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HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE 

"Een woning is een daad." 

- N.J. Habraken in: Aap Noot Mies Huis, Three R's for housing, 1970. 

"lf architecture I/lias to tultil its ro/e of the provision of a framework tor enhancing social and cultural 
processes, both the means and the ends of the design process must be relativistic rather than 
absolute, contextual rather than ideal, dynamic rather than statie, complex and ho/istic rather than 
simplistic and reductive. " 

- A. Oxman en N. Carmon in: The open form, Open House vol. 14 no. 1, 1989. 
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INTRODUCTIE HOOFDSTUK1 

1.1 THEMA 

De meeste gebouwen worden gekenmerkt door een lange levensduur. Levensduren van 
honderd jaar en meer zijn geen uitzondering. Aangenomen kan worden dat het gebruiksproces 
en de gebruiker gedurende de levensduur zullen veranderen. In het geval er sprake is van een 
wijziging in gebruik of gebruiker zullen er veelal veranderingen plaats moeten vinden aan het 
gebouw. Het gebouw moet dan worden aangepast aan een nieuwe vraag. De omvang van de 
veranderingen wordt daarbij zowel bepaald door het veranderende gebruik van het gebouw, als 
door de ruimtelijke en technische mogelijkheden die het gebouw bezit om aan de nieuwe vraag 
tegemoet te komen, in combinatie met de offers die daarvoor moeten worden gebracht. 

Naast de hierboven gesignaleerde noodzaak van aanpasbaarheid kan ook worden gewezen op de 
toenemende vraagdifferentiatie op de markt voor huisvestingsdiensten, in combinatie met een 
verschuiving van een kwantitatieve naar een kwalitatieve vraag op de gebouwdienstenmarkt. De 
toenemende welvaart en de individualiseringstandenzen in onze maatschappij zijn de voor
naamste oorzaken die de vraag naar produktdiversiteit in de bouw momenteel doen toenemen. Er 
komen steeds meer groepen op de markt met eigen specifieke wensen en behoeften 
betreffende de huisvestingssituatie. In dit verband kan bijvoorbeeld voor de woningbouw de vraag 
genoemd worden naar huisvesting voor: 
- traditioneel- eventueel groot- gezin; 
- jongeren; 
- alleenstaanden (hatters: Huishoudens Alleenstaanden en Tweepersonen); 
- werkende alleenstaande jongeren (yuppies: Young Urban Professionals); 
- jonge tweeverdieners (dinks: Double lncome No Kids); 
• jongere-ouderen (yollies: Young Old Leisure Living); 
- ouderen (al dan niet verminderd valide); 
- thuiswerkers. 

Door de toenemende overheidsderegulering moeten opdrachtgevers in de sociale woningbouw 
zich steeds meer marktconform gaan gedragen. De volkshuisvesters dienen op de bouwmarkt 
een concurrerend produkt aan te bieden. Ook op deze markt zal de komende jaren de consument 
steeds meer kiezen op basis van de prijs/kwaliteitsverhouding van het gebodene. In de 
volkshuisvesting dient bij een afname van de financiële middelen en een toename van de 
concurrentie (ook in termen van alternatieve bestedingen) het aanbod beter te worden afgestemd 
op de vraag. Door het aanbieden van aanpasbare woningen kan worden ingespeeld op de 
groeiende dynamiek in woonbehoeften. 

Het ontwerpen van aanpasbare gebouwen kan stimulerend en voorwaarden scheppend werken 
voor de producenten van bouwprodukten. De toeleverende industrie vraagt al lange tijd naar meer 
standaardisatie in de bouw en meer open bouwsystemen. Een dergelijke context lijkt voorwaarde 
voor technologische vernieuwing en innovatie in de bouw. 

De noodzaak van aanpasbare gebouwen wordt steeds actueler gezien de toenemende schaarste 
aan grondstoffen, energieschaarste en de belasting van het milieu. Door het maken van 
aanpasbare gebouwen kan van sommige elementen mogelijk de gebruiksperiade worden 
verlengd, terwijl elementen met kortere levensduren geschikt kunnen worden gemaakt voor 
hergebruik of recycling. Bovendien is het gezien de milieuproblematiek niet ondenkbeeldig, dat in 
de toekomst het verwerken van het sloopafval aanzienlijke kosten met zich mee zal gaan brengen. 

De lange levensduur van gebouwen, de toenemende vraagdifferentiatie, de behoefte aan een 
goede prijslkwaliteitsverhouding, de mogelijkheden voor innovatie in de bouw en de belasting van 
het milieu, zijn alle redenen waarom aanpasbaar bouwen aandacht verdient. Vrijwel alle 
onderzoeken met betrekking tot toekomstscenario's voor de bouwnijverheid komen dan ook tot 
de conclusie dat flexibiliteit en differentiatie in het aanbod op de bouwmarkt van essentieel belang 
zijn (Bakens et.al., 1984; Bakens, 1988; Wissema et. al., 1984 1 ,2,3). 
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!NTRODUÇJ!E HOOFQSJUK1 

Ontwerpprocessen kunnen worden gekarakteriseerd als besluitvormingsprocessen. Aan de harid 
van het programma van eisen worden deelproblemen geconcipieerd, opgelost en vastgelegd. 
Hierbij geldt vrijwel altijd dat vooral de besluiten in de vroege fasen van het ontwerpproces in hoge 
mate van invloed zijn op de uiteindelijke potentie tot aanpassing aan veranderend gebruik van het 
gebouw, en dus ook op de totaalkosten over de levensduur. Steeds gaat het~ de afweging 
tussen initiêle investeringsuilgaven versus toekomstige uilgaven gedurende de levensduur van 
het gebouw. Indien een ontwerper maatregelen neemt die betrekking hebben op toekomstige 
veranderingen van het gebouw, zal daarbij de vraag spelen hoe deze uitgaven tegen elkaar 
moeten worden afgewogen. Er dient een rekenmethodiek beschikbaar te zijn waarmee ontwerp
varianten, die ten opzichte van elkaar verschillen in hun potentieel zich aan te passen aan 
veranderend gebruik, vergeleken kunnen worden ten aanzien van hun totaalkosten. Daarbij wordt 
er naar gestreefd om voor een gegeven planperiode tot zo laag mogelijke totaalkosten te komen. 

Vooruit lopend op de behandeling van flexibiliteit wordt onderstaand reeds de definitie van dit 
begrip gegeven, alsmede van het begrip bouwwerk. Deze definities zullen in hoofdstuk twee nog 
nader aan de orde worden gestek:l. 
Aanpassing aan veranderend gebruik betreft meestal delen van een gebouw. In dit onderzoek 
wordt de term bouwwerk gehanteerd voor zowel het gebouw, delen van het gebouw (bouw
delen) of groepen van delen, waarbij die delen op enigerlei wijze formele, functionele dan wel 
temporele samenhang vertonen. Het bouwwerk manifesteert zich in de werkelijkheid (empirie) of 
in de vorm van een voorstelling (model, afbeelding), of in de vorm van een ontwerp (instructie), en 
is meetbaar in tijd en kosten. 
Het begrip flexibiliteit wordt ingeperkt tot de aanpasbaarheid van bouwwerken aan gebeurtenissen 
waarvan de kans op voorkomen statistisch (beperkt) modelleerbaar wordt geacht (de zogenaamde 
incidentele of fluctuerende gebeurtenissen). De randvoorwaarden die in de detipitie genoemd 
worden geven de beperkingen aan, die nodig zijn om het begrip operationeel te maken voor 
meting en berekening. 
Flexibiliteit ~Jet.reft de eigenschap van een bouwwerk om op grond van zijn fysieke samen
stelling (ruimtelijk -materieel) aanpasbaar of veranderbaar te zijn ten behoeye van en bij 
veranderingen in materieel-technisché, ruimtetijk-gebrulksfunctionele en sociaal juödische zin en 
binnen randvoorwaarden van technische, juridische (bevoegdheden van partijen),! temporele en 
financiêle aard. 

Dit onderzoek betreft de ontwikkeling van een besluitvormingondersteunend model waarmee de 
ontwerper beslissingen kan nemen met betrekking tot de flexibiliteit van bouwwerken op grond 
van kosten. Alvorens deze doelstelling nader te preciseren en de bijbehorende prbbleemsteHing 
uit te werken, zal in dit hoofdstuk eerst de actuele stand van zaken worden behandeld met 
betrekking tot het flexibel bouwen en het berekenen van de totaalkosten over de levensduur van 
bouwwerken. Het hoofdstuk wordt besloten met een introductie op het onderzoek waarbij een 
nadere albakening wordt gemaakt, de maatschappetijke en wetenschappelijke re~ntie wordt 
aangegeven, en de opbouw wordt behandeld. ' 

1.2 STAND VAN ZAKEN. 

Flexibel bouwen 
Rond de eeuwwisseling ontstaat er een toenemende aandacht voor goede woningbouw voor de 
'werkende klasse'. In 1901 wordt dit in Nederland van een wettelijk kader voorzien in de vorm van 
de Woningwet. Mede als gevolg van de toenemende aandacht voor sociale woningbouw, ontstaat 
er ook belangstelling voor het functionele bouwen. Bestonden de meeste woningen uit enkele 
grote multifunctionele ruimten; nu worden woningen ontworpen bestaande uit een verzameling -
minimale - ruimten geschikt voor een aantal geplande specifieke functies. Het functioneel 
ontwerpen en de toepassing van nieuwe materialen als beton, maken dat flexibiliteit steeds 
belangrijker wordt. Dit heeft geleid tot diverse experimenten met betrekking tot het bouwen van 
flexibele woningen, die zijn aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. 
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Le Gorbusiers plan 'Obus' in Algiers uit 1931 wordt nog steeds genoemd als één van de meest 
intrigerende flexibele woongebouwen ooit ontworpen (Fassbinder et.al, 1989). In dit plan worden 
binnen een onafhankelijke betonnen draagstructuur 'terrains artificiels' gerealiseerd: oppervlakten 
met een gevelbreedte van 10,15, 20 of 30 meter. Deze 'terrains' worden te koop aangeboden en 
kunnen door de bewoners naar eigen believen worden ingevuld. Van Le Gorbusier kunnen in dit 
verband ook plannen worden genoemd als het 'Maison Domino' uit 1914, de woning in de 
RathenaustraBe uit 1927 en het plan 'Maison Loucheurs' uit 1929. Ook de plannen voor 
eengezinshuizen op de WeiBenhof-Siedlung van Walter Gropius en Mies van der Rohe (1927) zijn 
goede voorbeelden van vroege pogingen tot het ontwerpen van flexibele woningen. 
Een bekend voorbeeld van vroege flexibele woningbouw in Nederland is het Rietveld/ 
Schröderhuis (1924). Dit gebouw vormt één van de eerste voorbeelden van een woning met een 
goede flexibele plattegrond. De woning kan door middel van schuitwanden verdeeld worden in 
verschillende vertrekken terwijl ook een volledig open plattegrond mogelijk is. De flexibiliteits
principes waarmee Rietveld experimenteert in het Rietveld/Schröderhuis past hij later ook weer 
toe in de normaalwoning uit 1927 en de woningen aan de Erasmuslaan uit 1930. Ook andere 
Nederlandse vertegenwoordigers van het Nieuwe Bouwen als Van den Broek (Woningcomplex 
Vroesenlaan, 1934), Duiker en Wiebenga (Nirwana flatgebouw te den Haag, 1929) en van Tijen 
(Prijsvraag goedkope arbeiderswoningen, 1933) experimenteerden met flexibele woningen. 

Met name in de woningbouw heeft na de eerste experimenten in de jaren dertig het thema 
'flexibiliteit in de bouw' steeds belangstelling gehad van architecten, projectontwikkelaars en 
volkshuisvesters. Een belangrijke publikatie in het kader van dit onderzoek is het boek "De 
dragers en de mensen" van Habraken (1961). Habraken ageert in deze publikatie tegen de 
uniformiteit van de massawoningbouw. Een dergelijke manier van bouwen met grote aantallen 
dezelfde, niet flexibele, woningen levert volgens Habraken een statische omgeving die niet 
aansluit bij de dynamische behoeften van de mens. In het boek wordt het drager-inbouw concept 
geïntroduceerd als alternatief voor de massawoningbouw. 
De drager is een zeHstandige constructie die velerlei verschillende woningen kan bevatten, zoals 
een boekenkast boeken bevat. De beslissingsbevoegdheid over de drager is een zaak van de 
gemeenschap. Binnen de drager kan met behulp van inbouwpakketten ieder individu of 
individueel collectief zijn eigen woning bouwen. De inbouw bestaat uit al die elementen waarover 
de bewoner vrij kan beslissen. In meer methodische zin zijn de ideeên van Habraken later door de 
Stichting Architecten Research uitgewerkt (Boekholt et.al., 1974; SAR, 1973; Kapteijns, 1975). 

