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Conceptnota
Een openbare bibliotheek en een omvangrijk sociaal huis in één gebouw verenigen, is een verrassende en uitdagende 
opgave gebleken. Beide entiteiten zijn publieke functies, maar ze verschillen in karakter en werking naar hun publiek toe. 

Je kan je bij een hedendaagse bibliotheek makkelijk een open en transparante infrastructuur voorstellen, licht en 
ruimtelijk met een uitdagende opstelling van de collecties en ruimte voor allerhande gerelateerde culturele activiteiten.   
Voor een sociaal huis is een al te feestelijke, haast ongebreidelde transparantie niet gepast. Het is dan wel een uitnodigend 
huis, dat mensen ontvangt en opvangt, maar het moet daarbij toch vaak een zekere intimiteit en geborgenheid bieden.  

De nuance in publieke werking en uitstraling van beide entiteiten, stelt de tot containerbegrippen verworden termen als 
openheid en transparantie bij publieke gebouwen op scherp. In ons ontwerp stelden we de boeiende dialectiek tussen beide 
programmadelen centraal. Ze was sturend voor de globale verschijningsvorm, een afgemeten interne functionaliteit en een 
variërende ruimtelijkheid, die nu eens uitbundig, dan weer ingetogen wil zijn. Ons ontwerpvoorstel wil een intelligent casco 
zijn, dat in functie van gebruik en doorheen de tijd verschillend kan ingezet worden. Zo vormt het open toegangshofje in de 
Victor Soensstraat tegelijk een geborgen plek voor het individu dat ondersteuning zoekt, én een uitloopruimte voor publieke 
activiteiten. Zo is de foyer een centrale schakelruimte tussen de verschillende functies, en kan ze zowel als gemeenschappelijke 
tussenruimte werken, als mee ingezet worden bij elk van die functies wanneer nodig. En zo kan elk programmadeel 
in ons ontwerp behoorlijk autonoom opereren, maar wanneer mogelijk en gewenst ook aanvullend en samen werken. 

Want samen huizen is uiteraard ook slim delen. Op de compacte site is het onmogelijk gebleken om de volledige 
programmadefinitie te realiseren. We hebben getracht het programma kritisch tegen het licht te houden en zo slimme allianties 
te zoeken die met minder gebouw, meer mogelijkheden bieden. Uiteraard zijn deze keuzes te bespreken met de opdrachtgever 
en gebruikers, en kunnen we de bal hier en daar wat mis geslaan hebben. Het is onze overtuiging echter dat verregaande 
synergiëen kunnen gevonden worden die de dagelijkse functionaliteit niet reduceren, maar net verrijken door de ruimere vorm 
van interactie tussen zowel personeelsleden als bezoekers van het gebouw. We willen alleszins het gesprek met de gebruikers 
aangaan op basis van onze eerste ideëen, in de hoop en overtuiging samen nog nieuwe, boeiende scenario’s uit te werken. 

We groepeerden in ons eerste ontwerpvoorstel de vergaderruimtes, cafetaria en raadzaal op gemeenschappelijke 
niveaus. Bij de werkplekken voorzien we informele overlegplekken, waardoor het mogelijk is de formele 
vergaderinfrastructuur te bundelen, niet toevallig op de hogere verdiepingen. Zo geniet iedere werknemer van het 
uitzicht over het centrum, en ontstaat er een grote interactie tussen de personeelsleden. In deze cluster verschijnt 
eveneens de cafetaria – op die manier ook multi-inzetbaar – en de keuken die hier ook makkelijk de vergaderruimtes 
en raadzaal kan bedienen. De polyvalente ruimte is vanuit de foyer onmiddellijk bereikbaar en makkelijk opdeelbaar. Zo 
kan zij eveneens dienst doen als polyvalente ruimte voor bv. het Huis van het Kind en de permanente sociale partners. 

De synergie is niet steeds in winst in vierkante meters te tellen: zo bevinden zich de kinder- en jeugdafdeling van de bibliotheek 
vlakbij de Speel-o-theek, en vullen deze functies elkaar op natuurlijke wijze aan. Of combineren we de gesloten fietsenstalling 
voor personeel met het materiaalmagazijn Onthaalouders/Kinderopvang, beiden vlot toegankelijk vanaf het toegangshof.

Ons ontwerpvoorstel wil in de eerste plaats een echt publiek stadsgebouw zijn, gevormd door zijn context maar niettemin met 
een fiere aanwezigheid naar het Gemeenteplein en het Cultureel Centrum toe. Vertrouwd en nieuw in één elan gevat. Aansluiten 
op een context wil niet zeggen er anoniem in opgaan. Betekenisvol verschijnen hoeft niet tot overdreven dominantie te leiden.

Een doorgedreven volume- en programmastudie heeft geleid tot een gefacetteerd gebouw, dat zich heel verschillend laat 
aanschouwen vanuit de uiteenlopende invalshoeken uit de omgeving. Het sluit aan bij het woonweefsel in de straten, en 
richt zich op naar de open ruimte voor het Cultureel Centrum. Naar het Gemeenteplein en het voorpleintje van de Ijsfabriek 
verschijnt een ranke gevel, een hoek waar een metershoge glazen pui van de bibliotheek en een verdiepte leespatio wordt 
gepareerd met een rustig gevelvlak en één gekaderd raam dat vanuit de polyvalente ruimte zicht biedt over het plein. 
Tussenliggende kroonlijsten in de getrapte volumetrie, sluiten aan op de directe context en plaatsen het hogere volume wat 
op de achtergrond waar nodig.  In het veelhoekige grondplan laat het hogere volume de zon passeren naar de tuinzones 
toe, en kijken de gevels van de kantoren weg van het binnengebied. Naar het Cultureel Centrum toe overkraagt het gebouw 
het voetpad: het zwaartepunt van het volume schuift zo zoveel mogelijk weg van het bouwblok naar de open ruimte toe, en 
op de verdieping wordt zo extra gevellengte gewonnen voor de bespreekburelen van de Maatschappelijk Medewerkers.  

Bij het ontwerp van het stadsgebouw, hebben we bijzonder ingezet op de aansluiting op de publieke ruimte 
rondom. Want die komt vandaag in Strombeek wat schraal over – niet zozeer door de aanleg, maar door vaak weinig 
sprekende begrenzingen en de afwezigheid van gebouwen die echt stadsruimte willen maken. De plint van ons 
gebouw is genereus: waar nodig wijkt ze terug om ruimte te maken voor de toegang, bewust in de wat tanende Victor 
Soensstraat gesitueerd. Elders biedt ze door grote glaspartijen zicht op de bibliotheekruimtes, of dient de Speel-
o-theek zich aan achter een vitrine. De flauwe bocht in de perceelsgrens, restfiguur van een louter infrastructurele 
logica, rechten we, zodat het bouwvolume de Wellensstraat afmaakt. Het gebouw krijgt een duidelijke gevel naar 
het Cultureel Centrum en het parkje, dat wordt afgezoomd met een gaanderij. De hoek met het Gemeenteplein 
is een feest: overheen een verdiepte patio biedt een hoge glaswand zicht op de verschillende afdelingen van de bib.

In de Victor Soensstraat omzoomt een langgerekte glazen pui het toegangshof en onthult in één beweging 
de inkom, de foyer, de luie bibtrap, de trap naar de polyvalente zaal en de langgerekte lichthapper.

In de snede hebben we het reliëf van het terrein optimaal benut: toekomen gebeurt op het hoogste punt van 
de site, waardoor de ruimste afdelingen van de bibliotheek de volledige oppervlakte van de half-verzonken 
plateau kunnen innemen.  De verscheiden lichtinval maakt deze ruimte bijzonder. De publieksgerichte functies 
van het OCMW en Sociale partners zijn op die manier drempelloos toegankelijk, en genieten van de privacy van 
de piano nobile naar de omliggende straten toe. De snede leeft door in een split-level systematiek, waardoor 
de jeugdbib een mezzanine-ruimte kan krijgen, en de polyvalente ruimte een ruimere plafondhoogte geniet.

Het nieuwe stadsgebouw zal in zijn rijk geschakeerde verschijningsvorm typisch en singulier zijn. Het materiaalgebruik 
ondersteunt op eenvoudige wijze de volumetrie in zijn specificiteit, met een grijs-groene, handgevormde baksteen en glad 
grijsbetonnen accenten voor lintelen, dorpels en overhangende plafonds.  Raamkaders in lichte champagnekleur geanodiseerd 
brengen een frisse toets aan in dit spel van vlakken en volumes, licht en schaduw. Kantoorramen worden diep in hun opening 
gezet, zodat de massiviteit van de gevelvlakken primeert. De grote raampartijen verschijnen in het buitenvlak van de gevel, met 
fijne gordijngevelprofielen met diepe vinnen.  Accenten als de fijne inkomluifel rondom het toegangshof verschijnen eveneens 
in een champagnekleurige anodisé. Waar vlakke daken niet als terras worden ingezet, wordt een zogenaamd biodiversiteits-
groendak voorzien, dat tegelijk onderhoudsarm is en waarvan de kruidenmengeling boven de dakranden verschijnt. 

Structuur en materiaalkeuze zijn robuust en bouwbaar, waarbij de maakbaarheid en tektoniek van het geheel ook bepalend 
is voor de verschijningsvorm. We vechten niet tegen bouwlogica’s in een al te verregaande detaillering, maar zoeken 
naar verfijning in de realiteit van het bouwen. Het is het fundament van een echte duurzaamheid, die wortelt in de stad 
met een slimme stedelijke en volumetrie, flexibele basisstructuur, een hoge compactheid en robuust materiaalgebruik 
en detaillering. Met deze onderlegger wordt verderop in de nota onze integrale duurzaamheidsvisie uiteengezet. 

