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Projectkenmerken.

De antwoorden die worden gegeven in deze QuickScan 
zijn gebaseerd op jullie specifieke projectkenmerken.

ervaring x projectkenmerken = een realistische 
verwachting

Pand
Verhuizing/Verbouwing
Naar/In een bestaand/nieuwbouw pand

Omvang
Het project moet ruimte bieden aan 10 personen
Het project betreft 500 m2

Kwaliteit
De kwaliteitsverwachting is te typeren als
Basis-eenvoudig-efficient-functioneel
Gemiddeld-duurzaam-bewust-balans
Hoogwaardig-duurzaam-optimaal-functioneel

Budget
De budgetverwachting is te typeren als
Minimaal budget
Balans budget
Optimaal budget

Planning
De planning verwachting is ingebruikname binnen (1)
maanden, voor (datum) .



Stap voor stap van start.

First things first

Hoe ga je goed van start bij een verbouwing of verhuizing? 
Dit pak je gedegen aan door een stevige fundering te 
leggen. Een stevige fundering herken je aan de heldere 
verwachtingen en verdeling van verantwoordelijkheden.

Waarom is dit belangrijk? Verschuivingen binnen een 
project omdat de fundering niet goed is gelegd leidt 
regelmatig tot het uitlopen op de planning en extra kosten.

Dat dit regelmatig verkeerd gaat in projecten is niet 
vreemd, voor de meeste bedrijven is dit geen dagelijkse 
kost. Het is daarom belangrijk om van start te gaan met 
onderbouwde uitgangspunten.



Belangen.

Stap 1

Binnen een project zijn verschillende belangen die 
vertegenwoordigd dienen te worden. Dit kan door de 
informatie binnen deze gebieden op te halen of een 
vertegenwoordiger aan te laten sluiten van de 
desbetreffende discipline

Directie
Invloed vanuit missie en visie en de doelstelling 
van een project. Kaders binnen budget, planning 
en kwaliteit.

Facilitair
Invloed vanuit onderhoud, contracten, gebruik en 
beheer. Eisen aan producten en diensten.

ICT
Invloed vanuit de beschikbare of wenselijke ICT 
capaciteit en mogelijkheden. Zicht op de 
mogelijkheden van de systemen.

HR
Invloed vanuit gedrag, cultuur en processen. 
Voorwaarden om beleid te ondersteunen.

Voorzitter/ intern projectleider
De voorzitter of intern projectleider bewaakt de 
balans tussen de belangen en is het 
aanspreekpunt.

Zet hier gerust wat 
namen bij

Maak belang en invloed 
bespreekbaar



Integraal projectplan.

Stap 2

Een verhuizing of verbouwing lijkt in eerste instantie een 
fysieke aangelegenheid. Het is belangrijk om bewust te 
zijn van de impact die deze verandering hebben op cultuur, 
mensen, processen, methode etc.

Beschouw de verbouwing of verhuizing als een project 
waar een integrale aanpak voor nodig is.

Veranderingen in de manier van huisvesting hebben 
invloed op de benodigde voorzieningen en de manier van 
werken.
Zo zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De doelstelling van een integraal project moet dienen aan 
de algehele missie en visie van de organisatie.

Goed dus om over na te denken
Wat zijn de missie en visie van de organisatie?
Op welke manier moet dit project hieraan bijdragen?

Integraal 
project

Goed om concreet 
op te schrijven



Route uitstippelen.

Stap 3

Casco, afbouw, turn-key, ontzorgen, aanbesteding, regie, 
one-stop-shop. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Er zijn verschillende manieren om een verbouwing of 
verhuizing aan te vliegen. De keuze welke route het beste 
is hangt af van welke eisen je er aan stelt. Wil je de snelste 
route? Comfortabel reizen? Goedkoop van A naar B? 
Mooiste uitzicht? Ruimte om van de route af te wijken?

Je kan niet alle bovenstaande eisen stellen, je zult keuzes 
moeten maken. Samen met de vertegenwoordigers van de 
verschillende belangen en op basis van het integrale 
projectplan zijn deze prioriteiten te stellen.

1 Bepaal de prioriteiten volgorde en definitie van;
Kwaliteit
Budget
Planning

2 Kies de bijbehorende route op basis van de uitkomst.

Kies je eigen route 
op basis van je eigen 

wensen.



Van start.

Stap 4

Wanneer alle belangen worden vertegenwoordigd en 
bewaakt, er een duidelijk projectplan is en een keuze is 
gemaakt in welke vorm dit wordt aangepakt is het tijd om 
aan de slag te gaan.

De kaders zijn helder, op basis daarvan zijn externen te 
betrekken. Bij een onafhankelijke benadering kan dit
GRIP interieurprojecten zijn, het is ook mogelijk een 
leverancier te betrekken.

Een vliegende start!



Inzicht, overzicht en uitzicht.

WORKDayNA

Iedere organisatie heeft specifieke kenmerken welke 
zichtbaar worden in een missie en visie. Ook deze 
specifieke kenmerken komen voort uit een oneindige 
combinatie van variabelen.