Het idee van de drager-inbouw woning heeft geleid tot een reeks van onderzoeksprojecten en 
praktijkexperimenten die nog steeds voortduurt. Zeer recent kan hierbij bijvoorbeeld worden 
gedacht aan de ESPRIT-woning (Eger, 1991) en een aantal projecten gerealiseerd in het kader 
van de buitenexpostie van de NWR Bouw RAI1990 (NWR, 1990). 
Ook internationaal is er sprake van een toenemende aandacht voor het flexibel bouwen. In Japan 
verschenen in de jaren tachtig en negentig een aantal omvangrijke, door de overheid gesub
sidieerde, studies naar flexibel bouwen en worden er pîlot projecten gebouwd (Utida et.al 1990, 
1988; Ando & Fukao, 1989). Met medewerking van het SAR network wordt er flexibele 
woningbouw voorgesteld bij de wederopbouw van het aardbevingsgebied in Mexico (Garp,1987). 
Ook in het Midden Oosten en Afrika is er een toenemende aandacht voor flexibel bouwen, 
worden er verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd en pilot projecten gerealiseerd 
(Wîlkinson et. al., 1989; Mills, 1989; Akbar, 1988; Hakim, 1989). In de voormalige Oostblok 
landen, waar de bouwproducenten geconfronteerd worden met de verschuiving van een geleide 
economie naar een markteconomie, is er ook sprake van een groeiende interesse voor flexibel 
bouwen (Garp, 1991). 

Mede als gevolg van een aantal studies uitgevoerd onder auspiciên van de Stichting Bouw 
Research (SBR) en het Ministerie van VROM, wordt in de tachtiger jaren duidelijk dat er inmiddels 
een veelheid aan benaderingswijzen is ontstaan met betrekking tot het flexibel bouwen. Leden 
van de diverse SBR studiecommissies die meer structuur in de algemene discussie willen 
brengen, richtten een gespreksgroep 'Open Bouwen' op, die in 1984 een eerste manifest 
publiceert. Deze gespreksgroep is de voorganger van de huidige Stichting Open Bouwen (SOB). 
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Halverwege de jaren tachtig wordt in Nederland een omvangrijk, door het ministerie van EZ en 
VROM gesubsidieerd onderzoekprogramma gestart onder de naam "Innovatie gericht 
Onderzoekprogramma Bouw• (IOP), met als hoofddoel het stimuleren van universitaire 
organisaties en TNO om toepassingsgericht onderzoek uit te voeren. Eén van df.l werkgroepen 
met de naam: "Fundamentele Grondstagen Open Bouwen" onder leiding van prof.'H. Fassbinder, 
hield zich volledig bezig ~et het flexibel bouwen (Fassbinder et. al. 1989) 

De groeiende interesse van beleggers in onroerend goed en de snel .veranderende eisen die 
door bijvoorbeeld kantoorgebruikers en ziekenhulsdirecties aan hun hulsvesting wordt gesteld, 
zijn er mede oorzaak van dat nu ook in de utiliteitsbouw het thema flexibiliteit uiterst actueel Is 
(Nicolaï & Dekker, 1990; Kool)nan & Pries, 1989). 

Op dit moment kunnen globaal de volgende stromingen worden onderscheiden binnen het 
onderzoek naar het flexibel bouwen: 
• de ideologen en sociologen; 
- de methodologen en ontwerp-procesontwikkelaars; 
• de industriêle bouwers en produktontwikkelaars; 
• de economen. 

De id~ogen en sociologen 
Met name enige personen rond Habraken en de SAR, uit de begintijd van het naoorlogse flexibel 
bouwen, werken nog steeds in de meer visionaire en ideologische oorspronkelijke traditie. Van 
hun hand verschijnen overziehtsboeken (Eidonk & Fassbinder, 1990) oplnlêrende artikelen (met 
name in het tijdschrift Bouw), praktijkonderzoeken (Carp, 1979, 1985, 1987; Boekholt et.al, 1989) 
en bouwprojecten. Representanten uit deze groep ontplooien hun activiteiten vooral binnen 
arChitectenbureaus en in mindere mate aan de Technische Universiteiten van Delf!; en Eindhoven. 
Wat betreft de meer wetenschappelijke projecten, vallend binnen deze stróming, kunnen 
onderzoeken genoemd worden met betrekking tot woonsatisfactie, verhuisbewegingen, zelfwerk· 

. zaarnheid en dergelijke. Met name binnen de omgevingspsychologie (eng. environmental design) 
treft men dergelijke studies aan (Coleman, 1989; Rapoport, 1989). I 

De methodologen en ontwerp-procesontwikkelaars 
Studies naar ontwerpmethoden en processen mede gericht op het flexibel bouwefl vinden vooral 
plaats binnen de groep ontwerpmethoden aan de TUE. In dit verband kunnen genoemd worden 
de dissertaties van Bax (1975), Trum (1979) en Boekholt (1984). Habraken publiceert vanuit het 
Massachusetts lnstitute of Technology (MIT) ook op dit gebled (Habraken, 1979, 1982, 1988). 
In het kader van het door het IOP gefinancleerde onderzoek verscheen in 1986 een reeks 
rapporten met betrekking tot de inrichting van participatorische ontwerppraeessen en de 
implementatie daarvan in ·computer Aided Architectural Design" (CAAD) programmapakketten 
(Bax, 1986 (1,2); Beheshti et. al. (1,2,3,4), 1986; Dinjens & Schaefer, 1986 (1,2); Monroy & 
Beheshti, 1986); Ook de studies naar modulaire coördinatie kunnen onder dit thema worden 
gerangschikt. Dit met name in Nederland uitgevoerde onderzoek heeft uiteindetijk geresulteerd in 
de NEN 6000 norm (zie ook Proveniers et. al. 1989). 

De industriele bouwers en produktontwikkelaars 
Reeds in 1970 werkte Habraken meer systematisch de invloeden uit die het flexibel bouwen kan 
hebben op industriêle bouwproduktie en préfabricage. Bij Habraken c.s. is er echter altijd een 
accent gebleven op de meer ideologische en visionaire benadering waarbij het flexibel bouwen als 
middel wordt gezien met behulp waarvan mensen sociale en psychologische doelen kunnen 
verwezenlijken, in termen van zelfexpressie, zelfactualisatie en harmonie met de leefomgeving. 
Met name door de OBOM (Open Bouwen Ontwikkelings ModeQ groep van de TUD wordt het 
onderzoek naar flexibel bouwen benaderd vanuit de invalshoek van produktontwikkeling en 
industrialîsatie. 
De in 1990 opgeleverde ESPRIT woning (Eger 1991) Is ook resultaat van dergeliJ< onderzoek naar 
de ontwikkeling van het inbouwpakket als bouwprodukt. In het Japanse onderzÇ>ek zijn er ook 
sterke tendensen om het flexibel bouwen te combineren met industrialisatie en préfabricage. 
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Dit type onderzoek ontvangt mede impulsen uit door bedrijfskundigen uitgevoerd onderzoek naar 
flexibele prodokten en flexibele produktie automatisering (Brinkman, 1989). 

De economen 
Een beperkt aantal onderzoeksresultaten is tot nu toe verschenen met betrekking tot de 
financieel-economische grondslagen van het flexibel bouwen. Belangrijk in dit verband is de 
dissertatie van Tempelmans Plat (1984) met betrekking tot het gefaseerd afschrijven van 
gebouwen naar levensduren. Ook latere artikelen van Tempelmans Plat kunnen in dit verband 
worden genoemd (Tempelmans Plat, 1989, 1991). Ook Dekker (1984, 1989) verricht in het kader 
van SBR programma's onderzoek naar de financieel-economische consequenties van flexibel 
bouwen. De studies van Dekker richten zich met name op de integrale jaarkosten. Uit Amerika 
komen recente studies van Lukez (1985) met betrekking tot de kosten van flexibiliteit en van 
Fr ledman (1987, 1989, 1990,1991) met betrekking tot besluitvormingsprocessen voor flexibele 
gebouwen. 

In dit onderzoek wordt een poging gedaan om de kennis ontwikkeld door de 'methodologen en 
ontwerp-procesontwikkelaars' en de 'economen' te integreren en verder te ontwikkelen. 

Kosten van flexibiliteit 
Bij de beoordeling van de financieel-economische gevolgen van beslissingen in het ontwerp
proces met betrekking tot de flexibiliteit van een te realiseren bouwwerk, is het niet voldoende 
alleen de initiêle investering in de analyse te betrekken, maar moet deze gerelateerd worden aan 
het geaccumuleerde totaal van alle daaropvolgende uitgaven die gedurende de levensduur van 
dat bouwwerk, of een gewenste exploitatieperiode, worden gedaan. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met het feit dat bedragen, die op verschillende momenten worden uitgegeven 
of ontvangen, als gevolg van inflatie en tijdvoorkeur verschillende waarden hebben. 
Het integraal afwegen van investerings- en exploitatieuitgaven staat bekend als 'life cycle costing' 
(LCC), in Nederlandse literatuur ook wel aangeduid met 'integrale jaarkosten' of 'levens
duurkosten'. Illustratief in dit verband is de definitie die door Dell'lsola & Kirk (1981) wordt gegeven 
van life cycle casting als zijnde: "An economie assessment of competing design alternatives , 
considering all 'significant' costs of ownership over the economie life of each alternative, 
expressed in equivalent dollars( ... ).The methodology consists of identifying the significant costs 
associated with each alternative, adding each group of costs by year, discounting them backtoa 
common base, selectlog the lowest cost alternative, and tempering final selection with non
economie considerations." De op dit gebied bekende Engelse auteur Stone, verbonden aan het 
'Building Research Station', spreekt in plaats van life cycte casting, over "costs in use techniques" 
en definieert deze in zijn bekende standaardwerk "Building Design Evaluation: Costs in Use· 
(Stone, 1975), als volgt: "the choice of means to a given end and with obtaining the best value for 
money for the resources spent." Het integraal afwegen van investerings- en exploitatieuitgaven 
behoeft dus een calculatie-methode waarbij verschillende uitgaven in de tijd vergelijkbaar gemaakt 
en gesommeerd kunnen worden. 

Voor wat betreft de industrie verschenen de eerste • Amerikaanse - publikatlas op het gebied van 
life cycle costingal rond 1930. Eén van de eerste handleidingen voor het toepassen van de life 
cycle costing (LCC) techniek voor het nemen van investeringsbeslissingen voor gebouwen is van 
de hand van de Amerikaanse auteur Dell'lsola in 1972. Bij het Amerikaanse 'Department of 
Defense' en het 'Departrnent of Health, Education, and Welfare', wordt in de jaren 70 de LCC 
techniek verplicht gesteld bij het nemen van investeringsbeslissingen. Mede onder invloed van 
de energiecrisis formuleert het 'American lnstitute of Architects' (AIA) in 1977 richtlijnen voor het 
toepassen van LCC technieken in het bouwproces. In 1978 stelt de Amerikaanse regering bij de 
wet verplicht dat alle investeringsbeslissingen voor federale gebouwen moeten worden 
geêvalueerd met behulp van LCC technieken. Een overzicht van de Amerikaanse regelgeving op 
dit gebied wordt gegeven door Dell'lsola en Kirk (1981). 

Ook in Engeland waar het bouwkosten onderzoek ('quantity surveying') traditioneel in belangrijke 
mate is ingebed in de onderzoeksprogrammaring in de bouwwereld, is deze benadering populair. 
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Onder invloed van recente Engelse literatuur op het gebied van de toepassing van LCC 
technieken bij de afweging van investeringsbeslissingen, wordt in de industrie veelal gesproken 
over 'Terotechnology'. Deze term werd voor het eerst gebezigd in een reeks onderzoeken die 
verschenen vanaf 1970, en die gesubsidieerd werden door ondermeer het toenmll;liQe 'Ministery 
of Technology'. De officiêle definitie van het begrip luidt: "Terotechnology Is a cpmbination of 
management, financial, engineering and other practices applied to physlcal assetS in pursult of 
economie life cycle costs." Een overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied wordt gegeven 
door Geraerds (1991). 

In betrekkelijk korte tijd Is er recentelijk een aantal publikalles verschenen die nog steeds gelden 
als standaardwerken met betrekking tot life cycle costing In de bouw. De belangriJ<ste daarvan zijn 
DeU'Isola & Kirk (1981), Stone (1976, 1975), en Ranagan et. al. (1989, 1983). ~in Nederland 
zijn enige studies op dit gebied verschenen, waarvan er een aantal vergezeld gaan van 
toepassingsgerede software. (Dekker, 1984, 1989; Geraedts et.al., 1989; Kooljman & Prles, 1990 
e.a). 

