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Voorwoord 

De studievereniging lntermate van de studierichting T echnlek & Maatschappij heeft nu voor de tweede 
maal in haar 10-jarlge bestaan een symposium georganiseerd. Een groepje van 4 studenten is een 
jaar geleden begonnen met de verkenning van mogelijke thema's en de organisatie van dit 
symposium. Het doel van de groep Is bekendheid te geven aan de bijdrage die een TeMa-lngenleur 
kan leveren aan de Invoering van IT. 

De centrale vraag: 'Wat wint de bouwwereld met IT?', Is gekozen omdat de bouwwereld momenteel 
volop in beweging is. Eén van die bewegingen Is de Invoering van Informatietechnologie. Deze invoe
ring Is binnen de bouwsector beduidend later op gang gekomen dan In andere bedrijfstakken. 
Bouwend Nederland heeft op dit gebied dan ook veel In te halen. 

Om de centrale vraag te beantwoorden willen we een beeld schetsen van de rol die IT op dit moment 
binnen de bouwwereld speelt. Verder willen we een beeld geven van de faktoren die Invloed hebben 
op de geschetste situatie binnen de bouwwereld en op de Invoering en de diffusie van IT binnen deze 
sector. Binnen dit geheel wordt met name aan technologiebeleid tijdens het symposium een 
belangrijke rol toebedeeld. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat technologiebeleid een belangrijke 
sturende faktor kan zijn als het gaat om het Implementeren van IT. Technologiebeleid wordt als aanzet 
genomen om te kijken naar en te denken over de toekomst; wat kan de bouwwereld winnen met IT 
en hoe kan aan de toekomstige Invoering van IT het best Invulling gegeven worden zodat de voorde
len die het gebruik van IT biedt duidelijker merkbaar worden. Het Is namelijk niet alleen de techniek 
die dit bepaalt; veel faktoren zijn namelijk van niet-technische aard. 
Ook die leggen soms beperkingen op of bieden juist extra mogelijkheden. 

Onze speciale dank gaat uit naar de dagvoorzitter, de sprekers, de Inleiders, de deelnemers en alle 
mensen en organisaties die aan het tot standkomen van d_it symposium hebben bijgedragen. 

J.F. van Dortmont 
Ing. M.A. Brouwer 
Ing. H.M. van Slooten 
J.F. de Boer 



Programma 

Het programma van het symposium ziet er als volgt uit: 

9.00 uur 

9.45 uur 

10.00 uur 

10.35 uur 

11 .05 uur 

11.45 uur 

12.15 uur 

13.30 uur 

14.00 uur 

14.30 uur 

14.50 uur 

15.20 uur 

15.45 uur 

Ontvangst met koffie/thee 

Opening door dagvoorzitter 
Prof. dr N.H. Douben: TU-Eindhoven (TeMa) 

Technologiebeleid en de bouwwereld 
lr D. Spekkink: Adviesraad Technologiebeleid, EMG 

Koffie/thee pauze 

De rol van IT in de hedendaagse bouwwereld 
Prof. ir H. Wagter: BSO /advies Utrecht, TU-Eindhoven (Calibre) 

IT In de bouw; Een visie op succesvolle Introductie 
lr J. Maat: HBG IT-services 

Lunch 

Theatersport 
"Pardoes· 

Electronische Informatie van bedrijfsbelang; 
TED (Tender Electronlc Daily) als voorbeeld 
F.J. Andriessen MBA en mw. drs A.A. Wiercx: NBBI 

Koffie/thee pauze 

IT binnen de bouwsector vooral een logisch probleem 
lr H. Walta: DHV-Bouw 

Wat kan de bouwsector winnen met de TeMa-lr? 
Prof. mr J. Smits: Doomhein / De Vries & partners, TU-Eindhoven (TeMa) 

Discussie 

Aansluitend vindt er een borrel plaats 



Techniek en Maalschappij 

De studierichting Techniek en Maatschappij (TeMa) 

Ingenieurs worden opgeleid om vanuit één van de technische wetenschappen een bijdrage te leveren 
aan de analyse en oplossing van vraagstukken. Er zijn problemen die een puur technische aanpak 
te boven gaan en die een geïntegreerde technische en maatschappijwetenschappelijke analyse en 
oplossing vereisen. Voor de aanpak van dit soort problemen wordt de ingenieur Techniek en 
Maatschappij opgeleid. 

Een TeMa-ir kan aan problemen zowel de technische als de maatschappelijke kanten onderscheiden 
en voor deze problemen oplossingen zoeken waarin kennis en kunde van technische en 
maatschappijwetenschappen zijn geïntegreerd. 

Het werkterrein van de TeMa-ir ligt op het gebied van een bepaalde technologische ontwikkeling zoals 
bijvoorbeeld de informatietechnologie, de energietechnologie, de bouwtechnologie of de milieukunde. 
Een TeMa-ir heeft zich verdiept in de technische, de menselijke en de maatschappelijke factoren die 
de ontwikkeling van de techniek beïnvloeden en (kunnen) reguleren. 

Het studieprogramma is opgebouwd uit twee componenten, een technische en een 
maatschappijwetenschappelijke. De verhouding tussen techniek en maatschappijwetenschappen is 
in de eerste twee jaren 60%-40%, in de laatste twee jaren 50%-50%. 
Voor het technische deel van het studieprogramma zijn vaste technische pakketten tot stand gekomen 
die aansluiten bij een aantal disciplines van de TUE. De student kiest voor één van de volgende 
technische pakketten: energietechnologie, milieutechnologie, informatietechnologie, bouwtechnologie 
of produktietechnologie. De technische vakken worden verzorgd door docenten uit de betreffend 
technische faculteiten. 

Deze technische component wordt in de TeMa-opleiding verbonden aan een maatschappij
wetenschappelijke component. In de loop van het tweede jaar kiest de student voor één van de drie 
differentiaties binnen de studierichting TeMa: 
- Techniek, Communicatie en Omgeving 
- Technologie en Beleid 
- Internationale Technologische Ontwikkelingskunde 

Centraal in het onderwijsprogramma Techniek, Communicatie en Omgeving staat de relatie tussen 
technisch produkt, systeem of dienst en het gedrag van de gebruiker. Gebruikersgedrag wordt 
geanalyseerd met twee hoofdfuncties namelijk de bevordering van een op de gebruiker afgestemd 
technische produkt én de ontwikkeling van communicatieve produktbegeleiding die een goede 
maatschappelijke introductie en een adequaat gebruik van het produkt bewerkstelligt. 

Centraal in het onderwijsprogramma van Technologie en Beleid staat het beleid op macro- en op 
mesoniveau ten aanzien van het gehele proces van technische vernieuwing. Een belangrijk 
aandachtsgebied wordt gevormd door T echnology Assessment (T A). Technologie en Beleid richt zich 
op het systematisch evalueren van de introductie en/of het functioneren van technische produkten, 
systemen en diensten vanuit het oogpunt van bepaalde groepen of van de samenleving in zijn 
totaliteit, bijvoorbeeld door het uitvoeren van T A-studies. 

Centraal in het onderwijsprogramma van Internationale Technologische Ontwikkellngskunde staat 
de problematiek rond de industrialisatie en de technologie-ontwikkeling in de Derde Wereld landen 
en de problematiek rond de internationale samenwerking op dit gebied. Afstudeerders van 
Internationale Ontwikkelingskunde verwerven kennis en inzicht in deze probleemvelden en leren om 
op systematische en wetenschappelijke wijze deze ontwikkelingsprocessen te analyseren, begeleiden, 
sturen en zo mogelijk beheersen. 

Stages en afstudeerwerk, beide uitgevoerd in een bedrijf of instelling buiten de TUE, zijn erop gericht 
de gekozen combinatie van technische en maatschappelijke aspecten te integreren. Voor 
afgestudeerde uit het Hoger Technische Onderwijs bestaat er een verkorte opleiding die twee jaar en 
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één trimester duurt. 

Het werkterrein van de TeMa-ingenieurs is zeer divers. De één houdt zich bezig met de economische 
en juridische kanten van ontwikkelingen in de telecommunicatie. Een ander is bezig met een 
stedebouwkundig project in de Derde Wereld. Weer een ander geeft voortichting op het gebied van 
de energievoorziening. TeMa-ingenieurs vinden (ongeveer evenredig) werk in de volgende vier 
sectoren: 
- de industrie 
- de commerciêle dienstvertening 
- de niet-commerciële dienstvertening 
- onderzoek en onderwijs. 
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Kenmerken van de bouwsector 
(uit: R. de Groot: De perspectieven "°°' ED/ en PDI in de bouwsector; Blstudeerverslag aan de faculteit Wijsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen, Technische Universleit Eindhoven (1993)) 

Inleiding 

De bouw is Nedertands grootste sector. De toegevoegde waarde van de totale bouwsector aan het 
BNP bedraagt ongeveer 15 % en het aandeel in de werkgelegenheid is meer dan 10 %. Onder de 
totale bouwsector vallen niet alleen de uitvoerende bouwbedrijven maar ook de bouwmaterialen
industrie en -leveranciers, architecten en Ingenieursbureaus. Opmerkelijk is dat meer dan 90% van 
de bouwbedrijven behoort tot het midden en klein bedrijf. 

De bouwsector is op grond van de aard van werkzaamheden, structuur- en cultuurkenmerken onder 
te verdelen in een aantal verschillende segmenten. De meest grove onderverdeling in segmenten is 
die in de twee hoofdsegmenten, te weten : de Grond-,Weg en Waterbouw (GWW) en de Burgertijke 
en Utiliteitsbouw (B&U). Deze zijn op hun beurt onder te verdelen in verschillende deelsegmenten. 
Een gangbare indeling is de volgende : 

- Het B&U-segment 
- de burgertijke of woningbouw 
- de utiliteitsbouw:kantoren,ziekenhuizen,lndustriële en agrarische gebouwen 

- Het GWW-segment 
- de bagger-,kust-, en oeverwerken 
- de beton- en waterbouw:de bouw van civiele werken over of onder 
water:tunnels,bruggen,viaducten,aquaducten en gehele havenwerken. 
- de wegenbouw 
- het leggen van kabels en buizen 
- de milieubouw:bodemsanering,waterzuivering,verwerking van chemisch afval.de riolering en 
de advisering op deze punten. 

Naast deze segmentatie is het bouwbedrijfsleven onder te verdelen in de volgende onderdelen : de 
bouwende kern, toeleverende bedrijven en periferiebedrijven. Het onderscheid tussen toeleverende 
bedrijven en periferiebedrijven is gelegen in het feit dat de eerste exclusief of voornamelijk leveren aan 
de bouwende kern. De totale omzet in de bouwende kern bedraagt ongeveer 65 miljard gulden per 
jaar, in de toeleverende tak 12 miljard en in de periferie 4 miljard. Binnen ieder segment Is deze 
onderverdeling te maken en staat als het ware haaks op de segmentatie. 

Karakterisering van de bouwwereld 

Er doen zich veranderingen voor in de structuur van de bouwmarkt. Nieuwe partijen begeven zich 
op de bouwmarkt waaronder bouwmanagementbureaus die zich functies toeêigenen door 
specialisatie in bepaalde vormen van dienstvertening (bouwkosten, bouwdirektie, programma van 
eisen). Ze concurreren met architecten en aannemers die deze functies tot de eigen kernactiviteiten 
rekenen. Het ontstaan van ontwerpfacilitaire-bureaus Is een ander voorbeeld. Deze ontwerpen zelf niet 
maar nemen het architectonisch ontwerp aan en werken dit uit ten behoeve van het bestek. Partijen 
herbezinnen zich op hun rol in het bouwproces waarbij ze verwachten dat verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden duidelijk geregeld worden. Daarbij wil iedere partij vanzelfsprekend minimaal haar 
positie handhaven en zo mogelijk haar invloed vergroten. 
In deze paragraaf komen kenmerken van de bouwsector aan bod die geacht worden relevant te zijn 
voor EDI en PDI initiatieven. De belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen van een tweetal 
studies worden hiertoe besproken, te weten : 

"De economische kracht van de bouw", Jacobs 1992. 
"Overheid en innovatiebevordering In de Grond-,Water- en Wegenbouw", Mischgofsky 1991. 
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Voor een uitgebreide uiteenzetting wordt verwezen naar de rapporten zelf. 
In "de economische kracht van de bouw" is een sectoranalyse van de bouw aan de hand van de 
Porter-methodiek gegeven 1. Daartoe zijn twee theoretische modellen gebruikt. Ten eerste het model 
van concurrentiebepalende factoren waarmee de sectoranalyse vanuit het micro(bedrijfs)-niveau is 
uitgevoerd. Dit model wordt voornamelijk gebruikt ter ondersteuning van het tweede model, de 
diamant van Porter. Dit model representeerd de relatie tussen het macro- en het mesoniveau. Bij deze 
benadering wordt vanuit de interactie van een aantal omgevingsfactoren de dynamiek van een sector 
geanalyseerd. Men spreekt van een positieve dynamiek als de omgevingsfactoren een positieve 
uitwerking hebben op de economische sterkte van een sector. Deze omgevingsfactoren zijn 
achtereenvolgens : de produktiefactoren, de afzetmarkt, netwerken van met elkaar verbonden of 
verwante sectoren en het patroon van concurrentie en samenwerking (de economische orde). 
Daarnaast spelen de overheid en toevalsfactoren als politieke gebeurtenissen een rol. De belangrijkste 
conclusie van het rapport is dat de dynamiek in de bouwsector negatief is (Jacobs 1992, blz118). De 
auteurs pleiten voor een zogenaamde 'trendbreuk' waardoor de negatieve dynamiek omgebogen kan 
worden naar en positieve dynamiek. De volgende selectie van aanbevelingen worden in het rapport 
gedaan, waarop de inzet van EDI en/of PDI een positieve invloed kan hebben : 

- hogere toetredingsdrempels door upgrading, differentiatie en kwaliteitszorg 
- integratie van ontwerp en uitvoering voor innovatiebevordering 
- aanbesteding in de vorm van prestatiebestekken 
- bouwteambenadering 
- interactie toelevering en uitvoerende bouw voor produktinnovatie 

De auteur Mischgofsky geeft in een aantal artikelen en zijn rapport voor de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) een karakterisering van de bouwsector, in het bijzonder het GWW
segment. Daarbij komt hij tot diverse aanbevelingen om innovatie in het GWW-segment te bevorderen. 
De belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen worden hier kort besproken. 

Tot op heden verzorgt de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) in het GWW-segment de gehele 
voorbereidingsfase. Eventueel met de inzet van externe ingenieursbureaus wordt een gedetailleerd 
bestek gemaakt. Het bedrijfs-leven, de uitvoerende bouw wordt geselecteerd op de laagste prijs
aanbieding en kan vervolgens aanvangen met de uitvoering. De overheid blijft daarbij continu de 
voortgang controleren. 

Als gevolg van ontwikkelingen op de markt en veranderingen in produktiewijzen zal de sectorstructuur 
zich volgens Mischgofsky dienen aan te passen. De moderne markt wordt o.a. gekenmerkt door een 
gedifferentieerde vraag en complexe produkteisen. De produktiewijze verplaatst zich in de richting van 
schaalvergroting, flexibilisering, mechanisering en industrialisering. Deze veranderingen worden o.a. 
veroorzaakt door de steeds verder toenemende concurrentie en het continue streven naar 
efficiëntieverhogingen, de toenemende differentiatie van maatschappelijke behoeften en strengere 
veiligheids- en gezondheidseisen aan produktiewijzen. Deze kenmerken verklaren het ontstaan van 
vertikaal geïntegreerde ondernemingen : de multinationals. 

Mischgofsky komt met een mogelijk scenario om te komen tot een hoogwaardige sectorstructuur die 
kan voldoen aan de moderne markt en produktiewijzen : de organisatie van ketens van op elkaar 
afgestemde bedrijven. De coördinatie in één verticaal gèintegreerde onderneming biedt volgens hem 
echter betere slagings- en overlevingskansen dan een organisatie van een netwerk met onafhankelijke 
bedrijven. In de praktijk blijken namelijk de meest succesvolle innovaties in vertikaal geïntegreerde 
ondernemingen, zoals de grote multinationals, te ontstaan. De ondernemingsdoelen van de 
verschillende bedrijfsonderdelen van een multinational zijn op elkaar afgestemd terwijl in een netwerk 

Een kanttekening die bij de methode van Porter gemaakt kan worden is de volgende : De methode van Porter is een 
kwalitatieve benaderingswijze waardoor het nagenoeg onmogelijk is om alle relevante omgevingsfactoren in kaart te brengen. 
Daartegenover staat de kwantitatieve neo-klassieke benaderingswijze waarbij 'harde' factoren als loonkosten, schaalvoordelen 
en rentestanden de hoofdrol spelen. In deze benaderingswijze is echter geen plaats voor kwalitatieve factoren als cul-
tuurkenmerken wat een gevaar inhoudt voor het realiteitsgehalte. 1 



,.,,,,,.,,.,, _, de bouw9eclor 

iedere onderneming een eigen ondernemingsdoel heeft. Het eigen belang kan in het laatste geval 
overheersen boven het gezamenlijk belang. 

De markten waar multinationals ontstaan voldoen aan specifieke kenmerken die voor de bouwsector 
niet op lijken te gaan. In tabel 1 is een vergelijking gegeven van de markten waar de grote mul
tinationals zich op begeven en de markt van de bouwsector, de GWW sector in het bijzonder. 

markten van multinationals bouwmarkten 

afzet direct gericht op particuliere afzet voornamelijk gericht op overheden 
consumenten 

anonieme relatie tussen producent en persoonlijke relatie tussen producent en 
afnemer afnemer 

tamelijk vrij te kiezen produktielokatie produktielokatie Is nauwelijks vrij te 
kiezen 

hoge toegevoegde waarde produkt lage toegevoegde waarde produkt 

massaproduktie maatwerk 

goede produktbescherming slechte produktbescherming 

wereldwijde afzet lokale markten 

invloed overheid indirect invloed overheid indirect en direct 

Tabel 1: Vergelijking bouwmarkt en markten waar multinationals opereren 

Door de grote tegenstelling tussen deze marktkenmerken en de aard van het bouwproces is het 
volgens Mischgofsky niet te verwachten dat grote geïntegreerde bouwondernemingen gemakkelijk 
kunnen ontstaan. 

Er is wel een tendens tot vorming van grote bouwgroepen met daarin bedrijven die opereren op 
verschillende marktsegmenten en bedrijven met verschillende functies in het bouwproces. Echt sprake 
van één geïntegreerde bouwonderneming is er dan nog niet doordat de bedrijven uit een bouwgroep 
zelfstandig opereren. De organisatie van ketens van op elkaar afgestemde bedrijven lijkt daarom In 
eerste instantie een meer reële optie, ook voor de bedrijven uit de grote bouwgroepen. Cornakershlp 
kan hier de oplossing bieden voor het ontwikkelen van hoogwaardige proces- en produktinnovaties. 
Men spreekt van comakership als de verschillende partners volgens dezelfde kwaliteitsmaatstaven en 
systematieken te werk gaan. De visie van Mischgofsky over deze vorm van samenwerken blijkt uit het 
volgende citaat : 

"Een vorm van verticale integratie en netwerkvorming door co-makership zou tezamen met 
schaalvergroting kunnen leiden tot grote Internationaal opererende bouwbedrijven, verbonden 
met enerzijds grote gespecialiseerde onderaannemers en toeleveranciers en met anderzijds 
meer lokaal werkende uitvoerende bedrijven. Dit zou een voor het GWW-segment denkbare 
weg zijn naar schaalvergroting, flexibilisering, mechanisering en industrialisering van de 
produktie.• 

Hij vraagt zich af (De ingenieur nr.4 april 1991) voor wie het commercieel interessant is grote 
bouwondernemingen te vormen. Deze vraag Is ook voor dit onderzoek interessant omdat hiermee te 
achterhalen valt waar EDI/PDI initiatieven voor de integratie van deelprocessen (verkoop-inkoop, 
ontwerp en uitvoering, enz) de meeste slagingskansen hebben. 
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Internationale ontwikkelingen op de bouwmarkt. 