Het voorliggend ontwerpvoorstel is in de eerste plaats een visie voor een genereus en geschakeerd stadsgebouw, 
singulier én vertrouwd. Het is geen vaststaand ontwerp, maar wil insteek zijn voor een intense reflectie samen met de 
bouwheer en gebruikers over de nieuwe huisvesting. Een eerste ruimtelijke vertaling, die flexibel genoeg is om nieuw 
inzichten op te nemen en verder te evolueren.  Die hopelijk nu reeds nieuwe inzichten en ideeën aanreikt en opwekt. 
We zijn ervan overtuigd dat doorheen dit proces de visie overeind blijft, en het ontwerp enkel aan kracht zal winnen. 

Ons ganse ontwerpteam kijkt alvast uit naar een mogelijke samenwerking om dit uiterst boeiende project over alle 
fasen heen  en in nauwe samenwerking met alle actoren, te brengen tot een op alle vlakken schitterende realisatie.



Stedenbouwkundig luik / Volumetrie

Dubbelsysteem Gemeenteplein – Victor Soensstraat - St-Amandsplein Masterplan Publieke Ruimte, aut. Atelier Starzak Strebicki

Weinig gekaderde publieke ruimte

Maquette masterplan - Atelier Starzak Strebicki

Situering site in het centrum van Strombeek-Bever. Het perceel takt, net als het terrein van het CC Strombeek, aan op het 
dubbelsysteem Gemeenteplein-Sint-Amandsplein. Verbonden door de Victor Soensstraat vormt dit tweeluik van pleinen 
de kern van dit stadsdeel.

Het statuut van het Masterplan Publieke Ruimte is ons wat onduidelijk. We lezen in de laatste versie een poging om het 
Gemeenteplein als plein uit te werken en te kaderen door een groene parkruimte die zich uitstrekt van de IJsfabrieksite 
tot over de terreinen van het CC Strombeek. De vraag stelt zich hoe realistisch de vergroening van de stratenknoop 
Wemmelsestraat, Victor Soensstraat/Nieuwelaan, Hendrik Drapstraat en Jan Mulsstraat is.

De huidige publieke ruimte rondom het Gemeenteplein ontbreekt een duidelijk kader ter hoogte van de site en het CC 
Strombeek. De open ruimte lijkt in alle richtingen te ontsnappen. De autonomie en geslotenheid van het CC ten opzichte 
van de omliggende publieke ruimte versterkt de onduidelijkheid. Het geheel resulteert in een weinig opgeladen publieke 
ruimte. 

Grimbergen
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Sint-Amandsplein
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Stedenbouwkundig luik / Volumetrie

Scenario: Naar een gekaderd Gemeenteplein?

Een evidente reflex is een scenario waarbij het Gemeenteplein een meer afgelijnde vorm krijgt, met de realisatie van een 
nieuw bouwvolume op de huidige entreezone van het CC Strombeek. Waarom zou een publiek gebouw met Sociaal Huis 
en Bibliotheek niet op deze plek verschijnen? 

Er zijn onmiskenbaar een aantal voordelen aan dergelijk scenario:
- Gemeenteplein krijgt een duidelijke vorm
- 1 adres voor publieke functies op het Gemeenteplein
- Een agora-ruimte kan de verschillende functies van Bib, CC en Sociaal Huis met elkaar verbinden 
- De site Wemmelsestraat kan worden vermarkt voor woonontwikkeling, aansluitend op de woonfuncties 
 verderop in het bouwblok

Bedenkingen bij dit scenario zijn:
- Er onstaat een er grootschalige concentratie van publieke functies in   
 één gebouw. Dit is weinig stedelijk en zodoende misschien weinig genererend naar de omliggende stad
- Een publieke agora in het hart van dit complex interioriseert publieke activiteit, en onttrekt deze van 
Gemeenteplein en omliggende straten
- Publiek groen in de vorm van een park op de terreinen van CC Strombeek is een meerwaarde

Het scenario verscheen reeds in de voorgaande masterplanversies, maar werd blijkbaar niet weerhouden. Hoewel 
we oorspronkelijk overtuigd waren dit scenario als volwaardig opnieuw op tafel te leggen, zijn we er gaandeweg van 
overtuigd dat het huidige scenario met een stadsgebouw op de site Wemmelsestraat een veel rijkere stedelijkheid in zich 
draagt. De voorwaarde is een overtuigend ontwerp voor het publieke gebouw op de kop van het bouwblok, dat duidelijk 
richting geeft aan de omliggende open ruimtes. We trokken volop deze kaart in ons ontwerpvoorstel. 

Plein en Park

We zien rond de site een diversiteit aan krachtige publieke ruimtes ontstaan, die elkaar aanvullen tot een stedelijk geheel:
-  Het stedelijke, opgeladen publieke continuüm van Gemeenteplein, Victor Soensstraat, Sint-Amandsplein als 
 actieve centrumruimte, met   
 winkels, publieke functies en wonen. Het erkennen van dit continuüm komt ook de winkelruimtes in de plint van
 de ontwikkeling op de IJsfabrieksite ten goede. 
- Publiek stadsgroen als aangename, rustige verblijfsplek op de terreinen van CC Strombeek
- De Wemmelsestraat als woonstraat

Stadsgebouw in een rijke context

Het nieuwe, publieke stadsgebouw zal vanuit zijn natuurlijke hoekpositie mee richting geven aan de omliggende publieke 
ruimte. De entree zal verschijnen aan het stedelijk continuüm Gemeenteplein/Victor Soensstraat/Sint-Amandsplein. Er 
zal een duidelijke relatie zijn met de parkruimte aan het CC Strombeek. En als één van de publieke gebouwen zal het 
communiceren met de volumetrie van het CC Strombeek. 
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Geven en nemen Mobiliteit

Diverse verschijningsvorm

Een eerste ontwerpzet is een hertekening van de rooilijn, in het licht van de stedelijke ambitie. 
- In de Victor Soensstraat wijkt het gebouw terug om plaats te maken voor een compact entreehof, een 
 ocketruimte die de toegang van het stadsgebouw markeert en het volume aanschakelt op de aanpalende 
 arbeiderswoningen.  
- De flauwe bocht in de Wemmelsestraat vervaagt de duidelijkheid tussen open ruimte en straat. We stellen voor
 deze bocht uit te rechten en zo de Wemmelsestraat een duidelijk profiel en hoek mee te geven. Het 
 hoofdgevelvlak van het stadsgebouw zoomt zo de ruimte van het park CC Strombeek af. 
- De scherpe hoek Wemmelsestraat-Victor Soensstraat wordt in de volumetrie afgeknot, en vormt samen met de
 hoofgevel van de IJsfabriek beëindiging van het Gemeenteplein.

Deze lichte hertekening van rooilijn en bouwmassa speelt ook in op het nieuwe mobiliteitsschema, waarbij het deel 
Wemmelsestraat tussen Verbeytstraat en Victor Soensstraat een vrije bus- en taxibaan wordt. 

Het stadsgebouw gedraagt zich naar deze rijke context. Het richt zich op waar gewenst, en sluit aan waar nodig. 
Doorheen het spel van volumetrie en rooilijn ontstaat een bijzondere stedelijke diepte.

1. Hoek Gemeenteplein
2. Entreehof met bilboard in 2de orde t.o.v. het Gemeenteplein
3. Pocket met transparante publieke gevel komende vanaf St-Amandsplein
4. Parkzicht CC Strombeek
5. Straat



Inzet terreinprofiel

Bruno Taut - Paviljoen  van de staalindustrie,Adolf Loos - Haus Scheu

Bouwvolume

Het dalende terrreinprofiel rondom de bouwplek kan slim worden ingezet om nuttige oppervlakte te winnen. 
Binnenkomen op het hoogste punt levert een halfverzonken verdieping die langsheen de Wemmelsestraat kan genieten 
van daglicht. Gezien de bibliotheek grote aaneensluitende vloeroppervlaktes vraagt, en een bijzondere lichtinval zelfs 
wenselijk is, is dit plateau uitermate geschikt om Volwassenafdeling en AV-dienst te huisvesten.
Op het entreeniveau ontstaat naar de Wemmelsestraat een piano nobile, die voldoende privacy oplevert voor functies 
van het OCMW en Sociale Partners.

Ten opzichte van de stedenbouwkundige referentie-enveloppe, kneden we het bouwvolume zodat:
- het zwaartepunt van het hoge volume maximaal naar de open ruimte van park en Gemeenteplein is gesitueerd
- een getrapt volume ontstaat dat met verspringende kroonlijsthoogtes aansluit op zijn directe   omgeving
- een open pocketruimte ontstaat aan de entree, die een bijzondere overgang maakt naar de arbeiderswoningen in de 
Victor Soensstraat, en de winkelpuien in de plint van de IJsfabriek ten antwoord dient. 
In combinatie met het veelhoekige grondplan, ontstaat een bijzonder profiel voor het stadsgebouw.

Binnen het kader van de stedelijke visie, ontwikkelden we het stadsgebouw verder vanuit de lokale context en 
terreincondities, en de eisen van het programma. 
De claim op het gelijkvloers van de diverse publieke programma-onderdelen is verpletterend. Er zal in elk geval gestapeld 
moeten worden, waarbij de meest publieke onderdelen uiteraard zo nauw mogelijk aansluiten op het gelijkvloers. 

Programma en ruimtelijke configuratie



Programma en ruimtelijke configuratie

Lichtinval Binnengebied Programmasnede

Zichtlijnen Kantoren

Het hogere volume wordt afgeknot tot een compact, veelhoekig plan rondom een centrale kern. De volumetrie laat 
genereus zonlicht passeren naar de achterliggende tuinen van het binnengebied. 

In de snede zijn de publieksgerichte delen van Bibliotheek en OCMW/Sociale Partners verweven rondom het 
gelijkvloers. Backoffice van beide functies bevindt zich hogerop. De gemeenschappelijke polyvalente ruimte bevindt 
zich op de verdieping, en sluit met open trap en lift rechtstreeks aan op de publieke foyer. De hoogste niveaus zijn 
gemeenschappelijk met een clustering van de vergaderruimtes, cafetaria en raadzaal. Ondersteunende functies als 
berging, technische lokalen e.d. zijn eveneens in de gemeenschappelijke zones opgenomen. 

