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01 Inleiding 
Vanuit de gD2020-visie werkt de gemeente Doetinchem naar een organisatie die 
open en wendbaar is. Integraler wil werken en dit invult met tijdelijke teams.  
Om deze organisatieontwikkeling mogelijk te maken vraagt dit om de juiste 
huisvesting.  
 
Ihkv het project gD 2020 is de huisvesting, de werkomgeving en het type werk 
geanalyseerd. Het doel van deze analyse is het identificeren van optimalisaties. 

Vanuit organisatorisch oogpunt en vanuit ruimtelijk oogpunt.  

 
Deze memo omschrijft de voorgestelde wijzigingen en de daaruit voortvloeiende 
consequenties. 
Hoofdstuk 02 beschrijft het analyseproces naar de werkomgeving, hoofdstuk 03 
de daadwerkelijke wijzigingen en hoofdstuk 04 beschrijft vooral de financiële 

consequenties.  

02 Analyse werkomgeving 

02.01 Uitgangspunten 
Om inzicht te krijgen in de huisvesting, het type werk en de daarbij passende 

werkomgeving is een WPA (Work People Analytics) uitgevoerd.  

In de WPA is onder andere gevraagd naar de locatie en tijdstippen dat men werkt. 
Ook is uitvoerig stilgestaan bij het type werk dat men doet in relatie tot de mate 

van samenwerking en complexiteit. Als laatste is inzicht verkregen in de 
tevredenheid van de werkomgeving, de ICT-faciliteiten en comfort. De huidige 

formatie van 405 FTE is hiervoor geanalyseerd. De hoge respons van 72% zorgt 
voor een statistisch significante hoeveelheid data.  
Vervolgens zijn op basis van de formatieontwikkeling gD2020 de gegevens 
omgezet naar de nieuwe afdeling- en teamindeling.  
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02.02 Resultaten 
De focus bij dit onderzoek lag voornamelijk op de ARBO-conforme werkplekken. 
We concludeerden dat de gemiddelde bezetting van bureauwerkplekken gelijk is 
aan 50,2%.  
Op basis van een realistische aanwezigheid en bezetting is het aantal vereiste 

ARBO-conforme werkplekken gelijk aan het huidige aanbod in het Stadhuis en 
Zorgplein.  

Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele minimalisering van de piek- 
en dalbezetting gedurende de week, of de mogelijke krimp in het aantal FTE 
externen.  
De uitkomsten zijn gedeeld met de afdelingshoofden en directie. Zij zijn akkoord 
met de uitgangspunten van dit onderzoek. Voor hen is er geen noodzaak tot een 

verandering in het aantal ARBO-conforme werkplekken.  

03 Wijzigingen 

03.01 Verhuizingen 
Voor de ambtelijke organisatie is de huisvesting gebaseerd op een flexibel 
werkplekconcept. De formatieontwikkeling gD2020 voorziet in een nieuwe 
indeling op team- en afdelingsniveau. Bij het opstellen van het vlekkenplan 
worden de nieuwe afdelingen zoveel mogelijk geclusterd. Dit vereist een aantal 
interne verhuizingen.  

Deze verhuizingen worden intern opgepakt door de afdeling services en vormen 
onderdeel van de reguliere werkzaamheden van deze afdeling. De kosten worden 
gefinancierd uit de exploitatiebegroting.  

03.02 Fysieke wijzigingen 
Om de gebouwen beter en flexibeler te kunnen gebruiken voor de bestuurlijke en 
ambtelijke organisatie zijn enkele fysieke wijzigingen nodig of wenselijk.  

Verbouwing ruimte Buurtplein in gebouw Terborgseweg 21 

Bij de interne verbouwing van het Zorgplein)Terborgseweg 21 in 2011 is het 
gehuurde deel van de toenmalige organisatie IJsselkring niet verbouwd.  
De organisatiewijzigingen en geconstateerde (installatietechnische) gebreken zijn 
aanleiding om nu toch een interne verbouwing uit te voeren. De werkomgeving 
van het huidige Buurtplein krijgt daarmee ook een flexibel werkplekconcept en 
wordt daarmee optimaal benut. De behoefte van het Buurtplein is opgehaald en 

afgestemd op het concept van gemeente Doetinchem. De verbouwing biedt ook 
de mogelijk om een aantal duurzaamheidsmaatregelen door te voeren, zoals het 
vervangen van de verlichtingsbronnen voor ledverlichting.  
 