Door het opengaan van de grenzen in 1993 en de toegang tot de Oost-Europese markt wordt 
verwacht dat de bouwmarkt een steeds meer Internationale markt wordt. Dit houdt niet alleen een 
marktvergroting In voor de Nedertandse bouwondememlngen maar ook een toenemende concurrentie 
door buitenlandse bouwondememingen op de thuismarkt. Naast Europese bouwbedrijven begeven 
zich ook Japanse en Amerikaanse bouwbedrijven op de Europese markt mogelijk gemaakt door 
hoofdaannemerschap in opdracht van grote Japanse en Amerikaanse multinationals. 

In sommige landen heeft men een voorsprong als gevolg van plaatselijke factoren als cultuur, 
regelgeving en aanbestedingsbeleid zoals die ook voorkomen In de diamant van Porter. Nedertand 
blijkt voornamelijk in het GWW-segment een sterke positie te hebben door de ervaring met de 
geografische situatie in Nedertand. Op het gebied van baggeren en landbescherming tegen water 
geniet men een internationale reputatie. Daarnaast lijkt men in sommige opzichten achterstand te 
hebben ten opzicht van buitenlandse bouwondememingen. Frankrijk bijvoorbeeld is vooruitstrevend 
met ontwikkelingen op het gebied van integratie van bouwprocesactivltelten en concentratie van 
bouwondememingen. 

Japanse bouwbedrijven als Takenaka komen vaak met totaal oplossingen, kant- en klare 
eindprodukten geredeneerd vanuit klantwensen (turnkey-projecten met prestatiebestekken). Zij verzor
gen daarbij in sommige gevallen ook de infrastructuur (produktiestraten, kantoorinrichting, enz.) van 
gebouwen. Deze bouwbedrijven maken deel uit van conglomeraten die vrijwel alle infrastructurele 
voorzieningen kunnen leveren. De exploitatie en het beheer van het te bouwen object staat hierbij 
centraal en niet het bouwen zelf. Dit brengt investeringen en werkwijzen in een heel ander daglicht. 
Door de volgende mogelijkheden kan de concurrentiepositie van de Nedertandse bouwonder
nemingen verder worden uitgebouwd : 

- een grotere klantgerichtheid 
- versterking van de samenwerking tussen bouwpartners, zowel bij acquisities 

als bij onderzoek en ontwikkeling. 
- meer (integrale) probleemoplossingen 
- het versterken van een aantal "core-competencies· (bagger, waterbouw, 

complexe integrale projecten enz). 
- verbetering van financial engineering (het bedenken en mede organiseren 

van financieringsconstructies van bouwprojecten). 
(Commissie Nijpels, 1992:blz 25) 

Voor meer achtergronden wordt verwezen naar het rapport van de commissie Nijpels "bouwen in 
Europese competitie". 

EDI en/of POi kunnen juist worden ingezet om te komen tot de meer integrale probleemoplossingen, 
de derde mogelijkheid. In het rapport van de commissie Nijpels wordt hier evenals bij Mischgofsky 
het belang van samenwerkingsverbanden benadrukt. Naast Comakership en vaste werkverbanden 
tussen hoofd- en onderaannemers wordt hier aandacht besteed aan andere aanbestedingspraktijken 
met alternatieve projectorganisaties. In het volgende hoofdstuk worden deze nader besproken. 

Projectorganisaties in de bouw 

Het huidige bouwproces wordt gekenmerkt door eenmalige projecten. Er wordt dan ook naast een 
beperkte hoeveelheid standaardprodukten klantspecifiek geproduceerd. Daarom is er voor ieder 
project steeds een unieke projectorganisatie waarin vaak met verschillende bouwpartners wordt 
samengewerkt. Iedere specialisatie (architecten, aannemers, projectontwikkelaars) heeft zijn eigen 
cultuur en werkwijze. Men heeft in de bouwsector daardoor van oudsher organisatorische afstem
mingsproblemen die in andere sectoren nauwelijks een rol spelen. Men lijkt deze afstem
mingsproblemen aan te pakken door het vormen van meer constructieve samenwerkings-verbanden. 
Het streven naar het in huis halen van steeds meer disciplines van de grote bouwgroepen als de Hol-



,.,,,,.,,..,, .., ""~ 
landse Beton Groep en de BAM zijn hier het voorbeeld van. Risicospreiding vormt echter een belem
mering voor de samenwerking van ondernemingen binnen een grote bouwgroep. De grote 
bouwgroepen hebben wel de expertise in huis om een totaal project uit te voeren, zij doen dit echter 
liever samen met bedrijven bulten de bouwgroep. Doordat niet alle werkmaatschappijen aan het zelfde 
project werken kan een bouwgroep het contact met de markt beter onderhouden. 

Bij een projectorganisatie in de bouwwereld heeft men te maken met een groot aantal betrokken 
partijen, waaronder de volgende : 

- De opdrachtgevers (overheld,bedrljven) 
- Architecten en architectenbureaus 
- Hoofdaannemers 
- Bouwbegelelding en bouwkostenmanagement-bureaus 
- lngenieursbureau's 
- Onder- en nevenaannemers 
- Banken, projectontwikkelaars en beleggers 
- De toeleveranciers (en producenten van bouwmaterialen) 
- Tussenhandel van (bouw)materlalen 

Projectorganisaties komen in verschillende vormen voor maar er zijn wel een aantal 
standaardmodellen te onderscheiden welke gegeven zijn in figuur 1. De exacte invulling daarbij zal 
voor ieder project steeds weer uniek zijn. 

opdrachtgever - aannemer opdrachtgever 

1 
aannemer 

adviseur 
adviseur 

l.model 'opdrachtgever-adviseur-aannemer' 2.model 'opdrachtgever-aannemer' 

opdrachtgever aannemer 

opdrachtgever 

adviseur aannemer adviseur 

2.bouwteammodel 3.'mm-key' model 

Figuur 1 : Verschillende vormen van projectorganisaties (Zijlstra, 1987) 

De eerste twee modellen, te weten het model 'opdrachtgever-adviseur-aannemer' en het model 
'opdrachtgever-aannemer' zijn de traditionele modellen zoals die nog steeds gebruikelijk zijn : 
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- Het mcx:tel 'opdrachtgever-adviseur-aannemer' is aan te treffen bij incidentele aanbesteding 
(voornamelijk in het BU-segment). De opdrachtgever is over het algemeen ondeskundig en maakt 
daarom gebruik van adviseurs. 

- Het mcx:tel 'opdrachtgever-aannemer' is aan te treffen bij aanbestedingen met deskundige 
opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat in het GWW-segment. De opdrachtgever voert het 
bouwproces uit tot en met de ontwerpfase waarna de aannemer met een gedetailleerd bestek aan 
de bouw kan beginnen. 

Tegenwoordig komen er echter ook twee andere vormen projectorganisaties voor, te weten 'het 
bouwteammcx:tel' en het 'tum-keymcx:tel'. Deze vormen van projectorganisaties hebben meestal tot 
doel om de samenwerking tussen de bouwpartners te verbeteren. Men verwacht daardoor dat 
efficiënter en kwalitatief beter gebouwd kan worden. 

- In het bouwteammcx:tel werken opdrachtgever, adviseur en aannemer actief samen waarbij ieder zijn 
specialistische kennis ter beschikking stelt en hiervoor ook aansprakelijk en verantwoordelijk is. Een 
bouwteam is gebaseerd op vertrouwen waarbij van de bouwpartners verwacht wordt dat ze voldoen 
aan de afgesproken kwaliteitsnormen. Een controle op de prijs-kwaliteitsverhouding Is daarbij 
gebruikelijk. 

- Bij het tum-keymcx:tel staat de opdrachtgever na de initiatieffase behoudens een aantal eisen en 
randvoorwaarden waaraan het te bouwen object dient te voldoen bulten het bouwproces. De 
aannemer en adviseur nemen ook het ontwerp voor hun rekening. De functie van het bestek voor de 
opdrachtgever komt hierbij in een heel ander daglicht te staan. De opdrachtgever hoeft alleen een 
specificatie in de vorm van prestatieeisen van het gewenste eindprcx:tukt te leveren en verder geen 
bemoeienis met het bouwproces te hebben. Het bijbehorende prestatiebestek is hierbij een technisch 
programma van eisen waarin de kwaliteitseisen nauwkeurig zijn omschreven. Voorts verschuift de 
aannemingsfase naar het begin van het bouwproces. In de traditionele projectorganisaties is het 
bestek bijna uitsluitend een middel om aannemers op prijs te selecteren. In het turn-keymcx:tel Is de 
kwaliteit van de dienstver1ening van de verschillende partners belangrijker aangezien het bestek 
slechts in ruwe vorm (prestatie-eisen) voor handen Is bij de selectie van aannemers. 

1 

Deze laatste twee vormen van projectorganisatie kunnen een belangrijke rol spelen om te komen tot 
een hoogwaardige sectorstructuur als genoemd in de vorrgaande paragrafen. De ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase zijn in deze laatste twee mcx:tellen namelijk niet meer strikt gescheiden maar zijn 
gekoppeld door de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale bouwproces. Zowel Jacobs, 
Mischgofsky als ook de bouwwereld zelf benadrukken de nocx:tzaak van deze koppeling voor 
innovatie in het bouwproces en de bouwprodukten. De gestructureerde gegevensuitwisseling tussen 

1 

deze twee bouwfasen kan daarbij eventueel door een combinatie van EDI en POi worden 
vereenvoudigd. Uitgangspositie daarbij Is de informatie die wordt uitgewisseld zoals die voorkomt in 
de vorm van besteksinformatie. 

Het bestek 

l in het bouwproces is het bestek de belangrijkste informatiedrager voor de koppeling tussen de 
ontwerpdisciplines en de uitvoering. Een gangbare definitie van het bestek is de volgende : Het bestek 
is een documenten-verzameling die in de bouwnijverheid een centrale plaats inneemt. (Zijlstra, 1987). 
Zoals al blijkt uit deze algemene definitie Is het bestek zeker geen eenduidige informatiedrager. 
Bestekken komen in zeer uiteenlopende vormen voor en kunnen ook verschillende functies hebben. 
Een juridische functie van het bestek is bijvoorbeeld het bestek als onderdeel van een 
aannemingsovereenkomst. Economisch gezien kan het bestek dienen als begroting en technisch 
gezien als beschrijving van het werk. Daarbij kan de Inhoud van bestekken zeer verschillend zijn. In 
een prestatiebestek zal men bijvoorbeeld geen uitgebreide tekeningen aantreffen maar wel een 
nauwkeurig omschreven programma van eisen. 

De inhoud van een bestek bestaat bijvoorbeeld volgens de U.A.V. (de Uniforme Administratieve 
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Voorwaarden voor de uitvoering van werken) uit de volgende onderdelen : 

-de beschrijving van het werk 
-eventueel daarbij behorende tekeningen 
-de voor het werk geldende voorwaarden 
-de nota van Inlichtingen 
-het proces verbaal van aanwijzingen 

Er zijn een aantal standaardbepalingen om eenheid aan te brengen in de inhoud van bestekken om 
de informatiestromen tussen de bouwpartners enlgslnds te ordenen. Voorbeelden hiervan zijn voor 
het GWW-segment het AAW-bestek van de stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water 
en Wegenbouw (RAW) en in het BU-segment het STABU-bestek van de stichting STABU ( 
Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw). In het kader van dit onderzoek zal niet dieper ingegaan 
worden op de inhoud van bestekken omdat niet de informatieuitwisseling zelf wordt onderzocht. 

l In figuur 2 is aangegeven wat de plaatsing is van het bestek tussen de verschillende bouwdo
cumenten in de bouwpraktijk. Deze bouwdocumenten bestaan uit zowel gegevens over het te bouwen 
object als over het bouwproces. De informatie in de kwadranten 1 en 2 is projectgebonden. Voor het 
uitwisselen van informatie tussen de bouwpartners staan daarom deze kwadranten centraal en 
daarmee ook voor de toepassing van EDI en/of PDI. 

bouwdocumenten gemeenschappelijk niet-gemeenschappelijk 
zijn: 

- bestek/besteks- - besteksbegroting 
tekeningen (opdrachtgever) 

projectgebonden - aanbieding - materieelplan 
- globaal tijdschema - ontwerptekeningen 
- gedetailleerd 

werkplan 
1 2 

4 3 
- algemene informatie - prijs- en norm-
- Standaard AAW- bestand (aannemer) 

niet-projectgebonden Bepalingen - onderzoekmodellen 
- U.A.V. (opdrachtgever) 

- standaard besteks-
teksten 

Figuur 2 : Indeling van documenten (Zijlstra,1987 en Koetsveld,1992) 

De fasen In het bouwproces 

Bij de totstandkoming van een bouwwerk zijn ongeacht de vorm van project-organisatie een aantal 
fasen te onderscheiden. Na iedere fase vindt een evaluatie plaats om te kijken of de resultaten van 
die fase overeenkomen met de doelstellingen. Ze volgen elkaar, eventueel overlappend, in tijd op en 
bij iedere fase zijn een aantal specifieke werkzaamheden aan de orde. Het totaal aan deze fasen, het 
bouwproces, is als het ware een aaneen-schakeling van dienstverlenende acties. Om het bouwproces 
rationeel en beheerst te kunnen laten verlopen moet er een goede afstemming tussen de 
bouwpartners en de verschillende fasen tot stand worden gebracht hetgeen een gestructureerde infor
matieuitwisseling vereist. Het traditionele bouwproces is afgebeeld in figuur 3 en verloopt in 
hoofdlijnen op de hieronder geschetste manier. Het betreft hier een globale beschrijving en waar 
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wenselijk zal In dit rapport dieper worden Ingegaan op een bepaalde fase uit het bouwproces. 

Figuur 3: 

alternatieve 
benaming 

fasen in het alternatieve 
bouwproces benaming 

initiatief ------il initiatief 1-- initiatief 

_r=:=7 -- programma 
~ vane,sen 

plan -----<I ontwerp 1-- tune/toneel 
ontwerp 

•·· .. ·· ~ -- technische 
~ uitwerking 

aanbesteding --E]-- aanbesteding 

.~ - : 
wtvoertng 

~ -;- wtvoermg 

De fasen in het bouwproces (Zijlstra, 1987) 

ontwerp 

In de initiatieffase gaat het voornamelijk om een bewustwordingsproces. De behoefte aan een bepaald 
bouwobject wordt vertaald naar uitgangspunten en doelstellingen. Er vindt o.a. een 
haalbaarheidsonderzoek plaats naar locatie, planning en kosten-baten. In de programmafase worden 
de behoeften omgezet In concrete eisen en wensen waarbij een aantal grootheden worden vastgelegd 
zoals het aantal werkplekken In een utiliteitsgebouw of het aantal rijstroken van een snelweg. Tevens 
worden terreinen aangekocht en instanties om goedkeuring van het project gevraagd. Met het 
programma van eisen kan de ontwerpfase in gang worden gezet. Het programma van eisen wordt 
vertaald naar lay-out en vormgevingsschetsen waarmee het definitieve ontwerp wordt vastgelegd. Er 
zijn dan geen mogelijkheden meer om nog wijzigingen aan te brengen in het ontwerp. Als het 
definitieve ontwerp voorhanden Is volgt de uitwerkingsfase. Vanuit het definitieve ontwerp wordt 
bepaald welke activiteiten tijdens de uitvoering verricht moeten worden, welke bouwstoffen gebruikt 
moeten worden en aan welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen. Daartoe wordt in het traditionele 
bouwproces de informatie aangevuld en geordend in het bestek. Vervolgens wordt in de 
prijsvormingsfase het bestek plus bestek~begroting gebruikt voor het proces van aanbesteding en 
aanneming. Met het bestek kan de uitvoeringsfase in gang worden gezet. De aannemer maakt aan 
de hand van het bestek een gedetailleerd werkplan, selecteert eventuele onderaannemers en 
toeleveranciers. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, gecontroleerd op voortgang en kwaliteit 
en afgesloten met de oplevering van het werk. In de afwikkelingsfase vindt de definitieve afrekening 
plaats op basis van het bestek. Ook vindt er een evaluatie plaats over de tijdsplanning, kwaliteit en 
kosten en eventuele gebreken worden hersteld. De hieruit verkregen informatie kan eventueel dienen 
voor volgende projecten. 



Kijkje achter de schermen ... 
Computer Aided Design, gekoppeld aan Computer Aided 

Engineering, Computer Aided Calculation, Computer Aided Planning en 

Computer Aided Manufacturing .... het lijkt of we zonder hulp van 

de computer niet meer kunnen bouwen. Gelukkig zijn vakmanschap, 

kennis, ervaring, inzicht, ondernemingsgeest, creativiteit, inventiviteit, 

collegialiteit en inzet nog steeds de hoekstenen van ons succes. 

En de computer ... ? Die geeft ons gewoon meer mogelijkheden. 

Om al in de ontwerpfase te zien wat elke potloodstreep voor 

gevolgen heeft in het gehele bouwproces. En om alternatieven 

razendsnel voorhanden te hebben. Maar ook om kopers en 

gebruikers met minder technische kennis het eindresultaat 

3D te laten beoordelen. Daardoor wordt de efficiency 

NBM-AMSTELLAND -
UTILITEITSBOUW A -

van ieder project geoptimaliseerd. Wij bij 

NBM-Amstelland zijn trots op onze 

computers of liever gezegd ... wij zijn 

trots dat we er zoveel mee kunnen 

doen, want de computer 

blijft mensenwerk! 

NBM-AMSTELLAND -
WONINGBOUW A -
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Het technologiebeleid en de bouwwereld 
(Ir. D. Spekkink, EGM onderzoek EN, A<Mesraad Technologiebeleid Bouwnijverfleid (ARTB)) 

Inleiding 
Het onderwerp van de voordracht zal het technologiebeleid in de bouw zijn, zoals de ARTB daarvoor 
ingrediënten tracht aan te dragen. Speciale aandacht zal er zijn voor de rol die bouwinformatlca speelt 
in dat technologiebeleid. 

Eerst zal iets worden verteld over de doelstelling, samenstelling en werkwijze van de ARTB. Daarna 
zal een tipje van de sluier worden opgelicht omtrent de zogenaamde "ARTB Bouwvisie 2010·, die de 
Adviesraad op dit moment ontwikkelt. Tenslotte komen de bouwinformatlca en de verdere plannen 
van de ARTB op dat gebied aan de orde. 

