Handleiding NEN 8021 webtool

Inleiding
Met de NEN 8021 webtool kan op een eenvoudige wijze met de NEN 8021 normtekst worden
gewerkt.
Deze handleiding geeft inzicht in de belangrijkste functies van de NEN 8021 webtool. Daar waar
nodig wordt gebruik gemaakt van begrippen uit de NEN 8021 normtekst. Voor een toelichting op de
begrippen en aanvullende informatie kunt u de norm raadplegen.
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Doelstelling NEN 8021
Het ontbrak in Nederland aan een genormaliseerde methode voor het vaststellen van functionele
prestaties voor utiliteitsbouw (kantoren, scholen, gezondheidszorggebouwen enz.). NEN 8021
voorziet, op basis van de kennis die is opgedaan met NTA 8021 en de ervaringen uit de markt, aan
deze behoefte.
Het doel van NEN 8021 is het eenduidig en uniform benoembaar en waardeerbaar maken van de
functionele waarde of gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen. Normalisatie van gebruiksprestaties
in deze heeft als voordeel dat interpretaties over functionaliteit en gebruik worden gekanaliseerd en
gewaardeerd in één en dezelfde taal. Dit maakt een bredere toepassing mogelijk tussen verschillende
utiliteitsgebouwen en meerdere partijen.
NEN 8021 beoogt om huisvestingseisen en -wensen van een organisatie te vergelijken met de
actuele prestatiescores van een utiliteitsgebouw. Waarbij de actuele prestatiescores van een gebouw
in een relatief korte tijd door een bezoek ter plaatse inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Bij voorkeur
ondersteund met relevante vastgoedbasisgegevens.
NEN 8021 moet de gebruikers ervan in staat stellen om op basis van functionele kwaliteitseisen
huisvestingslocaties te beoordelen en onderling te vergelijken. Ook kan met NEN 8021 in grote lijnen
worden bezien of de actuele huisvesting nog voldoet aan de eisen van de gebruiker en/of in welke
mate deze afwijkt van het gebruiksprofiel.

Toepassing NEN 8021
NEN 8021 kan op de volgende manieren worden toegepast:
— om de eisen en wensen van gebruikers met betrekking tot utiliteitsgebouwen (vooralsnog in het
bijzonder kantoorgebouwen) uniform vast te leggen. Dit levert een gebruikersprofiel op van een
organisatie;
— om utiliteitsgebouwen te beoordelen op de verschillende prestatiecriteria. Dit is het gebouwprofiel
van een gebouw;
— om de gebruikerswensen te vergelijken met de aanwezige prestaties van gebouwen. Dit is de
prestatieanalyse.
Met deze gegevens kan men bijvoorbeeld:
— de communicatie over het wensenpakket van gebruikers eenduidig maken en daarmee de
discussie over de gewenste prestaties van gebouwen binnen een organisatie structureren;
— de prestaties van utiliteitsgebouwen op een eenduidige manier vastleggen;
— verschillende gebouwen onderling uniform beoordelen op basis van dezelfde controleerbare
prestaties;
— de gewenste en aanwezige prestaties van vastgoed vergelijken en op basis daarvan
huisvestingsscenario’s ontwikkelen.
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Over deze webtool
Met de NEN 8021 webtool kan op een eenvoudige wijze met de NEN 8021 normtekst worden
gewerkt. Op één punt na sluit de webtool qua werkwijze volledig aan op de werkwijze zoals deze is
beschreven in de norm.
Voor het bepalen van het gebruikersprofiel kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudige en
beknopte beschrijving van eisen en wensen uit het waarderingsformulier (zie A in onderstaande
bijlage) of van een uitgebreide omschrijving van eisen zoals ook wordt toegepast bij de bepaling van
het gebouwprofiel (zie B in onderstaande bijlage).
In de webtool is de keuze gemaakt om gebruik te maken van de uitgebreide omschrijving van eisen
en wensen in het waarderingsformulier. Door alleen gebruik te maken van deze uitgebreidere
omschrijvingen wordt de opsteller van het gebruikersprofiel beter ondersteunt bij het in kaart brengen
van zijn eisen en wensen.
Voor inzage in de eenvoudige omschrijving van eisen en wensen wordt verwezen naar de normtekst

