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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Faciliteren van Het Nieuwe Werken
Voorgestelde besluit:
1. Een bedrag van € 27.631,- beschikbaar stellen t.b.v. inrichting nieuwe
ruimten/functies.
2. Dit bedrag te financieren door onttrekking aan de reserve ICT/Het Nieuwe
Werken.
Samenvatting:
Uw Raad heeft op 11 oktober 2011 kenbaar gemaakt belang te hechten aan het
invoeren van Het Nieuwe Werken in Winsum en heeft dit uitgangspunt kracht
bijgezet door € 27.631,- te storten in een in te stellen bestemmingsreserve
ICT/Het Nieuwe Werken. Dit bedrag is onttrokken aan de Algemene Reserve.
Gedurende de periode erna is er vanuit de organisatie veel energie gestoken in
het uitwerken en uitvoeren van Het Nieuwe Werken (hierna: HNW). Dit voorstel
vraagt om beschikbaar stelling van de gereserveerde gelden.
Inleiding:
HNW wordt vaak beschreven als thuiswerken. Dit dekt echter maar een deel van
de volledige lading van het concept. Het is niet alleen thuiswerken, maar vooral
flexibiliteit. Flexibiliteit in werktijd, in werkplek en flexibiliteit in gebouw. Bij het
laatste is communicatie van groot belang; verschillende soorten overleg vragen
om verschillende ruimten. Diversiteit is daarbij gewenst in zowel omvang als
inrichting.
Stand van zaken:
Ten behoeve van het ‘telewerken’ (werken buiten het kantoor) is het mogelijk
gemaakt om vanuit een externe computer in te loggen op het gemeentelijk
netwerk. Hiermee is aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan om HNW goed
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te kunnen toepassen. Medewerkers kunnen zo ook op afstand bij de gedeelde
bestanden, hun eigen bestanden en de e-mailvoorziening.
Daarnaast is bekeken hoe het gemeentehuis beter kan worden aangepast aan de
wensen van HNW, oftewel als adaptieve werkomgeving kan voldoen aan de
eisen van de moderne bedrijfsvoering. Daarbij is eerst gekeken naar de typen
werkplekken die wenselijk zijn voor HNW in Winsum.
Werkplektypen, algemene omschrijving:
Standaard werkplek
Kantoorkamer in klassieke vaste setting met kasten en ladeblokken.
Stiltewerkplek
Plek waar je ongestoord kunt werken. De maat van de ruimte is niet
doorslaggevend; stilte is het sleutelwoord. ICT-faciliteiten zijn aanwezig.
Qua inrichting moet worden gedacht aan een bureau met bureaustoel; beide
verstelbaar. Eventueel afgeschermd.
Flexwerkplek
Plek waar je ad hoc kunt gaan zitten werken. Voor interne ‘zwervers’
(bijvoorbeeld P&O, I&A, brandweer) en voor externen (accountant, BAG,
arbo-arts etc).
Faciliteiten zoals ICT en telefoon zijn aanwezig. Sommigen brengen een eigen
laptop mee, dus niet alle plekken behoeven een PC. Een goede WIFI-verbinding
en stroomvoorziening zijn wel noodzakelijk. De inrichting komt overeen met een
stilteplek. (Bureau met bureaustoel; beide verstelbaar. Eventueel afgeschermd.)
Informele overlegruimte
Plek waar je (kort) kunt overleggen met collega’s of externen.
Zithoekjes, treincoupés, statafels.
Formele overlegruimte
Klassieke vergaderzaal, verschillende maten. In het gemeentehuis zijn deze
ruimten bekend als Meymakamer, Allersmakamer, Ripperdazaal en Raadzaal.
Dit soort ruimten heeft een grote vergadertafel en veel stoelen nodig. Voor een
aantal ruimten is ook geconstateerd dat wat aan de verlichting en akoestiek
moet worden gedaan.
Interieurvoorstel
Samen met interieurontwerper Petra te Morsche is binnen het gemeentehuis
gekeken welke ruimte voor welke functie geschikt is. Met behulp van enkele
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bouwkundige aanpassingen heeft dit geleid tot een optimalisatie van het aantal
standaard werkplekken. Daarnaast is het gemeentehuis qua indeling beter
aangepast aan de wensen van deze tijd, door toevoeging van met een aantal
flexwerkplekken en stilteplekken. Bovendien is een extra vergaderzaal gecreëerd,
de Onstakamer.
De interieurontwerper heeft op verzoek een voorstel gedaan voor inrichting van
de nieuwe functies en ruimten. Uiteraard is dit voorstel passend bij het nieuwe
interieur en het KCC, waarvoor zij ook het ontwerp heeft geleverd. Dit voorstel is
intern afgestemd.
Om het concept HNW goed uit de verf te laten komen is het belangrijk om de
nieuwe ruimten een moderne stijl en vormentaal mee te geven. Daarnaast zijn er
praktische aanpassingen gewenst. Ten behoeve van de stilte- en
flexwerkplekken worden duowerkplekken met een akoestisch scheidingsscherm
geplaatst. Ter facilitering van de informele overlegruimten zal gebruik worden
gemaakt van diverse zitjes en zogenaamde oorfauteuils. Tevens zal de verlichting
in de diverse werkplekken en overlegruimten worden aangepakt ter bevordering
van een prettige werkomgeving. In de overige ruimten zal gebruik worden
gemaakt van het bestaande meubilair.
Financiering van de voorgestelde investeringen
De totale kosten voor de inrichting van de ruimten in het kader van Het Nieuwe
Werken bedragen € 52.132. Voorgesteld wordt de reserve HNW (€ 27.631) hier
volledig voor in te zetten.
Het overige deel van € 52.132- € 27.631 = € 26.895 kan gedekt worden uit
het restant van het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet vervanging
meubilair gemeentehuis. De bijbehorende kapitaallasten zijn al opgenomen in de
begroting.

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 10
Vergadering: 21 oktober 2014
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

1. Een bedrag van € 27.631,- beschikbaar stellen t.b.v. inrichting van
nieuwe ruimten/functies.
2. Dit bedrag te financieren door onttrekking aan de reserve ICT/Het Nieuwe
Werken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 21 oktober 2014
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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