De ARTB 
De bouwmarkt is onderhevig aan structurele veranderingen. De markt stelt steeds hogere eisen aan 
kwaliteit en weegt investeringen in bouwprodukten meer en meer af tegen investeringen in andere 
bedrijfsmiddelen en/of consumptiegoederen. Ook de Europese eenwording brengt bepaalde verande
ringen in de marktverhoudingen met zich mee. Daardoor zal niet alleen de overheid een andere 
positie innemen, ook zullen de concurrentieverhoudingen zich wijzigen en de regelgeving op het 
terrein van de gebouwde omgeving zal worden aangepast. Bovendien worden van de zijde van de 
bouw substantiële bijdragen verwacht in het oplossen van onder meer de milieu- en ruimteproblema
tiek en de verbetering van de kwaliteit van de arbeid. 
Kortom: de bouwnijverheid moet steeds vaker en sneller inspelen op sociale, economische en techno
logische veranderingen. Dat vraagt een gezamenlijke Inspanning van alle belanghebbenden in de 
bedrijfstak. Eén van de Instrumenten daarbij is een gezamenlijk technologiebeleid. Dit beleid moet 
vooral zijn gebaseerd op een visie op ontwikkelingen in de bouwmarkt op middellange en lange 
termijn. 

De Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB) stelt zich tot doel om - in samenwerking met 
alle organisaties binnen de bouw- en installatiebranche en de relevante overheid - een dergelijke visie 
te ontwikkelen. 
De ARTB is in augustus 1990 door Coördinerend Bouwminister Alders van het Ministerie VROM 
geïnstalleerd en bestaat uit vertegenwoordigers van: 

de Ministeries van VROM, V&W en EZ, mede namens O&W en Defensie; 
de branche-organisaties in de bouw en installatietechniek: AVBB, BNA, NVTB, ONRI, UNETO 
enVNI; 
de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV. 

Doel van een gezamenlijk technologiebeleid voor de bouw is: 
het scheppen van randvoorwaarden voor ondernemingen om technologische vernieuwingen 
door te voeren; 
het verbeteren van de positie van zowel de ondernemingen als de werknemers; 
het verbeteren van de positie van de bedrijfstak bouw als geheel. 

De ARTB richt zich vooral op het ontwikkelen van visies op actuele, branche-overschrijdende thema's, 
die voor de bedrijfstak bouw van strategisch belang zijn in het kader van technologiebeleid. 
Voorbeelden van die thema's zijn: 

integrale kwaliteitszorg in het bouwproces; 
bouwinformatica; 
logistiek; 
mechanisatie en produktie-automatisering; 
verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouw; 
bouwen en milieu; 
ruimteproblematiek; 

De ARTB wil bevorderen dat zijn ontwikkelde visies voor deze thema's gaan functioneren als een 
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leidraad voor onderzoek en technologie-ontwikkeling in de bouw. De Adviesraad onderhoudt daarom 
nauwe contacten met de bouwgerelateerde Ministeries, de Collectief Onderzoek Programmerende 
Instellingen, de bouwfaculteiten van de TU's en de Grote Technische Instituten zoals TNO-Bouw. 

Naast de ARTB zelf functioneert een 'denktank' die het werk van de Adviesraad inhoudelijk 
voorbereidt. De 'denktank' bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (prof. dr. ir. G. Scherpbler), een 
secretaris (ir. D. Spekkink) en een 'pool' van deskundigen, die afhankelijk van het onderwerp en op 
ad hoc basis kunnen worden geraadpleegd. 

De ARTS Bouwvisie 2010 
Geheel in lijn met zijn doelstelling en taakstelling, is de ARTB bezig visies te ontwikkelen over hoe de 
(Nederlandse) bouw er pakweg in het jaar 2010 zou kunnen of moeten uitzien in een internationale 
context. Daartoe heeft de Raad onder meer brainstormsessies georganiseerd met mensen uit de 
achterbannen van de lidorganisaties. De resultaten zullen waarschijnlijk in juni verschijnen in de vorm 
van de "ARTB Bouwvisie 2010". Uit die visie zal de ARTB - In samenspraak met de lidorganisatles -
speerpunten voor beleid en (technologisch) onderzoek afleiden. De Raad zal zich met andere 
woorden afvragen: "Wat moeten we nu In gang zetten om een gewenste situatie In 2010 te bereiken 
of juist een ongewenste situatie tegen te gaan?" Vervolgens zal de ARTB de boer opgaan bij het 
bedrijfsleven, de onderzoeksinstituten en de universiteiten, om te bevorderen dat zij de ARTB
speerpunten overnemen. 

De ARTB Bouwvisie 2010 zal een vrij breed georiënteerd stuk worden. In het navolgende passeren 
enige thema's en visies de revue, die er zeker in zullen worden verwerkt. Voor een belangrijk deel 
komen deze thema's en visies rechtstreeks uit de brainstormsessies met vertegenwoordigers uit de 
achterbannen van de lldorganisaties. 

Er zijn drie krachten waarop de technologie moet inspelen: 
1. veranderingen in de markt; 

consument gericht bouwen; 
projectongebonden produktontwikkeling; 
éénhoofdlge aansprakelijkheid; 
internationalisering; 

2. maatschappelijke veranderingen; 
arbeidsomstandigheden; 
milieutechnologie; 
materiaaltechnologie (recyclen) ; 

3. toepassen van technieken die In andere processen al zijn of worden ontwikkeld; 
communicatie; 
CAD-CAM; 
lijmtechnieken. 

Algemeen wordt een voortgaande industrialisatie van het bouwproces verwacht: de 
verplaatsing van arbeid van de bouwplaats naar de fabriek. De bouwplaats wordt steeds meer 
een assemblageplaats van geprefabriceerde componenten. Dat zullen projectongebonden 
ontwikkelde produkten zijn met een hoge toegevoegde waarde. 
In alle sectoren en branches van de bouw heeft men het over de veranderende markt: van 
een aanbiedersmarkt naar een markt waarin de 'consument' het steeds meer voor het zeggen 
krijgt. De eindgebruiker van een gebouw zal steeds meer waar voor zijn geld (kunnen) eisen. 
Hij zal invloed willen uitoefenen op zijn eigen woon- en werkomgeving. Met andere woorden: 
'de markt' vraagt om Individuele gebouwen. 
Het groeiende individualisme in de maatschappij lijkt in principe niet te stroken met 
Industrialisatie. Maar industrialisatie wil niet zeggen eenvormigheid. Het gaat erom systemen 
te ontwikkelen waarmee met gestandaardiseerde componenten Individuele bouwwerken 
kunnen worden gerealiseerd. Daarbij spelen andere procesvormen zoals flexibele produktie
organlsatle een rol. Projectongebonden ontwikkelde produkten In series van één gaan 
daardoor tot de mogelijkheden behoren. Dit Is mede van belang omdat in toenemende mate 
zal worden gebouwd op bestaande locaties, die zeer specifieke, locatiegebonden oplossingen 
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vragen. 
Een kansrijke strategie Is in dit verband ook optionele standaardisatie. Dat houdt in: werken 
met gestandaardiseerde componenten die zodanig van vorm en grootte zijn, dat daarmee 
volstrekt Individuele gebouwen zijn samen te stellen. Dat kan alleen als er goede afspraken 
worden gemaakt over functies van bouwdelen, maatvoering en toleranties. Zaken als Open 
Bouwen ('ontvlechting' van functies, scheiding van drager en inbouw) en modulaire 
coördinatie zullen daarom veel aandacht moeten krijgen. 
Al deze zaken impliceren dat de bedrijfstak langzamerhand gaat verschuiven van een 
overwegend capaclteltsaanbledende bedrijfstak naar een produktaanbledende bedrijfstak. 
Tussen nu en 2010 zal een voorwaartse Integratie plaatsvinden, waarbij met name wordt 
gedacht aan structurele samenwerkingsvormen tussen ontwerpende en uitvoerende partners. 
Dat kan gebeuren doordat uitvoerende bouwbedrijven ontwerpende disciplines In de eigen 
gelederen Integreren, maar ook door het vormen van vaste netwerken van bedrijven die 
regelmatig samenwerken. Deze ontwikkelingen staan sterk onder Invloed van opdrachtgevers 
die een totaal eindprodukt vragen met bijbehorende garanties. Die opdrachtgevers worden 
bestellers van eindprÓdukten uit catalogi. Daarbij worden architecten- en Ingenieursbureaus 
ingeschakeld als inkoopbegeleiders met specifieke technische expertise. 
Kleine en middelgrote bedrijven (zowel architecten- en adviesbureaus als uitvoerende 
bouwbedrijven) zullen steeds verder specialiseren en differentiëren. Zij zullen zich niet meer 
kunnen permitteren zich te (blijven) profileren als alleskunners. 
Het eigenlijke werk op de bouwplaats zal veelal worden gedaan door gespecialiseerde 
onderaannemers en In toenemende mate ook door toeleveranciers die hun eigen produkten 
in het werk aanbrengen. Het coördineren van alle specialismen In een project wordt een apart 
specialisme, dat vooral terecht zal komen bij de grote bedrijven. Grote (aannemings)bedrijven 
zullen steeds meer deskundigheid verwerven die noodzakelijk Is voor de beheersing van het 
totale bouwproces, Inclusief het ontwerp. Het gaat daarbij niet alleen om coördineren, maar 
vooral ook om het Integreren van allerhande aspecten in een conceptuele fase (ontwerpfase). 
Om op dit niveau te kunnen meedraaien moeten de bedrijven zich meer ontwikkelen In de 
richting van know-how centra dan in de richting van leveranciers van uitvoeringscapaciteit. 
De grootste uitdaging is in dit verband het Integreren van 'design tor purpose' en 'design tor 
manufacturing'. De architecten- ingenieursbureaus zijn sterk in 'design tor purpose' omdat 
ze dichter bij de opdrachtgever staan. De aannemers zijn sterk in 'design tor manufacturlng' 
zij staan dichter bij het uitvoeringsproces. Wie de opdracht realiseert is voor de 
opdrachtgever van minder belang, hij is met name geïnteresseerd In het conceptueel 
integreren en de besparingen die daaruit voortvloeien. De partners in het bouwproces staan 
voor de taak om dat - in welke samenwerkingsvorm dan ook - te realiseren. 

De hier geschetste ontwikkelingen maken slechts voor een klein gedeelte deel uit van de ARTB 
Bouwvisie 2010. Zaken als Duurzame Technologische Ontwikkeling en de wijze waarop de bouw met 
technologische ontwikkelingen zou kunnen bijdragen aan de oplossing van belangrijke 
maatschappelijke knelpunten (ruimteproblematiek, transport en vervoer, milieu, 
arbeidsomstandigheden) zijn hier bijvoorbeeld helemaal niet aan de orde gekomen. We hebben ons 
hier, zij het globaal, geconcentreerd op het Interne functioneren van de bedrijfstak bouw. Juist daarbij 
kan de informatietechnologie een cruciale rol spelen. Wie meer wil weten over de ARTB Bouwvisle 
2010, raden we aan de ARTB-publikatles in de loop van dit jaar te volgen. 

Technologiebeleid en bouwinformatlca 

De ARTB is van mening dat de Informatietechnologie van steeds groter strategisch belang 
wordt. De mogelijkheden van deze technologie zullen zeer bepalend zijn voor de meer 'harde' 
technologische innovaties in de bedrijfstak. De Adviesraad ziet de informatietechnologie als 
een kritische succesfactor en/of katalysator van bedrijfstak-eigen proces- en 
produktinnovaties, zoals die in de Bouwvisie 201 O aan de orde komen. Om enkele 
voorbeelden te noemen: 

integraal ontwerpen (integratie van design tor purpose en design tor constructlon) 
is alleen mogelijk met behulp van Informatica. De Informatietechnologie maakt de 
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koppeling tussen ontwerpen en produceren mogelijk; 
Informatietechnologie, gericht op communicatie, maakt het mogelijk om met een 
aantal zeer gespecialiseerde bedrijven samen te werken. Co-makershlp wordt 
mogelijk door de Informatietechnologie; 
flexibele produktle-organlsatle, een belangrijk middel om de markt op efficiënte wijze 
op maat te bedienen, Is ondenkbaar zonder Informatietechnologie; 

\ 

- bij toenemende Industrialisatie en prefabrlcage van bouwdelen, zullen steeds hogere 
eisen worden gesteld aan de bouwvoorbereiding. Daarvoor zullen beslissings
ondersteunende Informatie-systemen nodig zijn; 

Wanneer er niet snel sterke stimulansen komen, zal het nog wel 5 tot 1 O jaar vergen voordat 
in de bouw echt over Informatisering zal worden gesproken. De structuur van de bedrijfstak 
is een grote belemmering. Anderzijds kan de ontwikkeling van de bouwinformatlca werken 
als katalysator werken bij het tot stand brengen van noodzakelijke veranderingen In de 
organisatie van het bouwproces. 
Tendens Is dat Informatisering steeds meer om het communicatie-aspect draalt. 
Programmatuur is er voldoende voorhanden. Nu moeten systemen nog met elkaar kunnen 
communiceren, zodat In principe één geïntegreerd Informatie-systeem ontstaat. Informatie die 
gebruik wordt en tot stand komt In de ontwerpfase kan dan worden 'meegenomen' naar de 
fasen van uitwerken, werkvoorberelden, uitvoeren en uiteindelijk te benutten bij het gebruik. 
Er zal in dat proces een grote behoefte bestaan aan management/coördinatie van (geauto
matiseerde) Informatiestromen. De 'partij' die in staat is om de Informatiestromen te 
beheersen en te managen, beschikt over een enorme machtbasls. 
Opdrachtgevers en potentiële eindgebruikers willen In toenemende mate direct kunnen zien 
wat ze kopen. Marktpartijen die met technologieën als virtual reality, multi-media en dergelijke 
de opdrachtgevergebrulker Inzicht kunnen verschaffen In wat hij krijgt, staan sterk. 
Binnen architectenbureaus, Ingenieursbureaus, bouw- en Installatiebedrijven zullen veelal 
hooggespecialiseerde mensen nodig zijn om met de nieuwe, geautomatiseerde hulpmiddelen 
te werken. Het vermogen om die hooggespecialiseerde mensen te kunnen managen zal 
bepalend worden. In het onderwijs zal veel aandacht moeten worden besteed aan zowel het 
opleiden van bedoelde specialisten als aan het managen van die specialisten. Het is zeer 
belangrijk dat die managementkwaliteiten juist op de TU's worden ontwikkeld, omdat het 
management van straks feeling moet kunnen houden met al de specialismen. 

Wat mag In 1993 van de ARTB worden verwacht? 
Er zijn veel Initiatieven op het gebied van de bouwlnformatlca; veel bedrijven en organisaties zijn bezig 
systemen te ontwikkelen. In toenemende mate zijn die systemen ook gericht op het tot stand brengen 
van (geautomatiseerde) communicatie tussen verschillende applicaties van verschillende disciplines. 

l Er is echter geen duidelijke marktleider, een partij of organisatie die een potentiële standaard voor 
informatietechnologie kan zetten, waaraan de hele bouwwereld zich conformeert. De Inspanningen 
zijn daardoor zeer versnipperd, waardoor het totale effect, de totale effectiviteit van alle op zich best 
waardevolle inspanningen nog gering is. 

De Initiatiefgroep Bouwlnformatica (IGBI), die wordt gevormd door de branche-organisaties is de 
bouw, heeft dat enkele jaren geleden ook al geconstateerd. Pogingen van IGBI om - min of meer top
down - een Informatietechnische infrastructuur voor de hele bouw te ontwikkelen, zijn echter gestrand. 
Het bedrijfsleven in brede zin zag meer In een bottom-up ontwikkeling. De redenering Is daarbij als 
volgt: 

laat bedrijven en branches maar systemen en applicaties ontwikkelen die voor hen direct van 
belang zijn; 
op een gegeven moment zullen die bedrijven en branches tegen hun eigen systeemgrenzen 
aanlopen; om ontwikkelingen verder te brengen zullen ze samenwerking moeten zoeken met 
andere bedrijven en/of branches; 
naar behoefte kunnen bedrijfs- en/of branche-overschrijdende afspraken worden gemaakt op 
het gebied van de bouwinformatica. Op die manier ontstaat, bottom-up gestuurd, In de loop 
van de tijd vanzelf een informatietechnische infrastructuur voor de hele bouw. 

Door deze ontwikkelingen Is de ambitie en taakstelling van IGBI veranderd van 'sterk sturend' naar 
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'elkaar informerend'. IGBI vormt nu een platform, waar bedrijven en organisaties elkaar kunnen 
informeren over elkaars initiatieven en projecten op het gebied van de bouwinformatica. In de hoop 
dat daaruit samenwerkingsverbanden zullen groeien. 

Ondertussen blijkt, dat het 'als vanzelf ontstaan van een Informatie-technische infrastructuur voor de 
bouw' door het koppelen van bottom-up Initiatieven niet erg soepel verloopt. De noodzaak van 
koppeling en samenwerking wordt wel breed Ingezien, maar partijen zijn het oneens over welke 
afsprakensystemen, welke benaderingen daarbij bepalend moeten zijn. Er zijn diverse, elkaar 
beconcurrerende systemen en benaderingen. De verschillen tussen die systemen en benaderingen 
houden vaak verband met verschillen in de specifieke belangen van de betrokken organisaties. 
Intussen kijkt een groot deel van de bouwwereld vanaf de zijlijn toe en wacht af welk systeem 
uiteindelijk boven komt drijven. Zeer terecht merkt prof. Wagter in een interview in CA Techniek op, 
dat er sprake is van een nationale patstelling. 

Een conclusie die de ARTB uit dit alles trekt is, dat een zuivere bottom-up ontwikkeling van een 
informatietechnische infrastructuur evenmin succesvol kan zijn als een zuivere top-0own ontwikkeling. 
Er moet worden gezocht naar een afgewogen mix tussen beide benaderingen. Op zich onderschrijft 
de ARTB het belang van het stimuleren en ondersteunen van bottom-up initiatieven, juist omdat die 
initiatieven vaak een directe relatie hebben met het economische belang van de betrokken bedrijven 
en organisaties. Maar een al te grote fixatie op dat directe economische belang frustreert 
samenwerking en koppeling. Dat Is bijzonder slecht voor het Imago en de concurrentiepositie van de 
bedrijfstak bouw. De ARTB constateert grote behoefte aan een richtinggevend advies, bij het 
bedrijfsleven, bij de maatschappelijke organisaties in de bouw en niet in de laatste plaats ook bij de 
subsidiërende overheid. Het ministerie EZ wil graag weten welke ontwikkelingsrlchting(en) potentie 
heeft (hebben), om daaruit criteria te kunnen afleiden voor het al of niet honoreren van subsidie
aanvragen op het gebied van de bouwinforrnatica. Bedrijven en organisaties kunnen bovendien 
verdere initiatieven afstemmen op zo'n advies. 

Van de ARTB mag een dergelijk richtinggevend advies worden verwacht, juist waar de Adviesraad de 
ontwikkeling van de Informatietechnologie van doorslaggevende betekenis acht voor meer 'harde' 
proces- en produktinnovaties. 
De Adviesraad wil In het najaar met een onderbouwd advies komen en is zich daartoe breed aan het 
oriënteren. De ARTB maakt daarbij dankbaar gebruik van de platformfunctie van IGBI. 
We hopen met het beoogde richtinggevende advies een wezenlijke bijdrage te leveren aan het 
doorbreken van de "nationale patstelling". In het belang van de concurrentiepositie van de Nederland
se bouw is dat noodzakelijk, theoretisch Is het ook mogelijk, maar ik vrees dat de praktijk 
weerbarstiger zal blijken dan de theorie. 