De oorzaak van de toenemende interesse in LCC technieken bij het kosten calCuleren is het 
Inzicht dat naast lnvesteringsuitgaven, exploitatiekosten een steeds groter deel van de 
beschikbare hulsvestingsbudgetten opslokken. Oe groeiende aandacht voor onroerend goed als 
belegging en de explosieve groei in onderhOudsbehoefte van de kwalitatief mindere na-oorlogse 
woningvoorraad, zijn mede oorzaak van de toenemende aandacht voor de exploitatiekosten van · 
gebouwen. Ook de energiecrisis en de steeds verdere vervuiling van het milie~ kunnen als 
oorzaken worden genoemd voor de opkomst van de Integrale kostenmodellen (Kholer 1991). 
Flanagan et. al. (1989) werken een voorbeeld uit waarin voor een kantoorgebouw, een 
seniorenwoning, een lagere school en een mlddelbare school wordt geanalyseerd hoe lnitiêle 
investeringsultgaven en verschillende uitgaven gedurende de exploitatieperiode zich tot elkaar 
verhouden in de totaalkosten van het gebouw. Uit Flanagan's analyse bleek, dat in al de 
genoemde gevallen meer dan 50% van de kosten bestaat uit kostenposten, die niet direct 
herl$idbaar zijn tot de initlêle investeringsuitgaven. 

I 
Tot nu toe heeft bij de LCC modellen de nadruk vooral gelegen op de analyse ,van het niet 
veranderende gebouw. Wel maken in het algemeen vervangingen in de vorm van onderhouds· 
activiteiten deel uit van de modeHen. 

Knelpunten bij implementatie 
Ondanks de belangstelling voor flexibel bouwen blijft de acceptatie in de praktijk moeizaam 
verlOpen. Fassblnder (1989) geeft als de voornaamste oorzaak hiervoor de aanvankelijk meestal 
kleinschalige proefprojecten, die bovendien een grote, niet thematische, variatie ('kneuterigheid') 
Vertoonden. Mogelijk mede.daarom hebben deze experimenten niet altijd de aandaÇht gekregen 
die ze verdienden. Daarnaast stelt Fassbinder dat de ideologisch visionaire be~adering van 
Habraken c.s. met betrekking tot het flexibel bouwen lange tijd een belemmering Is geweest voor 

·.acceptatie. 

Ook in Amerika zijn slechts een beperkt aantal experimenten gerealiseerd met betrekking tot het 
flexibel bouwen. Friedman (1990) geeft zeven mogelijke oorzaken van het niet aanslaan van het 
flexiJel bouwen in Amerika, en zelfs achterblijven bij de Europese situatie. Deze zijn: 
1) The theories that were developed, primarily the Western Europaan ones, introduced design 

methods whose imp!ementation In the North American housing delivery proces$ requlred 
changes in traditional routines, communications, and construction techniques Which are 
difficult to introduce. Lack of imp!ementation studies which consider thls factor Is evident. 

2) Most Western Europaan projects were initiated by local governments. Government sponsor
ship acted as a 'safety net' In case of financlal failure. The government Is not involved in the 
housing sector in North America to that extend and previous governments involvement has 
resulted in faHure. Thus, implamenting f!exibillty is left to the private sector whose motive Is 
primarlly to maximise a return on investment. When flexibility does not seem to contribute to 
the attainment of this goal, Jack of interest is evident. 
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3) Some of the Western Europaan projects, both in the public and the private sectors, were 
not preceded by studies of users' socio-economie characteristics or housing behavior, Thus 
the systems used did not always suit the target population economically or technically. 

4) The small number of existing studies about the economics of flexibility and life cycle cost 
benefits to the user indicates that this important factor in the marketing of the systems to 
users has been ignored. 

5) In spite of the tact that housing problems are complex, non-linear, uncertain and dynarnic, 
and involve natural processas and human values, little attempt has been made to apply 
methods such as Deelsion Theory to the selection of flexible design options. 

6) The design/decision making process used in past flexibility projects was similar to those used 
in 'conventional' housing projects (i.e. where flexibility wasnota design objective). Speeltic 
characteristics of 'unknown' users, as is the case in multi-unit housingin North America, were 
not considered an integral part of the design process. 

7) Previous projects used dimensional/modular flexibility in order to address need of all users. 
Through separation between the projeet's Support and lnfill, 'total flexibility' was reached. 
However in feed-back studies it was found that. only some flexibility alternatives were actually 
used in the course of the residency. This evidence suggests that savings could have been 
made had a specific group of users been identified, their needs studied, and an appropriate 
level of flexibility provided. 

Al deze punten kunnen in aanvulling op de reeds gegeven verklaring van Fassbinder, in meer of 
mindere mate, ook worden gebruikt om de betrekkelijk moeizame acceptatie van het flexibel 
bouwen in Europa en Nederland nader te verklaren. Ondanks alle onderzoeksinspanningen en 
het internationaal aanvaard belang van de toepassing van LCC technieken in het bouwproces, is 
ook hier sprake van een trage en moeizame toepassing in de praktijk. Hiervoor kan een aantal 
redenen worden genoemd: 
1) Veelal wordt de onzekerheid van de voorspellingen op de lange termijn te hoog gevonden. 

Opgemerkt kan hierbij overigens worden dat een onzekere op een aantal voorspellingen 
gebaseerde relevante berekening, meer waarde heeft dan een zekere maar niet relevante 
berekening. Voorspelde waarden garanderen geen goede beslissing, maar verbeteren wel 
de beslissingsgrondslag. Flanagan (1989) merkt in dit verband op: "lt is better to be almost 
correct, rather than precisely wrong." 

2) Veel van de vereiste data zijn niet voorradig: uniforme definities voor de kostdata ontbreken 
en veel kostdata zijn zo project-specifiek dat ze onvoldoende generaliseerbaar zijn. 

3) De methoden zijn omslachtig, ingewikkeld en daardoor duur. De gangbare modellen baseren 
zich meestal op begrotingen van een volledig gebouw via de bouwdelen begroting. Voor het 
maken van een kostenanalyse moeten alle initiêle investeringen, alsmede alle instand
houdingskasten op gedetailleerd niveau beschikbaar zijn, wat toepassing alleen mogelijk 
maakt voor projecten die al vrijwel in het eindstadium van het ontwerp zijn. Aangezien een 
dergelijke begroting en analyse zeer arbeidsintensief zijn, geldt in het algemeen dat de tijd en 
financiêle middelen om meerdere varianten met elkaar te vergelijken ontbreken. In de vroege 
fasen van het ontwerpproces moeten kosten worden berekend uitgaande van begrotingen 
gebaseerd op vierkante of kubieke meter prijzen, of op een elementenbegroting. De relatie 
met het veranderend bouwwerk kan bij deze methoden niet of slechts met moeite worden 
gemaakt. Daarnaast ontbreken mogelijkheden voor terugkoppeling of vooruitkoppeling; er 
vind geen informatieoverdracht plaats tussen de fasen (Hubers, 1991). 

4) De programma's die gemaakt zijn, bezitten naast de in het vorige punt genoemde 
gedetailleerdheid, meestal ook een volledige set correctiefactoren en rekenregels waarin 
bijvoorbeeld fiscale voordelen, overheidssubsidies in de vorm van premieregelingen, 
omgevingsfactoren en effecten van inkomensontwikkelingen zijn verwerkt. Het vergelijken 
van alternatieven op hun meer intrinsieke kosteigenschappen wordt hierdoor vrijwel 
onmogelijk, terwijl de programma's zelf steeds meer het karakter van een 'black-box' krijgen 
en voor de ontwerper geen zinvolle feedback meer geven. Daarnaast geldt dat de 
toepassingsduur van het programma beperkt wordt tot de duur van een bepaalde politieke 
constellatie en dat het toepassingsgebied beperkt is tot het land van ontwikkeling. 
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5) In onvoldoende mate is er sprake van integrale modellen waarin een gebouwmodel, een 
kostenmodel en een ontwerpproces-model op zodanige wijze zijn verwerkt, dat aansluiting 
wordt gevonden bij de ontwerppraktijk. 

6) De bestaande modellen zijn alleen toepasbaar voor gebouwen die in de tijd niet veranderen, 
waardoor vraagstukken met betrekking tot flexibiliteit en daarmee samenhangende kosten 
niet, of alleen zeer moeizaam, kunnen worden opgelost. 

7) De bouwproduktie was tot voor kort nog zo zeer gericht op het vergroten van de 
produktieomvang, dat de beheerslasten en kostenminimalisatie geen rol van betekenis 
speelden bij de besluitvorming. 

In dit onderzoek wordt een poging ondernomen om een belangrijk aantal van de genoemde 
knelpunten met betrekking tot de invoering van het flexibel bouwen en de toepassing daarbij van 
LCC technieken voor de kostenminimalisatie van bouwwerken, op te lossen. In onderstaande sub
paragraaf zal na een toelichting op de inbedding van het onderzoek in de actuele stand van zaken, 
worden aangegeven welke van de genoemde knelpunten met dit onderzoek worden opgelost. 

Relevantie van het onderzoek 
In de inlekfmg van dit hoofdstuk is reeds het belang van flexibel bouwen en de noodzaak van de 
beschikbaarheid van besluitvormingondersteunde Instrumenten daarvoor uitgewerkt. Ken
merkend voor dit onderzoek is de meer integrale benadering van de problematiek van het flexibel 
bouwen, waarbij bestaande kennis uit verschillende - verwante - onderzoeksdlcipines wordt 
gelntegreerd. Naast de integratie van kennis wordt in dit onderzoek geprobeerd modellen en 
instrumenten te ontwikkelen die een hoge graad van utiflseerbaarheid bezitten. 

In de sub paragraaf over het flexibel bouwen is een overzicht gegeven van de actu~le stand van 
zaken met betrekking tot het onderzoek hiernaar en werd een indeling daarvan gelgeven in een 
viertal stromingen. Enerzijds betreft dit onderzoek de ontwikkeling van een model voor de 
faclliterlng van het flexibiliteitsconcept in het bouwproces en valt het derhalve te rekenen tot de 
'methodologie en ontwerp-procesontwikkeling', anderzijds gaat het over de financieel
economische aspecten van flexibiliteit en is het in te passen in de 'economische bei· adering' van 
het flexibel bouwen. Zoals zal blijken zijn er vanuit het onderzoek ook lmp lcaties voor 
produktontwikkeling en industrialisatie te genereren. Deze worden gezien de doelstelling van dit 
onderzoek niet nader uitgewerkt. 

In de genoemde knelpunten met betrekking tot de toepassing van het flexibel !»uwen in de 
praktijk, wordt door Friedman (1990) terecht geconstateerd dat er vooralsnog onvok:IQende inzicht 
is met betrekking tot de vraag of investeren in flexibiliteit leidt tot rendementsverbetering, alsmede 
dat afstemming op de financiêle mogelijkheden en behoeften van de gebruiker veelal ontbreekt. 
Ook signaleert Friedman, dat er tot op heden onvoldoende hulpmiddelen zijn voor de architect om 
de gewenste mate van flexibiliteit voor een ontwerp vast te stellen, terwijl ook het besluitvormings
proces hierover nog te weinig adequaat Is en te veel geênt op de traditionele methoden en 
technieken.·lnvoering van flexibele bouwmethoden zal in sterke mate mede afhankelijk zijn van 
het feit of in deze lacune's voorzien kan worden. Dit onderzoek doet daartoe een poging. 

In het overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de be(ekening van 
de totale kosten van een bouwwerk over een bepaalde planperiode, werd reeds aangegeven dat 
tot nu toe geen modellen zijn ontwikkeld, die gericht zijn op de bestudering van de effecten van 
aanpassingen op de totale kosten van een bouwwerk. In de lijst met knelpunten aangaande de 
toepassing van LCC technieken in de praktijk werd onder meer uitgewerkt, dat de bestaande 
modellen moellijk zijn te utiliseren gezien hun 'black box' karakter, de aard van de benodigde 
invoer en de vereiste inspanningen om die te genereren, de beperkte aansluiting bU het 
ontwerpproces door onvoldoende informatieoverdracht tussen de fasen en het ontbreken van 
koppelingen, en het moeilijk of niet kunnen invoeren van aanpassingen van bouwwerken. Ten 
aanzien. van deze problemen wil het in het kader van dit onderzoek ontwikkelde rekenmodel een 
oplossing te bieden. 
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1.3 DOELSTELLING EN PROBLEEMSTELLING 

Gezien de lange levensduur van gebouwen, de toenemende vraagdifferentiatie op de markt, en 
de daarmee samenhangende verschuiving van een kwantitatieve naar een kwalitatieve vraag, in 
combinatie met een afname van de beschikbare financiêle middelen, met name aangaande 
woongebouwen, wordt kwaliteitsbeheersing steeds belangrijker. 
Het is aannemelijk dat gebouwen gedurende hun levensduur enige malen aangepast moeten 
worden aan veranderend gebruik. Reeds bij de aanvang van het ontwerpproces dient hiermee 
rekening te worden gehouden. Oe relatie tussen nieuwbouw en aanpassings-beslissingen moet 
zichtbaar gemaakt worden door de levensduur van de samenstellende delen van een bouwwerk 
aan te geven. Dit maakt het mogelijk het effect van ontwerpbeslissingen en de financieel· 
economische consequenties daarvan, op de lange termijn te analyseren. 

Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkeling van een besluitvormingondersteunend • 
ontwerp • model voor gecoördineerde financieel-economische en fysiek-ruimtelijke besluit
vorming met betrekking tot flexibele bouwwerken. Een bouwwerk wordt hierbij gezien als een in 
de tijd veranderende verzameling van delen met een verschillende levensduur. Als 
beslissingsgrondslag wordt uitgegaan van te berekenen kosten van de samenstellende delen van 
een bouwwerk in de verschillende perioden en over de totale voorziene levensduur van het 
ontwerp. Het model dient beslissingen te ondersteunen ten aanzien van de keuze uit 
aangeboden ontwerp-oplossingen (varianten) in een gefaseerd proces. 

Probleemstelling 
Om een model als omschreven in bovenstaande doelstelling te kunnen concipiêren dient eerst 
het flexibiliteitsbegrip nader te worden gedefinieerd. Aangegeven moet worden hoe de 
ontwerper, reeds in het stadium voorafgaand aan het ontwerpproces, inzicht kan krijgen in het 
veranderend • toekomstig • gebruiksproces van een bouwwerk. Dit inzicht in een veranderend 
gebruiksproces moet vertaald kunnen worden naar de benodigde flexibiliteit van het te 
ontwerpen bouwwerk. 
In modelmatige zin dient uitgewerkt te worden, hoe de eigenschappen van een bouwwerk 
kunnen worden beschreven, zodat inzicht ontstaat met betrekking tot de flexibiliteit ervan. De 
veranderingen waaraan de verschillende delen van een bouwwerk in de loop van de tijd 
onderhevig zijn, dienen op systematische wijze te worden beschreven in termen van fysieke 
verzamelingen van veranderende elementen met een causale samenhang. 
Op basis van een dergelijk model dient vervolgens een rekenmethodiek te worden gevonden, 
waarmee verschillende soorten uitgaven in de tijd dusdanig kunnen worden omgerekend in 
kosten, dat de uitkomst van een dergelijke berekening kan worden gebruikt als beslissings
grondslag in het ontwerpproces bij het vergelijken van alternatieve oplossingen voor een bepaald 
ontwerpprobleem. 
Dit rekenmodel moet door de ontwerper in alle fasen van het ontwerpproces gebruikt kunnen 
worden ter ondersteuning van zijn beslissingen. Hiervoor moet een procesmodel van het 
ontwerpproces worden opgesteld waaruit verschillende processtrategieên kunnen worden 
afgeleid. 

1.4 INTRODUCTIE OP HET ONDERZOEK 

Nadere afbakening van het onderzoeksveld 
Het onderzoek beperkt zich tot de flexibiliteit van bouwwerken voorzover die is te herleiden tot 
kosten. Hierbij staat niet alleen het bouwwerk als object centraal, maar ook het bouwwerk als 
ontwerpopgave. 

Voor het creëren van een flexibel bouwwerk is zoals Nicolaï & Dekker (1990) uitwerken, een 
besluitvormingsproces vereist dat hiervoor de mogelijkheden open laat, terwijl ook gedurende het 
uitvoeringsproces aanpassingen van het ontwerp mogelijk mOelen zijn. 
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Dit geldt in sterkere mate indien het voorbereidingsproces voor de bouw zeer complex is en een 
periode van vele jaren omvat, zoals bijvoorbeeld het geval is in de ziekenhuisbouw. 
Besluitvormingsproces en uitvoeringsproces maken geen deel uit van dit onderzoe~<. Gezien het 
accent dat er bij het onderzoek naar flexibel bouwen vrijwel ahijd is gelegd op de w9ningbouw en 
gezien het belang voor de nationale bouwproduktie van kwaliteits- en kosten-beheersing in de 
sociale woningbouw, is ervoor gekozen om het onderzoek met name toe te spitsen op de 
woningbouw, alhoewel in principe de ontwikkelde theorie een breder toepassingsgooied heeft. 

In het bestaande - met name Nederlandse - onderzoek naar flexibel bouwen wordt, zoals reeds in 
paragraaf 1.2 werd aangegeven, uitgegaan van een scheiding in 'drager' en 'inbotiw'. Habraken 
(1961) definieerde oorspronkeli~ de drager als: "een constructie waarin zich een aantal woningen 
laat samenstellen, die ieder voor zich - onafhankelijk van de andere woningen erin - gebouwd, 
verbouwd of afgebroken kunnen worden. • Later is door de SAR deze definitie meer toegespitst In 
termen van zeggenschap. Boekholt et. al. (1974) geven als definitie: "Een drager omvat datgene 
waarover de gemeenschap zeggenschap heeft. • In aansluiting daarop definieert Boekholt et. al. 
(op.cit.) inbouw als volgt: •oe inbouw omvat datgene waarover het individu zeggenschap heeft." 
Dit onderzoek richt zich met name op ontwerpbeslissingen aangaande de inbouw van een 
woning. In aansluiting op de oorspronkelijke definitie van Habraken is aangenomen, dat de drager 
wordt gevormd door een constructleve structuur met een lange levensduur , waaraan nauwelijks of 
geen veranderingen plaats zullen vinden. Het aanpassen van de woningen geschiedt 
voornamen~ door het verplaatsen, amoveren of wijzigen van de inbouw . 

Tolman et.al. (1989) en Henket (1991) beschouwen een bouwwerk als een systeem gevormd 
door een technisch subsysteem en een functioneel subsysteem. Henket definieert het 
functionele subsysteem als "het samenstel van prestaties waardoor het gebouw functioneert zoals 
het in werkeli~heid doet. Dat wil zeggen: het functionele systeem van ruimten is het geheel van 
comfort- en functionele prestaties en van architectonische waarden." Het technische subsysteem 
wordt door hem gedefinieerd als: •de vertaling van de functionele prestatie-eise~ In tastbaar 
materiaal". In dit onderzoek staat met name het bouwwerk als 'technisch subsysteem' pentraal. Wat 
betreft het complex aan prestatie-elsén van het functioneel systeem wordt alleen ~eken naar 
die eisen, die verandering van het technisch subsysteem initiêren. Architectonische waarde, 
comfort, etc. worden als zodanig niet In het besluitvormingondersteunend model !opgenomen. 
Het functionele subsysteem wordt in dit onderzoek gezien als determinant voor df. vraag naar 
flexibliteit, waarvoor het technisch systeem aanbod aan flexibiliteit moet bezitten. 

I 

Veel van de bestaande modellen waarmee de bouwkundig ontwerper kosten kan berekenen 
hebben het probleem dat door hun veelheid aan rekenregels geen inzicht wordt geboden in de 
intrinsieke kosteigenschappen van de varianten. De ontwerper krijgt bij gebruik van deze 
modellen dus geen zinvolle feedback voor het verdere ontwerpproces. Alle berekeningen met 
betrekking tot fiSCale voordelen, subsidies etc. worden derhalve in dit onderzoek achterwege 
gelaten. 

Om het rekenmodel zo zuiver mogelijk te houden, worden in het rekenmodel alleen die uitgaven 
betrokken die rechtstreeks te herleiden zijn tot het bouwen, in stand houden en aanpassen van 
het betreffende bouwwerk. Beheerskosten, energiekosten, beveiligingskosten etc. maken dus 
geen deel uit van het rekenmodel. Hierdoor wordt de ontwerper maximaal inzicht geboden In de 
allocatie van kosten naar de delen van een bouwwerk en in kansen voor verdere 
kostenminimalisatie in het ontwerpproces met betrekking tot de flexibiliteit. 

Bij het vergell~en van twee variantoplossingen voor een specifiek ontwerpprobleem, waarbij wordt 
uitgegaan van het gegeven dat deze varianten in de tijd zich dusdanig zullen gedragen dat er een 
marktconform aanbod blijft van hulsvestingsdiensten, is het niet zinvol om opbrengsten in de 
beschouwing mee te nemen. Problematisch is ook dat opbrengsten voor de lange termijn uiterst 
moeilijk zijn te schatten. Verondersteld kan tevens worden dat de verhouding tussen 
opbrengsten en kosten constant is. Veranderingen in de kosten worden imm~ in de prijs 
verwerkt. Opbrengsten worden daarom niet In de beschouwing betrokken. ' 
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Theoretische inbedding 
Bij de theorievorming met betrekking tot het flexibiliteitsbegrip is gebruik gemaakt van het in 
paragraaf 1.2 reeds aangehaalde werk van Habraken (1961, 1970, 1973, 1988), de SAR (1981), 
Kapteijns {1975) en aanpalend onderzoek verricht in het kader van de 'Drager-Inbouw filosofie'. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van in bedrijfskundige kring verricht onderzoek naar flexibele 
produkten en produkties (Brinkman, 1989). Het in dit onderzoek geïntroduceerde flexibiliteits
begrip onderscheidt zich van genoemde bronnen, omdat een kader is geschapen waarbinnen het 
flexibiliteitsbegrip operationeel gemaakt kan worden voor besluitvormingondersteunende 
instrumenten in het bouwkundig ontwerpproces. 

Bij het ontwikkelen van het gebouwmodel is gebruik gemaakt van de algemene systeemtheorie, 
zoals die te vinden is in Bertanlanffy (1975), Kwee (1982), Nadler (1981) en Sirnon (1969), en van 
de domeinen theorie van Bax (1979, 1986), Trum (1979), enTrum & Bax (1990). 
Door systeemtheoretische inzichten te combineren met het ontwikkelde flexibiliteitsbegrip, wordt 
het mogelijk bouwwerken als veranderend in de tijd te beschrijven op een voor het ontwerpproces 
zinvolle wijze. Een andere belangrijke toevoeging, met name ten opzichte van de domeinen
theorie, is het onderscheiden van aggregatieniveau's naast specificatieniveau's. 

Betreffende de financieel-economische theorie zoals vervat in het rekenmodel, is voornamelijk 
gebiuik gemaakt van het werk van Dell'lsola (1981), Flanagan (1983, 1989), Stone (1975, 1976), 
Tempelmans Plat (1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1,2) en van Drunen & Tempelmans Plat 
(1977, 1978, 1,2,3, 1979,). Nieuw in dit onderzoek iS de implementatie in een besluitvormende 
context. Ook is nieuw dat als beslissingsgrondslag de zogenaamde totale (gemiddelde) 
periodekosten, berekend voor de gehele gebruiksduur, worden genomen in plaats van deze te 
beperken tot de eerste gebruiksperiode. Als implicatie daarvan is het mogelijk om met behulp van 
het in dit onderzoek ontwikkelde rekenmodel veranderingen, die plaats vinden aan bouwwerken 
gedurende hun levensduur, op te nemen in de berekeningen. 

Voor de ontwikkeling van het procesmodel is onder meer gebruikt gemaakt van Bax {1975), 
Boekholt (1984), Boer (1989), Carp (1979), Cross (1984) en SBR (1975, 2). Nieuw is de 
operationalisering van de bestaande ontwerp-methodologische kennis in de vorm van een 
besluitvormingondersteunend ontwerpmodel en de mogelijke koppeling van aggregatieniveau's 
aan procesfasen. 

