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Bij multifunctioneel bouwen is het uitgangspunt 
niet het gebouw, maar de activiteiten die erin 
plaatsvinden. Erick Wuestman (directeur Vaxa en 
voorzitter Stichting Circulaire Economie) en Steven 
de Haas (partner bij Valuesupport) zijn beiden 
nauw betrokken bij de Stichting Circulaire Econo-

mie (SCE). ‘De aandacht dient niet te gaan naar multifunctioneel bouwen, maar 
naar de functionaliteit van accommodaties’, zegt Wuestman. De Haas vult aan: ‘Waar 
het bij een gebouw gaat om het stapelen van stenen gaat het bij een accommodatie 
om de activiteiten die daarin plaatsvinden. Het ontwerp en de structuur van een 
gebouw moeten zodanig zijn dat het diverse activiteiten kan accommoderen.’
Wuestman vervolgt: ‘Hiermee belanden we ook gelijk bij de koppeling tussen 
de SCE en het verantwoord bouwen van nieuwe accommodaties. Daar waar 
men tot op de dag van vandaag handelt in de volgorde zoals bij aanbestedingen: 
Design, Build, Finance, Maintenance en Operate – DBFMO – wil de SCE juist 
de omgekeerde versie, namelijk OMFBD, promoten. Dat betekent dat je eerst 
aan de FM’er vraagt welke operations er voor de komende decennia nodig zijn; 
vervolgens krijgt onderhouden alle aandacht – hoe willen we dit op niveau 
houden en blij! het kostentechnisch interessant?; dan ga je om tafel met de 
bouwer en tot slot krijgt een designer de taak een gebouw te ontwerpen dat 
aansluit bij alle opgehaalde eisen en wensen. Zo ontstaat een gebouw dat mee 
kan ontwikkelen met de gevraagde prestaties voor de komende veertig of wel-
licht wel honderd jaar.’

Drie niveaus
Om meer duidelijkheid te geven in de terminologie rondom multifunctionaliteit in 
gebouwen, gee! Wuestman aan dat er vanuit de circulaire-economiegedachte drie 
niveaus zijn. Wuestman: ‘Allereerst is er de term “multifunctionele accommodaties” 
waarbij je kunt denken aan brede scholen – onderwijs gecombineerd met neven-
functies als cultuur, zorg, wonen- en/of buurthuisfuncties, buurthuizen en kulturhus-
accommodaties in combinatie met en zorg-, woon- en/of recreatievoorzieningen. 
‘Vervolgens is er het “meervoudig ruimtegebruik”; gestapelde lagen met uiteen-
lopende functies zoals ondergrondse parkeergarages met daarboven woonlagen 
en werktorens. Een ander voorbeeld zijn de studies naar meerlaagsheid waarbij 

Erik Ernst

Hoge leegstandspercentages van nieuwe kantoorcom-

plexen, het versloppen van wijken en de vraag naar 

duurzaamheid, zijn issues die vragen om een andere 

kijk op het realiseren of revitaliseren van gebouwen. 

FMI in gesprek met Erick Wuestman en Steven de Haas, 

beiden van de Stichting Circulaire Economie, over hun 

toekomstvisie.

Nu een school, over 
30 jaar een woning
Multifunctioneel bouwen – de toekomst?

Steven de Haas (l) en Erick Wuestman
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‘Architecten hebben zich 

vooral de verschijningsvorm 

toegeëigend’

‘Zorg dat je grondsto!en een 

hoge restwaarde houden’

tussen twee of meer bestaande wolkenkrabbers 
nieuwe tussenvloeren met bijvoorbeeld een compleet 
park op grote hoogte gerealiseerd worden. 
‘De derde term is “herfunctioneerbare gebouwen”, 
zoals schoolwoningen waarbij primair onderwijslo-
kalen in een nieuwbouwwijk na vij!ien jaar worden 
omgebouwd tot woningen, een kunstdepot dat na 
verloop van tijd omgebouwd kan worden tot grote 
koelcel, en een kantoorcomplex dat na een jaar of 
dertig een functie van hotel of wonen krijgt. Dat 
laatste voorbeeld is natuurlijk het meest relevant 
voor de FM’er.’
SCE hee! aan deze drie niveaus de volgende ontwerp-
voorwaarden verbonden: 
• Flexibel en aanpasbaar bo  uwen. ‘Mecano’-onder-

delen aan- en a"likbaar waardoor een gebouw lang 
in de basisfunctie kan voorzien.