Over de spreker 

De heer Spekkink heeft Bouwkunde gestudeerd in Delft, was na de studie 
enige jaren werkzaam op een architectenbureau, totdat hij in 1984 als 
onderzoeker In dienst trad van de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek 
Bouwnijverheid (SAOB) In Ede. 
In 1987 verhuisde hij naar EGM architecten in Dordrecht, waar hij hoofd 
werd van de afdeling onderzoek. Per 1 januari 1991 Is die afdeling 
verzelfstandigd, zodat Spekkink thans directeur is van EGM onderzoek BV. 
Dat bureau verricht voornamelijk contractresearch op het gebied van de 
'bouwvoorbereidlngskunde' in opdracht van onder meer de Stichting 
Bouwresearch, enkele ministeries, de BNA en de ONRI. Eén van van de 
opdrachten betreft het voeren van het technisch secretariaat van de Adviesraad Technologiebeleid 
Bouwnijverheid: de ARTB. 
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Het Is bekend hoe snel de ontwikkelingen in de toegepaste informatica zijn ver1open. Die 
ontwikkelingen zijn nog steeds gaande. Door het stadium waarin één en ander zich bevindt is het 
inmiddels echter mogelijk geworden enige afstand te nemen van het proces dat zich voltrekt. Zo 
kunnen we de trends herkennen en is het soms zelfs mogelijk voorspellingen te doen. Aangezien met 
name de bouwwereld niet voorop loopt in de integrale toepassing van Informatica kunnen bovendien 
lessen getrokken worden uit aanpalende gebieden. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van een 
stimulerende achterstand. 

~ 
Wanneer de trends in de toegepaste informatica in beeld gebracht worden, worden steeds de drie 
haast klassieke stadia aangegeven; de fase van de eilandautomatisering; de fase van de koppeling 
tussen de systemen en tot slot de fase van de integratie. De Integratie tussen de deelsystemen, soms 
geheel nieuw vormgegeven, leek de vervulling van alle dromen. In het bedrijfsleven is men er 
inmiddels achter gekomen dat wanneer men integrale systemen ontwerpt op basis van verouderde 
organisatiestructuren in een grote valkuil gestapt wordt. De middelen blijken het doel immers zo 
principieel te beïnvloeden dat bedrijfsprocessen geheel opnieuw gedefinieerd moeten worden. Met 
name in de verzekerings- en bancaire wereld worden nu onder de noemer 'business process redisgn' 
complete primaire bedrijfsprocessen geheel opnieuw ontworpen en vormgegeven, waarbij de meest 
geavanceerde technologische hulpmiddelen de uitkomst bepalen. 

Op zich is dit verschijnsel aangeduid met die prachtige naam een beetje oude wijn in nieuwe zakken. 
Het geeft echter wel aan dat men planmatig met het verschijnsel wil omgaan en dat men accepteert 
dat het roer principieel om moet. 

l 
De structuur van de Neder1andse bouwwereld staat een dergelijke aanpak in de weg. De vaak 
genoemde segmentering en de daarmee gerelateerde afrekenstructuur voorkomt zelfs dat men het 
stadium van eilandautomatisering ontstijgt. 

Het moet mogelijk zijn randvoorwaarden te formuleren waaraan voldaan moet worden om ook in de 
bouwwereld een dergelijk proces op gang te krijgen. Bestaande studies die het noodzakelijk 
veranderingsproces in de bouw tot onderwerp hebben nemen vrijwel nooit de technologische 
(informatie-technische) invalshoek, maar veel meer de financieel economische. Het ontbreken van een 
basis voor onder1ing vertrouwen wordt in vrijwel alle studies als een knelpunt genoemd. Er is sprake 
van een patstelling en de hamvraag is hoe die doorbroken kan worden. Veel behoeften bestaat aan 
een onafhankelijk opgezette structuur die recht doet aan de verschillende partijen. Hier komt direct 
een groot probleem bij die aanpak naar boven aangezien aan onderzoek meewerkende instanties 
vrijwel nooit bereid zijn mee te werken aan hun eigen liquidatie. Voorstellen tot beschrijven, ordenen, 
analyseren, vereenvoudigen, verbeteren en versnellen van het bestaande bouwproces moeten 
gemaakt worden op een wijze die recht doet aan de blijkbaar alles bepalende cultuur. Of dat kan is 
de vraag aangezien die cultuur steeds in de weg gestaan heeft bij de implementatie van processen 
die gericht waren op integratie. Verder dient een duidelijke oproep gericht te worden aan de 
praktijkwereld. Veel voorstellen en studies uit ver1eden gingen mank aan een academische simplificatie 
van de werkelijkheid. Dat kan die academische wereld overigens niet echt verweten worden maar Is 
vooral veroorzaakt door het gebrek aan betrokkenheid van uit de bouwpraktijk. 

Waarom zouden we de Neder1andse bouwwereld in zijn geheel niet eens als één groot bouwbedrijf 
kunnen zien. De kracht waarmee ontwikkelingen gestimuleerd kunnen worden heeft immers ook iets 
met volume en economische macht te maken. Bestaan daar in Japan niet enkele voorbeelden van? 

De uiteindelijke vorm waarin de Nederlandse bouwwereld gegoten zou moeten worden zou wel eens 
dicht bij de structuur van een grote Japanse bouwonderneming kunnen liggen. 

Dat hoeft natuurlijk niet bij voorbaat waar te zijn. 
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Het is echter wel Interessant na te gaan In hoeverre parallellen getrokken en lessen geleerd kunnen 
worden. Gesproken In termen van lndustrlêle evolutie leven we dan ook In een spannende en 
Interessante tijd. Het zou wel eens er op of er onder kunnen zijn! 

Over de spreker 

Harry Wagter Is deeltijd hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
faculteit der Bouwkunde. Daar heeft hij In 1975 ook zijn Ingenieursdiploma 
gehaald nadat hij eerst de HTS te 's-Hertogenbosch had door1open. Na eerst 
enige tijd als constructeur-systeemanalist gewerkt te hebben bij het Heidemlj 
Adviesbureau werd hij projectcoördinator bij CIAD, de Vereniging voor 
Computertoepassingen In de Ingenieurspraktijk. Met name een aantal studies 
op het gebied van tekensystemen en CAD-systemen In hun algemeenheid 
leverden hem veel kennis van dit soort zaken op. 
Vervolgens werkte hij enkele jaren bij een Ingenieurs- adviesbureau dat zich toegelegd had op het 
maken van computerondersteunende systemen op basis van ver doorgevoerde computergraphics. 
Na een korte onderbreking als senior consultant bij KMPG-Klijnveld Bosboom Hegener in Utrecht 
kwam hij als prlncipal consultant te werken bij BSO/AT Eindhoven. Hier voerde hij vele op algemene 
industriële omgevingen gerichte projecten ult. Meestal waren dit projecten gericht op het Invoeren van 
nieuwe technieken, de organisatorische consequenties hiervan en het opzetten van de bijbehorende 
informatiestructuren. 
In februari 1991 werd hij directeur van BSO/Advies Utrecht, waar hij thans als partner functioneert. 
De benoeming tot deeltijd hoogleraar Computer Aided Design vond plaats In 1985. Hij vervult verder 
een aantal algemene taken zoals het bestuurslidmaatschap van de stichting 'CAAD Futures', lid van 
de adviesgroep Technologiebeleid Ministerie VROM (tot 1988), lid van de adviescommissie CAE-NLO 
Eindhoven (tot 1989), is coördinator van onder andere CIB W78 (integrated computer aided design); 
bestuurslid van CAAD Futures en de Stichting Callbre, lid van expertgroep TIS en lid van de Raad van 
Advies van de Stichting EXIN. 
Hij maakt deel uit van de redactieraad van het Handboek Industriële Automatisering. Verder Is hij 
regelmatig betrokken bij internationale gebeurtenissen en staan meerdere publikaties op zijn naam. 
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Veel wordt er beweerd wanneer het gaat over het al dan niet goed gaan met de automatisering in de 
bouw. 
De een schetst een beeld van vooruitgang en onbegrensde mogelijkheden. 
De ander laat het hoofd hangen en wijst op de absoluut inefficiënte wijze waarop partijen elkaar het 
leven zuur maken en de fragmentarische en korte termijn wijze waarop geavanceerde hulpmiddelen 
worden aangeschaft en ingezet. 
Het is niet eenvoudig om dergelijke beweringen te staven of aan te vallen. In de eerste plaats, omdat 
het niet eenvoudig is om gegevens te vinden over 'de bouw'. In de tweede plaats is het niet 
eenvoudig omdat vrijwel geen enkel bedrijf in de bouw gegevens bijhoudt over automatiserings
inspanningen en de resultaten daarvan. 
Diverse belangrijke automatiseringsinitiatieven binnen deze sector leidden in de afgelopen jaren tot 
resultaat of werden definitief ter zijde gelegd. Voor zover alweer bijna vergeten verdienen ze nog 
enige aandacht voordat ze voorgoed verdwijnen en daarmee misschien noodzakelijk moeten worden 
herhaald. 

In de afgelopen twee decennia heeft automatisering zich een vaste plaats verworven in onze 
samenleving. Niet alleen als bedrijfstak maar ook als wetenschapstak, de informatica. Een belangrijke 
ontwikkeling, zowel aan de kant van de 'automatiseringsindustrie' als aan de kant van de 
'automatiseringswetenschap' , is hierbij geweest de verschuiving van een solitaire en welhaast 
geïsoleerde positie naar een geïntegreerde positie. In het begin van de zeventiger jaren bekleedde 
de automatiseringsdeskundige een dominante plaats bij de initiëring en sturing van 
automatiseringsprojekten. Als belangrijkste reden hiervoor gold dat er niet alleen in de bouw, maar 
ook in de andere nijverheidstakken, niemand, behalve de automatiseringsspecialisten , over enige 
kennis van automatisering beschikte. De automatiseringsspecialist echter was niet deskundig op het 
toepassingsgebied. Begin tachtiger jaren kwam hierin verandering. Het duurde weliswaar tot het 
midden van de tachtiger jaren voordat beroepsopleidingen en technische universiteiten 'producten' 
afleverden die een aardig woordje mee konden spreken over automatisering en die vanuit een 
beroepsmatige vakkennis en bedrijfsbelang mede richting gingen geven aan automatisering. Ook bij 
de bouwsector kan men waarnemen dat in tweede helft van de tachtiger jaren er een duidelijke groei 
was van de automatiseringsinitiatieven die voortkwamen uit de bedrijven zelf. Er kwam een 
bouwkundige automatisering op gang, voor de bouw en door de bouw. 

'De Bouw' 
Wanneer over 'de bouw' in algemene zin wordt geproken dan bedoelen we de grote verzameling van 
economische activiteiten waaraan overheid , opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, aannemers en 
toeleveringsbedrijven deelnemen. De gegevens over de economische activiteiten van de 
bouwsector , volgens deze brede opvatting , zijn niet eenvoudig voor handen. Aannemerij, 
toeleveringsindustrie en adviesorganisaties zijn sterk verschillende vormen van economische 
bedrijvigheid. Wanneer we spreken van 'de bouw' dan doelen we op al die bedrijven die gerelateerd 
kunnen worden aan het finale eindprodukt 'het bouwwerk'. Volgens deze brede opvatting is 'de 
bouw' een sterk gedifferentieerde economische sector. Uitspraken over de 
automatiseringsaktiviteiten binnen deze sector, zullen we in eerste instantie alleen kunnen doen 
volgens een rubricering naar bedrijfsklassen van deze sector. Als belangrijkste bedrijfsklasse is er de 
bouwnijverheid . Tot de bouwnijverheid behoren de produktiebedrijven die op de bouwplaats hun 
werk uitoefenen, dat wil zeggen de aannemings- en onderaannemingsbedrijven . Deze bedrijven 
worden nader onderverdeeld naar b & u - eng w & w bouwbedrijven. De bouwtoeleveringsbedrijven 
worden tot de industrie gerekend en de adviesorganisaties, zoals architektenbureau's, 
ingenieursbureau's en organisatie adviesbureau's delen we in bij de klasse van dienstverlenende 
bedrijven. 
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De belangengroepen . 
De belangen van al de bouwkundige automatiseringsinspanningen zijn niet onder één noemer samen 
te vatten. Bij de productie van bouwwerken kunnen immers verschillende partijen met verschillende 
belangen worden onderscheiden. Naar belangen kunnen we 'de bouw' indelen in drie groepen : 
a. de overheid 
b . de consumenten 
c. de producenten 
Indien we 'naast' de bouwsector kijken, zien we als vierde belanghebbende natuurlijk de 
automatiseringsindustrie. Door de grote mate van differentiatie en de lage graad van produktie
rationalisatie vormde de bouwsector in het geheel geen aantrekkelijk afzetgebied voor deze nieuwe 
industrietak. De automatiseringsdeskundigen ondernamen in ieder geval geen geen aktie. Ze 
cirkelden als in een geo-stationaire baan rondom de automatiseringsinitiatieven van de bouwsector 
zelf en wachtten op het moment dat er voldoende omzet te behalen zou zijn. Vergeleken met andere 
branches is dat punt overigens nog steeds niet bereikt. De gemiddelde automatiseerder zal nog 
steeds zijn auto niet starten wanneer bij door een aan de bouw gerelateerd bedrijf wordt gebeld. 

De integrale benadering. 
Hoewel de overheid een duidelijk belang kon worden toebedeeld in de integrale 
automatiseringsbenadering, kwamen de initiatieven toch uiteindelijk voort uit de sfeer van particuliere 
adviseurs. In eerste instantie was de rol van de overheid beperkt tot het leveren van bijdragen aan 
studiecommissies . Deze bijdragen waren in de vorm van subsidies en van kennisinbreng. Het duurde 
tot medio de tachtiger jaren voordat de overheid vond dat ze zelf een meer stimulerende rol moest 
spelen en ze deed dat aan de hand van het IOP-BOUW. Voordat dit programma van start ging waren er 
enkele initiatieven die vermeldingswaard zijn en waarbij de overheid zijdelings was betrokken. 
De oprichting van de Vereniging CIAO eind zestiger jaren markeert het begin van gezamelijke 
inspanningen rond computertoepassingen in de (civiele) bouw . Bedrijven gingen 
computerprogramma's en ervaringen uitwisselen. Ondernemingen die in principe elkaars 
concurrenten waren werkten gezamenlijk aan veel verschillende initiatieven op het terrein van 
computertoepassingen in de ingenieurspraktijk . Een van die initiatieven was het ondersteunen van 
het programmapakket Genesys (General Engineering System). Genesys was een van de eerste 
"apparatuuronafhankelijke" programmasystemen voor de bouw. De Stichting Genesys Nederland 
trachtte een ontwikkeling te stimuleren van een reeks geïntegreerde softwarepakken voor 
bouwkundige ontwerp- en 'engineering' taken. Genesys werd al snel door de computertechniek 
ingehaald. Dank zij het feit dat alle initiatieven door samenwerkingsverbanden werden gesteund, kon 
gewerkt worden aan een opvolger van Genesys. Deze opvolger kreeg de naam Nemesys 
(Netherlands Modular Engineering System). De beleidmakers en subsidieverstrekkers begrepen 
absoluut niet wat de essentie van het voorstel inhield, vele explicaties ten spijt. Toen bovendien TNO 
de Geminix lanceerde, een 16-bits microcomputer, was de verwarring op de ministeries compleet. 
Nemesys strandde geheel in 1975 en ging als een gemiste kans de geschiedenis in. Hiermee kwam 
de centrale en integrale benadering voor bouwautomatisering voorlopig tot een einde. 
Uiteindelijk heeft deze geschiedenis zich in vele variaties herhaald. Vele goedbedoelende 
initiatieven, velen die getuigend door elkaar heen draven en een overheid die niet begrijpend en 
bezuinigend in verwarring is . 

l Classificering . 
... Een apart fenomeen van de integrale benadering vormen de initiatieven tot uniforme classificeringen . 

Een belangrijk aspect want men kan natuurlijk niet met elkaar spreken wanneer verschillende talen 
worden gebruikt. Er leken welhaast godsdienstoorlogen te woeden tussen de verschillende 
aanhangers , cq . voorvechters van eenmaal gevestigde classificatiesystemen. Als belangrijkste 
systemen bestonden en bestaan er de..!:!!L§!b als bouwobject gerichte classificering en de êTABU als 
werksoort gerichte classificering. Daarnaast wordt de laatste jaren door aannemers incidenteel gewerkt 
met een procesgerichte classificering volgens een indeling naar hoofdbouwprocessen, 
deelbouwprocessen enz. Het lijkt er langzamerhand op dat alle drie de classificatiesystemen voor een 
evenredig deel het gelijk aan hun kant hebben en er wordt dan ook naarstig gezocht naar middelen 
om deze drie systemen goed met elkaar te laten communiceren. 
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IOP Bouw. 
Het Innovatiegerichte Onderzoek Programma voor de Bouw was het belangrijkste overheidsinitiatief in 
de tachtiger jaren voor het stimuleren van automatiseringsprojekten. Economische Zaken was de 
belangrijkste geldschieter. Universiteiten, onderzoeksinstellingen en particuliere bedrijfsleven 
werden gestimuleerd gezamelijke ontwikkelingsprojekten te doen, waaraan IOP voor tenminste de 
helft zou bijdragen. Zonder in details te treden mogen we nu toch wel stellen (er mag inmiddels over 
gepraat worden) , dat de resultaten van het IOP-Bouw, gelet op de bestede financiële middelen, voor 
veel mensen uit de bouwsector teleurstellend zijn geweest. Als een van de weinige tastbare 
resultaten wordt verwezen naar het zgn . Bouw Informatie Model (BIM). De vraag is echter wat de 
doelstellingen zijn geweest. Is het mogelijk de resultaten van IOP Bouw te beoordelen door deze te 
toetsen aan de doelstellingen? De doelstellingen waren tweeërlei. Aan de ene kant bestond als doel 
dat bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen moesten leren samenwerken op het gebied 
van informatica-ontwikkelingsprojekten. Aan de andere kant moest er in Nederland zo iets gaan 
komen als een informatie-technische-infrastructuur voor de bouw. Een andere vraag is of de 
initiatiefnemers voldoende toegerust waren, cq. zich hadden voorzien van voldoende adviseurs, 
teneinde de resultaten van de talloze deelprojekten te honoreren volgens een stelregel van no cure. 
no pay. De kwaliteit van personele bezetting van de diverse regerende IOP Bouw commissies stond 
en staat boven elke twijfel verheven , maar regeren volgens decreet van deze twee redelijke vage 
doelstellingen, dat was uiteindelijk toch een kwestie van er het beste van proberen te maken. 'Inch by 
inch' en 'day by day' . Wie was er in staat in zeer korte tijd, dat wil zeggen in enkele maanden, een 
onderzoeksstrategie en -struktuur te ontwikkelen volgens welke een informatie-technische
infrastruktuur voor de bouw gestalte moest krijgen? Vele onderzoeksteams schaarden zich onder de 
paraplu van het IOP jargon teneinde voldoende middelen te verkrijgen voor bouw-informatica 
onderzoeksprojekten. Tijdens voortgang van de projekten echter zagen de IOP bestuurders bij de 
verschillende onderzoeksteams vele deelbelangen behartigd en stokpaardjes bereden Eerlijkheid 
gebiedt om de resultaten van het IOP-Bouw te houden tegen het licht van de betrekkelijk 
'gemakkelijke' opstelling van de geldschieters, van het ontbreken van tijd voor het ontwikkelen van 
een gedegen onderzoeksmanagement en van de geringe bereidheid tot collectieve ontwikkelingen 
bij de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Toch zou ik het resultaat niet als een mislukking willen 
classificeren. De exercitie heeft het denken van velen beinvloed en principieel veranderd . Het huidig 
denken in produktmodellen kan als een van die resultaten genoemd worden . 