B

A

Bron: NEN 8021, bijage C, blz 20
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Stappen van vraagstelling tot vergelijking
De vergelijking van een gebouwprofiel en een gebruikersprofiel vindt meestal plaats op initiatief van
gebruikers. De vergelijking kan ook plaatsvinden op initiatief van de vastgoedbezitters die willen
weten voor welke doelgroepen hun vastgoed geschikt (te maken) is en wat eventuele aanpassingen
van het gebouw zouden kosten.
Stap 1: gebruikersprofiel:
— eerst wordt nagegaan welke wensen de gebruikers hebben op basis van de indeling in KPI’s.
Vervolgens wordt nagegaan op welke onderwerpen ze het vastgoed willen beoordelen en welk
belang ze er aan hechten;
— op basis daarvan wordt bepaald welke PI’s uit de lijst met KPI’s van toepassing zijn. Deze worden
gebruikt om het gebruikersprofiel samen te stellen.
Stap 2: gebouwprofiel:
— alle relevante onderwerpen worden beoordeeld waaruit een gebouwprofiel voortvloeit.
Stap 3: Matchen
— vervolgens wordt het gebruikersprofiel vergeleken met het gebouwprofiel – het matchen.

Aanmaken opnemer
Voordat een gebouwprofiel kan worden aangemaakt en de uiteindelijke match kan plaatsvinden moet
eerst een opnemer worden aangemaakt.

Hier kan een nieuwe gebruiker worden aangemaakt die gebouw- en gebruikersprofielen kan opstellen
en matchen. Na het invullen van de gegevens krijgt de nieuwe gebruiker een mail met daarin zijn
gebruikersnaam en wachtwoord.
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Stap 1 gebruikersprofiel:
Aanmaken nieuwe gebruiker
Voor het opstellen van een gebruikersprofiel moet eerst een nieuw gebruikersprofiel worden
opgesteld.

Aanmaken gebruiksprofiel
Vul de 8 KPI’s en alle PI´s volledig in voor het in kaart brengen van de huisvestingswensen van de
gebruiker.
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Geef per prestatie-eis aan welke eisen (zeer hoge eisen tot geen eisen) de gebruiker hieraan stelt.
Geef vervolgens het belang van deze prestatie-eis aan (groot belang tot geen belang).

Stap 2: gebouwprofiel:
Aanmaken nieuw gebouwprofiel
Voor het opstellen van een gebruikersprofiel moet eerst een nieuw gebouwprofiel worden opgesteld.
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Invullen gebouwprofiel
Vul de 8 KPI’s en alle PI´s volledig in voor het in kaart brengen van de gebruiksprestatie van het
gebouw.

Geef de prestatiescore van het gebouw aan voor de betreffende PI.
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Per PI kan 1 foto worden opgeslagen van maximaal 1920-1080 pixels en 5 MB.
Het gebouwprofiel kan gedeeld worden met andere adviseurs die beschikken over de NEN 8021
webtool.

Stap 3: Matchen
Vergelijken gebouwprofiel en gebruikersprofiel
Vanuit het gebruikersprofiel kan via genereer match een vergelijking gemaakt worden tussen
maximaal 3 gebouwprofielen en 1 gebruikersprofiel.
Voor het maken van een match is het noodzakelijk dat het gebruikersprofiel en de gebouwprofielen
volledig zijn ingevuld.
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Exporteren
Het is mogelijk om een gemaakte match in CSV formaat te exporteren. Het CSV formaat kan in
verschillende applicaties gebruikt worden.
Zie voor het gebruiken van CSV in Excel de toelichting van Microsoft in het Nederlands of in het
Engels
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