Naast de overeenkomsten binnen een organisatie zijn er 
ook nog specifieke kenmerken per functie, afdeling en 
activiteiten. Deze informatie ligt versleuteld in het 
WORKDayNA van een organisatie.

Door inzicht te krijgen in het WORKDayNA van een 
organisatie is het mogelijk een werkomgeving te creëren 
die naadloos aansluit bij de dagelijkse behoefte op de 
werkplek.

Medewerkersonderzoek
Het WORKDayNA wordt inzichtelijk gemaakt door middel 
van een online medewerkersonderzoek. Het unieke van 
deze onderzoeksmethode is de vraag naar activiteiten, 
dynamiek en voorzieningen.

Door niet te vragen naar de huidige oplossingen of 
gebreken, blijft de weg naar creatieve en onbekende 
passende oplossingen open.

Elke organisatie, 
afdeling en functie 

heeft zijn eigen 
behoefte. 

Uniek als DNA.

Er zijn ook andere 
methodes 

beschikbaar.



Programma van eisen.

PvE

Op basis van de inzichten die zijn verkregen uit het 
onderzoek is het programma van eisen vast te stellen.

Een programma van eisen is op te delen in twee delen

Functioneel
Deze zijn te clusteren per functie of afdeling.
- Naam van de afdeling
- Aantal personen
- Fte
- Specifieke kenmerken
- Faciliteiten
- Relatie (t.o.v. andere clusters)

Vormgeving
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Overleg de 
verwachtingen door deze vast te leggen in beelden.

Het is niet vreemd om hier hulp bij in te schakelen. Dit 
geeft een helder uitgangspunt voor de ontwerpers en 
projectbegeleiders die aan de slag gaan.

Functioneel als de 
binnenkant.

Vormgeving als de 
buitenkant.



Verandering.

Co-creatie

Het is raar maar waar; alle verandering leidt in eerste 
instantie tot weerstand. Zelfs als de verandering leidt tot 
betere condities of voorwaarden.

Daarom is het goed om bewust te zijn dat de benodigde 
inspanning voor de fysieke verandering ook nodig is voor 
de verandering van gedrag.

Zo creëer je nieuw gedrag in een nieuwe omgeving.
Sleutel tot verandering is communicatie en betrokkenheid.

Deze betrokkenheid noemen wij Co-Creatie. Het gaat hier 
om gekaderde invloed van medewerkers om op gepaste 
wijze invloed te hebben op het proces.

Diverse manieren om dit vorm te geven zijn;

- Medewerkersonderzoek
- Mogelijkheid tot insturen inspiratie
- Voortgangsnieuwsbrief of presentatie
- Inloop spreekuur
- Klankbord momenten

Kies voor de vorm die past bij de omvang van het traject 
en de gewenste/benodigde betrokkenheid.

Neem op 
verschillende 

momenten de tijd 
voor verandering.



Planning.

ConceptOntwerp

Interne voorbereiding

RealisatieOntwerp

Opdrachtverstrekking

Werkvoorbereiding + Levertijd 

Aanbesteding

Realisatie

Ingebruikname

RealisatieBegeleiding

Verandertraject

Afhankelijk van de omvang 
van de veranderingen.

Hoera! Eerste werkdag in het 
nieuwe kantoor!

Demontage/Bouwkundig

E+W installaties

Plafond+Wanden+Vloer

Maatwerk+Meubilair

Signing+Raambekleding

Beplanting+Decoratie

Oplevering

De eerste 
4 stappen

Aandachtspunten voor de planning
- Neem ook de oplevering van de oude locatie mee in de planning
- Vergeet niet op tijd contracten stop of over te zetten
- Vraag op tijd een internetaansluiting aan, deze neemt veel tijd in beslag
- Levertijden zijn erg verschillend, houd hier rekening mee bij de bestelmomenten
- Neem de planning op in de opdrachtverstrekking met leveranciers

Korter?  (-2maanden)
Deze planning in met 2 maanden in te korten, maar dit kan wel extra druk geven op 
het budget en de kwaliteit.

Langer?(+1maand)
Met meer ruimte binnen de planning is het mogelijk de kwaliteit en het budget 
optimaal in te zetten.

Het 3D ontwerp is af!

Technische uitwerking 
van het ontwerp

Nu echt aan de slag

Puntjes op de i zetten



Budget.

Demontage 5.000,00€             - 6.000,00€                    

Demontage - Minimaal 500 m2 x 12,00€                 6.000,00€              
Demontage - Gemiddeld 500 m2 x 30,00€                 
Demontage - Intensief 500 m2 x 50,00€                 

Bouwkundig nieuw 5.000,00€             - 6.000,00€                    

Bouwkundig nieuw 1 stuks x 3.500,00€            3.500,00€              
Bouwcontainer 10m3 €400 6 stuks x 400,00€               2.400,00€              

E-installatie 10.000,00€          - 12.500,00€                  

E-installatie- bestaand in gebruik nemen - op voorgaande werken 500 m2 x 25,00€                 12.500,00€            
E-installatie- bestaand aanpassen en hergebruiken - op voorgaande werken 500 m2 x 50,00€                 
E-installatie- Geheel nieuwe installatie - op voorgaande werken 500 m2 x 95,00€                 

