
Afwerking en inrichting:

• Top 10 gebruikerswensen
• Uitgangspunten
• Impressies 

0576lspr 019



Top 5 van gebruikerswensen

• Gebruikers betrekken bij de indeling en inrichting

• Mix van verschillende soorten, verstelbare, werkplekken

• Daglicht, luchtkwaliteit, ventilatie, verwarming

• Geluid en akoestiek

• Planten



Uitgangspunten 

• Gezondheid van gebruikers is prioriteit nr 1 (zit/sta, bewegen, mentale 
kant, samen eten/pauzeren, klimaat, focus, 1.5 meter-samenleving)

• Voor elke soort kantooractiviteit een geschikte plek (flexibiliteit en keuze)

• Multifunctionele zones

• Rekening houden met door gebruikers aangedragen voorkeuren 
kantooromgeving:
• Inspirerend 
• Warme tinten 
• Contact met buiten
• Natuurlijke, duurzame materialen
• Groen 



Impressies bouwkundige afwerking

• vloeren

• wanden 

• plafonds













Impressies (vaste) inrichting*

*nog volop in ontwerp en uitwerking

• Publiekszaken

• Regieplein

• Sport-/werkcafé

• Multifunctionele raadszaal 









Referentiebeeld meubilair





Voorstel leverancier





VRIJE VLOER bijv. voor recepties, voorlichtingsbijeenkomsten





Opstelling algemeen gebruik



Conferentie, presentatie, lezing, uitreiking



Andere toepassingen, bijv. Commissie bezwaar en beroep





Audio Visuele installaties:

• Raadzaal + div scenario's
• College kamer
• Crises ruimte



Uitgangspunten AV-installatie HvA
Algemeen

• Gelet op het gebruik van de raadzaal, ook voor het houden van commissievergaderingen, dient elke vergaderpost individueel 
herkenbaar te zijn zonder voorprogrammering. Oftewel ieder raadslid en/of burgerlid moet zich met een pasje aanmelden bij 
een vergaderpost, zodat het systeem weet dat hij/zij zich op deze positie bevind. 

• Dit criterium geldt zowel voor de eenvoudige optie als voor de uitgebreide optie.

• Op basis van adviezen van AV- en ICT-deskundigen moet het systeem bekabeld zijn om reden van te garanderen 
functionaliteit.

Eenvoudige optie A

• Wel; spreken via microfoon en geluidsweergave vanuit vergaderpost.

• Geen; beeldweergave via camera, individuele stemmingsweergave en spreektijdregistratie

Uitgebreide optie B

• Wel; spreken via microfoon, geluidsweergave vanuit vergaderpost, beeldweergave via (individuele) camera, individuele 
stemmingsweergave en spreektijdregistratie

• Cameraregistratie AVG-proof, door de in de vergaderpost ingebouwde individuele camera komt alleen de spreker in beeld. 
Hierdoor komen anderen niet in beeld. Enkel bij de overzichtscamera kunnen derden in beeld komen. Echter beeld van buiten 
de raadzaal kunnen met dit systeem niet voor komen.

• Presentatieweergaven, op de vergaderpost kunnen ook presentaties worden getoond



Basis Vergadersysteem

Multimedia VergadersysteemAlgemeen
Bekabeld op advies van ICT en AV deskundigen
Vergaderpost moet individueel herkenbaar zijn voor 
deelnemer aan vergadering (geldt voor beide systemen)

Basis systeem
Wel: spreken en luisteren via vergaderpost
Niet: geen camera’s, stemmen en spreektijdregistratie

Multimedia vergadersysteem
Wel: spreken en luisteren via vergaderpost, beeldweergave via (individuele) 
camera, stemmen en spreektijdregistratie
Voordeel: cameraregistratie AVG-proof en presentatieweergave op vergaderpost



Basis Vergadersysteem

Multimedia VergadersysteemKwalitatief hoogwaardige aansluiting voor de 
bekabeling in de vloer t.b.v. vergadersysteem
- Duurzaam
- Professionele kwaliteit (Neutrik)
- Standaard netwerkbekabeling tussen de vergaderposten



Audiovisueel systeem t.b.v. gebruik verschillende gebruikstoepassingen bestaande uit:  
Luidsprekers / Projectie / Bediening  / Monitoren t.b.v. publieke tribune / huwelijk forum 
college kamer / crisis beheer ruimte