Opbouw van het onderzoek 
In dit onderzoek wordt conform de probleemstelling eerst in hoofdstuk 2 het flexibiliteitsbegrip 
verder ontwikkeld. Aangetoond wordt dat voor gebouwen analyses met betrekking tot flexibiliteit 
niet zinvol genoemd kunnen worden, indien er niet wordt uitgegaan van een scenario waarin 
uitspraken worden gedaan over te verwachten veranderingen in de toekomst, die van invloed 
zullen zijn op het gebruiksproces van het gebouw. Het ontwikkelde begrippenkader iS verbonden 
aan de tijdsdimensie van bouwwerken, waarmee recht wordt gedaan aan de dynamiek die daarvoor 
kenmerkend is. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het gebouwmodel aan de orde gesteld. Dit gebouwmodel betreft 
een op systeemtheoretische uitgangspunten gebaseerde wijze van gebouwmodellering, 
waarmee het mogelijk is de flexibiliteit van ontwerpvarianten voor gebouwen te beschrijven en te 
analyseren. In ontwerpprocessen heeft het gebouwmodel daarbij een normatief karakter. 
In hoofdstuk 4 wordt behandeld hoe uitgaven kunnen worden toegekend aan bouwdelen en 
omgerekend naar kosten. Ook zal in dit kader het concept van het gedifferentieerd afschrijven 
naar levensduren worden geïntroduceerd. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk een rekenmodel 
beschreven met behulp waarvan het mogelijk is om in diverse fasen van het ontwerpproces te 
beslissen - op grond van life cycle costs - tussen twee varianten die ten aanzien van hun flexibiliteit 
van elkaar verschillen. 
In hoofdstuk 5 wordt uit het gebouwmodel en het rekenmodel een procesmodel afgeleid. De 
theorie met betrekking tot flexibiliteit, het gebouwmodel, het rekenmodel en het procesmodel 
vormen samen het besluitvormingondersteunend model dat volgens de doelstelling van dit 
onderzoek ontwikkeld moest worden. 
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In hoofdstuk 5 worden verder een tweetal voorbeelden uitgewerkt. In het eerste voorbeeld 
worden van een bestaand woningcomplex een tweetal, ten aanzien van hun flexibiliteit wezenlijk 
verschillende, inbouwpakketten gemodelleerd volgens de theorie van het Qebouwmodel. 
Vervolgens· zijn beide inbouwpakketten met behulp van het rekenmodel geanillyseerd met 
betrekking tot hun financieel-economische eigenschappen in relatie tot hun flexJPiliteit. In het 
tweede voorbeeld wordt een ontwerpsituatie gesimuleerd waarin beslist moet worden over een 
binnenwand. 
Hoofdstuk 6 bevat tot slot enige conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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• Alf boundaries in black and white are, in one degree or another, arbitrary." 

- Lewis Mumford in: The culture of cities, 1970. 

"The boundaries enclose the torm 
And the torm bacomes boundary: 
Seclusion towards the outside, 
But openness towa.rd the inside, 
Makes Place. 

The rules define the similarities 
And the ditterences share the ru/es: 
Sameness in time end space, 
Without repetition, 
Makes Understanding." 

- N.J. Habraken in: Transformations of the Site, 1982. 
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2.1 INLEIDING 

Zowel gezien hun lange levensduur als de toenemende vraagdifferentiatie op de 
gebouwenmarkt, vragen bouwwerken een zekere mate van aanpasbaarheid aan veranderend 
gebruik. In principe kan vraagdifferentiatie worden beantwoord met aanboddifferentiatie. Een ver
anderende vraag van een gebruiker kan dan worden beantwoord door verhuizing. In dit geval 
wordt echter geen rekening gehouden met factoren als gehechtheid aan een bepaalde lokatie of 
de slaagkans voor een bepaalde specifieke vraag. Bij een dergelijke benadering wordt ook niet 
ingespeeld op de onvoorspelbaarheid van de toekomstige vraag. Bij aanboddifferentiatie wordt 
eigenlijk uitgegaan van stabiele vraagverhoudingen naar bepaalde typen huisvestingsdiensten, 
waarop wordt gereageerd door middel van diversificatie in het aanbod van woningbouw
complexen. Een bijzondere vorm om een divers aanbod aan huisvestingsdiensten te creêren, is 
het geven van inspraak aan de gebruikers bij indeling. uitrusting en afwerking van de woning. In 
het geval er na inspraakprocedures woningen worden opgeleverd, die vervolgens niet of moeilijk 
veranderbaar zijn, wordt óók niet ingespeeld op de onvoorspelbaarheid van de toekomstige vraag. 
In dit geval is er sprake van aanboddifferentiatie binnen een complex van woningen. 
Het aanbieden van flexibele huisvestingsdiensten is de enige vorm van reactie op 
vraagdifferentiatie waarbij ook tegemoet wordt gekomen aan een voortdurend veranderende 
vraag, aangezien per gebouw, continu gedurende de gehele levensduur kan worden gereageerd 
op onverwachte gebeurtenissen. Gedifferentieerd aanbod en inspraak hoeven hierbij niet te 
worden uitgesloten. In dit onderzoek wordt uitgegaan, conform de reeds eerder genoemde 
studies naar toekomstscenario's voor de bouwnijverheid, van een vraag naar flexibele gebouwen. 

In dit hoofdstuk wordt een begrippenkader gegeven met betrekking tot de flexibiliteit van 
bouwwerken. Aangezien flexibiliteit betrekking heeft op een reeks veranderingen in de tijd gaat 
het hierbij over de tijdsdimensie van bouwwerken. De dimensie tijd heeft daarbij dus niet alleen 
betrekking op de duurzaamheid van een bouwwerk, maar ook op het tempo waarin veranderingen 
plaatsvinden. Een bouwwerk heeft zowel duur als tempo. 
In veel studies wordt een gebouw na oplevering beschouwd als een statisch, niet veranderend 
produkt. In termen van life-cycle-costing betekent dit dat wel onderhoudskosten en gebruiks· 
kosten kunnen worden berekend, maar geen veranderingskosten. Dergelijke modellen zijn 
derhalve niet bruikbaar voor het leveren van besluitvormingondersteunende informatie aan
gaande flexibiliteit en kosten. De opzet van dit onderzoek is een model te ontwikkelen dat in deze 
lacune voorziet. Het in dit hoofdstuk ontwikkelde begrippenkader richt zich dan ook met name op 
de instrumentatie in een besluitvormende context. 

De mogelijkheden van een gebouw om aangepast te worden aan veranderend gebruik, worden in 
hoge mate bepaald door de wijze waarop het ruimtelijk ontwerp is geconcipieerd. Zo kan 
bijvoorbeeld een goed doordachte ligging van entree en service units (natte cellen en keuken) al 
veel mogelijkheden bieden voor eenvoudig te realiseren aanpassingen. Ook een goede 
dimensionering of zelfs enige overmaat van ruimten kan het aantal gebruiksmogelijkheden 
aanzienlijk vergroten, zonder dat er bouwtechnische aanpassingen noodzakelijk zijn. Meestal 
wordt met overmaat van ruimten multifunctionaliteit gecreêerd. 
Hoe dergelijke flexibiliteit te creêren wordt in dit onderzoek niet aan de orde gesteld. Goede 
handleidingen hiervoor zijn reeds in overvloed beschikbaar (Berg & Noorman, 1981; Boekholt, 
1974; Carp et.al. 1985; Habraken, 1973; SAR, 1981, e.a.). 

Onderwerp van onderzoek is het veranderende, aanpasbare gebouw in relatie tot kosten. 
Aanpassing aan veranderend gebruik betreft meestal delen van een gebouw. Om de algemene 
bruikbaarheid van het te ontwikkelen model te vergroten, wordt het gebouw hierbij niveau
onafhankelijk gedefinieerd, zodat op elk ruimtelijk besluitvormingsniveau de situatie althans 
formeel identiek is. Afgeleid uit de domeinentheorie van Bax (1979, 1986), Trum (1979), enTrum 
& Bax (1990) worden in de definitie de dimensies vorm, functie en proces opgenomen (zie ook 
hoofdstuk 3). Inherent aan de doelstelling van dit onderzoek wordt het gebouw tevens 
gedefinieerd in termen van tijd en kosten. 
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Zoals reeds geïntroduceerd in hoofdstuk 1 wordt in dit onderzoek de term bouwwerk gehan
teerd voor zowel het gebouw, delen van het gebouw (bouwdelen) of groepen van delen, waarbij 
die delen op enigerlei wijze formele, functionele dan wel temporele samenhang ~onen. Het 
bouwwerk manifesteert zich in de werkelijkheid (empirie) of in de vorm van een voorstelling (model, 
afbeelding), of in de vorm van een ontwerp (Instructie), en is meetbaar in tijd en kosten. 

2.2 FLEXIBILITEIT 

Prins (1989) stelt dat het bij flexibiliteit gaat om het vermogen goed te kunnen omgaan met 
veranderingen, om te 'anticiperen op een nog onbekende toekomsf. Dat flexibiliteit met name 
betrekking heeft op aanpasbaarheid van de huisvestingssituatie in een, in zekere mate 
onbekende, toekomst, wordt door NicolaJ & Dekker (1990) benoemd als het 'universele' karakter 
van flexibUiteit. 
Brinkman (1989) definieert flexibiliteit als: "het vermogen om te reagerén op bepaalde -
onverwachte - gebeurtenissen. • Het betreft hier gebeurtenissen waarvan in redelijkheid wel 
verwacht kan worden dat ze zullen optreden, maar men weet niet het tijdstip waarop, noch de mate 
waarin. Er kunnen volgens Brinkman (1989) drie soorten gebeurtenissen worden onderscheiden: 
- Grillige gebeurtenissen: Deze verschijnselen kenmerken zich door hun • plotselinge 

optreden. Het zijn gebeurtenissen waarvan de kans op voorkomen zeer klein wordt geacht. 
Andere kernwoorden zijn: onvoorspelbaarheid, onbekendheid, onbe'invloedbaarheid, 
onzekerheid, onmodelleerbaarheid. 

- Incidentele gebeurtenissen: Hier is sprake van afwijking binnen een patroon. Dit soort 
gebeurtenissen treedt op, maar de kansverdeling per individuele gebeurtenis Is niet 
voorspelbaar (niet statistisch modelleerbaar). Het wanneer en de mate waarin i!3 onbekend. 
Andere kernwoorden zijn: voorspelbaar en modelleerbaar fenomeen, onvoorspelbaar en 
beperkt modelleerbare individuele gebeurtenissen . 

- Fluctuerende gebeurtenissen: De gebeurtenis Is bekend en voors~elbaar. De 
beïnvloedbaarheid is groot. Er Is sprake van een kleine variatiecoêfflcient en een bekende 
kansverdeling. Andere kemwoordén zijn: waarschijnlijkheid, voorspelbaarheid, beïnvloed
baarheid, modelleerbaarheid. 

Antielperen betekent op iets vooruitlopen. Reageren heeft de betekenis bepaalde verschijnselen 
te vertonen als antwoord op bepaalde prikkels. Anticiperen gebeurt dus vóór een gebeurtenis 
plaats vindt, reageren pas àls een gebeurtenis plaats vindt. 
Voor grilligheden kan men door antielperen in principe geen reactievermogen inbouwen. Door 
middel van het bewust aanbrengen van bepaalde veranderingsmogelijkheden Is een zekere vorm 
van anticipatie mogelijk op incidentele gebeurtenissen. De veranderingen als zodanig zijn echter 
niet te programmeren en zijn momentane reacties. Op fluctuerende, dus voorspelbare en 
modelleerbare gebeurtenissen, kan men wel anticiperen. Door flexibiliteitSmaatregeten te nemen 
ten behoeve van fluctuerende gebeurtenissen bestaat de kans dat ook incideoiele en grillige 
gebeurtenissen kunnen worden opgevangen. · 
Onderstaand worden voorbeelden gegeven van de drie genoemde soorten gebeurtenissen in 
een bouwkundige context: . 
- De oliecrisis in de zeventiger jaren was een gebeurtenis die een tiental jaren daárvoor niet te 

voorspellen was. Gerelateerd aan een bouwwerk, dat op het moment van de oliecrisis tien jaar 
oud was, moet dit dus worden aangemerkt als een grillige gebeurtenis van het omgevings
systeem van het bouwwerk. De oplossingen, die naar aanleiding van de oliecrisis zijn 
gevonden voor energiebesparing, waren Innovatief. Het vullen van de spouwmuur met 
thermisch lsolerend schuim bijvoorbeeld, was een oplossing die tijdens het ontwerpproces 
niet was voorzien. Er zijn veranderingen aangebracht die niet waren geprogrammeerd. 

