‘De dienstverlening scoorde 9 op een schaal van 10’
In 2018 krijgt Breda een nieuw gerechtsgebouw. Het gebouw in het Stationskwartier biedt dan onderdak aan
de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming. Consortium InBalans,
bestaande uit Facilicom, Visser & Smit Bouw en HOMIJ Technische Installaties, moest met het ontwerp
zowel een gezaghebbend als toegankelijk gebouw realiseren, ondanks de zeer hoge beveiligingseisen.
Tegelijkertijd moesten ze goed scoren in klantgerichtheid, samenwerking en flexibiliteit.

A2Studio
Het is het grootste PPS-project dat Facilicom op dit moment in portefeuille heeft, zowel in omzet, in
vierkante meters als in diensten- aanbod. Het was zelfs zo groot dat Facilicom er niet als single party op
heeft ingeschreven. 'Bovendien vraagt het realiseren van een gerechtsgebouw om heel specifieke
deskundigheid, daarom hebben we de samenwerking gezocht met gespecialiseerde partners,' vertelt Arjon
Aalbers van FFS. Maar ze doen wel alles bewust samen. 'Facilicom is voor 35 procent aandeelhouder. De
drie partners delen alle kansen en risico's met elkaar: in het ontwerp, in de bouw en in de exploitatie. Dat
garandeert dat we ook bij dit gebouw ontwerpen en bouwen met het oog op de exploitatie in ieders belang.'

Een complexe opdracht

A2Studio
Het gaat om een complexe opdracht. 'Er worden enorm hoge eisen gesteld aan de beveiliging, zowel
bouwkundig, elektronisch als organisatorisch. Dan komen er elke dag in zo'n gerechtsgebouw ook nog eens
drie stromen samen: medewerkers, (publieke) bezoekers en voorgeleiden/verdachten. Het is een grote
uitdaging om het gebouw daarop te ontwerpen en een goede logistiek in en rond het gebouw te creëren. Het
stelt bovendien hoge eisen aan de dienstverlening, zowel in de beveiliging als in de omgang met de
verschillende groepen.'

Servicehosts en gemaksdiensten

De samenwerking tussen de drie partners scoorde goed bij de aanbesteding. De flexibiliteit van het gebouw
en de dienstverlening werd zeer geapprecieerd. Maar InBalans gooide helemaal hoge ogen met het
dienstverleningsconcept. 'We hebben in dienstverlening een 9 gescoord uit 10. Dat is bijzonder hoog.' In het
gebouw komen straks servicehosts te werken. 'Medewerkers met een vast werkgebied die daar een
combinatie van taken verrichten. Dat bevordert de kwaliteit van de dienstver- lening en de beleving onder de
gebruikers en het is bovendien veiliger omdat er niet steeds allerlei mensen het gebouw in of een afdeling op
hoeven.' Ook krijgen gebruikers een eigen app. 'Daarmee kunnen ze het licht en het klimaat bedienen, maar
ook storingen melden, vragen stellen en bijvoorbeeld een lunch bestellen.' Verder komen er tal van
gemaksdiensten. 'De gebruikers maken vaak lange dagen en moeten zich vooral focussen op hun belangrijke
maatschappelijke taak. Dus gaan wij ze ontlasten. Een toga stomen, een privé-pakketje verzenden, bloemen
en gebak bestellen? Dat doen wij voor ze. We bieden zelfs een sportprogramma aan.'

De dynamiek van het gebouw
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De bouw start in het voorjaar van 2016. Het ontwerpteam is nu druk bezig met het uitwerken van het
ontwerp. In deze fase zijn al vijf mensen uit de exploitatie betrokken: zowel op facilitair gebied als vanuit
bouwkundig en installatietechnisch onderhoud. 'Elke beslissing in het gebouwontwerp en de vele technische
systemen heeft zijn weerslag op de exploitatie. Het is dus belangrijk om alle beslissingen samen te nemen.
Zo komen we steeds tot de beste oplossing.' De podia in de zittingszalen krijgen een houten afwerking die de
architect passend vond bij de statuur van een zittingszaal. Maar er worden wel uitwisselbare houten
vloertegels gebruikt, zodat het onderhoud ook elders kan plaatsvinden en de zittingszalen altijd beschikbaar
zijn. 'Zo is het hele ontwerp gemaakt. We zijn niet alleen gaan denken vanuit dienstverlening, maar hebben
vooral eerst gekeken naar de wensen en behoeften van de gebruiker, de specifieke primaire processen, naar
de omgeving, en naar de dynamiek in het gebouw. Daar hebben we ons plan op gemaakt.'
Lees ook het artikel 'We hebben de lat voor PPS weer wat hoger gelegd' over het project Rijkskantoor De
Knoop en het artikel Winst behalen met PPS-constructies over het Platform Professionals in PPS. Nog meer
artikelen zijn te lezen op de speciale pagina over PPS op facilicom.nl