In één beweging keren de kantoren zich weg van de tuinzone in het binnengebied, en blijft de privacy van omwonenden 
gegarandeerd. 

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK

GEMEENSCHAPPELIJK

OCMW





1(b)

2(b)

5(b)

13(g)25(o)27(o)
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Entreeniveau. De toegang gebeurt over het entreehofje op 
het hoogste punt van het terrein, aan de Victor Soensstraat. 
Rondom de centrale foyerzone zijn de verschillende functies 
geschakeld: toegang bibliotheek, onthaalbalie OCMW, 
Speel-o-theek en lokalen voor Sociale Partners en het Huis 
van het Kind. De lokalen voor Sociale Partners en Huis 
van het Kind worden uitgelicht door bovenlicht vanuit de 
gangzone. 

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
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OCMWFoyer met adressen

Bibliotheek Dienst Onthaalouders

De ontvangstbalie van het OCMW dient zich aan in de 
foyer. Bezoekers kunnen voor aanmelden even wachten 
in de foyer, of bij goed weer op het entreehofje. De balie 
plooit de hoek om, en maakt dat private gesprekken uit 
de activiteit van de foyer-zone kunnen plaatsvinden. 
De bezoeker kan vanaf de balie doorverwezen worden 
naar de meer intieme, private wachtruimte, die vanop de 
piano nobile uitkijkt over het park van CC Strombeek. De 
intakelokalen zijn vlakbij de balie gesitueerd. Bezoekers 
die op afspraak bij de Maatschappelijk Werkers komen, 
kunnen onder begeleiding via trap en lift naar de 
verdieping. Eens voorbij de balie verloopt de circulatie 
los van de foyer-zone zodat de privacy gegarandeerd 
blijft. Door de strategische positie heeft de balie steeds 
overzicht over alle bewegingen en de wachtruimtes. 

Alle functies dienen zich aan als een adres in de centrale 
foyer. Het levert een uitermate flexibel gebruik, waarbij 
buiten de uren functies kunnen afgesloten worden, 
terwijl andere autonoom in gebruik blijven. De foyer 
kan bij grotere evenementen ook als uitloopruimte 
toegevoegd worden aan elk van de omliggende functies. 
Voor de Sociale Partners worden een aantal flexibele 
lokalen voorzien, die zowel als intake-lokaal, als voor de 
permanentie kunnen ingezet worden. 

De Bibliotheek krijgt een grote beglaasde toegang 
aan de foyer. De aanloopzone leidt enerzijds tot de 
Jeugd- en kinderbibliotheek, en anderzijds via de 
bibtrap naar de volwassenafdeling en AV-dienst in de 
verzonken verdieping. Deze afdelingen zijn ook met 
de lift bereikbaar. De Jeugd- en Kinderbib heeft een 
mezzanineruimte, waar knusse zit- en speelhoeken 
kunnen ingericht worden. 
De bibliotheek is opgevat zonder balie, conform de 
huidige trend in bibliotheekwereld. De bezoeker bevindt 
zich snel tussen de collectie. Uitlenen en ontvangen 
gebeurt remote, met zelfscan op verschillende plekken 
of door personeel bij info/werkpunten verspreid over de 
bib. 

De dienst Onthaalouders bevindt zich op het gelijkvloers, 
aansluitend op een magazijnruimte. In het magazijn 
worden zowel diepe als ondiepe rekken voorzien voor 
opslag materiaal. Het magazijn geeft via een schuifpoort 
uit op het entreehofje, zodat meegeven en ontvangen van 
materiaal vlot kan verlopen. 





OCMW Foyer
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Het half verzonken niveau -1 bevat het grootste deel van de 
bibliotheek, met de volwassencollectie en de AV-dienst. De 
luie bibtrap of de liften brengen de bezoeker centraal in de 
ruimte. Rekken, infopunten en leeszones wisselen elkaar af 
in dit open bibliotheeklandschap.  
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Landschap met verscheiden inval Whitney Museum - New York - Breuer Vlerick Hogeschool Leuven

Rondomrond het bibliotheeklandschap stroomt op verschillende 
wijzen daglicht binnen:
1. De leespatio zorgt voor een stille, aangename en deels overdekte 
buitenruimte bij de bib. Doorheen de grote glaspui valt het licht 
rijkelijk binnen
2. Langsheen de langzaam dalende bibtrap valt het licht vanuit het 
entreehof binnen
3. De lichthapper aan de Victor Soensstraat zorgt voor een bijzonder 
bovenlicht en scheerlicht langsheen de eindwand van de bib
4. Een langgerekt raamgeheel langsheen de Wemmelsestraat geeft 
licht en zicht. 

De lees- en verblijfszones verschijnen in dit landschap in de 
uitgelichte zones. 
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23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK

GEMEENSCHAPPELIJK

OCMW

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer
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Plan +0.5

2(b)

15(g)
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De verdiepingshoogte van de Kinder- en Jeugdafdeling 
laat toe een ruime mezzanine te voorzien, waar kinderen en 
jeugd eigen plekken kunnen toe-eigenen. De mezzanine is 
uiteraard ook toegankelijk met de lift. 

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice
7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Berging
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken 
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice
25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren
30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst   
 onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice
27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale  
 dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor   
 klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker -   
 Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt  
 ouderen 
48(o) Landschapsbureau administratie -   
 Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice
50(o) Landschapsbureau - Administratief   
 secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter 
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer
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1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer
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Mid-Office OCMW
Op het niveau +1 verschijnt de mid-office van het OCMW, 
met de cluster van werk- en bespreekbureaus van de 
maatschappelijk medewerkers. Op dit niveau wordt de 
gevellengte gemaximaliseerd, zodat alle lokalen met 
permanente werkplekken kunnen genieten van daglicht en 
lucht. 
Voor de maatschappelijk werkers bedachten we een cluster 
van telkens twee bureaus, die met elkaar zijn gelinkt door 
een schuifdeur.  Wanneer mogelijk kan de schuifdeur open 
staan, en het kantoor als duo-kantoor werken. Bij bezoek 
of private gesprekken deelt de schuifdeur de ruimte op in 
2 afzonderlijke kantoren. Ze biedt tevens de gevraagde 
vluchtmogelijkheid bij delicate situaties. 
De burelen van de maatschappelijk werkers zijn L-vormig, 
met een uitklapbaar platform, dat de grens legt tussen 
bezoekers en personeel. 

De reeks individuele kantoren wordt aangevuld met lokalen 
voor groepsgesprek en informele wacht- en overlegruimtes. 

De bezoeker wordt naar boven begeleid via de centrale 
lift- en trapkern. Bij het betreden van de verdieping biedt 
een zicht over de vide naar de foyer oriëntatie en daglicht. 
Op het einde van de vleugel met burelen, vormt een trap 
niet alleen een bijkomende vluchtweg, maar eveneens een 
interne verbinding met de lokalen Sociale Partners op het 
gelijkvloers. De gangzone – uitgelicht met bovenlichten – is 
zodoende ook niet doodlopend, hetgeen bij onverwachte 
precaire situaties van belang kan zijn. 

Polyvalente Ruimte
De polyvalente ruimte bevindt zich een half niveau hoger 
dan de Mid-Office OCMW, en is bereikbaar met lift en open 
trap vanuit de foyer. Ze krijgt een eigen uitloopruimte op 
deze verdieping, en is opdeelbaar, zodat deze gedeelde 
infrastructuur maximaal kan ingezet worden. In het kader 
van gedeeld gebruik, werd geen afzonderlijk polyvalent 
lokaal voor het Huis van het Kind voorzien, maar kunnen 
deze activiteiten in de opgedeelde polyvalente ruimte 
plaatsvinden. Bergingen aansluitend op het lokaal laten een 
flexibel gebruik toe. 
De snede levert een hogere verdiepingshoogte voor deze 
collectieve ruimte. Een ruime glaspui geeft uit op een 
terrasje, dat uitkijkt over het pleintje voor de IJsfabriek. 
In het front van de zaal doorbreekt een groot raamkader de 
blinde gevel naar het Gemeenteplein toe. Bij voorstellingen 
zonder projectie, zoals bv. boekvoorstellingen of 
voorleesmomenten, wordt de spreker zo ook uitgelicht. 

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice
7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Berging
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken 
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice
25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren
30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst   
 onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice
27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale  
 dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor   
 klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker -   
 Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt  
 ouderen 
48(o) Landschapsbureau administratie -   
 Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice
50(o) Landschapsbureau - Administratief   
 secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter 
60(o) Systeembeheer
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2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
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21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes
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30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
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33(o) Coördinator
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35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
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53(o) Diensthoofd interne zaken
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57(o) Financieel beheerder
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59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer
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BIBLIOTHEEK (b)
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8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
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GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
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22(g) Raadzaal
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31(o) Speel-o-theek
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33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
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Backoffice
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54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
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GEMEENSCHAPPELIJK

OCMW



Plan +2

49(o)

42(o)

45(o) 40(o) 39(o) 41(o) 41(o) 48(o)

15(g)
16(g)

Niveau +2 is het eerste compacte kantoorniveau, waarbij de 
daglichtruimtes zich rondom de centrale kern leggen. Hier 
bevinden zich de minder publiek-toegankelijke of specifieke 
kantoren van de Mid-Office OCMW.

