20/21

uitdaging

De uitdaging: maak vier gemeentehuizen geschikt
voor de taken van de gemeente Krimpenerwaard.
De gebouwen moeten na een korte voorbereidingstijd in drie maanden tijd volledig gestript,
opnieuw ingericht én gebruiksklaar zijn voor Het
Nieuwe Werken. En o ja, de ambtenaren moeten
tijdens de renovatie wel door kunnen werken.
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GEKKENWERK IN DE
KRIMPENERWAARD

Reg Bilardie, Mark van der Vliet en Mireille Uhlenbusch.
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'HEVO zag in dat de herhuisvesting van een gemeentelijk apparaat

Wie is Halina Reijn?
Halina Reijn is actrice en schrijfster.
Ze is verbonden aan Toneelgroep Amsterdam.
Zowel in het theater als op televisie en het
filmdoek is ze te zien in succesvolle producties
als Het Temmen van de Feeks, Maria Stuart,
Nora, Zwartboek, De Prins en het Meisje,
Isabelle en Valkyrie.
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niet alleen een technische kwestie was, maar liet ook blijken dat ze
de politiek-bestuurlijke context van de opgave goed aanvoelde.
Afgesproken werd dat HEVO het projectmanagement risicodragend
zou doen.'

In april 2014 besloot de Tweede Kamer dat de
gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist per 1 januari 2015 één
gemeente zouden worden: Krimpenerwaard.
Maar waar moest deze organisatie gehuisvest
worden? De stuurgroep Herindeling Krimpe
nerwaard kwam al snel tot de conclusie dat een
nieuw pand bouwen te duur was en bovendien
niet in het korte tijdsbestek kon worden gereali
seerd. Ze besloot om de verschillende taken over
de bestaande gemeentehuizen te verdelen.
Tegelijk konden de gebouwen dan geschikt wor
den gemaakt voor Het Nieuwe Werken. Het
invoeren van flexwerken bleek noodzakelijk omdat
het één van de uitgangspunten was om minder
werkplekken dan medewerkers te realiseren.
HEVO was één van de partijen die zich inschreef
om de herhuisvesting te realiseren. Volgens Reg
Bilardie, projectleider van de werkgroep Her
huisvesting en Facilitair, stak HEVO er duidelijk
boven uit. 'HEVO zag in dat de herhuisvesting
van een gemeentelijk apparaat niet alleen een
technische kwestie was, maar liet ook blijken dat
ze de politiek-bestuurlijke context van de opgave
goed aanvoelde.' Afgesproken werd dat HEVO
het projectmanagement risicodragend zou doen.
Over het tijdig opleveren van de huisvesting
binnen het afgesproken budget had HEVO een
prestatieverplichting jegens de opdrachtgever.
Vijf gemeenteraden op één lijn krijgen
Een werkgroep Herhuisvesting met afgevaar
digden uit alle gemeenten werd samengesteld
en daarin zat ook Mireille Uhlenbusch, partner
bij HEVO. De werkgroep boog zich onder andere
over de vraag in welk gemeentehuis, welke
taken het best konden worden ondergebracht.
Mireille Uhlenbusch: 'In de werkgroep was veel
expertise aanwezig waardoor we goed slagen
konden maken. Dat werkte heel prettig. Ik had
het voordeel dat ik een onafhankelijke partij
was, waardoor ik makkelijker de voor- en nade
len van iedere oplossing in kaart kon brengen.'
De werkgroep legde mogelijke oplossingen voor
aan de vijf gemeenteraden zodat zij konden
beslissen waar in Krimpenerwaard de ge
meenteraad, het college van Burgemeester en
Wethouders, de gemeenteambtenaren en de
dienstverleningspunten voor de burger zouden
komen, goed verdeeld over de vier bestaande
locaties. Het was een hele opgave om iedereen
op één lijn te krijgen. Vooral de dienstverle
ning bleek een gevoelig punt. Uiteindelijk werd
gekozen voor een centraal dienstverleningspunt
in Stolwijk, een zorgloket in Bergambacht en
serviceloketten met beperkte openingstijden in
de andere gemeentehuizen. Zo kunnen burgers
altijd in de buurt terecht.