De argumenten, aanleiding en het ontwerp van deze wijziging is omschreven in 
de memo ‘besluitvormingsmemo Buurtplein’ d.d. 21 juni 2017 met referentie 
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17000729. Zie bijlage 06.01. Inmiddels is dit project uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp. Hierin is een aantal wijzigingen doorgevoerd. In de financiële 
consequenties van de totale investering (zie hoofdstuk 04.01 zijn hierin verwerkt.  
Uitvoering van deze verbouwing is nodig voor het realiseren van voldoende 
huisvestingsmogelijkheden voor de ambtelijke organisatie. 
 
Ook zal de oude signing van het zorgplein in en buiten het gebouw worden 

verwijderd. Over de nieuwe naamgeving van het gebouw komt een afzonderlijk 
voorstel. 

Multifunctionele ruimte stadhuis 

Uit de gesprekken blijkt dat er behoefte is aan een grote multifunctionele zaal, 
die onder andere ingezet kan worden voor de beeldvormende raadsvergadering. 
Deze worden nu in het werkcafé gehouden. Ervaringen leren dat het werkcafe 
minder geëigend is en dat het herinrichten voor de vergaderingen zwaar druk op 

het personeel maar ook op het meubilair.  
Het atelier wordt gebruikt voor brainstormsessies maar door zijn lokatie zorgt 

deze voor veel overlast in de aanliggende werkplekken. Ook zijn de 
mogelijkheden van het atelier te beperkt.  
Daarnaast is behoefte aan een ruimte voor brainstormsessies of grotere 

vergaderingen. Het voorstel is om de huidige zaal Gaanderen en Wijnbergen te 
combineren tot een grote ruimte, die door middel van een flexibele wand kan 
worden opgedeeld. Hiermee ontstaan twee ruimten, die zowel als vergaderruimte 
of brainstormruimte kunnen worden gebruikt. 

Overige wijzigingen 

Naast het creëren van de multifunctionele ruimte is gesproken over een aantal 
relatief kleinere wijzigingen,  

 Vanuit onze duurzaamheidsvisie worden steeds meer “afvalstromen” 
gescheiden. De druk op de goederen overslagruimte wordt daarmee 
groter; in de aanpassingen is het vergroten van de containerruimte in het 
souterrain van de vleugel voorzien 

 De archiefinspecteur heeft ons gewezen op een aantal onvolkomenheden 
in onze archiefbewaarplaats. De wettelijke aanpassingen in de 
archiefruimte  zijn opgenomen 

 Met het hergebruik van meubilair moeten ook verlichtingsornamenten 
herplaatst worden.  

03.03 Meubilair/inrichting 
Om de werkomgeving aan te sluiten bij de behoefte zijn de volgende 
aanpassingen nodig in de ruimtelijke inrichting.  
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ARBO-conforme bureauwerkplekken 

Het totaal aantal beschikbare ARBO-conforme bureauwerkplekken komt overeen 
met de vraag. Bij het verdelen van de afdelingen over het stadhuis en het huidige 
Zorgplein is ervan uitgegaan dat afdelingen zoveel mogelijk bij elkaar zitten. 
Omdat de behoefte aan ARBO-conforme bureauwerkplekken per (nieuwe) 
afdeling bekend is, betekent dit dat op sommige plekken bureaus moeten worden 
bijgeplaatst en op andere plekken verwijderd.  

Bibliotheekzone 

De huidige bibliotheekzone is ingericht als grote leestafel, kastruimte voor 

boeken, naslagwerken en tijdschriften. In de praktijk blijkt dat weinig tot geen 
gebruik werd gemaakt van de leestafel.  
Intensief gebruik van het meubilair in werkcafe maakt dat er nu al een 
gedeeltelijke vervangingsnoodzaak is. Herplaatsing van meubilair vanuit de 
bibliotheek naar het werkcafe maakt dat dit langer ingezet kan worden en dat er 

geen vervanging nodig is.  
De vrijkomende ruimte richten we in met vier te herplaatsen ARBO-conforme-

werkplekken.  

Wijzigingen meubilair 

Uit de WPA en de individuele terugkoppeling van respondenten komt naar voren 

dat er meer behoefte is aan stilte-/belplekken en aanlandplekken. Deze 
aanlandplekken kan men gebruiken om kortstondig met een laptop/IPad te 
werken, bijvoorbeeld tussen vergaderingen in. Het opzoeken van een 
bureauwerkplek is dan ook niet nodig. Op iedere verdieping worden extra 

voorzieningen opgenomen in de vorm van een grote tafel met stoelen en een 

aantal belstoelen. Het huidige Buurtplein is nog gemeubileerd met oud Rabobank 
meubilair. De inrichting wordt daarom ook aangepast naar het overall concept 
binnen gemeente Doetinchem.  