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice
7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Berging
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken 
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice
25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren
30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst   
 onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice
27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale  
 dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor   
 klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker -   
 Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt  
 ouderen 
48(o) Landschapsbureau administratie -   
 Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice
50(o) Landschapsbureau - Administratief   
 secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter 
60(o) SysteembeheerBIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer
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BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer
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Back-Office OCMW
Compact kantoorniveau, met flexibele indeling van zowel 
landschaps- als individuele kantoren

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice
7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Berging
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken 
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice
25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren
30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst   
 onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice
27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale  
 dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor   
 klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker -   
 Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt  
 ouderen 
48(o) Landschapsbureau administratie -   
 Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice
50(o) Landschapsbureau - Administratief   
 secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter 
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer
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GEMEENSCHAPPELIJK
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BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer
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11(b)12(b)8(b)
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7(b)

5(b)

Back-Office BIB
Aan de oostzijde van dit niveau bevinden zich de back-
office kantoren van de Bibliotheek. Zij zijn verbonden met 
de collectieverdiepingen door middel van een boekenlift, 
en ook de personenliften geven onmiddellijk uit in de 
bibliotheekafdelingen. 

Cluster Vergaderruimtes 
Aan de westzijde voorzagen we een gedeelde cluster aan 
vergaderruimtes, die in het programma toegewezen werden 
aan elk van de functies. We zien een mogelijke meerwaarde 
in het samenbrengen van deze ruimtes, aangevuld met 
informele overlegplekken op de werkverdiepingen. De 
interactie tussen de personeelsleden van de verschillende 
diensten neemt toe, en de flexibiliteit en rendabiliteit van 
de gebouwde infrastructuur is maximaal. Vanop deze 
verdieping is bovendien een schitterend uitzicht over de 
gemeente, waar op die manier alle personeelsleden van 
kunnen genieten. 

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice
7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Berging
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken 
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice
25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren
30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst   
 onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice
27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale  
 dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor   
 klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker -   
 Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt  
 ouderen 
48(o) Landschapsbureau administratie -   
 Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice
50(o) Landschapsbureau - Administratief   
 secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter 
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK

GEMEENSCHAPPELIJK

OCMW

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK

GEMEENSCHAPPELIJK

OCMW



21(g)
22(g)

16(g)16(g)

23(g)

23(g)

24(g)

24(g)

15(g)

18(g)

De dakverdieping krijgt een iets hogere plafondhoogte, en 
huisvest hoofdzakelijk de collectief inzetbare raadzaal en 
gemeenschappelijke cafetaria. De keuken kan beide ruimtes 
bedienen. Het terugwijkende volume zorgt voor ondiepe 
terrassen bij cafetaria en raadzaal. In de cafetaria bieden de 
grote glaspartijen een uniek zich naar zowel CC Strombeek 
en de Brusselse skyline enerzijds en de Sint-Amanduskerk 
en centum Grimbergen anderzijds.

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK

GEMEENSCHAPPELIJK

OCMW

BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice

7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Magazijn materiaal boeken
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter
60(o) Systeembeheer

BIBLIOTHEEK

GEMEENSCHAPPELIJK

OCMW



Plan +5
BIBLIOTHEEK (b)

1(b) Boekenbus
2(b) Jeugdbibliotheek
3(b) Volwassenafdeling
4(b) Audovisuele afdeling
5(b) Boekenlift
6(b) Leespatio

Backoffice
7(b) Bibliothecaris
8(b) Assistent-dienstleiders
9(b) Landschapsbureau Backoffice
10(b) Berging
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging
12(b) Magazijn materiaal boeken

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal
14(g) Fietsenstalling
15(g) Circulatiekoker
16(g) Sanitair
17(g) Douches/kleedruimtes
18(g) Berging + lockers
19(g) Afvalruimte
20(g) Polyvalente zaal
21(g) Vergaderruimte(s)
22(g) Raadzaal
23(g) Eetzaal + keuken 
24(g) Technische ruimtes

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice
25(o) Onthaal
26(o) Wachtruimte
27(o) Intake OCMW
28(o) Intake CAW
29(o) Intake mutualiteiten

Ruimtes toegankelijk na openingsuren
30(o) Oplaadpunt Eandis
31(o) Speel-o-theek
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin
33(o) Coördinator
34(o) Kind en Gezin
35(o) Permanente welzijnspartners
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst   
 onthaalouders/Kinderopvang
37(o) Stockageruimte

Midoffice
27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger)
38(o) Administratie sociale dienst
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale  
 dienst
40(o) Maatschappelijk werker voor   
 klantencontacten - Sociale dienst
41(o) Bejaarde ten laste
42(o) Controlecel
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten
44(o) Levend archief
45(o) Diensthoofd externe zaken
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker -   
 Thuiszorgpunt ouderen
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt  
 ouderen 
48(o) Landschapsbureau administratie -   
 Thuiszorgpunt ouderen
49(o) Reserve

Backoffice
50(o) Landschapsbureau - Administratief   
 secretariaat alle diensten
51(o) Communicatiedienst
52(o) Kwaliteitsmedewerker
53(o) Diensthoofd interne zaken
54(o) Personeelsdienst
55(o) Technische ondersteuning
56(o) Administratie - Dienst financiën
57(o) Financieel beheerder
58(o) OCMW-secretaris
59(o) OCMW-voorzitter 
60(o) Systeembeheer
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BIBLIOTHEEK (b) netto Opp (m²)

1(b) Boekenbus /
2(b) Jeugdbibliotheek 198 m²
3(b) Volwassenafdeling 900 m²
4(b) Audovisuele afdeling 100 m²
5(b) Boekenlift 7 m²
6(b) Leespatio 69 m²

Backoffice

7(b) Bibliothecaris 17 m²
8(b) Assistent-dienstleiders 25 m²
9(b) Landschapsbureau Backoffice 108 m²
10(b) Berging 25 m²
11(b) Lokaal inbinden en materiaalverzorging 14 m²
12(b) Magazijn materiaal boeken 13 m²

GEMEENSCHAPPELIJK (g)

13(g) Inkomhal 55 m²
14(g) Fietsenstalling 20 m²
15(g) Circulatiekoker 264 m²(6x44)
16(g) Sanitair 108 m²
17(g) Douches/kleedruimtes 20 m²
18(g) Berging + lockers 48 m²
19(g) Afvalruimte 17 m²
20(g) Polyvalente zaal 190 m²
21(g) Vergaderruimte(s) 202 m²
22(g) Raadzaal 67 m²
23(g) Eetzaal + keuken 130 m²
24(g) Technische ruimtes 71 m²

OCMW & SOCIALE PARTNERS (o)

Frontoffice

25(o) Onthaal 30 m²
26(o) Wachtruimte 30 m²
27(o) Intake OCMW 33 m²
28(o) Intake CAW 43 m²
29(o) Intake mutualiteiten 132 m²

Ruimtes toegankelijk na openingsuren

30(o) Oplaadpunt Eandis /
31(o) Speel-o-theek 127 m²
32(o) Consultatiebureau Kind en Gezin 13 m²
33(o) Coördinator 13 m²
34(o) Kind en Gezin 85 m²
35(o) Permanente welzijnspartners 23 m²
36(o) Maatschappelijk werkers - Dienst onthaalouders/Kinderopvang 23 m²
37(o) Stockageruimte 26 m²

Midoffice

27(o),28(o) en 29(o) Intake OCMW (zie hoger) 208 m²
38(o) Administratie sociale dienst 25 m²
39(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Sociale dienst 14 m²
40(o) Maatschappelijk werker voor klantencontacten - Sociale dienst 15 m²
41(o) Bejaarde ten laste 32 m²(2x16)
42(o) Controlecel 13 m²
43(o) Spreeklokalen grotere groepen cliënten 54 m²(3x18)
44(o) Levend archief 30 m²
45(o) Diensthoofd externe zaken 20 m²
46(o) Hoofdmaatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen 13 m²
47(o) Maatschappelijk werker - Thuiszorgpunt ouderen 13 m²
48(o) Landschapsbureau administratie - Thuiszorgpunt ouderen 42 m²
49(o) Reserve 57 m²

Backoffice

50(o) Landschapsbureau - Administratief secretariaat alle diensten 52 m²
51(o) Communicatiedienst 16 m²
52(o) Kwaliteitsmedewerker 16 m²
53(o) Diensthoofd interne zaken 20 m²
54(o) Personeelsdienst 50 m²
55(o) Technische ondersteuning 14 m²
56(o) Administratie - Dienst financiën 52 m²
57(o) Financieel beheerder 14 m²
58(o) OCMW-secretaris 22 m²
59(o) OCMW-voorzitter 25 m²
60(o) Systeembeheer 26 m²

TOTAAL NETTO 4089 m²

BRUTO PER NIVEAU bruto opp (m²)

/ niveau -2 151 m²
/ niveau -1 1146 m²
/ gelijkvloers 890 m²
/ niveau +0.5 225 m²
/ niveau +1 846 m²
/ niveau +2 264 m²
/ niveau +3 469 m²
/ niveau +4 469 m²
/ niveau +5 418 m²

TOTAAL BRUTO 4878 m²

Nota integrale duurzaamheidOppervlaktetabel

In de projectdefinitie spreekt een duidelijke duurzaamheidsambitie voor het nieuwe bibliotheek- en OCMW-gebouw. 
We lezen de wens om bij het nieuwe bouwproject een integrale duurzaamheid na te streven, voorbij het loutere 
energievraagstuk alleen. We kunnen deze benadering alleen maar toejuichen gezien duurzaamheid naar onze mening ook 
uitspraken dient te doen over heel wat andere aspecten zoals de projectaanpak, de ruimtelijke inpassing in de stedelijke 
context, planflexibiliteit, waterbeheer, mobiliteit, materiaalgebruik enz. 

