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Cultureel Planbureau (SCP), het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 
en de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (RI). In totaal tellen die 
organisaties zo’n zeshonderd werkne-
mers, waarvoor 450 flexibele werkplek-
ken worden gecreëerd. Dat is mogelijk 

door invoering van Het Nieuwe Werken, 
wat een besparing op huisvestingskos-
ten oplevert, maar wat ook betekent 
dat het gebouw maximaal toegankelijk 
dient te zijn voor bevoegden, terwijl 
het goede bescherming moet bieden 
tegen onbevoegden. Dat laatste is niet 
onbelangrijk, want alleen al het Col-
lege Bescherming Persoonsgegevens 
riskeert een enorm afbreukrisico als een 
insluiper de hand zou weten te leggen 
op vertrouwelijke dossiers.

Efficiënt In navolging van onder 
andere het ministerie van Financiën 
besloot het Rijk om de verbouwing en 
exploitatie van het gebouw uit handen 
te geven aan een private partij. Deze 
constructie wordt DBFMO genoemd, 
wat staat voor Design, Build, Finance, 
Maintain, Operate. Feitelijk neemt de 
gebruiker het gebouw voor een lan-
gere periode in bruikleen, waarbij de 
beheerder alle ‘niet-core-business’ 
verzorgt. Het verschil is wel dat het 
Rijk eigenaar blijft van het voormalige 
ministerie, dat in de nieuwe situatie de 

e

naam B30 krijgt, afgeleid van het adres: 
Bezuidenhoutseweg 30. Toepasselijk is 
dat ook het contract dertig jaar loopt. 
Die tijd is nodig om DBFMO-leverancier 
Facilicom de initiële investeringen voor 
de verbouwing te laten terugverdienen. 
Gedurende de looptijd draagt dit bedrijf 
ook het exploitatierisico.
Facilicom heeft er alle belang bij dat 
gebruik van het gebouw zo efficiënt 
mogelijk gebeurt. Dus geen onder-
houdsintensieve materialen, geen 
onnodig energieverbruik en vooral de 
mogelijkheid om alle facilitaire taken 
met een optimale bezetting te kunnen 
verrichten. Voor wat de efficiency betreft 
is onder andere met beveiliging het 
nodige te bereiken. Zo zal met de 
toegangverlening en een gebouwinfor-
matiesysteem het doelmatig benutten 
van afdelingen worden bevorderd. Dat 
scheelt behoorlijk in de kosten, bijvoor-
beeld als het gaat om energieverbruik 
en schoonmaak.

Spanning De hoofdtaak van de 
beveiliging is vanzelfsprekend ervoor 
zorgen dat de veiligheid van personen, 
eigendommen en informatie onder alle 
omstandigheden gegarandeerd is. Vol-
gens Monique Odijk, manager Sales bij 
Trigion levert dat een spanningsveld op 
tussen de wens om alles open te stellen 
en de noodzaak om zoveel mogelijk af te 

Project - Facilicom realiseert DBFMO-project voor vijf overheidsorganisaties

 H
et monumentale pand 
aan de Bezuidenhout-
seweg in Den Haag 
biedt vanaf 2016 ruim-
te aan het Centraal 

Planbureau (CPB), het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en 

Het Rijksmonument waarin tot 2013 het ministerie van Eco-

nomische Zaken was gevestigd, wordt de komende jaren 

ingrijpend verbouwd om plaats te bieden aan een vijftal 

overheidsorganisaties met een ‘departementaal vertrouwe-

lijk’ karakter. Bijzonder is dat de verbouwing, financiering 

en exploitatie voor maar liefst dertig jaar geheel uit handen 

gegeven is aan Facilicom, dat deze opdracht via een open-

bare aanbesteding verworven heeft. Uit beveiligingsoog-

punt was het de uitdaging om de juiste balans te zoeken 

tussen openheid en geslotenheid, waarbij de maatregelen 

ondersteunend in plaats van belemmerend dienen te zijn.