Toen kwam de volgende puzzel: de aanpak
van Het Nieuwe Werken. Welke afdeling kwam
waar en hoeveel ruimte hadden ze nodig? Reg
Bilardie: 'Het was ontzettend belangrijk dat we
de collega’s op een goede wijze betrokken bij de
voorbereiding. Dat moest gebeuren in een korte
tijd waarin al veel op ze afkwam.'
'Op allerlei manieren hebben we ze erbij betrok
ken', zegt HEVO’s projectmanager Mark van der
Vliet, verantwoordelijk voor het ontwerp, de
realisatie en de verhuizing. 'Bij de start van het
project hebben met zo’n vijftig medewerkers
een inspiratiebijeenkomst gehouden waarin aan
de hand van diverse thema’s werd nagedacht
over de nieuwe huisvesting. Deze zijn door de
betrokken architect Hans Maréchal vertaald in
moodboards die de inspiratie zijn geweest bij de
verdere uitwerking van de inrichting van de ge
meentehuizen. We zijn ook de gemeentehuizen
langs geweest om uit te leggen hoe de verhui
zing in zijn werk zou gaan, hoe de werkplekken
eruit zouden komen te zien en wat Het Nieuwe
Werken inhield. Iedereen kon vragen stellen en
antwoorden krijgen.'
Reg Bilardie: 'In oktober hielden we nog een
huisvestingsmarkt. Alle facetten van de herin
richting waren in marktkraampjes te zien: van
het architectenbureau en HEVO, tot het meubi
lair en informatie over Het Nieuwe Werken.'
Het Nieuwe Overleven
De vier uitverkoren gemeentehuizen moesten
compleet gestript en opnieuw ingedeeld worden
omdat de oude indeling ongeschikt was voor
Het Nieuwe Werken. En dat in drie maanden
tijd. Een extra uitdaging was dat de verbou
wing werd gerealiseerd terwijl de gebouwen
in gebruik waren. Gekozen is voor een aanpak
waarbij in de ene helft van het gebouw werd
verbouwd en in de andere helft kon worden
gewerkt. Dat zorgde voor flink wat ruimte
gebrek. Daarom moesten de medewerkers
meteen aan de slag volgens de principes van
Het Nieuwe Werken. Reg Bilardie 'Achteraf denk
ik wel: het was gekkenwerk, voor iedereen.
We noemden onszelf wel eens de werkgroep
HNO: Het Nieuwe Overleven.'
'Spannend was ook of het meubilair er op tijd
zou zijn,' zegt Mark. 'De levering van het
meubilair moest immers Europees worden aan
besteed. Uiteindelijk is ook dit goed gekomen.
Reg Bilardie: Dat deze haast onmogelijke
opgave uiteindelijk is volbracht, is aan velen
te danken. In het bijzonder aan HEVO en de
wijze waarop zij haar deskundigheid en ervaring
heeft ingezet. Dit bracht de nodige ontzorging,

Op het toneel is Halina dit jaar onder andere te
zien in de voorstellingen La Voix Humaine en
De Stille Kracht. Daarnaast schrijft Halina
vaste columns voor JAN, Uitkrant en het
Vlaamse DM Magazine, en schreef ze samen
met Carice van Houten het boek Antiglamour.
Momenteel is Halina op televisie te zien in de
NET5-serie Bagels & Bubbels.

die mijn collega’s van de werkgroep Huisvesting
en mijzelf als projectleider in staat stelde om
onze eigen rol als opdrachtgever goed op te
pakken.'
In december werd burgemeester Tjerk Bruinsma
aangesteld om de overgang te begeleiden.
'Ik maakte een rondje langs de gemeentehuizen
en toen schrok ik behoorlijk van wat ik daar
aantrof,' vertelt hij. 'Overal stonden dozen en
niet-aangesloten computers, meubilair ontbrak.
Ik dacht: als dat maar op tijd klaar is.'
Maar het kwam goed. Op 2 januari luidde de
burgemeester op de daverende nieuwjaars
receptie de nieuwe gemeente Krimpenerwaard
in. Daarmee is de samenvoeging van de
gemeenten nog niet compleet. Tjerk Bruinsma:
'Mijn taak is nu om als een oliemannetje de
mensen binnen de organisatie nader tot elkaar
te brengen. Er waren vijf burgemeesters, vijf
gemeenteraden en vijf colleges, en nu moeten
we het met elkaar gaan doen. Dat kost tijd.
Ik verwacht dat in december de situatie sta
biel genoeg is zodat ik kan terugtreden en de
gemeente Krimpenerwaard zijn eerste door de
Kroon benoemde vaste burgemeester krijgt.'