Voor het bekomen van een integrale benadering van het begrip duurzaamheid stellen we voor de ‘Duurzaamheidsmeter 
Vlaanderen’ als leidraad aan te wenden. Dit document brengt vanaf de ontwerpfase, tot en met de realisatie, concrete tools 
en thema’s aan om de duurzaamheid in zijn breedste betekenis op te zoeken en af te toetsen. In ons wedstrijdontwerp 
hebben we een reeks heel concrete maatregelen uit de Duurzaamheidsmeter geïmplementeerd:

Geïntegreerd projectproces
Een duurzaam project start met het opzetten van een multidisciplinair ontwerpteam.  Al in een vroeg stadium van het 
project (wedstrijdfase) hebben we deze samenwerking aangezet, zodat gezamenlijk, en ieder vanuit zijn specialiteit, in 
teamverband kan gezocht worden naar geïntegreerde en (financieel) haalbare oplossingen. Hierbij wordt steeds de Life 
Cycle Cost en de terugverdientijden van materialen en technische installaties beoordeeld.  Voor het stroomlijnen van de 
projectstudies en communicatie wordt een digitaal projectplatform gelanceerd. De samenstelling van het ontwerpteam 
voor deze opdracht wordt in het niet-anonieme dossier verder toegelicht. De plan van aanpak en communicatiestrategie 
worden verder uiteengezet onder het hoofdstuk ‘Plan van aanpak en procesbereidheid’. 
Gezien het publieke karakter van het bouwproject willen we aansturen op verschillende participatiemomenten gedurende 
de ontwerp- en bouwfase. Dit zien we in de vorm van presentatie- of dialoogmomenten voor de bevolking tot een tijdelijke 
invulling op de site om het nieuwe project te introduceren. Verder zullen in een vroeg stadium alle betrokken diensten 
geconsulteerd worden om tot een gedragen project te komen voor de volledige gemeente. 

Ruimtelijke duurzaamheid
De keuze van de bouwheer om de nieuwe bibliotheek en OCMW-gebouw samen te brengen op één site binnen de 
woonkern is fundamenteel duurzaam, zowel naar inplanting, als naar gedeeld ruimtegebruik.
De site grenst aan de hoofdas Gemeenteplein/Victor Soensstraat/Sint-Amanduspleinen beschikt over een optimale 
bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.  In ons projectvoorstel willen we hier nog een stap verder 
in gaan door het faciliteren van deze vervoersmodi met een nieuw inkompleintje  aan de Victor Soensstraat: rustplek,  
ontmoetingsruimte, billboard en ruime fietsenstalling voor bezoekers, personeel en eventueel enkele deelfietsen. In de 
toekomst zou ook verder nagedacht kunnen worden over een meer centrale bushalte tussenin het Gemeenteplein, het 
Cultureel Centrum en het nieuw inkompleintje voor de bibliotheek en OCMW.

Het voorliggend volumetrisch ontwerp is het resultaat van een ver doorgedreven onderzoek naar een juiste schaalverhouding 
en ruimtelijke inpassing van het nieuwe bouwvolume op de hoek van het bouwblok Victor Soensstraat/Wemmelsestraat. 
Het inzetten van het inkompleintje langs de Victor Soensstraat, een lagere gebouwaanzet langs de Wemmelsestraat en 
terugspringende gevelvlakken duwen het hogere kopvolume steeds verder in de richting van het Gemeenteplein en 
Cultureel Centrum. De hoofdgevels oriënteren zich weg van het bouwblok, blinde gevelvlakken vermijden een hinderlijke 
inkijk naar het private binnengebied.



Nota integrale duurzaamheid
Intelligent Casco
In het ontwerpproces schenken we veel aandacht aan de positie van de vaste structuurelementen en circulatiekernen om 
een optimale planflexibiliteit voor de bibliotheek en OCMW-functies te kunnen garanderen. In het huidig ontwerpvoorstel 
gaan we uit van een ter plaatse gestorte betonnen structuur met ruime overspanningen en een centraal opgestelde 
circulatiekern.  Deze opstelling creëert op de hogere verdiepingen ruime, kolomvrije en in diepte variërende vloervelden 
geschikt voor een gemengde invulling met individuele kantoren, vergaderruimtes of landschapskantoren. Op de lagere 
verdiepingen worden de grote vloervelden teruggebracht naar een structureel raster van ongeveer 8 bij 8 meter om ook 
hier een grote flexibiliteit en nieuwe indelingen mogelijk te houden. De gebouwschil, de circulatiekern en kolommen 
vormen de dragende elementen. Alle overige wanden zijn van het lichte type en kunnen desgewenst in de toekomst 
verplaatst worden. Deze planflexibiliteit wordt nog geoptimaliseerd door de centrale technische ventilatieschachten en 
verhoogde vloeren op alle bouwlagen die de technische bekabelingen bereikbaar en aanpasbaar houden.

Groen
Het opgegeven bouwprogramma vult de site nagenoeg volledig. Niettemin willen wij alle dakvlakken van het gebouw 
inzetten als semi-intensieve groendaken en groenelementen integreren op het inkomplein en de verdiepte patio. We 
pleiten eveneens voor een verdere verdichting van het groen tussen het bestaande cultureel centrum en de nieuwbouw tot 
een kwalitatieve parkzone, aansluitend op het gemeenteplein. Met deze groenzones willen we waar mogelijk maatregelen 
aanreiken in het beperken van de stedelijke opwarming.

Duurzaam waterbeheer
De semi-intensieve groendaken met een grote buffercapaciteit op de lagere dakvlakken worden ingezet om tot een 
hemelwaterneutraal project te kunnen komen. Eventueel overtollig regenwater afkomstig van de groendaken wordt 
bijkomend gebufferd en vertraagd geloosd naar de riolering. Het hemelwater op het hoogste dakvlak en afkomstig van 
verhardingen wordt opgevangen, gefilterd en gerecupereerd voor toiletspoeling. Het volledig rioleringsstelsel wordt 
gescheiden opgevat voor afval- en regenwater.
We streven een heel waterzuinig gebouw na, met aangepaste sanitaire toestellen en intelligente douche- en lavabokranen 
in de sanitaire kernen.
Ook in de werffase wordt een waterbeheersysteem opgezet om zuiver drinkwater zo optimaal mogelijk in te zetten in het 
bouwproces, water opgevangen in de bouwput te recupereren en de invloed en duur van de bemaling te beperken.

Materialen, grondstoffen en afval
Bij de keuze van de bouwmaterialen en –grondstoffen worden steeds alle parameters en eigenschappen beschouwd: 
esthetische criteria zoals kleur, aspect, uitstraling, maar ook categorieën als herkomst, levensduur en aanwezigheid van 
schadelijke stoffen. Bouwmaterialen met een goede NIBE-classificatie en lokale herkomst krijgen steeds de voorrang. Enkel 
houtsoorten met een FSC of PEFC-label zullen worden toegepast. We zetten onderhoudsvriendelijke materialen en een 
doordachte technische detaillering in om hoge onderhoudskosten op lange termijn te vermijden.
Verder willen we ook materialen voorstellen die volledig of deels uit gerecycleerde grondstoffen bestaan: bijvoorbeeld 
minerale wol als thermische gevel- en dakisolatie, dakdichtingsmembranen  en tegelvloeren opgebouwd uit gerecycleerde 
basisstoffen. Materiaalkeuzes voor alle afwerkingen worden steeds vastgelegd in nauw overleg met de bouwheer. 
Een gedeelde, ruime afvalberging op niveau -2 biedt plaats voor voldoende containers om een gesorteerde afvalstroom 
tijdens de gebruiksfase te faciliteren. 

Performante gebouwschil
We streven een zo laag mogelijk energieverbruik na door het creëren van een performante gebouwschil. De opgegeven 
BEN-norm lijkt ons een juist uitgangspunt gezien dit ook de wettelijk opgelegde minimumeis wordt vanaf 2021. 
Op bouwkundig vlak bekomen we met het voorliggend ontwerp een zeer goede compactheid, wat het halen van een goed 
isolatiepeil (K-peil) vereenvoudigt. Naast de performante thermische isolatieschil wordt ook een strenge luchtdichtheid 
opgezocht (streefdoel: aantal volumewisselingen minder dan 1/h). De massieve constructie van de vloerplaten en gevels 
levert een grote thermische inertie op. Hierdoor is het binnenklimaat minder onderhevig aan snelle wisselingen van de 
buitentemperatuur.
Grote raamvlakken wisselen af met gesloten delen of claustrawanden. Alle lokalen beschikken over natuurlijk licht, ook 
de bibliotheekafdeling op niveau -1: bovenlichten, patio’s, vides en lichthappers brengen passend daglicht tot in de 
leesruimtes.
Een sterk geïsoleerd gebouw houdt echter ook risico’s in op oververhitting. In het voorliggend projectvoorstel worden 
alle oost-, zuid- en west-georiënteerde gevels voorzien van een regelbare, centraal gestuurde zonwering (screens op oost 
en west, uitvalschermen op het zuiden). De kantoren beschikken ook steeds over opengaande ramen voor bijkomende 
ventilatie.

Duurzame technieken en hernieuwbare energie
Een laag en efficiënt energieverbruik wordt ook nagestreefd in alle vaste installaties van het gebouw. Ventilatie verloopt 
mechanisch, in balans, met een hoge warmteterugwinning. Verlichting met LED-armaturen, voorzien van modulaire 
daglichtsturing per zone en afwezigheidsdetectie in de kantoorzones.

De inerte structuur, goede thermische isolatie en mobiele zonwering resulteren in een warmte- (winter) en koudevraag 
(zomer) in evenwicht. Hierdoor komen lage temperatuursystemen voor verwarming en koeling in aanmerking en kunnen 
energieverslindende ijsmachines voor koeling bijvoorbeeld vermeden worden. De lage temperatuursystemen werken 
bij voorkeur op een warmtepomp. In het verdere proces kunnen hiervoor verschillende scenario’s verder naast elkaar 
afgewogen worden: we denken aan gasgestuurde of elektrische warmtepompen lucht/water of bodem/water met boorgat-
energie-opslag (BEO-veld). In het huidige ontwerpvoorstel en kostenraming is momenteel uitgegaan van een bodem/
watersysteem met BEO-veld omdat hiermee zowel de warmte- als koelvraag kan afgedekt worden. In dit bodemgekoppeld 
warmtepompsysteem wordt warmte uitgewisseld met de bodem: warmte onttrokken in de winter, koude in de zomer. Dit 
systeem vertaalt zich technisch voor het nieuwe biblitheek- en OCMW-gebouw concreet in enkele diepe ondergrondse 
boorgaten (sondes) en een opstelling van een centrale collector en warmtepomp in de technische lokalen op niveau -1. 
In de bibliotheek wordt een constant klimaat opgezocht aan de hand van  vloerverwarming, met een lichte bijverwarming of 
topkoeling met het ventilatiesysteem. Koeling lijkt hier minder aan de orde gezien de bibliotheekruimtes goed afgeschermd 
zijn tegen directe zoninstraling. In de kantoorzones wordt verwarmen of koelen sneller aanpasbaar geregeld op basis van 
klimaatplafonds.