Het belang van de consumenten. 
Het belang van de consument, in dit verband opdrachtgevers en gebouwgebruikers, is kort en bondig 
gelegen in 'meer waar voor zijn / haar geld'. 
Deze consumenten zijn in hoofdzaak beleggers, overheden, particuliere eigenaren en huurders. 
De kwaliteitsaspecten van het bouwen genieten de laatste jaren veel belangstelling bij consumenten . 
Er wordt veel over gezegd en geschreven en gezien de breedte van dit onderwerp, beperk ik me tot 
het noemen van de aspecten produktkwaliteit en proceskwaliteit. Een bouwwerk, in termen van finaal 
produkt, zal niet eenvoudig kwalitatief te standaardiseren z11n . Het regelen van kwaliteitscertifering 
voor een aantal herkenbare onderdelen van het bouwwerk lijkt wel een reëel streven. In feite is op het 
gebied van de apparaten- en installatiebouw hiervoor al het een en ander geregeld. Gelet op de 
complexiteit van het bouwproces waarmee opdrachtgevers te maken hebben, ligt het voor de hand 
dat deze partij naar mogelijkheden zoekt om garanties te krijgen ten aanzien van de wijze waarop dit 
proces door de andere partijen wordt afgewikkeld. Automatiseringsgereedschappen kunnen een - zij 
het bescheiden - rol spelen bij het vastleggen van procedures. Automatiseringsgereedschappen 

)

vereisen immers een formele organisatie van het produktieproces om voldoende rendabel te kunnen 
worden ingezet. De producenten zullen aan de hand van deze middelen niet alleen in staat zijn, maar 
ook min of meer genoopt zijn hun rol in het bouwproces te formaliseren in termen van herkenbare 
gestandaardiseerde procedures. 

Het belang van de producenten. 
De producenten die deel uitmaken van de bouwsector, zoals de architekten en ingenieursbureau's, 
de aannemingsbedrijven en bouwtoeleveringsbedrijven, beschouwen zich, van nature, niet vanuit 
een macro-economische optiek, maar in de eerste plaats vanuit de optiek van het eigen particuliere 
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initiatief Dit is per definitie kleinschalig en projectmatig. In deze sector wordt vrijwel uitsluitend 
geproduceerd voor een binnenlandse markt en de internationale betekenis ervan is gering. Er wordt 
weliswaar het een en ander geëxporteerd, maar nauwelijks in termen van finaal eindprodukt, dat wil 
zeggen bouwwerken, echter eerder als halfprodukten: bouwmaterialen. Voor de gehele sector levert 
dit geen positief resultaat voor de nationale betalingsbalans. Er is dus geen stimulans aanwezig voor 
de bouw zich in het kader van een internationale konkurrentiepositie een gemeenschappelijk doel te 
formuleren en dit bijvoorbeeld door een ingrijpende rationalisering van deze sector te verwezenlijken. 
In termen van vraag en aanbod gesproken kan goed herkend worden dat die vraag er dan ook niet is. 
Dat is natuurlijk merkwaardig aangezien velen, zie het betoog hiervoor, wel een antwoord wilden 
geven . 

Algemene automatiseringsaspecten voor de producenten. 
Alvorens nader in te gaan op de automatiseringsaspecten per onderscheiden groep van producenten 
geef ik enkele algemene beschouwingen over automatisering die voor alle particuliere 
ondernemingen min of meer geldig zijn. De aspecten die hierna beschreven worden, zijn ingedeeld 
naar globale doelstellingen van automatisering en naar voorwaarden voor automatisering. 

De doelstellingen. 
Adviseurs , aannemers en toeleveringsbedrijven profileren zich in een aantal opzichten verschillend 
naar hun doelgroepen, cq. hun marktsegmenten. Als gemeenschappelijke noemer voor 
automatiseringinitiatieven bij die bedrijven noemen we het continue streven naar 
rendementsverbetering . Er is sprake van een verbetering van het rendement, cq van de 
concurrentiepositie indien: 
a. Er goedkoper wordt geproduceerd; 

dat wil zeggen dat het produkt bij gelijkblijvende kwaliteit en levertijd voor lagere kostprijs is 
geproduceerd. Dit zou men moeten kunnen waarnemen aan de hand van: 

- hogere bedrijfswinsten; 
- lagere stichtingskosten. 

b . Er sprake is van een relatief hogere kwaliteit. Dat wil zeggen dat het produkt bij gelijkblijvende 
kostprijs en levertijd is geproduceerd met een hogere kwaliteit . 

c. Er sprake is van een snellere leveringstijd (bouwtijd); Dat wil zeggen dat het produkt bij 
gelijkblijvende kwaliteit en kostprijs sneller is geproduceerd. 

Laten we ook eens stil staan bij de zakelijke realiteit een markante producerende partij: de 
architektenbureau's . Deze spelen, meestal als een van de eerste deelnemers in het bouwproces op 
uitnodiging van de opdrachtgever, een belangrijke rol bij de verdere afwikkeling van de produktie van 
het bouwwerk. De inkomsten van architektenbureau's komen vrijwel altijd tot stand aan de hand van 
algemeen gehanteerde honorariumregelingen. Door het hanteren van deze regelingen zijn de 
inkomsten van deze 'ontwerpende adviseur' afhankelijk van de kostprijs van het produkt: het 
bouwwerk . Dit betekent bijvoorbeeld, dat indien een architekt het initiatief zou nemen tot het 
ontwikkelen van een bouwsysteem wat zou resulteren tot een relatief lagere kostprijs voor een 
incidenteel projekt, dat dan het extra denkwerk, volgens de geldende honorarium principes, zou 
leiden tot lagere inkomsten voor de architekt. Hiermee lijkt deze adviseur van nature eerder de 
belangen te delen met de overige producenten, dan het belang te vertegenwoordigen van de 
opdrachtgever. Honorariumregelingen bestaan er niet alleen voor de architekten, maar ook voor 
enkele andere groepen adviseurs die deelnemen aan het bouwproces. We moeten ons serieus 
afvragen of bestaande honorariumregelingen, welke in een aantal opzichten typisch Nederlands zijn, 
remmend werken op gewenste innovaties in de b & u bouw. Naast de drie genoemde doelstellingen 
voor automatisering duiden we nog op het belang van automatiseringsgereedschappen als 
'organisatie-breekijzers' en als middelen voor imagoverbetering. 

'Breekijzers' 
In een belangrijk deel van de bedrijven spelen de automatiseringsbestedingen een belangrijke rol bij 
het stroomlijnen van de bedrijfsorganisatie. Hardware en software lijken in de handen van 
systeemanalisten adequate breekijzers te zijn voor het openbreken van vastgewortelde 
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bedrijfsculturen om vervolgens een reeds lang gewenste rationalisering te bewerkstelligen. Dergelijke 
operaties leiden natuurlijk niet altijd tot succes. maar de breekijzer funktie die men toekende aan de 
automatisering heeft zeker een rol van betekenis gespeeld in bedrijven en in diverse 
overlegcommissies van ondernemers in de bouw. De winst van dergelijke aktiviteiten was meestal niet 
te kwantificeren. Het rendement van dergelijke bestedingen bestond uit eerder een gevoel van 
welbehagen over de verbeterde kwaliteit van de bedrijfsorganisatie. In dergelijke 
automatiseringsprojekten kan men alleen een verhoogde arbeidssatisfactie van de individuele 
werknemers als resultaat noemen. Daarbij wordt het werk met de automatiseringshulpmiddelen niet 
sneller of beter geklaard dan voorheen. maar wel plezieriger. Dit is een niet mis te verstaan element in 
een situatie waarin er sprake is van schaarste op de arbeidsmarkt. 

Imago. 
De grote schommelingen in de omzetten van bouwbedrijven, architekten en raadgevende 
ingenieursbureau's waren aanleiding tot initiatieven die niet zozeer tot doel hadden de sector meer te 
stroomlijnen of meer produktief te maken, maar die eerder tot doel hadden om nieuwe posities te 
veroveren. Voor dit doel was het nodig een nieuw imago uit te stralen. De aannemers zochten 
mogelijkheden om met geïntegreerde ontwerp- en bouwkosten software een aandeel van de 
architekten markt te verwerven. De architekten daarintegen zochten met behulp van allerhande vrij 
verkrijgbare engineeringssoftware mogelijkheden om hun dienstverlening uit te breiden teneinde de 
reeds lang gekoesterde wens te vervullen om weer op te treden als generiek bouwheer. Een nieuwe 
ronde met nieuwe kansen, zo beschouwde men vaak enigszins ongenuanceerd de betekenis van 
automatiseringshulpmiddelen. In termen van een hollandse fietsersmetafoor klonk het als : wie gaat er 
nu voorop en wie op de bagagedrager? In veel gevallen had computer-uitvoer, zoals fraai geprinte 
stukslijsten, werk- begrotingen. geplotte netwerkplanningen en (perspectief-) tekeningen uitsluitend 
betekenis als belangrijke beeldelementen ter ondersteuning van het nieuwe bedrijfsimago. Er zijn 
genoeg gevallen bekend, waarbij de producenten achteraf, in wandelgangen, gaarne toegaven dat 
dergelijke outputs tegen aanzienlijke meerprijzen moesten worden vervaardigd dan het alom 
vertrouwde handwerk. Deze nieuwe produktiemiddelen moesten echter aan de potentiële 
opdrachtgevers duidelijk maken. dat de nieuwe architekt dan wel de nieuwe aannemer nu was 
opgestaan. 

Leergeld . 
Het merendeel van de automatiseringsinvesteringen gedurende de tachtiger jaren in de bouwsector 
kan echter worden geplaatst onder de noemer van 'leergeld'. Er was met name in de eerste helft van 
de tachtiger jaren vrijwel geen kennis beschikbaar bij gebruikers en leveranciers van hardware en 
software over de mogelijkheden en onmogelijkheden van automatisering in de bouw. Men verwees 
vaak naar ervaringen welke in andere nijverheidstakken waren opgedaan of naar ervaringen die in het 
buitenland in de bouw waren opgedaan, maar deze ervaringen bleken toch niet altijd te gelden voor 
de situatie in de nederlandse bouwsector met haar eigen typische ondernemersculturen. 

De voorwaarden. 
Vier belangrijke voorwaarden kunnen worden genoemd voor bedrijven die het gebruik van 
automatiseringshulpmiddelen overwegen. 
Deze zijn: 
1. de omzet is voldoende groot. 

Een redelijke werkplek voor computer gesteund tekenen vergt al gauw een investering van 
ca. dfl. 80.000,- . De economische levensduur is kort; de leverancier verklaart hardware en 
software al gauw voor verouderd en dat betekent dat deze na een paar jaar stopt met het 
leveren van technische support. 

2 . het aantal (hoog) gekwalificeerde medewerkers is voldoende groot. 
Een goede stelregel is dat meer ingewikkelde machines, meer persoonlijke vaardigheid en 
creativiteit vereisen om de mogelijkheden ervan ten volle te benutten. Het is een 
misverstand om te denken dat het gebruik van computers de werktaken automatisch 
makkelij<er maakt. 

3 . de bedrijfskontinuïteit is voldoende gewaarborgd. 
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4. er bestaan duidelijke reproductieve elementen in de produktieprocessen van het bedrijf 
Dit produktie-kenmerk is wellicht het belangrijkste van de vier. Het tekenen bijvoorbeeld 
beslaat vaak nog niet de helft van de totale arbeidstijd van een tekenaar. Hoewel je in theorie 
het werk van de tekenaar kan opdelen in komponenten , blijkt deze opdeling in de praktijk 
zeer moeizaam te realiseren. Er bestaat ook tekenwerk dat bijzonder geschikt is om te 
produceren met behulp van computers . Dergelijk tekenwerk vind je in de eerste plaats bij 
bedrijven die zeer veel reproduktief tekenwerk produceren, zoals installatietechnische 
bureau's en toeleveringsbedrijven . 

Nadat in het voorgaande de belangrijkste motieven en voorwaarden zijn genoemd voor bedrijven om 
zich te 'automatiseren', zullen we per groep producenten in de bouwsector de realiteit van de 
tachtiger en begin negentiger jaren eens nader beschouwen. 

De adviseurs. 
De totale omzet van de zakelijke dienstverleners in de bouwsector bedroeg in 1985 ongeveer 9.3 
miljard gulden. De architektenbureau's namen daar zo'n 1 O procent van voor hun rekening. De omzet 
van de architektenbureau's was in 1989 enigszins groter dan in 1985. Het aantal werkzame personen 
bij architekten bureau's is in 1989 ongeveer gelijk aan het aantal van 1985. Het aantal bureau's echter 
is in 1989 aanzienlijk kleiner dan in 1985. Uit de economische basis-telling over 1985 van het CBS 
inzake bouwkundige ontwerp- en ingenieursbureau's blijkt een gemiddelde omzet van ca dfl. 
100.000,- per werknemer van het architekten bureau. Voor de bouwkundige ingenieursbureau's ligt 
de gemiddelde omzet per werknemer enkele procenten hoger, maar voor gespecialiseerde 
adviesbureau's zoals bijvoorbeeld voor werktuigbouw, apparatenbouw en procestechniek bedraagt 
deze het dubbele, dat wil zeggen gemiddeld ca. dfl. 200.000,- per werknemer. 
Het is zonder meer duidelijk dat er slechts een betrekkelijk kleine groep architectenbureau's bestaat, 

waar alle vier de basisvoorwaarden voor het invoeren van automatiseringshulpmiddelen aanwezig zijn . 
In feite komen alleen die bureau's in aanmerking met een jaaromzet van tenminste drie miljoen. 
Tekstverwerking en technisch rekenwerk vereist in principe lage investeringen, maar computer 
gesteund tekenwerk kost al gauw een kleine dfl. 80.000,- per werkplek, terwijl voor een minimale 
beginconfiguratie van computergesteund tekenen tenminste aan twee à drie werkplekken moet 
worden gedacht. Hoewel er niet meer dan een paar handen vol grote adviesbedrijven zoals 
architekten en ingenieursbureau's zijn in de Nederlandse bouwsector, kwam een groot deel van de 
automatiseringsinitiatieven voort uit deze bedrijfsklasse. Als belangrijkste redenen kunnen we 
hiervoor noemen de plaats die deze bedrijven bekleden in het bouwproces en de aard van hun 

J 
werknemers . Architekten en ingenieursbureau's hebben als eerste in het bouwproces te maken met 
het benoemen en ordenen van de gegevens van het bouwwerk. Er gaat hen, behalve de 
opdrachtgever, niemand vooraf en vanuit die positie is het aantrekkelijk om dan maar direkt aan de 
navolgende participanten voor te schrijven hun gegevensverwerking over te nemen. Daarbij komt dat 
het in de aard van iedere architekt of andere adviseur is gelegen altijd over zowat alles na te denken. 
Misschien dat voor automatiseringsinitiatieven van ontwerpers uiteindelijk een intrinsieke schoonheid 
van het proces als 'leitmotiv' bestond. Belangrijke automatiseringsinitiatieven van de adviseurs , al dan 
niet gesteund door overheid of onderzoeksinstellingen, komen voort uit samenwerkingsverbanden 
als de SAR, STABU, UGCB, VCA, 3RM en 'OPEN BOUWEN'. 

De aannemingsbedrijven 
De aannemers en onderaannemers in de bouw vormen een bijzonder gemelleerd gezelschap. Er 
bestaan turn-key bouwers , die zowat alles onder eigen beheer bouwen, b & u bouwers, g w & w 
bouwers en binnen de deelsectoren gespecialiseerde bouwers . Onderaannemers bestaan er ook in 
grote verscheidenheid van personele omvang en geleverd werk. Ongeveer 65 % van de omzet wordt 
uitbesteed in onderaanneming en toelevering. Al deze bedrijven, een aantal van ruim 18.000, worden 
aangeduid als bouwnijverheid. Zij leverden in 1985 een gezamelijke omzet van circa 44 miljard gulden. 
Er bestaan binnen de bouwnijverheid verschillende bedrijfsverenigingen, maar die hebben geen van 
alle eigen initiatieven ontplooid ten aanzien van de automatiseringsaktiviteiten van deze sector. Het 
meest progressief is in deze richting is Progressbouw nog geweest maar die initiatieven hebben geen 
meetbaar effect opgeleverd. We moeten daarbij niet vergeten dat aannemersbedrijven in de bouw 
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projektgerichte produktiebetirijven 1ijn en dat projekt- ongebonden onderzoek daarbij een vriJwel 
onbekend fenomeen is . De produktiviteits-ontwikkelingen in de tachtiger jaren vertonen voor deze 
groep van bedrijven zeer grote schommelingen. In de eerste helft van de tachtig8r jaren is er evenwel 
een tendens van afnemende produktiviteit. 1 n de tweede helft van de tachtiger jaren tendeert de 
produktiviteit weer toe te nemen. Op dit moment houdt iedereen zijn hart weer vast. De grote 
schommelingen in omzet en produktiviteitsontwikkeling zullen de belanghebbenden in deze 
bedrijven weinig hebben geïnspireerd tot gemeenschappelijke akties. In het algemeen kwamen de 
meeste automatiseringsaktiviteiten voort uit individuele bedrijfsinitiatieven die men zag als 
leergeldbestedingen , als breekijzers om de bedrijfsorganisatie te hervormen of als pogingen het 
imago te veranderen. 

De toeleveringsbedrijven. 
De omzetschommelingen bij de toeleveringsbedrijven zijn relatief klein in vergelijk met die van de 
aannemingsbedrijven. In de eerste helft van de tachtiger jaren was er sprake van een daling van de 
omzetten bij deze bedrijfsklasse, maar vanaf 1984 tot op heden vertonen deze een min of meer 
continue stijgende lijn. Dit geldt eveneens voor de produktiviteitsontwikkelingen, die in feite gelijke 
tred houden met de ontwikkelingen in de andere takken van industrie. Bij enkele zeer specifieke 
ondernemingen is een hoge mate van mechanisering ingevoerd. 

Wat betekent dit nu allemaal. 

1 
Door een relatief afnemende vraag naar bouwprodukten in de eerste helft van de negentiger jaren, 
bestaat er geen stimulans tot verdergaande produktiviteitsontwikkeling, automatisering, van de 
bouwsector. Een stagnerende vraag naar bouwprodukten kan leiden tot een algemene futloosheid 
bij de ondernemers in de bouw en tot het ontstaan van een klimaat waarin niet wordt geïnvesteerd in 
nieuwe technologische ontwikkelingen. Maar het kan net zo goed leiden tot een aggressieve 
houding van de ondernemers: een opleving van de strijd om het voortbestaan in deze nijverheidstak. 
Het echte effect is moeilijk te voorspellen. Gezien het hierboven geschetste karakter van de 
ondernemingen wordt verwacht dat een afwachtende houding het effect zal zijn. De ondernemingen 
met initiatief hebben dat initiatief immers allang genomen. 
De export van de bouwsector heeft macro-economisch vrijwel geen betekenis , maar dat neemt niet 
weg dat in de toekomst (na 1992) hierin veranderingen plaats zullen vinden. Hoewel Europa ook in 
zakelijk opzicht een spel zonder grenzen beoogt te worden, is het nog maar de vraag in hoeverre de 
aktiviteiten van onze nationale bouwsector, welke toch in het algemeen een regionaal karakter 
vertonen, binnen de ruime grenzen van Europa verder zullen worden ontwikkeld . Gelet op de zeer 
kleine groep grote bouwondernemingen in ons land en gelet op de marginale aktiviteiten van 
Nederlandse architekten en ingenieurs in het huidige Europa moet de bouwsector in Nederland 
eerder beducht zijn voor penetratie van buitenlandse ondernemingen op de Nederlandse markt. Zo 
lijken bijvoorbeeld de relatief omvangrijke research- en ontwikkelingsaktiviteiten van de grote Japanse 
bouwondernemingen niet uitsluitend tot doel te hebben om hun marktposities in eigen land te 
consolideren. Via de Japanse aannemer, die in eigen land onderhand ook uitgebouwd is, zou het 
'integrale gebouwmodel' wel eens kunnen oprukken. 