Gebruik fractie leeskamer 

Het lezen van stukken door de fracties gebeurt tegenwoordig digitaal. De huidige 
fractieleeskamer wordt dan ook bijna niet meer gebruikt om stukken te lezen. De 
afdeling Maatschappij heeft behoefte aan een (extra) spreekkamer. De 
fractieleeskamer wordt in een spreekkamer veranderd en opgenomen in het 
vergaderreserveringssysteem.  
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Aanpassingen ICT 

De werkomgeving moet optimaal aansluiten bij de behoefte van de medewerkers. 
Net als in het huidige concept wordt per afdeling geïnventariseerd, welke 
specifieke ICT-behoefte men heeft. Bijvoorbeeld CAD-werkstations en dubbele 
beeldschermen. Daarnaast worden bij de aanlandwerkplekken en in het werkcafé 
extra wcd’s gerealiseerd, zodat men laptops/IPad, etc. gemakkelijk kan opladen. 
Het is belangrijk dat medewerkers kunnen zien waar nog beschikbare 
werkplekken zijn. Hiervoor wordt bij de personeelsingangen een scherm geplaatst 
met de locatie van beschikbare ARBO-conforme werkplekken.  
 

04 Consequenties 
De in hoofdstuk 03 omschreven wijzigingen hebben de volgende consequenties.  

04.01 Financieel 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties 

 
Alle bedragen exclusief btw. 
 
Toelichting:  
Kosten: dit zijn de verwachte ‘kale’ kosten van de investering 

Advieskosten: dit betreft de advies en begeleidingskosten de uitvoering van het 
plan 
Bijdrage onderhoud: binnen het vastgoedfonds zijn middelen gereserveerd voor 
het onderhoud/vervanging van het gebouw. Voorgesteld wordt om dit 
tegelijkertijd mee te nemen met het plan. 

 

In bovenstaande opzet is voor het bepalen van de kapitaallasten uitgegaan van 

het volgende: 

 rentepercentage: 2,7% 
 afschrijvingstermijn gebouw aanpassingen: 40 jaar 

Investering 

gebouwaanpassingen kosten

Advieskost

en

Onvoorzie

n subtotaal

Bijdrage 

onderhoud 

(vastgoed)

Totaal (netto) 

investering

Kapitaallas

ten

Gebouw aanpassingen 

Raadhuisstraat 2-4
52.500 8.000 6.000 66.500 -6.000 60.500 2.000

Gebouw aanpassingen 

Terborgseweg 21-25
248.000 39.000 29.000 316.000 -28.000 288.000 12.000

382.500€    348.500€          € 14.000,00

Investering meubilair kosten

Advieskost

en

Onvoorzie

n subtotaal

Totaal 

investering

Kapitaallaste

n

Meubilair Raadhuisstraat 2-

4
23.000 4.000 3.000 30.000 30.000 3.000

Meubilair Terborgseweg 21-

25
40.000 6.000 5.000 51.000 51.000 6.000

81.000€       81.000€            € 9.000,00
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 afschrijvingstermijn Meubilair: 10 jaar 
Hierbij zijn de kapitaallasten op annuïtaire basis berekend. 
 

04.02 Organisatie  
Het invoeren van het nieuwe werkconcept valt of staat bij het juiste gebruik van 

de werkomgeving. In het verleden is een aantal algemene regels over het gebruik 
afgesproken. We adviseren deze regels gezamenlijk met de afdelingen, 
afdelingshoofden en teamleiders te bespreken en op onderdelen aan te passen. 
Het doel is om commitment op te halen bij het juiste gebruik en te zorgen dat 
medewerkers elkaar aanspreken. 

04.03 Planning 
Voor de fysieke wijzigingen in het Buurtplein en het stadhuis wordt een 
detailplanning opgesteld. Het akkoord op de financiële consequenties wordt 
hierin als mijlpaal opgenomen. Uitvoering hiervan wordt voorzien Q4-2018 
De  meubilair-wijzigingen worden gedurende de verhuizingen van de 

verschillende afdelingen uitgevoerd. De verwachting is dat dit eind april-2018 

wordt afgerond. Toevoegingen van meubilair kunnen pas begin Q4 worden 
gerealiseerd.  

05 Conclusie en gevraagd besluit 
Gevraagd wordt om akkoord te gaan met de in hoofdstuk 04 omschreven 
consequenties en hiervoor budget vrij te maken.   
 

 