W-installatie 10.000,00€          - 12.500,00€                  

W-installatie- bestaand in gebruik nemen - op voorgaande werken 500 m2 x 25,00€                 12.500,00€            
W-installatie- bestaand aanpassen en hergebruiken - op voorgaande werken 500 m2 x 75,00€                 
W-installatie- Geheel nieuwe installatie - op voorgaande werken 500 m2 x 90,00€                 

AV 18.000,00€          - 22.500,00€                  

AV - Basis - op voorgaande werken 500 m2 x 20,00€                 
AV - Gemiddeld - op voorgaande werken 500 m2 x 30,00€                 
AV - Hoog - op voorgaande werken 500 m2 x 45,00€                 22.500,00€            

ICT 6.000,00€             - 7.500,00€                    

ICT - op voorgaande werken 500 m2 x 15,00€                 7.500,00€              

Vloeren 15.500,00€          - 19.000,00€                  

Vloer- Basis - op voorgaande werken 500 m2 x 37,50€                 18.750,00€            
Vloer- Gemiddeld - op voorgaande werken 500 m2 x 47,50€                 
Vloer- Hoog - op voorgaande werken 500 m2 x 67,50€                 

Plafond 4.000,00€             - 5.000,00€                    

Plafond- Basis - op voorgaande werken-hergebruik 500 m2 x 10,00€                 5.000,00€              
Plafond- Gemiddeld - op voorgaande werken 500 m2 x 35,00€                 
Plafond- Hoog - op voorgaande werken 500 m2 x 70,00€                 

Wanden 36.000,00€          - 45.000,00€                  

Wanden - Minimaal - open concept - op voorgaande werken-Hergebruik 500 m2 x 90,00€                 45.000,00€            
Wanden - Gemiddeld - halfopen - op voorgaande werken 500 m2 x 140,00€               
Wanden - Gesloten concept - op voorgaande werken 500 m2 x 180,00€               

Tegelwerken -€                       - -€                              

Tegelwerken- Basis - op voorgaande werken 500 m2 x 15,00€                 
Tegelwerken- Gemiddeld - op voorgaande werken 500 m2 x 30,00€                 
Tegelwerken- Hoog - op voorgaande werken 500 m2 x 45,00€                 

Meubilair 29.500,00€          - 36.500,00€                  

Meubilair- Werkplekken en overleg- Basis - op voorgaande werken 10 pers x 2.500,00€            
Meubilair- Werkplekken en overleg- Gemiddeld - op voorgaande werken 10 pers x 3.650,00€            36.500,00€            
Meubilair- Werkplekken en overleg- Hoog - op voorgaande werken 10 pers x 4.750,00€            

Maatwerk 22.000,00€          - 27.500,00€                  

Maatwerk - Gemiddeld - op voorgaande werken 500 m2 x 55,00€                 27.500,00€            

Wandafwerking 7.500,00€             - 9.000,00€                    

Minimaal werkzaamheden schilderen - op voorgaande werken 500 m2 x 15,00€                 
Gemiddeld werkzaamheden schilderen - op voorgaande werken 500 m2 x 17,50€                 8.750,00€              
Hoogwaardig werkzaamheden schilderen - op voorgaande werken 500 m2 x 22,50€                 

Signing 4.000,00€             - 5.000,00€                    

Signing - Basis- op voorgaande werken 500 m2 x 3,50€                   
Signing - Gemiddeld- op voorgaande werken 500 m2 x 7,50€                   
Signing - Hoog- op voorgaande werken 500 m2 x 9,50€                   4.750,00€              

Raamdecoratie 4.000,00€             - 5.000,00€                    

Raamdecoratie - Basis - op voorgaande werken 500 m2 x 6,50€                   
Raamdecoratie - Gemiddeld - op voorgaande werken 500 m2 x 9,50€                   4.750,00€              
Raamdecoratie - Hoog - op voorgaande werken 500 m2 x 14,00€                 

Beplanting en decoratie 3.000,00€             - 3.500,00€                    

Beplanting en decoratie - Basis 500 m2 x 2,50€                   
Beplanting en decoratie - Gemiddeld 500 m2 x 6,50€                   3.250,00€              
Beplanting en decoratie - Hoog 500 m2 x 8,50€                   

Verhuis en Facilitair 21.000,00€          - 26.000,00€                  

Verhuiskosten en facilitair 500 m2 x 25,00€                 12.500,00€            
Schoonmaak 8 stuks x 750,00€               6.000,00€              
Oplevering oude locatie 500 m2 x 15,00€                 7.500,00€              

ConceptOntwerp - RealisatieOntwerp- RealisatieBegeleiding 39.500,00€          - 49.000,00€                  

CO - ConceptOntwerp 107 uren x 95,00€                 10.165,00€            
RO - RealisatieOntwerp 142,5 uren x 95,00€                 13.537,50€            
RB - RealisatieBegeleiding 217,5 uren x 115,00€               25.012,50€            

Totale project inschatting 238.000,00€   - 297.500,00€         
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