Integratie werd vanaf het begin van de tachtiger jaren vrijwel door alle belanghebbenden als heilig 
goed beschouwd. Integratie van belangrijke onderdelen van de werkvoorbereiding, zoals rekenwerk 
en tekenwerk, is nog alleen op beperkte schaal voor specifieke 'engineerings-taken' mogelijk 
gebleken. De visie op de geïntegreerde databases ondersteunen we voorlopig alleen nog vanuit 
een wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar niet vanuit een overtuigd zijn van een praktisch nut of 
zelfs van een praktische haalbaarheid. Als grote moeilijkheden noteren we in eerste instantie de 
complexiteit van de beheersvraagstukken van een dergelijke database en de kluwe van de gegevens
technische vraagstukken, waarbij we het aantal gewenste gegevensrelaties tot een combinatorische 
explosie zien groeien. Een database, waarin alles aan alles is gerelateerd en waarmee op 
parametrische wijze een totaal gebouw in onderdelen is beschreven, inclusief hoeveelheden, 
kwaliteiten en prijzen, alsmede de daarmee samenhangende produktieprocessen, lijkt me vooralsnog 
een utopisch toekomstbeeld en het is de vraag of de partners in het bouwproces met elkaar willen 



aoo-n met informalifJtschie 

1 
samenwerken om tot een dergelijk geïntegreerd gegevensbestand te komen. Binnen de omgeving 
van industriéle produktiebedrijven zijn er echter wel voorbeelden te vinden van dergelijke 
geïntegreerde gegevensbestanden. 

1 
Wanneer we het totale veld overzien kan vast gesteld worden dat er dus geen grote stimulansen 
bestaan om automatisering van het primaire proces in de bouw tot stand te brengen. Het moet 
voorstanders van automatisering in deze sector tot het besef brengen dat zij altip voor een 
kleinschalige markt met lage tarieven zal werken. Stimulansen om het anders te doen zijn immers niet 
aanwezig. Ook de visie het anders te doen ontbreekt. 
Het maken en presenteren van plannen die dit verschijnsel ontkennen is naief. De plannenmakers zijn 
echter zeer vasthoudend. De groep blijft qua omvang en samenstelling al jaren ongeveer hetzelfde. 
Men zou zich onderhand kunnen afvragen wat hen beweegt. Ook wanneer we op dit moment kijken 
naar ontwikkelingen rond lgbi en Nobi zien we weer dat grootschalige antwoorden gezocht worden op 
vragen die de branche niet bezig houden. Het draagvlak is er gewoon niet. Akties zouden zich wellicht 

1 
veel meer moeten richten op verkrijging van dat draagvlak. Men dient te werken aan en mentaliteits- en 
structuurverandering van behoorlijke omvang. De afspraken moeten anders , de geldstromen moeten 
anders opdat bovenbedoelde initiatieven gestimuleerd worden en men dient meer voor 
projectonafhankelijk onderzoek te reserveren. 
Voordat dit geregeld zal zijn zijn we enkele decennia verder vrees ik. 

Harry Wagter. 
18 - 10- 1992. 
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Bouwen een doorlooptlJdverkortlng 
(lr J. Maat, HBG Information Technology Services) 

Inleiding. 

kJ.Maal 

Bouwen aan door1ooptijdverkorting Is dat belangrijk in de bouw? De tijd die nodig is om een 
bouwprojekt te realiseren van Idee tot werkelijkheid wordt eerder langer dan korter. Wetgeving 
over ruimtelijke ordening, milieu, samen met Inspraakprocedures, financiering, etc. vergen steeds 
meer tijd in de voorbereidingsfase van een bouwwerk. We hoeven daarbij slechts te denken aan 
projekten als de Betuwelijn of het IJ-oeverprojekt om een Idee te krijgen hoe complex de 
besluitvorming voor de realisering van projekten is geworden. Het gevolg hiervan is dat wanneer 
een besluit tot realisatie dan eenmaal is genomen, de vraag naar verkorting van de daadwerkelijke 
bouwtijd steeds belangrijker wordt. Deze bouwtijd Is een sluitpost geworden In het totale 
bouwproces. Velen van u zullen dit uit eigen ervaring weten als zij ooit een huls hebben laten 
bouwen. Na de initiatief- en voorbereidingsfase wil de gebruiker het bouwwerk zo snel mogelijk In 
gebruik nemen. 
Bij het streven naar door1ooptijdverkortlng concentreert men zich nu voornamelijk op de laatste 
fase van het bouwproces, de uitvoering, waarbij factoren als financiering en beperkingen van de 
vaste kosten de voornaamste rol spelen. 
De meeste tijdwinst Is echter te behalen wanneer het totale proces wordt heroverwogen en een 
intergrale aanpak wordt ontwikkeld. Natuur1ijk zouden wetten en procedures etc. verkort kunnen 
worden. Dit laten we echter aan de bevoegde instanties over, we zullen ons hier beperken tot 
aanzetten voor een intergrale vernieuwende aanpak van het werkelijke bouwproces van ontwerp 
tot realisatie. 

Het bouwproces 

Een van de hoofdkenmerken van het bouwproces is dat het produkt uniek Is. Weliswaar worden 
steeds meer industriële processen ook zo ingericht dat de produkten uniek kunnen zijn, maar daar 
ligt dan toch meestal een seriematige produktle aan ten grondslag. Een ander kenmerk is dat het 
produkt lokatiegebonden is, d.w.z. het proces wordt langs het produkt geleld en niet andersom 
zoals in andere industrieën. Tenslotte Is eveneens een belangrijk kenmerk dat altijd vele partners 
aan het bouwproces deelnemen zoals daar zijn: architecten, de Ingenieurs, de consultanten, de 
overheid, de onderaannemers en de toeleveranciers. Dit maakt dat een goede communicatie van 
het grootste belang is. 
In figuur 1 worden de belangrijkste fasen in het bouwproces schematisch weergegeven. De 
projektinformatie loopt daarbij van links naar rechts terwijl in iedere fase een terukoppeling 
plaatsvindt naar de vorige fasen. Voor de realisatie van een proces is een goed projektplan 
essentieel, maar door de vele partners in het proces is het uitermate moeilijk te realiseren. 
Bovendien wordt omdat het produkt uniek Is het proces vaak voor ieder produkt als het ware 
opnieuw ontworpen, hetgeen uiteraard leidt tot de nodige Inefficiëntie. 

De autoindustrie. 

Laten we de totstandkoming van een bouwwerk eens nader bekijken en dit vergelijken met de 
totstandkoming van een industrieel produkt. Een opdrachtgever heeft een Idee voor een 
bouwwerk. Hij kent globaal zijn behoeften en heeft een bepaalde prijs In zijn hoofd. Om het idee 
te vertalen heeft hij behoefte aan een vertaler, een architect. Hij kiest deze om hem moverende 
redenen en als het klikt ontwerpt de architect het bouwwerk. Als het onderwerp gereed is wordt 
een Ingenieursbureau ingeschakeld om de noodzakelijke technische berekeningen te maken. Blijkt 
de berekening te leiden tot esthetisch onaanvaarbare vormen, dan vindt terugkoppeling plaats en 
wordt het onderwerp aangepast. Als het ontwerp gereed Is wordt dit in een bestek en tekeningen 
vastgelegd waarna een of meerdere bouwbedrijven worden uitgenodigd om een prijs aan te 
bieden voor de realisatie van het bouwwerk, vaak via openbare aanbesteding. De calculatie 
afdeling van het bouwbedrijf berekent een prijs gebaseerd op in het bedrijf bekende normen. Als 
het werk daarna wordt gegund, wordt pas het bedrijfsbureau Ingeschakeld voor de voorbereiding 
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RGUUR1: BOUWPROCES 

van de daadwerkelijke realisatie van het bouwwerk (het produkt). Op dat moment zijn de 
detailtekeningen meestal nog niet beschikbaar en moet met het nodige improvisatietalent een 
uitvoeringsplan worden opgezet. 
Ik vergelijk dit proces altijd graag met dat van de moderne (Japanse) autoindustrie. In het boek 
"The Machine that change the Wor1d" wordt op boeiende wijze de ontwikkeling van de 
autoindustrie beschreven waarbij het succes van de Japanse autoindustrie wordt geanalyseerd. 
De ondertitel van het boek is: "The story of Laan Production". 1 

In het boek wordt de geschiedenis van de ontwikkeling van de autoindustrie verdeeld in drie 
episoden. De episode van "Craftmanship", die van "Mass Production" en die van "Laan 
Production". De eerste episode spreekt voor zichzelf, ze dateert uit de beginfase van de 
autoindustrie. De tweede is ooit gestart door Henry Ford en is jarenlang de basis geweest voor 
onze autoindustrie. De derde, die van "Laan Production· is nieuw, het is de moderne wijze 
waarop Japan zijn autoindustrie heeft Ingericht. 

Bij het "Mass Production· concept speelde het aantal gelijke auto's een grote rol. Het 
produktieproces was zo ingericht dat alle onderdelen voor een bepaald type auto aan dat type 
gebonden waren en ook zelf werden geproduceerd of massaal werden ingekocht. Het aantal 
opties was nihil. Omsteltijden om een ander type te maken waren groot zodat het aantal typen 
beperkt moest blijven. Bij het concept van "Laan Production· wordt de autofabriek uitgekleed tot 
dat we wat minimaal nodig is om de auto te assembleren, onderdelen worden betrokken van 
toeleveranciers en co-makers en Just In Time (JIT) geleverd. Dit maakt het mogelijk om 
omsteltijden tot een minimum te beperken en een grote variatie in auto's toe te staan. 

Terug naar de bouw. 

Waarom vertel ik dit? Omdat ik parallellen zie tussen de moderne autoindustrie en de bouw. Bij 
de moderne produktie van auto's staat het produktieproces centraal. Een auto wordt net als een 

The Machine That Changed The World; James P. Womack, Daniel T. Jones 

and Daniel Roos; Harper PeretYlial. 
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bouwerk ontworpen door een architect, het "styling department", de ingenieur maakt de 
technische berekingen , het "disign department•, en het bouwbedrijf, het "production department· 
richt het produktieproces in. Om nu te komen tot een auto, met de laagste prijs, de hoogste 
kwaliteit en de kortste levertijd, werken deze drie afdelingen tegelijk ·concurrent· aan het ontwerp 
van de auto. De architect, het "styling department• mag geen streep op papier of op het 
beeldscherm zetten zonder goedkeuring van de ingenieur, het "design department" en het 
bouwbedrijf, het "production department·. Hierbij staat het laatste centraal. 
We kennen allemaal de geweldige investeringen die de opzet van een nieuwe produktlelijn voor 
auto's met zich meebrengt. 
Daar zijn vaak vele honderden miljoenen mee gemoeid, een kleine verandering in het ontwerp kan 
vaak tot grote besparingen leiden. 
Hoe anders is het in de bouw. De architect ontwerpt, de ingenieur rekent en het bouwbedrijf moet 
maar zien hoe hij het produkt realiseert. Ik stel het hier wat zwart-wit, maar in grote lijnen is dit 
nog steeds de stand van de techniek in de bouw, met als gevolg een vaak te hoge prijs, een 
gebrek aan kwaliteit en een te lange doorlooptijd. 

Kan het anders? 
Ja, en ik denk dat het anders moet. 

Een eerste vereiste Is kennis van het bouwproces. In de 80-er jaren is veel onderzoek gedaan 
naar het bouwproces, we hebben het IOP (Innovatief Onderzoek Programma) gehad hetgeen in 
de bouw heeft geleid tot het BIM (Bouw Informatie Model). 
Ook internationaal zijn er verschillende onderzoeken verricht, maar geen van deze onderzoeken 
heeft geleid tot een wezenlijke verbetering van het bouwproces. De onderzoeken waren te gene
riek. Natuurlijk is er ook in de auto-industrie een overall view op het produktieproces. Maar met 
het produktieproces zoals Toyota dat heeft ingericht is het onmogelijk om een Mercedes te maken 
en andersom. Nieuwe opvattingen in de bouw erkennen dit maar vooralsnog gebeurt er weinig. 
Wel vindt meer en meer de opvatting gehoor dat het produktieproces centraal moet staan. Een 
goede analyse van het bouwproces is daarbij noodzakelijk. Dit werd nog onlangs als belangrijkste 
conclusie van ENBRI (European Network of Building Research lnstitutes) symposium in 
Luxemburg onderkend. We hoeven daarbij niet meteen het hele bouwproces te analyseren. We 
kunnen ook met onderdelen beginnen zoals funderingen en daken. Belangrijk is dat we het idee 
van generieke processen verlaten en aanvaarden dat er verschillende processen zijn om tot een 
produkt als een woning of een kantoorgebouw te komen. 

HBG 

Hoe spelen we daar bij de HBG op in ? 

Natuurlijk wordt bij ieder bouwprojekt het bouwproces zorgvuldig in kaart gebracht en zo optimaal 
mogelijk Ingericht, gebruikmakend van de in het bedrijf aanwezige kennis. Dat daarbij van 
moderne hulpmiddelen als tekensystemen, planningssystemen en wat dies meer zij gebruik wordt 
gemaakt spreekt vanzelf. leder projekt heeft echter zijn eigen problemen, waardoor altijd weer 
geïmproviseerd moet worden. Voor ieder projekt wordt, zoals hiervoor werd opgemerkt, het 
proces als het ware opnieuw ontworpen en daar zijn geen honderden miljoenen voor beschikbaar 
zoals in da auto-industrie. 

Toch onderkennen wij binnen HBG dat een betere structurering van het bouwproces in relatie tot 
het produkt, het bouwprojekt, van groot belang is. Enkele jaren geleden zijn daarom studies in 
gang gezet om te kijken of dit proces met behulp van moderne hulpmiddelen beter is in te richten. 

CIM 

Het CIM (Computer lntegrated Manufacturing) concept werd geadopteerd om te komen tot een 
betere integratie van het bouwproces door de toepassing van informatietechnologie. Het doel 
hiervan was niet alleen een kortere doorlooptijd maar ook een verhoging van de kwaliteit en een 
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verlaging van de kosten. 

Als men aan CIM in de bouw denkt dan stuit men daarbij vanzelf op de vele partners die aan het 
bouwproces deelnemen. De logistiek speelt daarbij een grote rol. Wil men het logistieke proces 
met behulp van informatietechnologie integreren dan is de elektronische uitwisseling van 
gegevens een must. 

EDI (Electronic Data lnterchange) kan daarbij uitkomst bieden. HBG is dan ook een van de 
initiatiefnemers van EDI in de bouw, wat geresulteerd heeft in de oprichting van de stichting 
Edibouw, een overkoepelende organisatie voor de Introductie van EDI In de bouw. 

Naast EDI werd een "pilot project" gestart om de mogelijkheden van CIM In de bouw te 
onderzoeken. Er werd afgestapt van het idee om een generiek proces te ontwikkelen, niet het BIM 
(Bouw Informatie Model) werd als uitgangspunt gekozen maar een produkt, een woning. lntervam, 
een groepsmaatschappij van HBG en een van de grootste woningbouwers in Nederland, heeft 
naast andere typen de zogenaamde "Meerkeuze Woning" in haar portefeuille. 
Een modulaire woning die de klant binnen zekere grenzen zelf kan ontwerpen. Daarbij gaat de 
vergelijking met de opties bij het bestellen van een auto op. Om dit te realiseren is een 3D
grafisch model ontwikkeld dat via een werkstation te benaderen is. Met behulp van een relationele 
database en een kennissysteem kan de klant zelf Interactief zijn woning ontwerpen (zie figuur 2). 

objects 

FIGUUR 2: GEAVANCEERDE ONTWERPSYSTEMEN 

In de kennlsdatabase Is de kennis van het produkt én het produktleproces opgeslagen en vla een 
vraag- en antwoordspel wordt de ontwerper op het rechte pad gehouden. Aan het eind van de 
ontwerpsessie is in de computer het ontwerp van de woning opgeslagen met alle detailgegevens 
voor de uitvoering, het produktieproces. De klant kan naar huis met een 3D-tekening, 
plattegronden, een beschrijving en een begroting. Gaat hij akkoord met het ontwerp en de prijs 
dan beschikt het bouwbedrijf over een 3D-grafisch model dat past in het produktieproces, en 
waaraan gegevens kunnen worden onttrokken voor de produktie, zoals een werkbegroting, 
werktekeningen, logistieke gegevens, planningen etc. 

Het pilot project heeft ons in de eerste plaats geleerd dat een industriële benadering mogelijk is. 
In de tweede plaats, dat dit niet beperkt hoeft te blijven tot één type woning. In de derde plaats 
hebben we geconcludeerd dat de systematiek ook toepasbaar Is voor andere produkten in de 
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bouw of onderdelen daarvan. Inmiddels Is het tweede project gestart voor de HBG in de weg- en 
waterbouwsector voor het ontwerpen en uitvoeren van bouwputten met stalen damwanden. 

Wat zijn de belemmerende factoren? 
Zoals reeds eerder gezegd is het in de bouw gebruikelijk om aan te besteden, vaak openbaar. Op 
zo'n moment is het ontwerp reeds gereed. Het directe kontakt met de opdrachtgever ontbreekt 
daarbij. De invloed van de overheid speelt ook een belangrijke rol. Vaak worden eisen aan het 
ontwerp gesteld, die niet passen in het model en daarmee In het produktieproces, waardoor de 
voordelen van het systeem ver1oren gaan. Dit brengt mij tenslotte op het punt van de bestaande 
cultuur in de bouw. 

Cultuur 

De cultuur in de bouw is er een van projekten. Zoals eerder werd opgemerkt is het produkt uniek, 
de lokatie uniek, maar ook het samenwerkingsverband uniek en daarmee het proces. Dat laatste 
nu zou moeten veranderen. Architecten, ingenieursbureaux, bouwbedrijven, onderaannemers en 
toeleveranciers zouden op een andere manier met elkaar moeten samenwerken, zoals in de auto
industrie meer en meer gebruikelijk Is. 
"Concurrent design", "Co-Makership", "Just In Time deliveries" zouden ook in de bouw ingang 

. moeten vinden. 

\ 

Daarvoor is een cultuurverandering noodzakelijk. Ook de opdrachtgever speelt daarbij een 
voorname, misschien wel de voornaamste rol. De huidige wijze van aanbesteden leidt tot losse 
verbanden van samenwerking. De laagste prijs staat voorop en laat nauwelijks ruimte voor 
innovatie. 
De projektcultuur blijft daarbij ook in het bouwbedrijf bestaan, een ieder van directielid tot 
timmerman is projekt-georiënteerd. Ik zeg wel eens overdreven dat als een nieuw projekt is 
binnengekomen een ieder zich in de handen wrijft en om de tafel gaat zitten en zegt: "leuk projekt, 
hoe zullen we het deze keer weer eens doen". Nogmaals dit Is wat overdreven en heeft bovendien 
zijn goede kanten, vooral als men het deze keer weer beter doet dan de vorige keer, maar het 
belemmert uiteindelijk een meer industriële aanpak van de bouw welke uiteindelijk moet leiden tot 
een lagere prijs, een hogere kwaliteit en een kortere door1ooptijd. 

