen te worden aangesloten.  

08.02 Waterinstallaties  

In de directe nabijheid van alle sanitaire toestellen en kranen dient in de aansluitleiding een stopkraan 

te zijn voorzien. 

08.02.01 Warmtapwaterinstallatie 

Ten behoeve van de warmwatertappunten in de keuken en de overige warmwatertappunten dient door 

de installatieadviseur, door middel van een bedrijfseconomische haalbaarheidsberekening, de meest 

optimale wijze van warmtapwaterbereiding te worden bepaald.  

08.03 Legionellabestrijding 

Ten behoeve van legionellabestrijding dient door de installatieadviseur een legionellabeheersplan te 

worden gemaakt. 

08.04 Regeling klimaat 

Ten behoeve van de klimaatregeling dient in een regelinstallatie te worden voorzien. Deze regeling 

moet zonder installatietechnische aanpassingen volledig in een aan te sluiten gebouwbeheersysteem 

worden geïntegreerd.  

 

De bediening door de gebruiker moet eenvoudig en logisch zijn. De installatie moet bestaan uit duidelijk 

gescheiden onderdelen, die op overzichtelijke wijze zijn gerangschikt en op overeenkomstige wijze 

bedienbaar zijn. De regeling en besturing dienen zoveel mogelijk automatisch te verlopen. De bediening 

moet zich beperken tot ingrepen op de normale bedrijfsstanden. 
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09  INRICHTING 

09.01 Inleiding 

In het algemeen dient het interieur te worden ontworpen in overeenstemming met de kwaliteit van het 

gebouw, zoals in dit programma van eisen is omschreven. Zie ook 03.08 Afwerkingniveau intern. 

 

Voor het interieur gelden de navolgende eisen: 

− de kleurstelling dient zodanig te zijn, dat de vertrekken een prettige sfeer hebben; 

− de vloerafwerking dient goed reinigbaar te zijn; 

− een stoot- en krasbestendige wandafwerking voorzien, die eenvoudig reinigbaar is; 

− drempels dienen te worden voorkomen; 

− bewegwijzering dient duidelijk maar niet overheersend te zijn; 

− kamernummering-/aanduiding en pictogrammen dienen te worden voorzien. 

09.02 Vaste inrichting 

De volgende elementen behoren tot de vaste inrichting en daarmee tot het project: 

− hoofdentree sluisschakeling van automatische deuren of draaideuren; 

− portiersloge bij entree hostel en nachtopvang; 

− entreedeur tevens te openen middels intercomverbinding met de 24 hostelkamers; 

− goederenontvangstruimte, gecombineerd met personeelsentree, deur palletbreedte; 

− centrale ontvangstbalie/receptiebalie; 

− controlebalie in gebruikscluster, met zicht op gebruiksruimten (deels glas of middels spiegels of ...); 

− balie methadonverstrekking; 

− one-way screen tussen kantoor verstrekking methadon en naastgelegen toilet ten behoeve van 

urinecontrole; 

− spreekkamers voorzien van dubbele deuren (in verband met ontvluchting), mogelijk ook 

alarmknoppen, deels transparant in verband met zicht van medewerkers op activiteiten in 

spreekkamers; 

− bar, keuken bij dagopvang Leger des Heils, uitgifteluik tussen keuken en bar; 

− pantrykeuken voor personeel; 

− pantry’s zoals omschreven in de diverse ruimten; 

− vergaderruimte voorzien van beameraansluiting aan plafond (beamer is losse inrichting) en 

projectiescherm dat uit plafond komt, tevens cai-aansluiting en voorzieningen voor geluidsinstallatie 

in ruimte; 

− huiskamer Tactus en ruimte dagopvang Leger des Heils: (tabaks)rookruimte met filterafzuiging; 

− wasruimte voor cliënten Leger des Heils, aansluitingen voor wasmachine en droger, gelijktijdig te 

gebruiken;  

− wasruimte voor cliënten Tactus, aansluitingen voor wasmachine en droger, gelijktijdig te gebruiken; 

− twaalf hostelkamers voorzien van klein keukenblok, warm/koud water, wasbak, onderkastjes, 

eventueel bovenkastjes, inbouwkoelkast, elektrische inductiekookplaat, afzuiginstallatie; 
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− twaalf hostelkamers voorzien van kleine pantry, warm/koud water, wasbak, onderkastjes, eventueel 

bovenkastjes, inbouwkoelkast; 

− eetkeuken (voor minimaal vier hostelbewoners), voorzien van kookvoorziening met afzuiging, 

koelkast, boven- en onderkastjes; 

− nachtdienstkamer voorzien van natte cel (toilet, douche, wastafel) en intercomverbinding met 

portiersloge; 

− sanitair, toiletten, douches, wastafels zoals omschreven in de diverse ruimten, sanitair voor cliënten 

uitgevoerd in RVS, alle sanitaire ruimten afgewerkt met tegelwerk; 

− facilitaire ruimten voorzien van uitstort (slokop), stellingkast c.q. planken aan de wand. 

09.03 Inrichtingselementen 

Van de hiervoor omschreven vaste inrichting dient de architect een aantal elementen in overleg met de 

partijen specifiek te ontwerpen c.q. uit te werken: 

− portiersloge bij entree hostel en nachtopvang; 

− centrale ontvangstbalie/receptiebalie; 

− controlebalie in gebruikscluster, met zicht op gebruiksruimten (deels glas, of middels spiegels, of ...) 

− balie methadonverstrekking; 

− bar, keuken bij dagopvang Leger des Heils, uitgifteluik tussen keuken en bar; 

− pantrykeuken voor personeel. 

09.04 Inventaris 

Onder inventaris wordt onder andere verstaan meubilair, planten, presentatiemiddelen, audiovisuele 

apparatuur, actieve data-/telefonienetwerken (servers, routers, switches, telefooncentrale, toestellen, 

pc’s, en dergelijke), losse inrichting, koffieautomaten, kopieer/printapparatuur.  

 

De uitgangspunten met betrekking tot de inventaris dienen nader te worden geformuleerd.  

Inventaris maakt geen onderdeel uit van het programma van eisen. De partijen zorgen te zijner tijd zelf 

voor de inventaris.  
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10  BIJLAGEN 

10.01 Ruimtebehoefteoverzicht 

Ruimtebehoefte gedateerd 15 oktober 2009, met referentie 000489.009.02/09001313-10/EvA/NH. 

Betreft variant exclusief dagbesteding Leger des Heils. 

  


