




























































Het traject naar een MOP begint direct als een gebouw opgeleverd is en in gebruik genomen 
wordt. Eigenlijk al daarvoor, want je behoort als architect-bouwmeester juist voor 
gebruiksperiode te ontwerpen, het is veel te vaak een “ontwerpfeestje”.

De huidige gebruikers hebben een driedubbele handicap:
1. Er is vaak achterstand aan casco, en inbouw, en installaties. Maar hoeveel? En wie, wat en 
hoe eerst aanpakken. Werken vanuit een “inhaalslag” is moeilijk. Allereerst moet er nu een 
conditiemeting komen;
2.Ze houden van hun prachtige gebouw op een prachtige locatie, maar hebben een ander doel en 
bestaanslegitimatie. (Er is sprake van functie concurrentie); 
3. Ze missen eigen deskundigheid (op dit gebied) en geld. Mag je een schoolhoofd vragen meer 
leerlingen per klas op te nemen of een filmmuseum te bezuinigen op zijn tentoonstelling?

Het is best complex, ook omdat er weinig kennis is, en onderhoudsbeheer domweg niet sexy is. 
Maar het is in feite de moeilijkste ambacht van de hele bouw, zeker om dat onderhoud in 
“bewoonde toestand” uit te voeren.
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