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 Een belangrijke activiteit van Tobuildup is het adviseren 

van zowel profit- als non-profit organisaties over kantoor-

huisvesting. Een te krappe behuizing, een andere locatie, 

een verouderde kantoorlay-out, er zijn vele redenen om  

de huisvesting aan te passen. Tobuildup adviseert en  

begeleidt bij de planvorming, de opzet en realisatie van het  

gehele of een gedeelte van het herhuisvestingstraject. 

Wij begrijpen dat de huisvesting een belangrijk 

visitekaartje van een organisatie is. Deze moet aansluiten 

op de identiteit en het imago van een organisatie en 

bijdragen aan een goed werkklimaat. 

Tobuildup

Tobuildup begeleidt organisaties bij de build-up van 

vastgoedvraagstukken. Door jarenlange ervaring en 

expertise in de vastgoedmarkt kunnen we voor elk 

vastgoedproject de build-up begeleiden. Vanaf de start 

van een vastgoedvraag tot de opstart van het project.



Huisvesting

Tobuildup ondersteunt organisaties zicht te krijgen 

op de eigen huisvestingsbehoefte  en het opstellen en 

implementeren van een huisvestingsplan. Afhankelijk 

van de wensen en mogelijkheden van een organisatie 

bieden we advies op drie analyse niveaus. 

Bij niveau 1 ligt het accent op een calculatie van 

de ruimtebehoefte vertaald naar vierkante meters. 

Niveau 2 omvat een compleet huisvestingsplan. Bij 

het 3e niveau richten we ons op de ontwikkeling van 

een huisvestingsplan met maximaal draagvlak in de 

organisatie alsmede op een zo natuurlijk mogelijk 

verlopende implementatie.

Bij Tobuildup staat de opdrachtgever centraal en service 

voorop. Wij werken onafhankelijk van makelaars, 

aannemers, kantoorinrichters, eigenaren en andere 

belanghebbende. Hiermee kiezen wij ervoor om 

organisaties zo objectief mogelijk te adviseren en te 

begeleiden naar een optimale kantoorhuisvesting. 



Huisvestingsplan

De reden voor het aanpassen van de huisvesting 

varieert voor elke organisatie, de impact is altijd groot. 

De fysieke veranderingen kunnen ingrijpend zijn en 

van medewerkers wordt de nodige aanpassing en 

een actieve medewerking verwacht. De investering is 

substantieel en de nieuwe huisvesting is bedoeld voor 

jarenlang gebruik. Dit alles pleit er voor bij een (her)

huisvestingstraject te kiezen voor een gedegen, goed 

doordachte aanpak. Wij zijn er  dan ook voorstander van 

een goed onderbouwd huisvestingplan op te stellen. 

Een plan dat houvast geeft aan de organisatie, haar 

medewerkers en aan het traject. 

Bij het opstellen van een huisvestingsplan werken 

we volgens het vaste patroon van inventariseren, 

analyseren en definiëren, hierbij staat de relatie tussen 

de organisatie en de huisvesting steeds centraal. 

Verwerkte gegevens worden getoetst aan ARBO normen 

en industrie gemiddelden. Haalbaarheid en alternatieven 

worden gewogen. Onderzocht wordt hoe de specifieke 

stijl van een organisatie kan worden gerelateerd aan de 

nieuwe huisvestingsopzet. Alle gegevens worden vertaald 

naar het huisvestingsplan waarin toegewerkt wordt naar 

concrete adviezen. Het plan is de basis voor de te nemen 

vervolgstappen. 

Het huisvestigingsplan bestaat onder andere uit: 

Een uitgebreide omschrijving van de huidige situatie 

Een inventarisatie van de eisen wensen en behoeften van de gewenste situatie

Een werkplekstrategie die aansluit op de dagelijkse bedrijfsvoering 

Een plan voor de implementatie van de nieuwe huisvesting



Deze tools helpen om extra achtergrond informatie te 

verzamelen en op feiten gebaseerde analyses te maken. 

Door het gebruik van tools kunnen medewerkers al in een 

vroeg stadium betrokken worden bij de planvorming. Een 

huisvestingsplan dat feitelijk onderbouwd is en tot stand 

is gekomen in samenwerking met medewerkers wordt 

doorgaans breed gedragen in een organisatie en mag 

rekenen op een goede acceptatie.

De tools kunnen naar behoefte ingezet worden. dit 

uiteraard pas na afstemming met de opdrachtgever. 

Tools

Bij het opstellen van het huisvestingsplan kan gebruik 

gemaakt worden van verschillende tools. Bij tools is 

te denken aan (digitale) enquêtes onder medewerkers, 

het interviewen van management en aangewezen 

medewerkers, onderzoeken naar bijvoorbeeld de 

bezettingsgraad, workshops in de inventarisatie/ 

analyse-fase of bij de introductie van een nieuwe 

huisvesting. 
OnderzoekInterviews Enquêtes Workshops



De realisatie

Wanneer, mede op basis van het huisvestingsplan, 

besloten is tot een (her)huisvesting volgt de realisatie 

en implementatie van dit plan. 

In deze fase kan Tobuildup ondersteunend zijn bij 

de gesprekken met externe partijen als aannemers, 

interieurarchitecten en andere specialisten. Door 

het opstellen van het huisvestingsplan zijn we goed 

ingewerkt in de wensen en mogelijkheden van een 

organisatie. In het verlengde van de eerdere activiteiten 

zijn we goed in staat de externe partijen aan te sturen en 

er zicht op te houden dat de realisatie verloopt volgens de 

opgestelde plannen en specificaties.

Belangrijk is dat de medewerkers zich in de nieuwe 

werkomgeving thuis gaan voelen. Goede en tijdige 

informatie over het (her)huisvestingstraject en 

betrokkenheid bij de planvorming dragen hiertoe zeker bij. 

Ondersteunend hieraan kunnen voor de implementatie 

van de nieuwe werkomgeving gebruikershandleidingen 

en/of standard operating procedures opgesteld worden.
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Ook wanneer u meer informatie wenst of concrete 

vragen heeft over uw huisvesting heeft kunt u ons 

bellen of e-mailen.
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Tobuildup together

Graag helpen we ook u bij de build-up van uw 

kantoorhuisvesting. Neem contact met ons op voor het 

maken van een oriënterend gesprek. 


