
 

READY? SET?  GO!
OPTIMAAL VAN START IN  EEN NIEUW GEBOUW

 

 
GAAN WI J  ALS  SPECIAL ISTEN IN  OPERATIONAL READINESS
SAMEN MET JOUW ORGANISAT IE  DE UITDAGING AAN?



OPERATIONAL READINESS

WAT BETEKENT
HET E IGENLI JK?

Operational Readiness
Binnen Projectmanagement luidt de definitie
van Operational Readiness als volgt: "De
mogelijkheid om systemen en procedures vanaf
start efficiënt in te zetten, te bedienen en te
onderhouden."
 
Dit is uiteraard een hele brede definitie die voor
veel facetten kan worden ingezet. Laten wij het
daarom vertalen naar onze eigen core business:
Facilitair Projectmanagement in (her)huisvesting. 
 
Voor ons betekent Operational Readiness:
Het treffen van alle voorbereidingen voordat
een nieuw of gerenoveerd gebouw wordt
betrokken. Dit zodat het gebouw vanaf dag
één optimaal zal functioneren en de
medewerkers op een goed voorbereide wijze
starten in hun nieuwe werkomgeving. Dat
gewoon alles klopt. En dat iedereen direct
verder kan met de eigen core business, zonder
zorgen en met energie.
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATIONAL READINESS

VOORBEREIDING
IS  KEY

De zaken die worden uitgevoerd om Operational
Readiness binnen herhuisvesting te creëren, willen
wij nog net niet 'ontelbaar' noemen. Het betreden
van een nieuwe locatie of het herintreden van een
vernieuwd gebouw betreft namelijk geen simpele
verhuizing van A naar B. Naast het uitgebreide
logistieke proces, komt er nog véél meer bij kijken.
Veelal voorbereidingen en projecten die in eerste
instantie niet essentieel lijken. Of die juist door 'het
blote oog' niet worden gezien. 
 
Zie onze Facilitaire Projectmanagers als het
instrument om alle voorbereidende zaken
onder de loep te nemen. Om alles scherp in
het vizier te hebben. Dit samen met onze
ontwikkelde checklists op het gebied van HR,
IT, Facilitaire zaken, communicatie en
vergunningen. Wij laten niets ongezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontdek een greep uit de activiteiten die van
belang zijn binnen Operational Readiness
 
 
 



OPERATIONAL READINESS

DUIDEL I JKE  
COMMUNICATIE

Vooraf communiceren
Het proces rondom een verhuizing start met een
duidelijke communicatie van het traject binnen de
organisatie. Wat wordt er van de medewerkers
verwacht in deze periode en wat wordt er voor hen
geregeld? Daarnaast moeten er voorbereidingen
worden getroffen met betrekking tot het inpakken.
Welke zaken verhuizen mee naar de nieuwe locatie
en welke zaken niet? Ook is het belangrijk dat
duidelijkheid wordt verschaft over het totale
tijdspad en niettemin: Hoe komt de nieuwe locatie
eruit te zien?
 
Duidelijkheid over het nieuwe gebouw
Naast communicatie over het hele proces, moet
ook duidelijk worden gecommuniceerd over de
ingebruikname van het gebouw zelf. Hoe ziet het
werkplekconcept eruit? Waar komen alle afdelingen
te werken? Heel belangrijk hierbij is het opstellen
van een nieuwe gebouwhandleiding, waarin alle
informatie van de parkeerplekken en de
openingstijden tot de vergaderdienstverlening
wordt beschreven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opstarten van nieuw gebouw
In een nieuw gebouw komt vaak ook een nieuwe of
aangepaste dienstverlening kijken. Zaken als
schoonmaak, receptie, catering, ICT en onderhoud
moet worden ingekocht en ingericht. Hierbij moeten de
medewerkers binnen deze dienstverlening ook goed
worden getraind en ingewerkt. Daarnaast moeten alle
koppelingen met de verschillende systemen gereed
zijn, zoals security en brandmelding. Toegangspasjes
moeten worden geaccrediteerd en de detailinrichting
als kunst en planten moet worden afgerond. Vergeet
ook niet dat het te verlaten gebouw ook netjes dient
achter te blijven en in sommige gevallen conform
huurovereenkomst moet worden teruggebracht in
gehuurde staat.
 
Tot slot is het zorgdragen van een goede
gebouwdocumentatie ook zeker van belang. Denk
bijvoorbeeld aan de assetadministratie, het
ruimtebeheer en alle acceptatiedocumenten.
 
Ons doel is dat het gebouw klaar voor de start
is. Het is ready to go. Iedereen voelt zich gelijk
goed thuis, zonder vragen en klachten. Het
gebouw en de faciliteiten functioneren
meteen optimaal. 
 
Na een verhuizing stopt het voor ons echter niet.
We blijven een betrokken partner. Involvement
staat namelijk ook hoog in ons vaandel. 
 
 

OPERATIONAL READINESS

EEN GOEDE
START



SAMENWERKEN MET
PUUR EN PARTNERS

GAAN WI J  SAMEN
AANPAKKEN?

Is er een herhuisvestingsproject in zicht
binnen jouw organisatie? Dan komen
wij graag in contact om samen te
sparren over jullie situatie. 
Wij hebben de mouwen alvast
opgestroopt! 
 
 

''Wij pakken aan. Wij denken
mee. Wij doen. Samen naar

de perfecte start in jullie
nieuwe gebouw!''

 
 
+31(0)85 016 14 42
info@puurpartners.nl
www.puurpartners.nl
 