Ik hoop dat ik Iets aan u heb kunnen overdragen over de wijze waarop binnen HBG gewerkt 
wordt aan de verbetering van het produktieproces. Wij bouwen niet alleen, maar wij bouwen 
daarbij ook aan een door1ooptijdverkorting. 

lr J. Maat is werkzaam als direkteur van HBG Information Technology 
Services. 



Theatersport 
(ThBatersport-groep Pardoes) 

Vier actrices, veel enthousiasme, ervaring met Improviseren en paarse t-shirts, daar bestaat 
theatersportgroep Pardoes uit. Om een voorstelling te kunnen geven is dit echter nog niet genoeg. 
Daar is ook nog publiek voor nodig, want zonder publiek kan Pardoes absoluut geen theatersport
voorstelling geven. 
Het lijkt misschien allemaal wat raadselachtig. Wat is theatersport? Publiek bij een voorstelling lijkt 
logisch, maar waarom Is dat bij Pardoes zo noodzakelijk? 

Oorspronkelijk spelen in een theatersport voorstelling 2 theatergroepen mee. Die groepen spelen 
tegen elkaar. Van de spelleider (scheidsrechter) krijgen zij tijdens de voorstelling opdrachten. Een 
opdracht kan zijn: 'speel een scène op alfabetische volgorde (de 1 e regel begint met een A, de 2e 
regel begint met een B, enz).' of 'speel een verhaal achterstevoren en begin dus met• ... en zij leefden 
nog lang en gelukkig".' of 'speel een scène waarbij binnen 1 minuut alle spelers dood moeten zijn met 
als enige attribuut een cassette bandje.' De spelers weten niet van te voren welke opdracht de krijgen 
en kunnen dus niets voorbereiden of repeteren. Het publiek Is de Jury en beoordeelt welke groep het 
beste was. Ook draagt het publiek spelgegevens aan, bijvoorbeeld 'In welke situatie bevinden de 
spelers zich?' 

Omdat wij maar 1 theatergroep zijn, zien onze voorstellingen er Iets anders uit. Wij bedenken van te 
voren in grote lijnen het soort opdrachten die hierboven beschreven staan. Van ons publiek 
verwachten wij dat zij voor ons bepalen welke rollen wij spelen, In welke situatie wij ons bevinden, 
welke problemen wij tegen komen, enz. Ook vragen wij mensen uit het publiek om met ons mee te 
spelen of weer heel andere opdrachten te bedenken dan de opdrachten die wij ons zelf gegeven 
hebben. Daarom kunnen wij geen voorstelling geven zonder een enthousiast en actief publiek. 
Een theatersport voorstelling wordt dus altijd helemaal geïmproviseerd. Wat het spel betreft kan er 
niets worden voorbereid. Omdat het publiek de voorstelling bepaald, wordt de voorstelling 
automatisch aangepast aan de interesses van het publiek, of dat nou kleuters, studenten, 
bouwvakkers, bejaarden, politici, pubers of duivenfokkers zijn. Een theatersport voorstelling Is altijd 
uniek. Dat houdt het spannend, echt een sport. Een theatersport. 

Theatersportgroep Pardoes: 
Esther Bevers, 
llze Boereboom, 
Natasja Groothuismink, 
Mascha van der Molen. 

Theatersportgroep Pardoes kan bij elke gelegenheid optreden. 
Reserveringen bij: llze Boereboom, tel. 030-947767. 



Electronische informatie van bedrijfsbelang 
(F.J. Andriessen MBA en drs. AA Wiercx, NBB/ Den Haag) 

Inhoud 

Achtergrondinformatie over het NBBI 
Het belang van informatie 
Electronische informatie 
Het belang van electronische informatie voor Europa 

F .J. AndrieswJ MBA & drs. AA W.Cx 

TED (Tender Electronic Daily) ; voorbeeld van electronische informatiedienst 

Achtergrondinformatie over het NBBI 

Het NBBI is een projectmanagementbureau voor de informatieverzorging. Het doel van het NBBI is 
een bijcrrage te leveren aan de verbetering van de informatievoorziening in Neder1and. Hiertoe is het 
NBBI als zelfstandige, onafhankelijke stichting ingesteld door een aantal ministeries. 

De projecten die het NBBI uitvoert hebben voornamelijk betrekking op het midden- en kleinbedrijf en 
wetenschappelijke informatieverzorging. Ook vervult het NBBI opdrachten en taken voor de Europese 
Commissie, onder meer voor1ichtingsactiviteiten ten behoeve van het informatiemarktbeleid van de 
Europese Commissie. 

De meeste activiteiten en projecten voert het NBBI uit in opdracht van derden. Daarnaast neemt het 
NBBI zelf initiatieven, vaak gericht op technologische innovatie in de informatieverzorging. Ook treedt 
het NBBI regelmatig op als onafhankelijke coördinerende partij bij bepaalde complexe ontwikkelingen, 
waarbij verschillende partijen, met verschillende belangen, betrokken zijn. 

Het belang van informatie 

1

/ Er zijn veel definities van informatie gegeven. Davis en Olson (1984) definiëren informatie als: 
"Gegevens verwerkt tot een zodanige vorm dat die zinvol is voor de ontvanger met als kenmerk dat 
het een reële of veronderstelde waarde heeft voor lopende of voorziene acties of beslissingen". 

Bemelmans (1987) omschrijft informatie als: 
"Met elkaar in verband gebrachte, geïnterpreteerde gegevens". 

In een bedrijf zijn vaak twee soorten informatie te onderscheiden: interne informatie en externe 
informatie. Interne informatie heeft betrekking op de bedrijfsprocessen, zoa s gegevens oVer71e 
produktie, boekhouding/administratie, orders, klantenregistratie, logistiek, etc. 
Externe informatie kan bestaan uit gegevens over de economische ontwikkelingen, de maatschappij, 
concurrenten, leveranciers, klanten, wetten, richtlijnen, afzetmogelijkheden, produktaansprakelijkheid, 
e.d. 

Zowel de interne als de externe informatie Is voor de ondernemer van groot belang. Op grond van 
informatie over de markt bepalen bedrijven welke produkten afgezet worden. Op grond van Informatie 
over wet- en regelgeving bepalen bedrijven aan welke eisen hun produkten of arbeidsomstandigheden 
binnen het bedrijf e.d. moeten voldoen. Op grond van informatie over een bepaalde machine (de 
aanschafkosten, mogelijkheden om tot snellere produktie over te gaan, verbeterde veiligheid, e.d) 
wordt tot aanschaf van die machine overgegaan. 

j
. Kortom: Door informatie is de ondernemer in staat de voordelen en nadelen in te schatten, deze 

tegen elkaar af te wegen en een weloverwogen keuze te maken. Op grond van informatie worden 
besluiten genomen. Informatie is van belang voor het bepalen en bijsturen van de strategie van een 
bedrijf. 
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Het belang van informatie neemt steeds meer toe in onze samenleving, die inmiddels al de 
Informatiemaatschappij wordt genoemd. Informatie wordt inmiddels vrijwel overal erkend als vierde 
produktiefactor, naast grondstoffen, arbeid en kapitaal. Veranderingen in onze omgeving, verbetering 
van produktiemogelijkheden en veranderende behoeften van klanten volgen elkaar razendsnel op. Dit 
maakt het voor bedrijven vaak van levensbelang om hiervan op de hoogte te blijven en hierop In te 
spelen. De tijd is voorbij dat een ondernemer een gat in de markt ontdekte, een produkt ontwikkelde 
en lanceerde en vervolgens rijk werd. Snel opeenvolgende veranderingen vragen om kwalitatief hoge 
produkten en een hoog niveau van produktie-innovatie. 

Electronische Informatie 

Hoe komt de ondernemer aan interne informatie zoals hier geschetst is? In veel gevallen worden 
collega's, vakgenoten, klanten, branche-organisaties, etc. geraadpleegd. Mondeling informatie
overdracht blijkt nog steeds erg belangrijk te zijn in het bedrijfsleven. Daarnaast vormen de 
zogenaamde traditionele informatiebronnen als boeken, tijdschriftartikelen, kranten e.d. een belangrijke 
informatiebron. 

De omvang van informatie is de laatste jaren ontzettend toegenomen. De hoeveelheid verzamelde en 
opgeslagen informatie heeft een ongelooflijke omvang aangenomen. En er komt steeds meer bij; per 
dag worden ongeveer 8000 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Het raadplegen van traditionele 
informatiebronnen wordt met een stijgende omvang van informatie te tijdrovend en beperkt. Ook 
kunnen deze bronnen moeilijk voldoen aan die eis van actualiteit, die de snelle veranderingen met 
zich meebrengen. 
Daarom wordt steeds meer gebruik gemaakt van electronische informatiebronnen. Online 
informatiediensten, CD-ROM, videotex, etc. zullen steeds belangrijker worden en een steeds groter 
deel van onze informatievoorziening uit gaan maken. Het gebruik van mondelinge en schriftelijke 
bronnen zal niet langer toereikend blijken. 

Het belang van electronische informatie voor Europa 

Het gebruik van electronlsche informatie is niet alleen op bedrijfs- en nationaal niveau maar ook op 
Europees niveau van groot belang. In vergelijking met USA en Japan blijft in Europa het professioneel 
gebruik van electronische informatie achter. De Europese Commissie hanteert de visie dat een slecht 
of onvoldoende ontwikkelde markt voor informatiediensten (vraag en aanbod van informatie) een 
groot obstakel is in de economische ontwikkeling van de Europese binnenmarkt. De produktiefactor 
informatie moet gestimuleerd worden ten behoeve van een sterke Europese concurrentiepositie. De 
Europese Commissie streeft een goed ontwikkelde markt voor informatiediensten na. Het beleid dat 
zij ontwikkelen op dit gebied heet IMPACT (Information Market Policy Actions). 

In het kader van dit Informatiemarktbeleid ontwikkelt de Europese Commissie een aantal activiteiten. 
Het doel van deze activiteiten Is te komen tot een verbetering van de toegankelijkheid van informatie 
in heel Europa. Om het gebruik van online-informatie te bevorderen heeft de Europese Commissie 
ook een eigen Host organisatie (ECHO = European Commission Host Organisation) ingesteld. Een 
voorbeeld van een databank die door ECHO aangeboden wordt is 2_ED (Tenders Electronic ~-

TED (Tenders Electronic Daily) 

Electronische informatie is van bedrijfsbelang. Een voorbeeld daarvan is Tenders Electronic Daily 
(TED). TED is een databank die informatie bevat over overheidsopdrachten uit alle lidstaten van de 
Europese Gemeenschap. 

Zoals bekend is er het streven naar de Europese economische integratie. Deze moet zich tonen in 
het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal met als doel de economische 
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ontwikkeling van de Europese binnenmarkt. Een van de prioriteiten bij de voltooiing van de interne 
markt is de openstelling van de markt voor overheidsopdrachten geweest. Overheidsopdrachten zijn 
van groot belang, zowel In algemeen economisch opzicht als meer In het bijzonder, voor de Europese 
integratie. De Europese Commissie heeft berekend dat de verbrokkeling van de markt op het gebied 
van overheidsopdrachten neerkomt op een enorme extra-uitgave die jaarlijks gemiddeld de helft van 
de totale begroting van de Europese Gemeenschappen bedraagt, namelijk ongeveer 20 miljard ECU. 

De belangrijkste sectoren waarin overheidsopdrachten plaats vinden zijn bouw en openbare werken, 
brandstoffen, elektrische Installaties, telecommunicatie, water- en energievoorziening, 
transportmateriaal, machinebouw, bureaumateriaal en textiel. 
De bekendmaking van de aankondiging In het Supplement van het Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen is een fundamentele verplichting van de aanbestedende overheidsdienst. Door deze 
bekendmaking wordt de daadwerkelijke mededinging op het gebied van de overheidsopdrachten 
gewaarborgd. De bedrijven in alle lidstaten zijn In staat kennis te nemen van de aanbesteding en 
kunnen nagaan of de opdracht hen interesseert. 

Voor veel ondernemers Is het van groot belang zich te Informeren over de overheidsaanbestedingen 
die gepubliceerd worden. Het gebruik van de electronische databank TED (Tenders Electronic Daily) 
zorgt ervoor dat gebruikers snel op de hoogte zijn van de aanbestedingen zowel binnen als buiten 
Europa. TED bevat alle aanbestedingen voor de uitvoering van werken, leveringen en diensten, die 
in het Supplement bij het Publikatieblad van de EG worden bekend gemaakt. TED Is toegankelijk vla 
verschillende hostorganisaties. 
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IT binnen de bouwsector vooral een logisch probleem 
(lr H. Walta, DI-N-Bouw) 

lrH. Wala 

Op de relatie tussen IT en de bouw, bestaan verschillende visies. Je kunt het hebben over de inhoud 
van de relatie en over de condities die vervult moeten zijn, wil de relatie tot bloei komen. Ik ga het 
vooral hebben over de inhoud van de relatie. Op het einde wil ik ook iets zeggen over de condities. 
Ik vertrek vanuit het volgende beeld, zie fig. 1: 
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FIGUUR 1: DE BOUW EN DE INFORMATIETECHNOLOGIE 

De bouw 

Ik wil beginnen met u te kijken naar het onderdeel bouw. In de bouw worden gebouwen voortge
bracht. Dit is eenvoudig als volgt voor te stellen, zie figuur 2: 

bouwproces gebouw 

condities 

FIGUUR 2: BOUWPROCES EN GEBOUW 

Dit beeld is echter te eenvoudig. Bezien we dit bouwproces nader, dan blijkt dat het bestaat uit drie, 
elkaar deels over1appende deelprocessen. Figuur 3 geeft het beeld weer. 
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FIGUUR 3: DE DEEL PROCESSEN 

Het eerste deelproces houdt zich bezig met de eisen die voortvloeien uit het te huisvesten bedrijf: het 
programmeren. Het resultaat is het gebouw zoals geëist. Het tweede proces heeft als kernpunt het 
maken van het ontwerp van het toekomstige gebouw. Het resultaat is het gebouw zoals ontworpen. 
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Het derde proces houdt zich bezig met de realisering van het ontwerp. Het resulteert in het materlele 
gebouw. Om tot IT problematiek door te dringen moeten we nog verder inzoomen. Hiervoor kiezen 
we het ontwerpproces. 

Ontwerpen 

Figuur 4 geeft een Indruk van het huidige ontwerppraktijk. 
We zien een aantal ontwerpparticipanten verenigd om een ontwerpopgave. Elke partij heeft een eigen 
opgave die In verbinding staat met de centrale opgave. De centrale opgave houdt zich uitsluitend 
bezig met het afstemmen van de afzonderlijke opgaven. De architect ziet het soms als zijn taak deze 
algemene opgave te vervullen naast zijn speclefleke vormgevlngstaak. Practisch gesproken komt de 
centrale opgave er meestal bekaaid vanaf. De opdrachtgever heeft er veelal niet veel geld voor over. 

De participanten communiceren met elkaar door het uitwisselen van documenten. Dat is weergegeven 
in de buitenste ring. 

FIGUUR 4: ONTWERPPRAKTIJK 

Omdat ontwerpen een ingewikkelde zaak Is, ontwerpen ontwerpers van globaal naar gedetaillerd. 
Eerst de hoofdzaken op het meest algemene nlvo op orde brengen en dan uitwerken op het volgende 
nivo. Naarmate een gebouw complexer is zijn er meer nivo's nodig. Het is niet zo dat een ontwerper 
zich uitsluitend op één nlvo tegelijk ophoudt. Hij maakt voortdurend uitstapjes naar onderliggende 
nivo's om consequeties van keuzen beter te kunnen beoordelen. In figuur 5 is symbolisch de 
ontwikkeling van het ontwerp weergegeven. 
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FIGUUR 5: ONTWERPSTADIA 
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Om zijn werk sneller te doen heeft de ontwerper zich computers aangeschaft. Tekstverwerkers, 
spreadsheets, databases en CAD behoren tot zijn standaarduitrusting. Hij werkt ook nog sneller. De 
relatie tussen bouw en IT Is eigenlijk heel simpel. Wat je economisch kunt automatiseren is 
geautomatiseerd. 

Visie 

Waarom dan toch een congres als dit? Waarom wrijft niet iedereen zich tevreden in zijn handen? Het 
kernpunt lijkt me het begrip visie, waarvan de toelichting bij het Congresprogramma gewag maakt. 
Er circuleren In de bouw twee IT-visies. In navolging van de televlsle maak ik ze zwart en wit; het zijn 
de nu- en de straks-visie. De nu-visie Is zeer pragmatisch, je gebruikt de computer zolang dat direct 
geld opleverd. Verder is het een vervelend ding dat meer zorg vraagt dan netjes Is. Gelukkig Is er 
altijd wel een freak die weet hoe je met zo'n apparaat om moet gaan. 
Dan is er de straks-visie, gedragen door de IT -gelovigen. Zij zien het beloofde land, en roepen vol 
enthousiasme hoe mooi het daar is. Zij zien echter alleen door geloof en kunnen hun visie slechts 
delen met de andere gelovigen. Voor het goede begrip, Ik ben één van de gelovigen. 

Het beloofde land 

Het beloofde land heet geïntegreerd bouwen. In het beloofde land zijn alle feilen aan het huidige 
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bouwproces opgeheven. Welke feilen zijn dat: 
suboptlmale ontwerpen 
dezelfde gegevens meerdere malen Invoeren 
gebrek aan consistentie in het ontwerp 
fouten In het ontwerp 
hoge transactiekosten 
onvoldoende kennlslnzet 
te lage gebouwprestaties 
onvoldoende passendheid van bedrijf en gebouw 

Wat heeft het beloofde land gedaan om deze fouten op te heffen? Om te beginnen worden in dit land 
de mogelijkheden van de IT tot op het bot ultgebuld. Het artikel van geloof aldaar Is: 
De IT is zeer geschikt om: 

veel gegevens te verwerking en vast te leggen 
representaties te maken 
consistentie van relaties te bewaken 
fouten te detecteren 
berekeningen uit te voeren 
gegevens over te dragen 
te simuleren 

Mensen die geloven, die weten dat elk geloof zijn prijs heeft. En naarmate de beloften van het geloof 
hoger zijn, is de vereiste overgave en inspanning groter. Wat Is eigenlijk de prijs van geintegreerd 
bouwen? 

De prijs die men betaalt is dat men moet geloven In één god: het produktmodel. 

Wat is een produktmodel? 
Een produktmodel is de volledige en samenhangende specificatie van een ontwerp, die voor een 
computer interpreteerbaar Is. 
U moet zich voorstellen dat het huidige ontwerp vast ligt In geschreven en getekende documenten. 
In de praktijk is er een conventie gegroeid ten aanzien van wat er in welk document moet komen te 
staan. De samenhang is echter niet systematisch en ook niet gestandaardiseerd. Het produktmodel 
is wel systematisch en ook gestandaardiseerd. 
Figuur 6 geeft U een idee van de aard van een produktmodel. 
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FIGUUR 6: PRODUKTMODEL 

Het kernpunt Is dat de informatie wordt opgeslagen In een structuur die is afgeleid van de logische 
structuur van het produkt zelf. In figuur 6 onderscheiden we een gebouw naar zijn topologie, zijn 
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gebouwmodules en zijn ruimtemodules. De topologie geeft aan, welke modules aan elkaar grenzen 
en waar ze zich bevinden. Een gebouwmodule is elk fysiek onderdeel van het gebouw, kleiner dan 
het gebouw zelf. Een gebouwmodule kan zelf uit gebouwmodules bestaan. Een ruimtemodule is elk 
samenstel van ruimten kleiner dan de gehele gebouwruimte. Een ruimtemodule kan bestaan uit 
modules. In het figuur zijn getallen geplaatst om de orde van grootte van de aantallen weer te geven. 