Integraal beveiligingsconce pt voor dertig jaar

Management-summary

Het monumentale gebouw waarin 
voorheen het ministerie van Econo-
mische Zaken was gevestigd wordt 
vanaf eind dit jaar omgebouwd om 
plaats te gaan bieden aan vijf 
overheidsorganisaties. Bijzonder is 
dat dit gebeurt via een DBFMO-con-
structie, waarbij een private partij - in 
dit geval Facilicom - het ontwerp, de 
bouw, de financiering, het onderhoud 
en het beheer verzorgt. De overheid 
betaalt dertig jaar lang een vast 
bedrag om het gebouw te kunnen 
gebruiken. Een voordeel van deze 
aanpak is dat de private partij er alle 
belang bij heeft het gebouw zo 
efficiënt mogelijk in te richten en dat 
brengt op de langere termijn voor de 
gebruiker ook een grote besparing 
met zich mee. Voor de beveiliging 
heeft dit tot gevolg dat deze optimaal 
in de andere processen is geïnte-
greerd om maximale synergie te 
krijgen.

sluiten. “Onze architect wilde het liefst 
maximale openheid. Maar de functie 
van het gebouw vereist toch echt een 
aantal beveiligingsmaatregelen. Verder 
hebben we te maken met de beveili-
gingsrichtlijnen van de Rijksoverheid. 
Deze eisen vormden de basis van het 
gekozen integraal geheel van organisa-
torische, bouwkundige en elektrotech-
nische beveiligingsmaatregelen, dat tot 
stand gekomen is met ondersteuning 
door specialisten vanuit Hoffmann, die 
onder andere de risicoanalyse hebben 
uitgevoerd en het na de ingebruikname 
te voeren beveiligingsbeleid hebben 
helpen formuleren.”
Gelijktijdig kon Facilicom ook niet om 
de eisen op het gebied van openheid 
heen. “Daarom was het belangrijk dat 
de beveiliging logisch aanvoelt voor de 
gebruiker”, zegt Bas Niese, directeur 
PPS/DBFMO, die binnen Facilicom 
projectverantwoordelijk is voor B30. 
“De beveiliging mag niet belemmerend 
werken, maar moet toch ook het 
vereiste veiligheidsniveau verzekeren. 
Daarnaast biedt het gebouw zelf de 
nodige uitdagingen. Vanwege de 
monumentale status kan je niet zomaar 
de hele indeling veranderen. Verder 
hebben we te maken met bijzondere 
gebruikerseisen voor de gemeenschap-
pelijke ruimte op de begane grond. 
Deze vragen om een flexibel aan te 

passen beveiligingsniveau.”

Kwaad van alle dag De organi-
saties binnen B30 beheren gegevens 
waarvan het ‘niet altijd handig’ is als 
deze voortijdig in de publiciteit komen. 
Daarom dient voldaan te worden aan 
het Voorschrift Informatiebeveiliging 
Rijksdienst aangevuld met het VIR-
BI (VIR - Bijzondere Informatie). Het 
gebouw als geheel wordt beveiligd 
tegen ‘kwaad van alle dag’, waaronder 
terreuraanslagen of ernstige misdrij-
ven niet worden gerekend, maar wel 
overlast, protestacties, insluiping en 
inbraak. De buitenschil dient onbe-
voegden tegen te houden. De tweede 
beveiligingschil scheidt het algemene 
gebouwdeel af van de kantoren van de 
afzonderlijke organisaties en de derde 
beveiligingschil is voor extra gevoelige 
ruimtes, zoals de ICT-afdeling. Bevei-
liging tegen digitale dreigingen maakt 
overigens geen deel uit van de opdracht 
aan Facilicom. Daarvoor zijn de organi-
saties in B30 zelf verantwoordelijk.
Voor de toegangverlening wordt 
gebruik gemaakt van de Rijkspas. Dat 
houdt in dat ook ambtenaren van 
andere organisaties toegang kunnen 
krijgen. Autorisaties worden door de in 
B30 gevestigde organisaties zelf 
bepaald. Trigion treft wel basismaatre-
gelen om manipulatie van de toegang-

Monique Odijk van Trigion en Bas Niese voor het bord dat de bij B30 betrokken werkmaat-
schappijen weergeeft.
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verlening tegen te gaan. Zo zijn tourniquets beveiligd tegen 
‘tailgating’.

Flexibele schil In de oude situatie toont het gebouw zich 
met zijn kleine en sombere entree niet bepaald gastvrij voor 
bezoekers. Dat wordt rekening houdend met de architectoni-
sche beperkingen flink veranderd. De entree wordt een stuk 
transparanter en gastheren en -dames zullen in combinatie 
met de centrale receptie zorgen voor een soepele doorstro-
ming van bezoekers. Belangrijk, want van tijd tot tijd vinden 
evenementen plaats in het gebouw. Hiervoor worden op de 
begane grond rond het centrale atrium flexibel in te delen 
ruimtes voor seminars en vergaderingen ingericht. Bijzonder 
is dat ook de beveiligingschil om die evenementen flexibel 
te regelen is. Als een seminar of vergadering een besloten 
karakter heeft kan de ruimte, zo nodig compleet met een deel 
van het restaurant, afgeschermd worden van de ‘buitenwe-
reld’. Deze oplossing is volgens Monique Odijk veel efficiën-
ter en veel gebruikersvriendelijker dan wanneer je het hele 
algemene deel permanent op een hoger beveiligingsniveau 
zou brengen. Een andere uitdaging vormt de infrastructuur 
in het gebouw. Aan de monumentale trap naar de eerste 
verdieping mag bijvoorbeeld niets veranderd worden en ook 
de verschillende liften en trappenhuizen dienen gehandhaafd 
te worden.