Hernieuwbare energie wordt aangeleverd door het BEO-veld en PV-panelen op het hoogste dak, onzichtbaar 
opgesteld achter de dakrand. De opgewekte elektriciteit kan aangewend voor het aandrijven van de warmtepompen en 
verlichtingselementen binnen het gebouw.

Intern comfort, akoestiek en toegankelijkheid
Bij de planopbouw staat het creëren van een aangename werk- en verblijfskwaliteit voorop. Privacy, daglicht, oriëntatie, 
zichten en onderlinge functionele relaties sturen het grondplan. Voor het nieuwe bibliotheek- en OCMW-gebouw vormen 
akoestiek en toegankelijkheid twee bijzondere parameters:
 
Akoestiek:
Voor de bibliotheek en de OCMW-diensten is een beheersing van het geluid een belangrijk aandachtspunt. De 
massieve constructie van het gebouw biedt een goede buffer tussen de stad en de meer gevoelige binnenruimtes. Een 
juiste samenstelling van de beglazing en aansluiting van de ramen met de ruwbouw zal garantie bieden op een goede 
geluidsisolatie tussen binnen en buiten. Ook binnen het gebouw zal de ingenieur akoestiek de akoestische eisen ruimte ter 
ruimte in nauw overleg met de bouwheer vastleggen zodat overspraak en nagalm door een juiste wand- en plafondopbouw 
steeds onder controle blijven.

Toegankelijkheid:
Het spreekt voor zich dat een publiek gebouw als bibliotheek of OCMW-kantoor  een optimale toegankelijkheid dient te 
garanderen. Hiertoe worden overal de juiste maatvoeringen op de plannen gehanteerd voor draaicirkels van rolstoelen 
en kinderwagens. Bij de publieke functies is steeds aangepast sanitair aanwezig of in de buurt. Het inkompleintje kan 
dienstdoen als drop-off voor mindervaliden. Aangepaste parkeerplaatsen zijn in de directe nabijheid terug te vinden op het 
gemeenteplein.

Brandveiligheid:
In de projectdefinitie lezen we de wens om een ‘open’ gebouw te creëren met veel relaties en contacten tussen de verschillende 
diensten. Het creëren van vides of open ruimteconcepten is vaak tegenstrijdig met de klassieke brandnormering. In ons 
studieteam hebben we een onafhankelijke studiebureau brandveiligheid opgenomen die het ontwerpteam vanaf het 
schetsontwerp zal bijstaan bij de verdere planopbouw. Door samen met hen de focus te leggen op de doelstellingen in 
plaats van de prescriptieve regels te volgen kan een grotere architecturale vrijheid en zekerheid opgezocht worden zonder 
dat dit onmiddellijk tot grote kosten hoeft te leiden. Aan de hand van een brandstrategie, brandbeveiligingsconcepten en 
ontwerpstudies wordt een gelijkwaardigheid met de klassieke brandnormen nagestreefd.

BEN versus huidige EPB-eisen
Een BEN-gebouw dient een E-peil te halen lager dan of gelijk aan E40 en een isolatiepeil lager dan K40. Dit vraagt een aantal 
extra bijkomende bouwkundige maatregelen naar thermische isolatie, luchtdichtheid, zonwering en technische installaties 
tegenover de vigerende EPB-wetgeving vanaf 2017 (E50/K40). Op basis van eerdere kostprijsvergelijkingen opgemaakt 
door onze studiepartner Duurzaamheid dient er ten opzichte van de huidige EPB-eisen rekening gehouden te worden met 
een extra bouwkost van 5 tot 10%. De meerkost is afhankelijk van de compactheid (in casu: goed), de ligging en oriëntatie 
(in casu goed, nl. zuid/noord georiënteerd), mogelijkheden om hernieuwbare energie aan te spreken (in casu: PV-panelen 
en/of BEO) en de toegepaste technische installaties. De exacte meerkost kan pas bepaald worden na een meer uitvoerige 
studie in de latere ontwerpfase.
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0.INLEIDING

Multidisciplinair ontwerpteam
Voor het ontwerpproces en de technische uitwerking  van het nieuwe OCMW- en bibliotheekgebouw stellen we een uiterst 
performant team voor, gestroomlijnd om in samenspraak met de bouwheer en overheden een op alle vlakken schitterend 
project te realiseren. Het studieteam werd tijdens de wedstrijdfase reeds samengesteld uit volgende disciplines:
- Architectuur    
- Gespecialiseerde studies Stabiliteit   
- Gespecialiseerde studies Technieken   
- Gespecialiseerde studies Akoestiek   
- Energieprestatie en duurzaamheid
- Studiebureau Brandveiligheid
De partners van de ontwerpgroep zijn elk in hun discipline gerenommeerde bureaus. Met de combinatie van deze bureaus 
zijn wij ervan overtuigd een kwalitatief hoogstaande en enthousiaste task-force te vormen, specifiek voor deze opdracht. 
De samenwerking tussen de partners ontstaat vanuit een gelijklopende overall visie op kwaliteit, procesbereidheid, service 
naar de bouwheer en teamwerking,  een vergelijkbare attitude naar ontwerpopdrachten toe en een sterke complementariteit 
van de disciplines waarin elk van de bureaus zich specialiseerde. 

Bewaking kwaliteit, budget en termijn
Centraal tijdens het realisatieproces staat de bewaking van KWALITEIT, BUDGET en TERMIJN. En dit zowel tijdens het 
ontwerpproces als tijdens het bouwproces.
De organisatie, de structuur en de planning van het werkproces worden hierop afgestemd.

1.KWALITEIT 

Algemeen
Het uitgangspunt van elk ontwerp- en bouwproces is het realiseren van een project dat zo goed mogelijk beantwoordt  
aan de vraag en de visie van de bibliotheek en OCMW, waarbij de functionaliteit, de technische en architecturale kwaliteit 
centraal staan, om zo te komen tot een gebouw met een optimaal gebruikersnut en een verrijkende beleving.

Projectinformatie
De start van een kwalitatief project is een duidelijk en volledig Programma van Eisen (PVE). De architect dient goed te weten 
wat de eisen zijn van de bouwheer om zo goed mogelijk aan zijn verwachtingen te kunnen voldoen, in de breedst mogelijke 
zin: de gewenste functionele organisatie, de uitstraling van het gebouw, het verwachte akoestische en technische comfort.

De projectdefinitie bij de wedstrijd vormde een goede basis voor het aanzetten van een eerste ontwerpvisie. Na toekenning 
van de opdracht en evaluatie van het wedstrijdontwerp willen we een aparte projectfase in de planning inlassen om het PVE 
verder te verfijnen en af te toetsen. We stellen voor dit iteratief te laten verlopen, aan de hand van ontwerpend onderzoek 
waarin de mogelijkheden, beperkingen van de site of specifieke ontwerpopportuniteiten geëxploreerd worden. 

In nauw overleg tussen het studieteam, bibliotheek en OCMW zullen we de huidige projectomschrijving verder uitwerken 
tot een definitieve versie. Het finaal PVE geeft dan de uitgangspunten weer voor de procesbegeleiding vanaf de definitiefase 
tot en met de uitvoeringsfase.
Organisatie en communicatie
Voor het bekomen van een hoogstaand kwalitatief project is een sterke teamorganisatie en communicatiestructuur 
onontbeerlijk. Bij het ontwerpteam wordt één vaste contactpersoon (projectarchitect) vastgelegd voor de duur van het 
volledige ontwerp- en bouwproces. 

Tijdens de verschillende projectfases wordt de com municatie tussen de actoren geregeld binnen specifieke vergaderingen, 
geleid door een combine van bouwheer en de projectverantwoordelijke van het studieteam. Alle leden van het ontwerpteam 
zijn van bij het begin betrokken in het ontwerpproces. 

De projectarchitect leidt en coördineert tijdens het voorontwerp en de fase van de aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning. De andere leden van het ontwerpteam adviseren het architectenbureau, elk binnen hun domein. Zij lichten 
verschillende ontwerpopties door met betrekking tot constructieve en bouwtechnische logica, duurzaamheid, akoestiek, 
brandveiligheid, consequenties voor de technische installaties, impact op de bouwkost en de uitvoeringstermijn. 