- Verondersteld kan worden dat stijgende energie prijzen voor de toekomst een vrij zeker 
gegeven zijn, gezien brandstofschaartse, instabiliteit in het Midden-oosten, duurdere hoog
technologische winningsprocessen (boorplatforms In zee) en de toenemende belasting van 
het milieu door de afvalprodukten van fossiele brandstoffen. 
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Investeringen in dure installaties voor passieve energiewinnnig zijn op dit moment veelal nog 
niet rendabel. Het dusdanig flexibel bouwen dat dit soort voorzieningen in de toekomst 
eenvoudig kunnen worden aangebracht, bijvoorbeeld de aanschaf van een CV ketel die snel 
kan worden afgeschreven en vervangen door een energiezuiniger installatie, lijkt op termijn 
zinvol en besparend. Het is zelfs niet denkbeeldig dat in de toekomst gebouwen, die niet zijn 
aan te passen aan nieuwe eisen van energiezuinigheid, door de hoge exploitatie-kosten 
gesloopt zullen moeten worden. Er zou bij invoering van deze maatregelen, er van uitgaande 
dat gegeven vooronderstellingen waar zullen blijken, geanticipeerd zijn op een incidentele 
omgevings-gebeurtenis. 

- Individualiseringstendansen in het huidige maatschappelijke bestel hebben tot een 
verandering in de vraag naar woonruimte geleid: er komt steeds meer vraag naar huisvesting 
voor één of twee personen; bij jongeren en bejaarden wordt groepswonen populair; gezinnen 
worden kleiner; ruimte behoefte per gezinslid wordt groter (telematica en thuiswerken, groter 
percentage studerende kinderen). Anderzijds is er een opleving te bemerken van traditionele 
waarden, ook buiten confessionele kring ('gezin als hoeksteen van de samenleving'). Er is hier 
sprake van een incidentele omgevingsverandering: een zekere variatie in de huisvestings
vraag lijkt vrij zeker, maar de optimale benodigde produktieomvang per type is niet met 
zekerheid vast te stellen, evenals de variatie per type. Verkavelbare dragers met aanpasbare 
inbouwpakketten vormen een mogelijk antwoord op dit soort gebeurtenissen. In het 
voorbeeld is sprake van een fluctuerende gebeurtenis waarop door anticipatie, met vrij grote 
zekerheid, adequaat kan worden gereageerd. 

Voor de gegeven voorbeelden geldt, dat de benoeming van de aard van de gebeurtenissen 
afhangt van de - subjectieve - interpretatie van de omgeving op dat moment. Keuze voor 
standaardisatie resulteert in een beperkte produktdiversiteit, en betekent dus, dat in feite alle 
incidenten en grilligheden als fluctuatie's worden gedefinieerd. 
Meestal geldt dat alleen in het geval van een relatief korte life-cycle, inflexibiliteit de optimale keuze 
zal zijn. Galjaard (1982) benoemt een werkelijkheid die geheel beheerst wordt verondersteld, een 
'minimale werkelijkheid'. De bekende regel van Taylor: "There is a best way of doing everything 
and that best way can always be formulated in certain rules", gaat alleen op in een dergelijke 
minimale werkelijkheid. Bij flexibiliteit gaat het echter meer om het onvoorspelbare en 
onbeheersbare. Het besluiten over flexibiliteit betekent het vaststellen van de grenzen tussen 
fluctuaties, incidenten en grilligheden. 

Het begrip flexibiliteit is in dit onderzoek beperkt tot de aanpasbaarheld van bouwwerken. Soms 
kan een bouwwerk eenvoudig worden aangepast aan een veranderende vraag, door ruimtelijke 
overmaat en goede situering van entree en functies ondérling. In veel gevallen echter zal een 
veranderende vraag er toe leiden, dat ook de materiêle structuur van het bouwwerk moet worden 
aangepast. De mate waarin dit kan, wordt begrensd door de technische mogelijkheden die het 
bouwwerk hiervoor biedt, in relatie tot de kosten die de veranderingen met zich meebrengen. Of 
een bepaalde verandering die een gebruiker wenst kan worden gerealiseerd, zal mede afhankelijk 
zijn van de bevoegdheden die hij over het betreffende bouwwerk heeft. Een eigenaar heeft in de 
regel meer mogelijkheden dan een huurder. 

Flexibiliteit wordt gedefinieerd als de eigenschap van een bouwwerk om op grond van zijn 
fysieke samenstelling (ruimtelij< -materieel) aanpasbaar of veranderbaar te zijn ten behoeve van en 
bij veranderingen in materieel-technische, ruimtelijk-gebruiksfunctionele en sociaal juridische zin 
en binnen randvoorwaarden van technische, juridische (bevoegdheden van partijen), temporele 
en financiêle aard. 
De randvoorwaarden die genoemd worden geven de beperkingen aan die nodig zijn om het 
begrip operationeel te maken voor meting en berekening. Hierin kunnen de gebruikelijke project
factoren als budgetten, termijnen, mandaten en beschikbare techniek herkend worden, naast die 
van de fysieke situatie. Het begrip flexibiliteit wordt ingeperkt tot de aanpasbaarheid van 
bouwwerken aan gebeurtenissen waarvan de kans op voorkomen statistisch (beperkt) 
modelleerbaar wordt geacht; de zogenaamde incidentele of fluctuerende gebeurtenissen. 
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2.3 FLEXIBILITEITSTYPEN EN FLEXIBILITEITSBEWERKINGEN 

De meest eenvoudige vorm van aanpasbaarheld van een bouwwerk is, dat er voldaan kan worden 
aan een veranderende gebruiksvraag, zonder dat verder ingrijpen aan het bouwwerk noodzakelijk 
is. In eerder verband is reeds opgemerkt dat, bijvoorbeeld door het bieden van e ruimtelijke 
o~maat, multifunctionaliteit van ruimten op een eenvoudige manier gecreêerd kan en. 
Indien een bouwwerk deze multifunctionaliteit niet bezit, of een bepaald verand$rend gebruik 
heeft een dusdanig karakter, dat de beschikbare multifunctionaliteit niet voldoende lis, dan zijn er 
ook ingrepen nodig aan de bouwtechnische structuur van een bouwwerk. Bepaalde materiële 
elementen zullen moeten worden aangepast of vervangen. Indien materiële elementen niet alleen 
dienen te worden aangepast of vervangen, maar bijvoorbeeld worden verwijderd of verplaatst, 
verandert naast de materiële structuur ook de ruimtelijke structuur van het bouwwerk. In laatste 
instantie is voorstelbaar dat, naast aanpassingen aan de materiële en ruimtelijke structuur, ook het 
volume van het bouwwerk als zodanig aanpassing behoeft, om aan een bepaalde veranderende 
vraag naar huisvestingsdiensten te kunnen voldoen. 

Op grond van de beschreven indicatoren: functie, ruimtelijke structuur, materiêle structuur, 
gebouwvolume, introduceert Prins (1991), een ordening voor de flexibiliteit van bouwwerken in 
vijf flexlbiliteitstypen. Deze flexibiliteitstypen zijn dusdanig gedefinieerd, dat ze toepasbaar zijn 
ongeacht het niveau van analyse van het bouwwerk (gebouw, gebouwdeel, etc.). 
Flexibiliteitstypen betreffen de beschrijving van de flexibiliteit van een bouwwerk, waarvan de 
aard bepaald wordt door de aard van de verandering in gebruiks-functionele en ruimtelijk-materiële 
zin geclasseerd In onderstaand schema: 
- Herbestemming: Bij herbestemming veranderen de functies van een bouwwerk. Kenmerk 

is dat het gehele object een ander gebruiksdoel c.q. functie krijgt. Als gevolg daarvan 
veranderen in het algemeen zowel het gebouwvolume als de ruimtelijke en materiêle 
structuur. Als voorbeeld kunnen worden genoemd de grachtenpanden in Utrecht en 
Amsterdam, die oorspronkelijk meestal ontworpen waren als woonhuizen en waarjlan vele nu 
een functie hebben als restaurant, kantoor of winkel. 

- Uitbreiding: In het geval van uitbreiding is de functie gelijk, maar zowel d~ ruimtelijke 
structuur als de materiële structuur veranderen. Hierbij is tevens sprake van een volume
verandering van het bouwwerk. Als voorbeeld kan genoemd worden de uitbreiding van het 
aantal 'verblijfseenheden' van een woongebouw. Bij uitbreiding betreft het :een daad
werkelijke fysieke uitbreiding van het bouwwerk, zodat er sprake is van een tapaciteits
vergroting wat betreft de omvang van te leveren diensten als wel wat betreft het boUwvolume. 

- Reorganisatie: Van reorganisatie is sprake Indien zowel de functie als het gebouwvolume 
gelijk blijven, maar de ruimtelijke structuur en materiële structuur worden gewijzigd. Reorga
nisatie heeft dus betrekking op de wijze waarop door reorganisatie van een bouwwerk, zonder 
volumeverandering, bijvoorbeeld de wooncapaciteit kan worden vergroot. (De totale 
oppervlakte blijft gelijk, maar de gemiddelde oppervlakte per vertrek daalt of stijgt; in de oude 
situatle waren een aantal vertrekken over- of onder-bemeten). 

- Vervanging: Bij vervanging blijven de functie, het gebouwvolume en de ruimtelijke 
structuur het zelfde, alleen materiêle elementen van het bouwwerk worden niet-equivalent 
vervangen. Een voorbeeld is het vervangen van een scheidingswand door een kastenwand. 

• Restauratie: De laagste vorm van flexibiliteit is restauratie. Zowel functie, gebouwvolume als 
ruimtelijke en materlêle structuur blijven gelijk. Bij restauratie worden alleen materiêle 
elementen van een bouwwerk equivalent vervangen. 

Met de genoemde flexibiliteitstypen wordt volledigheid gepretendeerd. In figuur 2.1 zijn deze 
flexlbHiteitstypen in een schema samengevat, .waarbij elk type wordt gekarakteriseerd door een 
icoon en een omschrijving betreffende de omvang van de verandering. In de rechter kolOm is 
weergegeven welke van de parameters: functie, gebouwvolume, ruimtelijke structuur, en/of 
materiële structuur gelijk of ongelijk zijn bij het betreffende flexlbiliteltstype. Door mlddel van een 
'icoon' Is dit In de linker kolom grafisch weergegeven. De twee rechthoeken symboliseren een 
bouwwerk voor en na verandering. 
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Het oppervlak van de rechthoeken symboliseert het gebouwvolume; de verdeling van de 
rechthoeken symboliseert de ruimtelijke structuur; de lijnen symboliseren de materiêle structuur; 
en de arceringen symboliseren de functie. 

Herbestemming 

Functie: 
Gebouwvotume: 
Ruimtelijke struct.: 
Materiële struct.: 

U~breiding .. Functie: 
Gebouwvolume: 
Ruimtelijke struct.: 
Materiêle struct.: 

Reorganisatie 

Functie: 
Gebouwvol urne: 
Ruimtelijke struct.: 
Materiêle struct.: 

Functie: 
Gebouwvolume: 
Ruimtelijke struct.: 
Materiêle struct.: 

Restauratie 

Functie: 
Gebouwvolume: 
Ruimtelijke struct.: 
Materiêle struct.: 

Figuur 2.1: Vijf flexibiliteitstypen 

ongelijk 
(on)gelijk 
ongelijk 
ongelijk 

gelijk 

gelijk 
gelijk 
ongelijk 
ongelijk 

gelijk 
gelijk 
gelijk 
ongelijk 

gelijk 
gelijk 
gelijk 
gelijk 

Voor elk van de genoemde flexibiliteitstypen geldt, dat deze gerealiseerd kunnen worden doordat 
er wijzigingen plaats vinden van de materiêle structuur, in de vorm van kwantificeerbare ftexibiliteits
bewerkingen. Deze bewerkingen kunnen volgens een normale bouwdeelbegoting door de 
architect of door de aannemer in termen van hoeveelheid materiaal of produkten, arbeid en 
materieel, in uitgaven worden uitgedrukt en vormen de basis van de te ontwikkelen werkwijze. 
Flexibiliteitsbewerkingen zijn bewerkingen die de verschillende flexibiliteitstypen tot gevolg 
hebben en die ten behoeve van het vaststellen van de daaruit voortvloeiende uitgaven, als volgt 
geclassificeerd kunnen worden: ongewijzigd handhaven, verplaatsen, opwaarderen, equivalent 
vervangen, niet-equivalent vervangen, of combinaties hiervan. De vijf soorten flexibiliteits
bewerkingen kunnen als volgt worden omschreven: 
- Ongewijzigd handhaven: Een materieel element wordt nieuw aangebracht en blijft 

ongewijzigd gehandhaafd. In dit geval is de duur dat het betreffende element in het bouwwerk 
wordt gehandhaafd, gelijk aan de exploitatieduur van het bouwwerk. 
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Het dienstenniveau blijft gedurende de gehele exploitatieduur gelijk. Eventueel wordt door 
middel van geplande onderhoudsactiviteiten voorzien in de gewenste prestatiebOrging. 