• Herfunctioneerbaar ontwerpen. Nieuwe functie(s) 
kunnen toekennen aan het gebouw of gebouwon-
derdelen. Bij het ontwerp al de her-functie in 
ogenschouw nemen en potentiële vervolggebruikers 
betrekken bij het Programma van Prestatie.

• Componenten (wanden, kozijnen, en/of complete 
samengestelde onderdelen) re-usable laten zijn en 
daar bij het ontwerp rekening mee houden.

• Zorgen dat je grondstoffen gebruikt die een hoge 
restwaarde houden. (Staalconstructies in plaats 
van beton bijvoorbeeld omdat staal eenvoudiger 
is te demonteren, terug te nemen is en een eer-
steklas nieuw leven kan beginnen. Bij beton is 
een beter tweede leven nauwelijks mogelijk en 
financieel niet erg interessant.)

Exploitatie
De Haas: ‘Uitgezonderd de meerjarenonderhouds-
plannen is de gemiddelde FM’er gewend om de faci-
litaire exploitatiebegroting voor maximaal één jaar te 
maken waarbij investeringen over drie tot vijf jaar in 
de afschrijvingskosten terugkomen. Vanuit de circu-
laire-economiegedachte zou het veel beter zijn om 
investeringen om te zetten naar langdurige prestatie-
contracten waarbij het niet zo hoe! te zijn dat je ei-
genaar wordt van producten en materialen, maar dat 
je voor langere termijn een contract afsluit met een 
leverancier voor het gebruik van die producten en 
materialen. Deze moeten dan tevens aan een presta-
tiestandaard voldoen.’ 
Wuestman vult hierop aan: ‘Neem bijvoorbeeld de 
vloerbedekking: in een normaal programma van 
eisen staat nu een type, uit welke materialen het 
moet bestaan en hoe het er uit moet zien. Wij 
propageren nu dat je beter de te leveren prestatie 
kunt omschrijven. De vloerbedekking blijft dan in 
eigendom van de leverancier, die met een plan komt 
voor het behalen van deze prestatie en daarvoor 
een fee berekent. 
‘Op deze manier blij! de leverancier verantwoordelijk 

voor de kwaliteit, de hygiëne en de levensduur. En 
daarmee ervaart hij zelf de prikkels om een beter 
rendement te halen door met hoogwaardige duur-
zame oplossingen te werken. Daar zit zijn winst als 
hij dat slim aanpakt. De op-
drachtgever houdt de leve-
rancier scherp door regelma-
tig de prestaties te controle-
ren en te bespreken.
‘Omdat je het hier hebt over 
een totaal ander verdien-
model, gaat deze manier 
van werken gevolgen krij-
gen voor de inkoopproces-
sen en bijbehorende aanbe-
stedingen. Wat de SCE betreft gaat het helemaal 
deze kant op. FM’ers én de samenleving hebben er 
veel bij te winnen.’

Gevolgen voor FM
De Haas: ‘De grootste verandering voor de FM’er is 
dat hij gaat nadenken over de functionaliteiten over 
langere termijn. En dat hoe! niet alleen voor de 
huidige gebruiker te zijn, dat kan ook voor gebruikers 
zijn die later hun intrek nemen. De FM’er zal nadruk-
kelijker zijn toegevoegde waarde op het gebied van 
functionele mogelijkheden moeten gaan inbrengen. 
Het ontwerp, de structuur en de faciliteiten van een 
gebouw moeten met inbreng van de kennis en kunde 
van de FM’er dusdanig zijn dat het gebouw lang mee 
kan of eenvoudig in gebruik kan worden genomen 
voor een ander doel. 
‘Ook de betrokkenheid van de FM’er bij de keuze van 
materialen en inrichting van ruimten, is van belang 
voor zowel de exploitatie als voor veranderbaarheid 
van een gebouw. Nadenken over recycling van het 
materiaal of het terugbrengen naar de oorspronkelijk 
vorm horen daar ook bij.’
De Haas vervolgt: ‘De kans is groot dat de FM’er niet 
meer direct gekoppeld zal zijn aan de organisatie die 
gebruik gaat maken van het pand, maar dat hij in 

>  Erik Ernst is facilitair professional bij Asseveratio en lid van de 
redactiecommissie van FMI.