Tijdens de fase van het uitvoeringsontwerp staat de projectarchitect  in voor de opmaak van het uitvoeringsdossier en voor 
de coördinatie van de andere leden van het ontwerpteam. De projectarchitect  wordt geassisteerd door een projectteam.  
Hij stuurt de verschillende adviseurs aan om binnen de gestelde planning, en voor het gestelde budget een coherente 

2. BUDGETBEHEERSING 

Integraal ontwerp
Zoals hoger aangehaald willen we reeds in een vroeg stadium bouwheer, ingenieurs en technische raadgevers betrekken 
om een integraal ontwerpvoorstel uit te werken voor het nieuwe project. Reeds in een vroeg stadium van het ontwerp 
zullen alle wensen en eisen voor de eindgebruiker worden verwerkt. 
Integraal ontwerpen betekent voor het studieteam een wezenlijk instrument in de beheersing van de bouwkosten doorheen 
de projectfases.

bundel aanbestedingsdocumenten op te maken. 
Op regelmatige basis en op cruciale momenten wordt het project binnen het studieteam doorgelicht. Deze besprekingen 
worden gestructureerd rond verschillende kernthema’s/ambities/succes- en risicofactoren van het project. Voor het 
project Bibliotheek en OCMW-gebouw worden die vastgelegd op:

1. Kwaliteitsbewaking en consequente overall visie tot in het detail, zuiverheid en rationaliteit van planopbouw,   
 planflexibiliteit
2. Strikte budgetbewaking als parameter voor te weerhouden opties
3. Planningsopvolging, met nauwe opvolging vergunningstrajecten
4. Relatie / Tevredenheid bouwheer

Ook tijdens de uitvoering blijft de projectarchitect de centrale figuur binnen het ontwerpteam. Hij neemt de technische 
verantwoordelijkheid tijdens de bouwfase en laat zich, waar nodig, bijstaan door de andere adviseurs van het ontwerpteam. 
Hij detecteert te verwachten problemen en blijft deze een stapje voor, beheert door middel van de vorderingsstaten 
en overzichtelijke meer- en minwerkentabellen het bouwbudget en dwingt waar nodig beslissingen af om de gestelde 
planning niet in het gedrang te brengen. 

Continuïteit
Voor het studieteam is deze voorgestelde organisatie en continuïteit van de projectleiding- en organisatie uiterst belangrijk. 
Het vereenvoudigt de contacten met bouwheer en studieteams, optimaliseert de kennisoverdracht bij de verschillende 
projectfases, en biedt de garantie dat de ambities vertaald in het PVE en ontwerp daadwerkelijk ook gerealiseerd worden bij 
uitvoering. Het architectenteam is voorstander om zelf in te staan voor de procesregie, en hier geen externe procesregisseur 
of projectmanager voor aan te spreken. Deze organisatie en aanpak wordt geapprecieerd door onze bouwheren. 

In de grafiek hierboven laten de blauwe (1) en gele (2) lijn zien dat naarmate het bouwproces vordert, de mogelijkheid om 
kosten te beïnvloeden afneemt. Hierbij nemen de kosten van wijzigingen juist toe. De groene (3) lijn laat het traditionele 
ontwerpproces zien. Daarnaast laat de oranje (4) lijn zien dat het zwaartepunt van de beslissingen en de keuzes bij een 
samenwerking waarbij integraal wordt ontworpen, eerder in het proces kunnen plaatsvinden. Hierdoor neemt de invloed 
(= beheersing) op de kosten toe en zijn de kosten van de wijzigingen lager.

Indien gewenst kan hierin nog een stap verder gegaan worden door vanaf het definitieve ontwerp een bouwkundig 
tekenmodel op te zetten met Autodesk REVIT. Door hierin samen met de andere studieteampartners ook de 
stabiliteitsplannen en plannen technieken te bundelen, ontstaat een geïntegreerd ruimtelijk model van het bouwproject. 
Deze werkwijze biedt talrijke voordelen zoals:
- vermindering van bouwfouten
- verlaging van bouwkosten
- inzicht gebouw tijdens proces door 3d visualisatie
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- consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en   
 details)
- betere beheersing van het proces en de productie
- betere afstemming betrokken partijen 

Gedetailleerde Kostenraming
Tijdens het hele werkproces, vanaf het eerste schetsontwerp tot en met de uitvoering, wordt een gedetailleerde 
kostenraming gehanteerd als werkinstrument voor het bewaken van het bouwbudget. Het budget wordt in elke fase 
geraamd, geëvalueerd en wordt indien nodig bijgestuurd. De uitwerking van de kostenraming wordt in iedere fase verder 
verfijnd, volgens de steeds verdere detaillering van het ontwerp.

A. Ontwerpfase
Reeds van bij het eerste ontwerp wordt er getracht om een economisch verantwoord gebouw te ontwikkelen. Er wordt 
gezocht naar principes, constructiewijzen en materialen die toelaten om binnen het bouwbudget het gebouw te kunnen 
realiseren.

De opbouw van de elementen en hun respectievelijke kostprijs gebeurt in overleg met de verschillende adviseurs. Zij 
sturen het architectenbureau om op een rationele manier met de bouwtechnische randvoorwaarden om te gaan. De 
evenwaardigheid van de verschillende leden van het ontwerpteam maakt dat de technische en budgettaire logica even 
hoog staan aangeschreven als vormelijke of conceptuele randvoorwaarden. 
De kostenraming vermeldt eveneens de deeltotalen bouwkunde, architectuur en technieken. Om deze manier kunnen 
reeds in een vroeg stadium deelbudgetten gecommuniceerd en nagestreefd worden door alle leden van het studieteam.

Er wordt steeds een reserve voorzien voor onvoorziene kosten, zaken die in deze fase van het ontwerpproces nog niet 
gekend zijn of zeer moeilijk gemeten kunnen worden.

B. Fase opmaak uitvoeringsdossier
Bij de opmaak van uitvoeringsplannen en detaillering wordt in sterke mate rekening gehouden met de economische 
haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid van de ontwerpvoorstellen. Economisch verantwoorde constructie- en 
uitvoeringswijzen genieten steeds de voorkeur. Ook bij de materiaalkeuzes wordt er gezocht naar materialen met het 
juiste aspect die tegelijk passen binnen het concept, het gewenste beeld geven aan het gebouw en een goede prijs-
kwaliteitverhouding hebben.

Het uitvoeringsontwerp wordt budgettair geëvalueerd aan de hand van een gedetailleerde raming gebaseerd op de 
volledige meting. De eenheidsprijzen worden berekend aan de hand van recente aanbestedingen in vergelijkbare projecten. 

Elke adviseur maakt binnen zijn domein de aanbestedingsdocumenten. De goedgekeurde ramingen van de vorige fases 
zijn de leidraad voor deze studies. Indien, ondanks voorafgaande betrokkenheid van alle adviseurs, een deelbudget 
ontoereikend blijkt bij de detailstudie wordt in onderling overleg geschoven tussen de verschillende deelbudgetten (vb de 
budgetten structuur, technische installaties, …). 

De projectleider zorgt voor een evenwaardigheid van de verschillende deelstudies en een evenwichtige verdeling van de 
budgetten over de verschillende disciplines. Overdimensionering van bouwelementen of toestellen wordt zo vermeden.

C. Fase Uitvoering
De budgetbeheersing bij uitvoering start met een goed en strikt contract met de aannemer. De prijzen worden zo veel 
mogelijk geforfaitariseerd om discussies bij uitvoering te vermijden.
Tijdens de uitvoering wordt het bouwbudget beheerd aan de hand van de vorderingsstaten die de aannemer indient 
volgens de vooruitgang van de werken. Tijdens deze fase wordt ook de evolutie van het bouwbudget bij aanbesteding tot 
de bouwkost bij de eindafrekening gedetailleerd in een overzichtelijke spreadsheet. Deze geeft weer wanneer de meer- en 
minwerken werden aangevraagd en wanneer het beslissingsmoment valt om ze goed- of af te keuren. 

De evolutie van de vorderingen en verrekeningen worden geëvalueerd tijdens de kostenvergadering, waarin naast de 
leden van het projectteam ook de afgevaardigden van de aannemer zetelen. Indien er de onverwachte elementen opduiken 
tijdens een bouwproces wordt de kostprijs hiervan beschouwd ten opzichte van de in de kostenramingen voorzien reserve. 

Op elk tijdstip van het bouwproces zal de bouwheer inzicht kunnen krijgen over het gebruik van de reserve. De ervaring 
van het ontwerpteam maakt het ook mogelijk om, door vroegtijdig problemen te detecteren en aan te pakken, zinloze 
meeruitgaven te vermijden. 

3.TERMIJN  

A. Ontwerpproces 
Tijdens de ontwerpfase wordt in samenspraak met de bouwheer een planning opgemaakt voor de verschillende fases. 
Er wordt telkens een realistische termijn vooropgesteld voor enerzijds het werk van het studieteam voor het ontwerp, 
met opmaak van plannen, meetstaten, dossiers ed. en anderzijds voor de periode die de bouwheer nodig heeft voor het 
doornemen van het voorgestelde project en voor het nemen en/of verkrijgen van alle beslissingen.
Tijdens het ontwerpproces wordt ook rekening gehouden met bouwtermijnen. Opties kunnen wel of niet weerhouden 
worden in functie van hun invloed op de uitvoeringstermijn.  Van alle elementen wordt steeds de impact op zowel de 
bouwkost als de uitvoeringstermijn bekeken.

In de bijgevoegde tabel werd een eerste planningsvoorstel opgemaakt, gebaseerd op termijnen van vergelijkbare projecten. 
Deze werkplanning geldt als instrument in het beheersen van de studie- en uitvoeringstermijn, en dient uiteraard verder 
verfijnd te worden in samenspraak met de bouwheer. 

In de planning is de fase van het schetsontwerp iets langer genomen om het programma van eisen nog verder te verfijnen 
tot een definitief document en om voldoende ruimte voor overleg met de bouwheer en betrokken diensten te kunnen 
inlassen. Verder voorziet de planning de klassieke studietermijnen voor voorontwerp, opmaak bouwaanvraagdossier en 
aanbestedingsdossier. In de planning wordt nu een uitvoeringstermijn voorgesteld van 20 kalendermaanden.

B. Aanbesteding
Het allerbelangrijkste om de uitvoeringstermijn van de werken te kunnen garanderen is het werken met een kwalitatieve, 
goed georganiseerde hoofdaannemer. Deze hoofdaannemer moet de organisatie van de werken in tijd en ruimte, en de 
coördinatie tussen de hoofdaannemer en de verschillende onder- en/of nevenaannemers op zich nemen. 

Het studieteam pleit voor een aanbesteding volgens de klassieke formule, met één hoofdaanneming. In deze formule is 
de hoofdaannemer de enige verantwoordelijke voor het halen van de planning en het budget, en blijft er een duidelijke 
afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen (bouwheer /opdrachtgever /architect – 
hoofdaannemer/onderaannemers). Het werken met een pilootaannemer en nevenaannemingen is een mogelijk alternatief, 
maar biedt minder garanties voor het halen van de uitvoeringstermijn. 