- Verplaatsen: Een materieel element wordt (één of meerdere malen) verplaatst. Bij een 
verplaatsing wordt een materieel element op een andere plaats in het bouwWerk, in zijn 
oorspronkelijke functie en met gelijk dienstenniveau, gehandhaafd. · 

- Opwaarderen: Een materieel element wordt (één of meerdere malen) o~waardeerd. 
Indien een materieel element niet wordt vervangen, maar zodanig wordt gewijzigd dat er 
sprake is van een ander dienstenniveau dan voorheen, is er sprake van een opwaardering. 

- Equivalent vervangen: Een materieel element wordt (één of meerdere malen) equivalent 
vervangen. Bij equivalent vervangen geldt dat het materieel element - technisch - is versleten, 
terwijl de exploitatieduur van het bouwwerk als geheel niet is afgelopen. Aangezien het 
gewenste dienstenniveau gelijk blijft, wordt het betreffende element door een identiek nieuw 
element vervangen. Equivalent vervangen wordt onderscheiden van onderhoud, omdat op 
elk vervangingsmoment in principe de keuze open staat om voor een niet-equivalente 
vervanging te kiezen, en een ander dienstenniveau te realiseren. · 

- Niet- equivalent vervangen: Een materieel element wordt (één of meerdere malen) niet
equivalent vervangen. Van een niet-equivalente vervanging is sprake indien een te 
vervangen materieel element wel een gelijke functionele doelstelling bezit, maar een ongelijk 
dienstenniveau in vergelijk met het nieuw aan te brengen element. 

Op de gegeven definities zal in hoofdstuk 4 nog uitvoeriger worden teruggekomen. Met de 
gegeven bewerkingen wordt volledigheid gepretendeerd. In figuur 2.2 zijn de genoemde 
flexibiliteitsbewerkingen in een schema samengevat. Weergegeven is een bouwwerk op een 
tijdsas waarlangs drie momenten worden onderscheiden. De rechthoeken symboliseren een 
bouwwerk. De arcering geeft een bepaald dienstenniveau weer. Verandering van ~orm of plaats 
van een rechthoek symboliseert respectievelijk het verplaatsen en het niet-equivaleljrt vervangen. 

2.4 FLEXIBILITEITSSCENARIO'S 
. i 

Voor een duurzaam produkt zijn de investeringsuitgaven vaak hoog en kunnen a11bn over een 
lange periode of door evenredig hoge produktie worden terugverdiend. D~ ~e langer de 
levensduur van een goed en des te hoger de investeringsuitgaven, des te meer is een 
zorgvuldige analyse over gewenste flexibiliteit vereist. In een dergelijke anatyse dient het 
vermogen tot flexibiliteit van een produkt in verband te worden gebracht met de eisen die vanuit 
de omgeving worden gestek:l. Zeker voor een bouwwerk met zijn zeer lange levensduur is dit van 
belang. Dus voordat een ontwerper begint met de concipiëring van een ontwerp, dient in het 
ontwerpproces te worden vastgelegd aan welke flexibiliteitseisen het te ontwerpen bouwwerk, na 
oplevering en gedurende zijn verdere levensduur, moet voldoen. Er dienen dus, met andere 
woorden, voorspellingen te worden gemaakt met betrekking tot alle toekomstige gebeurtenissen, 
die van invloed zijn op de gevraagde huisvestingsdiensten. 

In het toekomstonderzoek is het gebruikelijk onderscheid te maken in prognoses, scenario's en 
utopieên. Een prognose betreft een mogelijke ontwikkeling, meestal op relatief korte termijn, en 
heeft een hoge mate van waarschijnlijkheid. Een scenario betreft een reeks denkbare ont· 
wikkelingen, meestal voor wat langere termijn, en met een redelijke mate van waarschijnlijkheid. 
Een utopie betreft een wenselijke, ideale werkelijkheid, meestal op zeer lange termijn, en met een 
niet zo grote waarschijnlijkheid. Betreffende de te verwachten toekomstige gebeurtenissen, die 
een veranderende vraag naar huisvestingsdiensten kunnen initiêren, waarvoor de flexibiliteit van 
een bouwwerk dient te worden aangesproken, dient dus een scenario te worden opgesteld, 
geldig voor de duur van dat bouwwerk. 
In paragraat 2.2 werd reeds onderscheid gemaakt in drie soorten toekomstige gebeurtenissen: 
• grHiige, betrekkelijk onzekere, onmodelleerbare gebeurtenissen; 
• incidentele, beperkt voorspelbare, modelleerbare gebeurtenissen; 
• fluctuerende, met enige zekerheid voorspelbare, modelleerbare en belnvloedbare 

gebeurtenissen. 
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Ongewijzigd handhaven 

1=2 

Velplaatsen 

Opwaarderen 

t;o() 1=1 1=2 l=e 

Equivalent vervangen 

Niet-equivalent vervangen 

l;o() 1=1 1=2 t=e 

Figuur 2.2: Vijf soorten ffexibiliteitsbewerkingen. 

Flexibiliteit werd gedefinieerd als het aanpassingsvermogen van een bouwwerk aan incidentele en 
fluctuerende gebeurtenissen. In het scenario dienen dus alleen die typen gebeurtenissen te 
worden opgenomen, die op grond van hun waarschijnlijkheid, voorspelbaarheid, modelleerbaar
held en beïnvloedbaarheid tot de incidentele of fluctuerende gebeurtenissen kunnen worden 
gerekend. Wat betreft gebeurtenissen die de vraag naar huisvestingsdiensten beïnvloeden, 
kunnen verschillende oorzaken worden genoemd. Als belangrijkste oorzaken, die de vraag naar 
huisvestingsdiensten aangaande woongebouwen beïnvloeden, noemt Tempelmans Plat (1991): 
- veranderingen in de bevolkingssamenstelling of omvang; 
- verandering in het inkomen per hoofd; 
- veranderingen in het gebruiksproces. 

Een groeiende populatie resulteert in een vraag naar een grotere voorraad. Grotere families 
wensen grotere huizen. Een toename in het inkomen resulteert in een vraag naar hogere kwaliteit. 
Indien in een land de bevolkingsomvang en het inkomen per hoofd constant zijn, ontstaat een 
vraagverandering betreffende de kwaliteit van de huisvesting, aangezien de verdeling van de 
leeftijdsgroepen dan niet constant zal blijven, en een vergrijzende bevolking kwalitatief andere 
eisen stelt aan de huisvesting, dan een jonge groeiende bevolking. 
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OOk op het niveau van het individuele gezin kunnen diverse vraagveranderingen worden 
verondersteld als gevolg van veranderende gezinsomvang en inkomensveranderingen, 
resulterend in veranderende eisen ten aanzien van de grootte van de woning en de kwaliteit 
daarvan. 

Om uitspraken te kunnen doen over de gewenste flexibiliteit van een bouw~erk moeten 
voorspellingen worden gedaan over al die gebeurtenissen • die als incidenteel ci>f fluctuerend 
gekarakteriseerd kunnen worden • die van invloed zijn op de vraag naar huisvesting~iensten voor 
een bepaald bouwwerk. Om te kunnen berekenen wat de kosten zijn van een bouwwerk over de 
gehele levensduur, moeten ook de momenten bekend zijn waarop naar verwachting 
veranderingen zullen optreden. 
Een periode is een tijdsspanne, begrensd door twee momenten op een tijdschaal van een 
scenario en van een bouwwerk, waarin verwacht wordt dat gebeurtenissen in het gebruiksproces 
zullen plaats vinden, die een vraag naar verandering in het bouwwerk initiêren naar aanleiding 
waarvan beslissingen moeten worden genomen over de daadwerkelijke verandering daarvan 
Een flexlbiliteltsscenarlo wordt gedefinieerd als een deel van het programma van eisen voor 
een bouwwerk, dat betrekking heeft op de gewenste flexibiliteit daarvan en waarin voorspellingen 
worden gedaan over toekomstige gebeurtenissen, incidenteel of fluctuerend van karakter, waarbij 
de totale levensduur van het bouwwerk wordt geleed in perioden op een eigen tijdschaal, 
gerelateerd aan de tot verandering initiêrende gebeurtenissen. 

De termijn waarop het flexibiliteitsscenario· betrekking heeft dient ten minste gelijk te zijn aan de 
gewenste te analyseren exploitatietermijn van het object. De vaststeRing van die termijn is dus een 
eerste vereiste om het flexibiliteitsscenario te kunnen schrijven. Het opstellen van een bruikbaar 
flexibiliteitSscenario is onmogelijk wanneer niet bekend is voor welk object het van toepassing 
wordt verklaard. Dit houdt niet alleen verband met de te kiezen scenarioduur, maar ook met de 
selectie van verwachte relevante gebeurtenissen. Voor het inbouwpakket van een ~ntoor zullen 
andere gebeurtenissen relevant zijn dan voor het inbouwpakket van een woning. • 
Welke gebeurtenissen in het flexibiliteitsscenario worden opgenomen, is daar~aast tevens 
afhankelijk van de betrokken partij.· Voor een eigenaar-bewoner van een woo!Jhuis kan dit 
bijvoorbeeld zijn een verwachte verandering in gezinssamenstelling, thuiswerken dt vooruitzicht 
op pensionering. Voor een woningbouwvereniging zullen geheel andere zaken varil belang zijn, 
die ook op een ander niveau liggen dan de gegeven voorbeelden van de eigenaar-bewoner. 
Hierbij kan gedaCht worden aan bijvoorbeeld een vergrijzende bevolking, algernaria welstands· 
stijging en veranderende huishoudenstypen. : 

Het opstellen van het flexibiliteitSscenario dient onderdeel uit te maken van de programmerings
fase van een ontwerpopgave en uiteindelijk als integraal onderdeel van het programma van eisen 
aan de ontwerper te worden aangeboden. Zonder een flexibiliteitsscenario zijn zinvolle analyses 
met betrekking tot flexibiliteit en kosten niet mogelijk. 
Onderstaand worden een aantal voorbeelden gegeven van gebeurtenissen, die in een 
flexibiliteitsscenario met betrekking tot de woningbouw kunnen worden opgenomen. De voor
beelden hebben zowel betrekking op het macro-niveau (landelijk, regionaal) als het micro- niveau 
(gezin, individu). Gebeurtenissen op macro-niveau zijn met name van belang voor woningbouw
verenigingen, institutionele beleggers en bouwproducenten. Gebeurtenissen op micro-niveau 
zijn vooral retevant voor de individuele bewoner(s). De gegeven voorbeelden zijn geordend naar 
de drie voornaamste oorzaken die de vraag naar huisvestingsdiensten kunnen beinvioeden, zoals 
die aan het begin van deze paragraat zijn gegeven (Tempelmans Plat, 1991). 

Macro-niveau: 
Bevolkingsssmenstelllng of omvang 
- Ontwikkelingen met betrekking tot de opbouw van de bevolkingspiramide beïnvloeden de 

vraag naar hulsvestingsdiensten. Des te meer een bevolking vergrijst, des te kleiner de 
huishoudens zullen worden. Veel woningen zullen aangepast moeten worden aan de 
verminderde motorische vaardigheden van ouderen. 
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• Ook de samenstelling van de bevolking in termen van etnische diversiteit heeft invloed op de 
vraag naar huisvestingsdiensten. Verschillende etnische groeperingen hebben hun eigen 
karakteristieken voor wat betreft de zogenaamde privacy regulatie, die in principe 
consequenties hebben voor de ruimtelijke invulling en omvang (territoria) van woningen. 

Inkomen en financiên 
• Algemene ontwikkelingen met betrekking tot de conjunctuur kunnen een indicatie geven met 

betrekking tot de te verwachten bestedingsruimte voor woningen. 
• Huisvestingsbeleid en conjunctuur bepalen in hoge mate de financiêle bestedingsruimte die 

de woningbouwverenigingen hebben. · 
Migratie beleid van de overheid en diverse vormen van (fiscale) subsidies hebben invloed op 
de gewenste woningdifferentiatie. 

- Verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van energiekosten beinvloeden met name 
de installaties. Naarmate energiebronnen schaarser worden en moeilijker te exploiteren, zullen 
de mogelijkheden om energiebesparende voorzieningen te kunnen aanbrengen belangrijker 
worden. 

• Ook de verwachtingen met betrekking tot het milieu zijn in dit verband van belang. Naarmate 
het milieu meer belast wordt, kunnen heffingen op afvalmateriaal aanzienlijk toenemen. 
Levensduurverlenging van elementen en hergebruik zijn dan het overwegen waard. 

Gebruiksproces 
- De ontwikkelingen met betrekking tot samenlevingsvormen hebben invloed op de vraag naar 

bepaalde typen woningen. Naarmate de voorkeur voor het traditionele gezinsleven toeneemt, 
zullen die ruimtelijke oplossingen voor woningen de voorkeur verdienen met een groot 
oppervlak en een groot aantal vertrekken. De toename van het aantal samenlevingsvormen 
vraagt een meer gedifferentieerd aanbod van zowel kleinere als grotere woningen. 