Multifunctionele aanpak Via een geïntegreerd security 
management-systeem wordt de noodzakelijke compartimen-
tering zo efficiënt mogelijk geborgd. Het beheer, inclusief 
cameratoezicht, gebeurt vanuit de AlarmServiceCentrale van 
Trigion in Schiedam. Ook daarmee wordt een forse bespa-
ring bereikt. Het ministerie van EZ had meerdere beveiligers 
nodig, onder andere voor bezetting van de eigen meldkamer. 
B30 kan met één security host en één service host volstaan. 
Dat komt volgens Odijk mede omdat niet alleen de techniek, 
maar ook de inzet van personeel geïntegreerd is. “Men blijft 
specialist, zoals beveiliger, schoonmaker of cateraar, maar er 

wordt niet meer in hokjes gedacht. We 
creëren een hechte groep van facilitaire 
medewerkers die elkaar goed kennen en 
een stapje extra voor elkaar willen doen. 
Dit zorgt voor een goede integratie van 
taken. Medewerkers nemen samen hun 
verantwoordelijkheid voor het gezamen-
lijke resultaat. Het hele facilityteam krijgt 
bijvoorbeeld ook een awareness trai-
ning. Met zo’n multifunctionele aanpak 
bereik je meer met minder mensen.”

Innovatieve technieken Er zijn 
verschillende innovatieve technieken 
toegepast om de gebruikskosten van het 
gebouw laag te houden en doelmatig 
gebruik te bevorderen. Het interactieve 
gebouwinformatiesysteem MAPIQ zorgt 
er niet alleen voor dat in combinatie met 

de toegangverlening de afdelingen op een efficiënte manier 
worden bezet, maar dat ook direct te zien is waar ruimtes 
beschikbaar zijn. Verder kunnen er ruimtes mee gereserveerd 
worden, bezoekers worden aangemeld en zelfs collega’s 
worden gevonden voor bijvoorbeeld teamoverleg. Minder ge-
avanceerd, maar ook belangrijk zijn detectoren op de ramen 
en deuren waarmee kan worden vastgesteld dat buiten kan-
toortijd alles afgesloten is, maar die er ook voor zorgen dat bij 
een geopend raam automatisch de verwarming of koeling in 
de betreffende ruimte wordt uitgeschakeld om verspilling van 
energie tegen te gaan.

Grootste uitdaging Het DBFMO-concept betekent niet 
dat alleen maar geprobeerd wordt om mensen zo efficiënt 
mogelijk te huisvesten. In tegendeel. Wie de tekeningen van 
het beoogde eindresultaat ziet, zal nog eens extra kritisch 
naar zijn belastingaanslag kijken. Het gebouw wordt werkelijk 
prachtig en zal na oplevering op grote belangstelling vanuit 
de architectenwereld kunnen rekenen. Toch vallen de kosten 
volgens Niese wel mee. “Door het toepassen van TCO (Total 
Cost of Ownership), als integraal concept, is er financieel 
voordeel behaald. Dit financiële voordeel is teruggekomen in 
onze aanbieding en dus ook richting belastingbetaler.”
Niese ondervond in de aanloop van het omvangrijke project 
enthousiasme binnen zowel de eigen organisatie als die van 
de opdrachtgever over de nieuwe manier van werken, met 
een dienstverlener in de rol van ‘opdrachtgever’ voor de 
architect, waar die normaal gesproken vooral schakelt met 
bouwbedrijven en minder gericht is op doelmatigheid en 
dienstverlening. Dat brengt natuurlijk wel extra uitdagingen 
met zich mee, waarvan wellicht de grootste het combineren is 
van de modernste technieken en nieuwste gebruikerseisen 
met het te behouden monumentale karakter van B30, waarbij 
het gekozen concept ook nog tot 2046 houdbaar dient te zijn.
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Monique Odijk van Trigion en Bas Niese 
van Facilicom voor het schaalmodel van 
B30.