> Facts
• Er staat 8 miljoen vierkante meter kantooroppervlak leeg
• Dat is ruim 14,5 procent van de voorraad kantoren
• Nederland heeft het hoogste percentage leegstaande 

kantoren van Europa
• De rijksoverheid gaat van 130 terug naar 70 locaties
• We gaan naar minder vierkante meter per medewerker
• Plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken zet door. 
• Leegstand zal toenemen in kantoren en winkelpanden.
• Nieuw bouwen wordt een uitzondering.  

Hergebruik wordt de regel. 
• Renovatie en herbestemmingen wordt de kurk  

voor de bouwwereld.

dienst komt van de “nieuwe” projectontwikkelaars. 
Grote bedrijven zullen wel altijd FM’ers in dienst 
hebben, maar die zullen steeds meer de rol van regie-
voerder krijgen. Daarbij houden zij zich vooral bezig 
met de regie op de operatie en veel minder met 
bouwtechnische zaken. 
‘Dat betekent dat er, naast de regievoerende FM’er 
ook een nieuwe lichting facility adviseurs opgeleid 
moet gaan worden met andere competenties, zoals 
grote a#niteit met de verschillende ontwerpwerk-
velden- en beroepsgroepen, het kunnen leggen van 
verbindingen, een degelijke ontwerp- en materiaal-
kennis, en $nancieel inzicht op de operatie voor de 
lange termijn. Hij moet uiteindelijk het pand kunnen 
overdragen aan de gebruikers – soms aan een regie-
voerende FM’er – en op termijn ook aan mogelijke 
nieuwe gebruikers.’
De Haas gee! aan dat hij wel een spanning ziet 
ontstaan. ‘Waarom zou de architect nu niet in staat 
kunnen zijn om zich te verplaatsen in de functio-
naliteiten van een gebouw, nu en op lange termijn; 
en waarom zou de FM’er dat wel kunnen? Feitelijk 
moet je als architect ook de klant goed kennen en 
je een voorstelling maken over de toekomst.’

Architecten
De Haas: ‘De facilitair adviseur zou vanaf het ontwerp 
gelijk op moeten trekken met de architect. Samen 
moeten ze in contact staan met de opdrachtgever of de 
ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat er een toekomst-
bestendige kwalitatieve en multifunctionele omgeving 

wordt ontworpen. Het toekomstbestendig huisvesten 
gaat dus over functies als wonen, werken, produceren 
gesegmenteerd, gecombineerd of veranderbaar naar 
een nieuwe functie/gebruiker. Dit geldt zowel voor de 
hardware – het gebouw en interieur – als voor de 
so!ware – de diensten, faciliteiten. 
‘Dit vraagt om initieel om een hogere investering, dan 
die in een omgeving die maar één functie toelaat, maar 
op lange termijn – meer dan 
dertig jaar – wordt deze in-
vestering terugverdiend 
doordat het gebouw toe-
komstbestendig blijkt te zijn.’  
Wuestman haakt hierop in: 
‘Architecten hebben zich 
toch vooral de materialen en 
de verschijningsvorm toege-
eigend. En hoewel architec-
ten wel hun best doen, echte 
dienstbaarheid zit er bij de meeste architecten niet in. 
Interieurarchitecten hebben wel meer oog voor func-
tionaliteit. De FM’er is er voor de functionaliteit, dus 
als die zich verplaatst in “Wat vraagt de klant?” dan 
zou hij de eerste kunnen zijn die weet welke kwalitei-
ten er nodig zijn voor het pand, voor nu en in de 
toekomst.’ fmi