Voor de aanstelling van een aannemer stellen wij voor, in overleg met de bouwheer, om de aanbesteding te organiseren 
als offertevraag, in twee fases. In een eerste ronde worden, door middel van een aantal kwalitatieve selectiecriteria 
(referentieprojecten, voorstelling bouwonderneming, voorstelling projectteam en –verantwoordelijken, voorstelling vaste 
onderaannemers, …) een beperkt aantal aannemers geselecteerd.  Deze aannemers zullen toegelaten worden tot de 
aanbesteding en een offerte opmaken.

Hierdoor biedt de keuze van de hoofdaannemer meer garantie met betrekking tot kwaliteit en planning dan binnen 
een algemene aanbesteding waarbij enkel de prijs in rekening wordt gebracht. Kwaliteit en prijs komen zo in een juiste 
verhouding tot elkaar te staan. 

C. Uitvoering 
Het aspect ‘planning’ is steeds een belangrijk agendapunt op elke vergadering; zowel tijdens de projectteamvergaderingen 
(+ bouwheer) als tijdens de werfvergaderingen (+ontwerpteam en aannemer). Hier wordt de uitvoeringsplanning steeds 
uitvoerig opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. 
Om de vooropgestelde planning te kunnen halen is het belangrijk dat het ontwerpteam, samen met bouwheer en aannemer, 
pro-actief werkt om zo te verwachten problemen tijdig te kunnen detecteren, op te lossen en zo de planning niet in het 
gedrang te brengen. 
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4.COMMUNICATIE 
     
De wijze van samenwerken en communiceren met de opdrachtgever, stadsdiensten en andere betrokken partijen kwam 
reeds gedeeltelijk aan bod bij het werkproces.

Erg belangrijk bij onze manier van communiceren is het werken met 1 aanspreekpunt aan de zijde van het ontwerpteam en 
1 aanspreekpunt aan de zijde van de bouwheer. Zo wordt alle informatie steeds gekanaliseerd en gaat er geen informatie 
verloren. De aanspreekpunten verzamelen alle informatie en zorgen ervoor dat de juiste informatie terug bij de juiste 
personen komt.

We trachten steeds een zo open mogelijke communicatie te voeren met alle betrokken partijen en veel ruimte te voorzien 
voor overleg en bijsturing. Er worden op regelmatige basis vergaderingen belegd om het hele werkproces in goede banen 
te leiden.

Afhankelijk van de fase worden minimum volgende vergaderingen voorgesteld binnen het projectteam en met externe 
partijen: 

A. Fase schetsontwerp tot bouwaanvraag
In deze fase ligt het accent op de voorbesprekingen met de bouwheer om te komen tot een definitief PVE en een gedragen 
schetsontwerp. Daarna volgt een intense afstemming van het ontwerp met de betrokken diensten. De projectarchitect 
neemt hierin een actieve rol bij het vastleggen van de nodige overlegmomenten en het verwerken van de hierbij verleende 
feedback om te komen tot een breed draagvlak en een vergunbaar project. Verder worden ook de overlegmomenten met 
het studieteam verdergezet om tot een geïntegreerd ontwerp te kunnen komen.

Projectteamvergadering:   Voorzitten en opmaak verslag: projectarchitect 
    Leden: bouwheer en architect 
    Inhoud: verfijnen programma van eisen, ontwerp en bouwbudget 
Ontwerpteamvergadering:  Voorzitten en opmaak verslag: projectarchitect
    Leden: architect, ingenieurs, adviseurs en veiligheidscoördinator 
    Inhoud: technische en stedenbouwkundige haalbaarheid van het ontwerp,   
    bouwkost, planning 
Overleg/presentatie Stad:  Voorzitten en opmaak verslag: projectarchitect
    Leden: architect, bouwheer en verantwoordelijke stadsdiensten (ruimtelijke 
    ordening, brandweer, milieu, mobiliteit,..)
    Inhoud: aftoetsing technische en stedenbouwkundige haalbaarheid van het 
    ontwerp
Overleg nutsmaatschappijen:  Voorzitten en opmaak verslag: projectarchitect
    Leden: architect, bouwheer, ingenieurs, vertegenwoordigers AWW, Eandis, 
    Telenet, Belgacom 
    Inhoud: inplanting en tracees nutsvoorzieningen binnen en buiten de 
    gebouwen
Documenten:   Programma van Eisen, planning, kostenraming, voorontwerpplannen/
    snedes/gevels, verslagen, werk-/presentatiemaquettes, simulaties, 
    vergunningsaanvraag

B.Fase Uitvoeringsontwerp
In deze fase ligt het accent op de interne communicatie tussen de verschillende studieteams en bouwheer om het ontwerp te 
vertalen in een aanbestedingsdossier. Via een thematische benadering van de verschillende disciplines en loten organiseert 
de projectarchitect de nodige overlegmomenten met het studieteam en bouwheer. Deze thematische benadering maakt 
het omvangrijke dossier beheersbaar en legt de focus op gedetailleerd overleg. De thematische overlegmomenten bieden 
ruimte voor feedback vanuit de zijde bouwheer en studieteam zodat in een iteratief proces het aanbestedingsdossier vorm 
krijgt en gecommuniceerd wordt tussen de verschillende partijen. Op deze manier betrekt de projectarchitect de bouwheer 
doorheen het volledige proces van de uitvoeringsstudie.

Projectteamvergadering:   Voorzitten en opmaak verslag: projectarchitect
    Leden: bouwheer, architect 
    Inhoud: ontwerp, bouwbudget en aanbesteding 
Ontwerpteamvergadering:  Voorzitten en opmaak verslag: projectarchitect
    Leden: architect, ingenieurs, adviseurs en veiligheidscoördinator 
    Inhoud: opmaak en afstemming aanbestedings- en uitvoeringsdossiers, 
    bouwkost, planning 

Documenten:    Uitvoeringsdossier, detailtekeningen, kostenraming, planning

C.Fase Uitvoering 
In deze fase ligt de focus op de eigenlijke realisatie van het project met wekelijkse werfvergaderingen in aanwezigheid van 
architect, bouwheer en de hoofdaannemer. Tussentijdse overlegmomenten tussen architect en bouwheer worden ingelast 
om het werfverloop en kostenoverzicht regelmatig te evalueren en bij te sturen indien nodig.

Projectteamvergadering:   Voorzitten en opmaak verslag: projectarchitect
    Leden: bouwheer, architect
    Inhoud: vordering der werken en betaling, evaluatie eventuele meerwerken 
Werfvergadering:    Voorzitten en opmaak werfverslag: projectarchitect
    Leden: bouwheer, architect, ingenieurs, adviseurs, veiligheidscoördinator en 
    aannemer 
    Inhoud: voorbereiding en evaluatie uitslagdocumenten, voorbereiding, 
    evaluatie en bijsturen uitvoering, opvolgen bouwplanning 
Documenten:   Uitvoeringsdossier, werfverslagen

D.Fase Oplevering
De oplevering verloopt tussen de architect, hoofdaannemer en bouwheer. In deze fase ligt het accent op het oplijsten en 
rapporteren van alle openstaande werken en nodige herstellingen. 

Oplevering:   Voorzitten en opmaak verslag: projectarchitect
    Leden: bouwheer, architect en hoofdaannemer
    Inhoud: oplijsten van alle openstaande werken en nodige herstellingen en 
    bepalen van uitvoeringstermijnen 
Documenten:   PV van oplevering, opleveringsverslagen

5.BOUWHEER 
 
Om tot een kwalitatief project te komen dat beantwoordt aan de eisen van de bouwheer, zowel op gebied van 
functionaliteit als timing, is het erg belangrijk dat de bouwheer nauw betrokken is tijdens het hele proces.

Er wordt van de zijde van de bouwheer best een ‘projectleider’ aangesteld. Een persoon die het project door en door kent 
en die voor alle andere partijen het aanspreekpunt is. Deze projectleider ‘bouwheer’ kan dan intern communiceren met 
de andere betrokkenen aan de zijde van de bouwheer. 

Programma van eisen
In eerste instantie dient de bouwheer een duidelijk programma van eisen op te maken. Het programma van eisen dient 
zo volledig mogelijk te bewoorden wat de bouwheer verwacht van het project, dit zowel naar concrete invulling als naar 
belevingswaarde. Zoals hierboven aangehaald kan dit best, in combinatie met ontwerpend onderzoek, samen met de 
ontwerper verfijnd en gefinaliseerd worden.

Aanleveren informatie en aanwezigheid op overlegmomenten
De bouwheer dient alle nuttige informatie en documenten met betrekking tot de opdracht tijdig aan te leveren. Dit 
houdt ook de bijkomende opmetingen en studies in voor het bepalen van de draagkracht van de bodem en de milieu-
hygiënische kwaliteiten van de uit te graven grond. Alle bijkomend gevraagde documenten dienen steeds zo snel 
mogelijk aangevraagd te worden. Deze informatie kan immers cruciale informatie bevatten voor de opmaak van het 
ontwerp.

Verder verwacht het studieteam de aanwezigheid van de bouwheer op alle overlegmomenten met externe partijen 
(diensten, buurtoverleg, nutsmaatschappijen,..).

Nazicht, aftoetsing en bijsturing
Het grondig nazicht van alle ingediende documenten is ook een erg belangrijke taak voor de bouwheer.

De ontwerpvoorstellen die in de verschillende fases worden ingediend, dienen zo goed mogelijk in detail overlopen te 
worden om te kijken of ze een juiste vertaling zijn van de gestelde eisen. De bijgevoegde planning voorziet hier ook de 
nodige ruimte voor.

Indien er wijzigingen van de eisen zouden optreden dienen deze tijdig doorgegeven te worden, om deze zo snel mogelijk 
in het ontwerp te kunnen verwerken. 