Meer weten?
Vraag Mireille Uhlenbusch
E mireille.uhlenbusch@hevo.nl
T +31 (073) 6 409 474
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Vraag Mark van der Vliet
E mark.vliet@hevo.nl
T +31 (073) 6 409 530
M +31 (0)6 53 79 29 71
Vraag Alexandra Meeuwisse, senior adviseur
Het Nieuwe Werken
E alexandra.meeuwisse@hevo.nl
T +31 (073) 6 409 452
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ENERGIELABEL
PERFECT
Toen ik op mezelf ging wonen, kocht ik alles van
plastic. Ik at varkensvlees van de Euroshopper en
kant-en-klaarmaaltijden van de Aldi, ging lachend
naar de McDonald's en scheidde afval op geen
enkele manier. Ik genoot van de enorme flessen
Dash 3 die ik in de prullenbak smeet en liet expres
alle lichten in mijn kamer branden als ik wegging,
en zette de verwarming standaard op 30�C.
Ik was totaal klaar met mufruikende zelfge
maakte kleding die mijn moeder op de hand had
gewassen met Klok-zeep, ik haatte de kou in het
slechtverwarmde huis, de moestuin, de zelf
gemaakte kaas, de kruidenthee, het spinnenwiel.
Het liefst had ik alsnog een barbiehuis plus
barbies, een stad van Playmobil en vier baby
poppen gekocht om de houten blokken te
compenseren waar mijn zusjes en ik het mee
moesten doen als speelgoed tijdens onze jeugd.
Mijn ouders leefden duurzaam ver voor het hip
& happening werd. Kleding kochten we bij
kringloopzaak 'De volle tas' en voedsel werd
nooit weggegooid. Als het niet in onze magen
belandde of in die van de vluchtelingen, ver
schoppelingen en daklozen die bij ons logeer
den, werd het gebruikt als compost voor de tuin.
De bewoners van het dorp waar wij waren
neergestreken vonden onze levensstijl niet
kunnen. 'Wat mot dat met die katt’npis' zeiden
de stugge Groningse buren tegen mijn moeder
wanneer ze hen liefdevol een kopje kruidenthee
aanbood, waar de zaden en bladeren in dreven.
Wij hielden kippen en kalkoenen, verbouwden

onze eigen groenten en fruit en vonden onkruid
even prachtig als een gekweekte tulp. 'De natuur
is onze basis, onze kern, die moet je vereren,'
zeiden mijn ouders.
Jaren later leeft half Nederland bewust en
horen 'eco', 'biologisch' en 'groen' tot het vaste
vocabulaire van de hipster en het rijke grachten
gordelgezin en is zelfs de doorsneestudent bezig
met gezond en zuiver leven.
Na mijn puberale start, ben ik twintig jaar
later eindelijk klaar voor een bestaan waar
mijn ouders al mee bezig waren vanaf hun
achttiende. Ik heb een nieuw huis en ben trots
op mezelf als ik tegen de binnenhuisarchitecte
en aannemer verklaar dat ik het zó wil verbou
wen dat ik energielabel 'perfect' krijg. Want het
is natuurlijk geestig om je af te zetten tegen de
manier waarop je bent opgevoed, uiteindelijk
moeten we wel trachten deze planeet enigszins
leefbaar te houden.
Een composthoop is wat moeilijk te realiseren
in hartje Amsterdam, maar zonnepanelen,
dubbelglas, afval scheiden en recyclen tot je er
bij neervalt kunnen natuurlijk wel!
Ik kan niet wachten om mijn lieve moedertje uit
te nodigen als alles af is. Ze zal trots zijn als ik
haar spinaziesap inschenk en een zonnepitten
koekje van eigen deeg aanbied in mijn verant
woorde groene huis. 'De cirkel is rond Halien,’
zal ze verzuchten, ‘wie had dat ooit gedacht’.