Het werken met produktmodellen vereist nu dat we precies afspreken, hoe we een gebouw 
decomponeren in modules, hoe die modules heten, en wat de ontwerpkenmerken zijn. Lastig daarbij 
is dat bijvoorbeeld een aannemer een gebouw anders decomponeert dan een architect. Je krijgt 
meerdere decomposities die op elkaar moeten zijn af te beelden. De afspraken dienen daarbij 
volstrekt eenduidig te zijn. Dit zijn de classHicatiestelsels in de bouw. Voor de gebouwmodules zijn 
we aardig op weg, voor de ruimtemodules moet de basis nog worden gelegd. Ook voor de topologie 
moet de basis nog worden gelegd. 

In de practijk blijkt dat het ontwikkelen van produktmodellen een moeilijke zaak is. Het is een logische 
en dus abstracte operatie. 
Het is moeilijk de inhoud ervan over te dragen. 

De bouw 

We zitten nu al een tijdje in het IT-blok. Het wordt tijd om terug te gaan naar de bouw, want ook daar 
moet een prijs betaald worden. Die prijs is weergegeven in figuur 7. 
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FIGUUR 7: ONTWERPEN MET HET PRODUKTMODEL 

Het produktmodel is onder de ontwerpopgave geschoven. De ontwerpers mogen uitsluitend met 
elkaar communiceren via het produktmodel. Alle overige communicatie is informeel en doet niet mee. 

Ik kom terug op mijn beginpunt. zie figuur 8: 
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1/ U heeft gezien hoe het huidige ontwerpproces verloopt. Daarop sluit de huidige ~i!fil!!_automati~ r aan. Het resulteert in betere prestaties van gebouwonderdelen. Zetten we de ÎÎinrnet een 
strategische visie dan bereiken we het beloofde land. De gebouwen als geheel worden nu beter, 
uiteindelijk ten gunste van de consument. Hiervoor moet echter een veelheid van afspraken in de 
bouw zelf worden gemaakt. De bouw als professie moet een logische orde op zaken stellen voordat 
een informaticus aan de slag. We hebben de condities niet mee. We kennen weinig herhaling, we 
werken per bouw met wisselende partijen en deze partijen verschillen onderling aanzienlijk wat betreft 
hun kijk en hun belang in het bouwproces. Het Is een situatie die eigenlijk roept om een gemeen
schappelijk gevaar, liefst van bulten af. Maar dit soort gevaar Is helaas niet te bestellen. Gelukkig duwt 
de markt de goede richting uit, op termijn Is er, in het beloofde land, geld mee te verdienen. Degenen 
die zich met de straks IT bezig houden zie Ik als innovators. Komen ze met iets dat operationeel is 
dan komen er de early adopters. En dan zal de ontwikkeling sneller gaan. 
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De TeMa-lngenleur en de bouw 
(Pmf. mr J. Smits, Doomheim, De Vries & partners, TU-Eindhoven (TeMa)) 

Bij het beantwoorden van de vraag wat een TeMa-lngenleur zou kunnen betekenen voor de bouw, 
kan aan de hand van het profiel, zoals vastgesteld door de faculteit, worden nagegaan of In de bouw 
emplooi te vinden zou zijn voor een bouwtechnicus die aan dat profiel beantwoord. 
De meerwaarde die een bouwtechnlcus vanuit de TeMa-opleidlng meekrijgt, is als volgt beschreven: 
* de TeMa-lngenieur is In staat op wetenschappelijk verantwoorde wijze maatschappelijke 

* 

* 

* 

behoeften te signaleren, te analyseren en op te lossen; 
formuleert normen en criteria waaraan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen 
In hun onderlinge relatie moeten voldoen; 
beschikt over maatschappijwetenschappelijke Inzichten en Is gespecialiseerd In minstens één 
technische wetenschap; 
Is beleidsgericht en beschikt over communicatieve vaardigheden In woord en geschrift. 

Indien wij ons bepalen tot de bouw dan ligt het voor de hand dat In dit veld een bouwtechnlsche 
TeMa-ingenieur zal worden ingezet. 
Teneinde te kunnen beoordelen of de TeMa-ingenieur een plaats zou kunnen vinden in de bouw, is 
het goed om een Indruk te geven van het bouwproces en de participanten. Gezien de complexheid 
van het onderwerp, kunnen In dit verband slechts een beperkt aantal aspecten de revue passeren. 
Aan de hand van het profiel kan de Inzetbaarheid van de TeMa-ingenleur getoetst worden. 

Het bouwproces 

Het produktieproces van woningen, overige gebouwen en weg- en waterwerken is niet gemakkelijk 
in een aantal steekwoorden te vatten. Wel zijn een aantal kenmerken te geven waardoor het 
bouwproces zich als uniek proces onderscheid van andere produktieprocessen. 
Bouwen is veelal een gecompliceerd proces. In de bouw Is relatief matig gemechaniseerd en van 
automatisering is nauwelijks sprake. Bouwen is arbeidsintensief en bij uitstek mensenwerk. De 
arbeidskosten zijn hoog en de invloed van de arbeidsprestatie op het eindprodukt is groot. De 
pogingen die zijn gedaan om te komen tot fabrieksmatige bouw hebben niet geleid tot een feitelijke 
concurrentie of verdringing van het traditioneel bouwen. Daarentegen hebben Innovaties juist de 
positie van het traditioneel bouwen versterkt. De toepassing van steeds groter wordende lijmblokken 
is daar een voorbeeld van. 
Het bouwproduktie-proces is uit het oogpunt van kijken naar samenwerkingspatronen van mensen 
buitengewoon interessant; In geen Industrietak vinden we tijdens het produktleproces een zo directe 
betrokkenheid van de opdrachtgever /afnemer. In veel gevallen kan de opdrachtgever zelfs direct in
grijpen; de opdrachtgever of de architect namens de opdrachtgever volgt het produktieproces vrijwel 
van dag tot dag en is daardoor meer participant dan afnemer aan het worden. Door de gecompli
ceerdheid van het proces en de onvoorzienbaarheld van een aantal factoren zijn de financiêle risico's 
voor de ondernemer aanzienlijk. Dat brengt met zich mee dat de ondernemer wellicht meer dan in 
welke bedrijfstak ook het onvoorziene moet leren voorzien; vooruit moet denken, niet alleen 
calculeren maar vooral ook incalculeren. 
Bij het bouwproces zijn veel professionals betrokken: uitvoerend bouwkundigen, Installatie-technici, 
architecten, raadgevend ingenieurs enzovoort. Met professionals Is het vaak lastig werken en de 
noodzakelijke coördinatie leidt tot veel overleg; bouwvergaderingen waar alle betrokkenen elkaar tref
fen, waar problemen worden doorgesproken, meer en/of minder werk wordt bediscussieerd etc. 
Daarnaast vindt op de bouwplaats veelal dagelijks overleg plaats tussen het uitvoerend bouwbedrijf 
en de toezichthouders van of namens de opdrachtgever. 
De regelgeving is gecompliceerd, een specifiek gebouw betekent ook specifieke eisen; aan het 
bouwen van een school of een ziekenhuis worden eisen gesteld die in de praktijk al leiden tot 
gespecialiseerde aannemingsbedrijven. 
Ook op de bouwplaats wordt het er niet eenvoudiger op; er moet scherper gelet worden op de 
arbeidsomstandigheden terwijl ook de milieu eisen stringenter worden. 
Op grond van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat van de participanten in het bouwproces het 
nodige gevergd wordt. 



De bouwkundig aannemer 

De aannemer moet tegelijkertijd technicus, econoom, jurist, marketingdeskundige en verkoper zijn. 
Daarnaast Is hij ook nog werkgever, met alle problemen en zorgen van dien. 
Bij aanbestedingen moet een aannemer welhaast een profetische kennis hebben van de markt en de 
mogelijkheden van de collega's. De grote ondernemingen kunnen voor de genoemde kennisvelden 
specialisten In dienst nemen. In het midden- en kleinbedrijf, in welke regio de bulk van de bedrijven 
zich bevind, moet de ondernemer zorgen dat hij zelf voldoende kennis en vaardigheden in huis heeft 
om te kunnen overleven. 
In de aannemerswereld is het niet ongebruikelijk om aan te pakken wat er aan te pakken valt. In veel 
gevallen leidt dat er toe dat ook de kleinere aannemer tevens als projectontwikkelaar optreedt. Die 
rol zal naar alle waarschijnlijkheid toenemen, gezien het beleid van de regering, waarbij het percen
tage vrije sector koopwoningen moet toenemen tot 70 %. Dat betekent dat de aannemer een grotere 
aktiviteit moet ontwikkelen; maatschappelijke behoeften en woonwensen moeten omgezet worden In 
concrete projecten die commercieel succesvol dienen te verlopen. 
Mede gezien het bezit van bijzondere communicatieve vaardigheden is het zeer denkbaar dat de 
multifunctionele bouwingenleur, die de TeMa-ingenieur is, zich juist In het midden- en klein bedrijf zeer 
dienstbaar zou kunnen maken. De TeMa-lngenieur kan naast de feitelijke bijdrage aan de 
bedrijfsvoering een belangrijke rol spelen als intermediair naar de overheid en naar de opdracht
gevers. 

De architect 

Aan een architect worden hoge eisen gesteld; met name de minder deskundige opdrachtgever 
verwacht van de architect dat deze naast het produceren van een geslaagd ontwerp, ook nog eens 
het ontwerp financieel en juridisch haalbaar maakt. Ten aanzien van de juridisch bagage betekent het 
ondermeer dat de architect goed op de hoogte dient te zijn van het ruimtelijk bestuursrecht en het 
overeenkomstenrecht. 
In de woningbouwsector is de architect veelal vertrouwenspersoon van de niet deskundige opdracht
gever. Vooral bij een volledige opdracht moet de architect onderhandelingsvaardigheden bezitten 
omdat er namens de opdrachtgever onderhandeld moet worden met de aannemer, opdat het 
bouwwerk voor het afgesproken budget en op tijd tot stand gebracht kan worden. 
Daarnaast is de architect de persoon die vaak ruzies of geschillen beslecht tussen opdrachtgever en 
aannemer. Van de leidinggevende en coördinerende capaciteiten wordt het nodige verlangd; Indien 
de architect tevens de directie voert tijdens de bouw moet hij oren en ogen op Iedere vierkante 
centimeter hebben. Kortom, een technische, juridische, economische, en communicatieve 
duizendpoot. Maar ook een beetje een artiest en dus wel eens een tikkeltje eigenzinnig. Soms ook 
wel een te ruime Interpretatie van de woonwensen en smaak van de opdrachtgever. Ook bij 
architectenbureaus zou een TeMa-lngenieur als niet-ontwerper goede diensten kunnen bewijzen; als 
vertaler tussen de architect en de opdrachtgever, maar ook als marktdeskundige en 
aquisitieondersteuner. 

De opdrachtgever 

De tijd dat de grote opdrachtgever zich van de domme kon houden is definitief voorbij. Aan de 
professionele opdrachtgever worden eisen gesteld. Aan die eisen komen professionele 
opdrachtgevers tegemoet door het In dienst nemen van mensen die weten waar de mosterd gebouwd 
wordt. Bij professionele opdrachtgevers denken we ondermeer aan woningcorporaties, Institutionele 
beleggers en projectontwikkelaars. Daar ontstaat ook een groeiende behoefte aan mensen die beleid 
kunnen ontwikkelen. In die beleidsontwikkeling zijn meerjarenprognoses van groot belang. 
De profs zijn In het bouwproces zeer bepalend, zij kunnen nagaan waarom het program van eisen 
aldus door de architect In een ontwerp en bestek Is vertaald, zij calculeren, al dan niet met behulp 
van op de markt zijnde computerprogramma's, of de opgaven van architecten of aannemers kloppen. 
Bovendien zijn de profs, eventueel samen met de architect, lastige onderhandelingspartners voor de 
aannemer. Zij moeten tot overeenstemming zien te komen voor een aanvaardbare prijs, waarbij toch 
aan alle wensen tegemoet wordt gekomen. In tegenstelling tot de gang van zaken in de zogenaamde 
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burgerbouw Is het nu niet de aannemer die de prijs maakt, maar de opdrachtgever. 
Het bepalen van de juiste prijs/kwaliteit verhouding Is verre van eenvoudig, niet in de laatste plaats 
omdat de aannemer de onvoorzienbare risico's zoveel mogelijk In een vaste aannemingsprijs zal 
proberen te verwerken. Het onderhandelingsproces Is dan ook vaak hard. Voor de professionele 
opdrachtgever is het van groot belang dat bij de ontwikkeling van plannen, het uitdragen van die 
plannen en het uitonderhandelen In de reallsatlefase tegenspel geleverd wordt aan de andere markt
partij. Dat tegenspel zit allang niet meer In loven en bieden. Kennis van de markt, Inzicht In 
calculatiemethoden, en bouwtechnische deskundigheid spelen bij de totstandkoming van de over
eenkomsten een steeds belangrijker rol. Op dat niveau moet de TeMa-ingenleur de partij kunnen 
meeblazen. 

De overheid 

Naast de drie belangrijke participanten In het bouwproces, de opdrachtgever, de architect en de 
aannemer, waarvan In het voorgaande een profiel geschetst werd, Is er nog een belangrijke speler 
in het veld, de overheid. 
De gemeentelijke overheid voert op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening beleid op het terrein 
van de ruimtelijke ontwikkeling. Indien de gemeentelijke overheid niet of voor onvoldoende goedge
keurde bestemmingsplannen zorgt, kan er niet gebouwd worden. De marktpartijen kunnen dan nog 
zo deskundig zijn en goed toegerust, maar gebouwd wordt er niet. 
Daarom Is het van het grootste belang dat de marktpartijen goede relaties met de overheden 
onderhouden op een adequaat niveau. Ook de beleidmakers bij de overheid dienen van een hoog 
kwalitatief niveau te zijn. Bijvoorbeeld een TeMa-lngenleur. 
De positie van de overheid Is voor de bouwsector van groot belang; middels het verlenen van 
objectsubsidies, denk aan sociale koop- en sociale huurwoningen, maar ook middels directe en 
Indirecte subjectsubsldles zoals de Individuele huursubsidie en de hypotheekrente aftrek, kan de 
overheid het functioneren van de woningbouwmarkt stimuleren. 
Ook op de marktprijzen van grond doet de overheid haar invloed gelden; hoewel grondprijzen tot 
stand lijken te komen door het functioneren van een markt van vraag en aanbod, is het over
heidsbeleid met betrekking tot het vaststellen van bestemmingsplannen, en daarmee het voorhanden 
zijn van bouwgrond, zeer bepalend voor de schaarste en dus voor de marktprijs. 
Door sturen, stimuleren, of ontmoedigen hebben de overheldsbeleldsmakers uiteindelijk een 
ontegenzeggelijke invloed op het bouwproduktie-proces. 
Overigens is de overheid zelf ook een belangrijke marktpartij In haar positie als directe opdrachtgever. 
Ook In die hoedanigheid zal de overheid moeten beschikken over deskundige ambtenaren die naast 
bouwkundige kennis ook over maatschappijwetenschappelijke kennis beschikken. 

De EG 

In toenemende mate wordt de rol van de EG voor de bouwsector belangrijk. De manier waarop in 
Nederland de prijzen in de bouwsector tot stand komen Is een doom in het oog van de Eg
commissie. Deze Is namelijk van mening dat in Nederland sprake is van kartelvorming, zelfs met steun 
van de overheid. 
Harmonisatie van regels en voorwaarden in Europees verband zal er voor zorgen dat de bouwsector 
zich zal dienen te realiseren dat de gehele EG als markt kan fungeren, onder de zelfde voorwaarden 
voor elke ondernemer. Maar dat betekent ook dat andere Europese bouwers zich toegang zullen 
proberen te verschaffen tot de Nederlandse markt. 
Bij de greep die de EG-commissie probeert te verwerven op de bouwsector en de rol van de overheid 
daarbij, wordt in toenemende mate lnforrnatie-telecommuncicatietechnologie ingezet. De gehele 
Europese bouwsector kan door middel van de EG-aanbestedingsdatabank inzicht krijgen in uitstaande 
(overhelds)opdrachten. 
Kortom scholing, inzicht en kennis van Europese ontwikkelingen is essentieel voor de bouwsector in 
economisch opzicht. Ook daarmee wordt de TeMa-ingenieur tijdens zijn opleiding geconfronteerd. 
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Door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) Is In samenwerking met ondermeer de 
ouderenbonden een keurmerk voor ouderenwoningen, het seniorenlabel, ontwikkeld. Het senioren
label Is een predikaat dat aan een ouderen woning verleend kan worden indien de woning voldoet 
aan een door de SEV samengestelde bundel eisen. 
Uit een veelheid van in het veld levende wensen en eisen is een consistente standaard vastgesteld 
op grond waarvan ouderen woningen een waardering kunnen krijgen. Aan de hand van een lijst met 
standaardvragen kan een woning een • + • of een ••• krijgen. Aanvullende faciliteiten kunnen zelfs 
lelden tot extra plussen of sterren. 
Aldus zijn normen en criteria geformuleerd waaraan technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen in hun onderlinge relatie moeten voldoen. Daartoe moet de onderzoeker over 
maatschappijwetenschappelijke Inzichten beschikken en bouwkundig geschoold zijn. De behoeften 
van grote groepen ouderen zijn gesignaleerd en geanalyseerd. 
De gevonden oplossing voorziet in relatief eenvoudige bouwkundige ingrepen om bestaande 
woningen geschikt te maken voor ouderen huisvesting, alsmede het formuleren van een vast program 
van eisen waar nieuw te bouwen of Ingrijpend te renoveren woningen moeten voldoen. 
Bij het totstandkomen van het seniorenlabel rolt het TeMa-profiel zich naadloos voor onze ogen uit. 
De inspanning komt voort uit een beleid dat gericht Is op het langer zelfstandig laten wonen van 
ouderen. Dat Is noodzakelijk omdat de levensverwachting van ouderen stijgt, waarmee het aantal 
ouderen toenemen en nog verder zal toenemen. Daarmee stijgt ook de vraag naar intensieve zorg, 
terwijl te verwachten is dat de middelen voor die intensieve zorg tekort gaan schieten. Die 
zorgbehoefte kan echter verminderen door het uitvoeren van gerichte bouwtechnische Ingrepen 
waardoor de woningen geschikter worden voor ouderen die zich dan langer zelfstandig kunnen 
redden.Technologische ontwikkelingen als draadloze alarmeringssystemen en "slimme" huizen dragen 
aan die ontwikkeling bij. Een TeMa-lngenieur moet bij het ontwikkelen van een standaard als het 
seniorenlabel zich dus als een vis in het water voelen. Net als in andere situaties waar technische 
kennis aangevuld moet worden met het vermogen om heldere beleidsdoeleinden te formuleren, het 
bijeen brengen van partijen die elkaar niet verstaan en waarbij communicatieve vaardigheden van 
belang zijn. 
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