- Hoe meer life-styles des te meer variatie in het aanbod er gewenst is. Jonge tweeverdieners 
hebben een andere ruimtebehoefte dan een gezin. Alleenstaanden met veel vrije tijd zullen 
specifieke ruimtebehoefte voor vrijetijdsbeoefening vragen. Zelfstandig wonende jongeren 
behoeven kleine goedkope huisvesting, eventueel met gemeenschappelijke voorzieningen. 

- Snelle technologische ontwikkelingen kunnen op termijn bepaalde kwaliteiten, die nu 
misschien alleen tegen hoge kosten realiseerbaar zijn, mits de juiste randvoorwaarden worden 
gecreêerd, tegen aanzienlijk lagere kosten realiseerbaar maken. 

Micro niveau: 
Gezinssamenstelling of omvang 
- Verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van het gezin kunnen bepalend zijn voor het 

gebruiksscenario van de individuele gebruiker. Bijvoorbeeld starten met veel hobby- of 
studeerruimte, die te zijner tijd veranderd kan worden in kinderkamers. Naarmate de kinderen 
ouder worden en het gezin verlaten, kan dit proces weer in omgekeerde volgorde verlopen. 
Ook vergroten en verkleinen van zowel het aantal ruimten als de ruimte als zodanig, kan in dit 
verband worden genoemd. 

• De groei van de gezinsomvang kan leiden tot de wens naar uitbreiding van de woning. 
Inkomen en financiên 
- Verwachtingen met betrekking tot de inkomensontwikkelingen bepalen de toekomstige 

mogelijkheden voor de omvang van aanvullende investeringen in de woning. 
- Politieke tendensen en conjuncturele ontwikkelingen bepalen subsidies en fiscale 

aftrekmogelijkheden voor particuliere investeringen in de woning. 
• Het economisch klimaat is van invloed op de eigen inkomensontwikkeling en dus op de 

bestedingsruimte voor de woning. 
Gebruiksproces 
• Ouderen of invaliden met verminderde motorische vaardigheden behoeven op hun 

mogelijkheden aangepaste huisvesting. 
• Hobby's en vrije tijd kunnen redenen zijn specifieke ruimten beschikbaar te willen hebben. 
• Ontwikkelingen met betrekking tot de werkkring kunnen de verwachte bezettingsduur van de 

woning mede bepalen. Mogelijkheden voor thuiswerken en 'kantoor aan huis' kunnen in dit 
verband ook van belang zijn. 
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2.5 FLEXIBILITEITSVRAAG EN FLEXIBILITEITSAANBOD 

De benodigde flexibiliteit is afhankeliJ< van aard, hoeveelheid en moment van de genoemde 
gebeurtenissen in het flexibiliteitsscenario. De aard van de gebeurtenissen bepaah ~at voor soort 
aanpassingen benodigd zijn. Het aantal gebeurtenissen bepaah het aantal aanpassingen. Het 
moment van de aanpassingen bepaalt mede de omvang van de uitgaven die g~aan kunnen 
worden ter minimalisatie van de kosten van deze aanpassingen. Hoe later een • uitgave moet 
worden gedaan, des te minder bij oplevering geinvestaard kan worden ter reductie van de 
daarmee samenhangende kosten. 

In het flexibiliteitsscenario worden per definitie alleen gebeurtenissen aangegeven die 
verandering van het betreffend bouwwerk initiêren. Ter beoordeling van een ontwerpvariant dient 
het flexibilîteitsscenario concreet te worden uitgewerkt in de vorm van een reeks flexibiliteits
bewerkingen. Een tussen-stap van het flexlbiliteitsscenario naar de flexlbiliteitsbewerkingen vormt 
de specificatie van de benodigde flexlbiliteitstypen. De flexibiliteitstypen immers zijn meer direct 
verbonden aan de vraag naar huisVestingsdiensten, daar deze meer in abstracte wijze de omvang • 
zowel in gebruiks·functionele als ruimteliJ< materiële zin • van de verandering aangeven, dan de 
flexlbiliteitsbewerkingen. Flexibiliteitstypen kunnen op grond van een flexlblliteitsscenario reeds 
worden aangegeven voor een globaal schetsontwerp. De flexibiliteitstypen kunnen voor een 
meer gedetaHieerd, specifiek ontwerp worden uitgedrukt in flexlblliteitsbewerkingen. De vertaling 
van het flexlbiliteitsscenario in een reeks flexibiliteitsbewerkingen heeft uiteindelijk de vorm van 
een reeks ontwerpvarianten, die de ontwikkeling van het bouwwerk in de tijd weergeven. Op 
grond van een reeks in de tijd geordende flexlbiliteitsbewerkingen kan het voor de aanpassingen 
benodigde uitgavenpatroon worden begroot 
De flexibillteitsvraag is de geartiCuleerde behoefte aan flexibiliteit, in de vorm van de fysieke 
implicaties van een flexibiliteitsscenario voor een specifiek bouwwerk, In de ~orm van een 
opeenvolging van ontwerpvarianten vOlgens een tijdreeks geleed in perioden, e~ rechtstreeks 
vertaalbaar naar flexlbiliteitsbewerkingen. · 

Tegenover de flexlblliteitsvraag bevindt zich het flexibUiteitsaanbod van het bouww~. Dit aanbod 
is niet autonoom te bepalen; pas wanneer de vraag gesteld is, kan bepaald worden Of, en in welke 
mate, deze beantwoord kan worden. Dit antwoord wordt bepaald door de in~jsieke eigen
schappen van het bouwwerk: de elementen waaruit het is samengesteld, hun levt:1nsduur en de 
wijz~ waarop deze met elkaar zijn verbonden. Ook de (sociaal) juridische be~oegdheid tot 
veranderen speelt hierbij een rol. · 
Hoe groter het aantal elementen en hoe korter hun levensduur, des te meer flnanciêle en 
technische mogeiiJ<heden het bouwwerk heeft om te veranderen door middel van het niet· 
equivalent vervangen, opwaarderen of verplaatsen van deze elementen. Het aantal elementen en 
de levensduur zijn dus ontwerpvariabelen voor flexibiliteit. Doordat bij de traditionele stapelbouw
methoden zoveel kleine elementen worden gebruikt, die bovendien projectonafhankelijk zijn 
geproduceerd, zijn voor een traditioneel bouwwerk vrijwel alle typen van flexibiliteit te realiseren. 
Indien een bouwwerk zou worden gemaakt als een monolitische betonstructuur, zouden er vrijwel 
geen veranderingen mogeliJ< zijn. Toch hoeft een dergelijk bouwwerk niet direct als niet optimaal 
te worden afgewezen uit het oogpunt van flexibiliteit en kosten. Mits de seriegrootte een redeliJ<e 
omvang haah, kunnen de produktiekosten laag zijn. 
De aansluitingen die gerealiseerd worden tijdens het uitvoeringsproces tussen de afzonderlijke 
elementen, bepalen de uitgaven voor montage en demontage, en dus OOk een groot deel van de 
kosten voor het creêren van een bePaalde verandering, waarbij een element van de bouwkundige 
structuur wordt vervangen, uitgenomen of ge- (ver-)plaatst. (In de volgende paragrafen zal nog 
nader worden ingegaan op de levensduur van bouwwerken en de aansluitingen tussen 
elementen daarvan). 
De uitvoerbaarheid van bePaalde flexlbiliteitsbewerkingen kan worden beperkt dOOf de (sociaal) 
juridische mogelijkheden tot veranderen. 
Het Flexlblllteitsaanbod kan nu worden gedefinieerd als de eigenschappen var een bouw
werk in fysieke (materiêle) en juridische zin voor zover daarmee een antwoord wordt gegeven op 
een flexlbiliteitsvraag. 
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Vaak geldt dat naarmate er meer afzonderlijke kleine elementen worden gebruikt en er meer 
makkelijk te monteren en demonteren aansluitingen worden gecreëerd, er ook meer investerings
uitgaven moeten worden gedaan. Vandaar dat maximale flexibiliteit zonder meer, zelden of nooit 
tot een goed exploitabel bouwwerk zal leiden. Een bepaald bouwwerk kan een hoge 
veranderingspotentie hebben, maar in een concrete situatie net niet die ene specifieke 
veranderingsmogelijkheid bieden die voor de beantwoording van een momentane marktvraag 
noodzakelijk is. Het is dus noodzakelijk dat de ontwerper het flexibiliteitsaanbod van een ontwerp 
goed afstemt op de- uit het flexibiliteitsscenario afgeleide - flexibiliteitsvraag. 

2.6 LEVENSDUUR VAN BOUWWERKEN 

In de vorige paragraaf werd reeds aangegeven dat de levensduur van bouwwerken, en met name 
ook van hun samenstellende delen, een belangrijke determinant is voor zowel de flexibiliteit als de 
kosten. 
De kosten worden in belangrijke mate door de levensduur beïnvloed, omdat de levensduur de 
afschrijvingssnelheid bepaalt van de initiële investeringsuitgaven. De flexibiliteit wordt door de 
levensduur beïnvloed, aangezien elk element dat aan het einde van zijn levensduur is gekomen, 
in financieel opzicht doordat het is afgeschreven en in technisch opzicht doordat het dient te 
worden vervangen, een kans biedt het bouwwerk aan een veranderende vraag naar 
huisvestingsdiensten aan te passen. In principe geldt hierbij dat een bouwwerk meer flexibiliteit 
bezit, naarmate het uit meer - demontabele - elementen is samengesteld en de levensduur van 
deze elementen kort is. 

Levensduren van bouwwerken zijn afhankelijk van technische, sociaal-maatschappelijke, gebruiks
functionele en economische factoren. Deze factoren zullen onderstaand nader worden 
behandeld. 
Onder invloed van het gebruik en door natuurlijke factoren sliJten bouwwerken en hun elementen, 
zodat ze uiteindelijk niet meer voldoen aan de oorspronkelijke prestatie-eisen zoals deze zijn 
vastgelegd in het programma van eisen. Gegeven een bepaald type van belasting is van veel 
materialen en produkten langs empirische weg te bepalen wat de tijdsduur is dat ze, gegeven een 
bepaalde onderhoudsinspanning, technisch gezien blijven voldoen aan de gestelde prestatie
eisen. In het algemeen berusten dit soort databases bij beheerders van bouwwerken, zoals 
woningbouwverenigingen of hun adviseurs, en worden als vertrouwelijk gezien. Recente 
publiekelijk beschikbare overzichten van deze gegevens ontbreken. De levensduur van 
bouwwerken bezien vanuit een technische invalshoek is de technische levensduur. 
De technische levensduur kan gedefinieerd worden als de tijdsspanne gedurende welke 
een bouwwerk, uitgaande van zijn intrinsieke, initiële fysieke en materiële eigenschappen, 
rekening houdend met bepaalde onderhoudsinspanningen, geacht wordt te voldoen aan 
bepaalde prestatie-eisen. 
Onder prestatie-eisen wordt hier, in navolging van Henket (1991), verstaan: "De basiseisen en 
voorwaarden verzameld in de initiatieffase, die in de beslissingsfase van het ontwerpen en 
inrichten van het gebouw nader worden uitgewerkt en vastgelegd in het programma van eisen en 
voorwaarden specifiek voor dat gebouw •. 
De technische levensduur kan worden verlengd door onderhoud. Op het moment dat het 
prestatieniveau onder de acceptatiegrens komt en met onderhoud niet meer binnen het 
acceptatiegebied gebracht kan worden, dient het element te worden vervangen. Naast het 
onvoldoende leveren van technische prestaties, kan een bouwwerk ook om verschillende andere 
redenen worden vervangen: de vormgeving en betekenis voldoen niet langer aan actuele 
culturele en maatschappelijke opvattingen; als gevolg van een wijziging van het gebruiksproces 
kunnen er niet langer de gewenste diensten worden geleverd; door andere bouwwerken kunnen 
dezelfde diensten tegen lagere kosten worden geleverd. Deze oorzaken zijn voorbeelden van 
respectievelijk sociaal-maatschappelijke, gebruiksfunctionele en economische factoren. Deze 
factoren kunnen er oorzaak van zijn dat een bouwwerk wordt vervangen, lang voordat het aan het 
einde van zijn technische levensduur is gekomen. Overwegingen met betrekking tot deze 
factoren dienen dus onderdeel uit te maken van het flexibiliteitsscenario. 
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De levensduur van een bouwwerk voor zover bepaald door deze factoren, wordt ~noernd als de 
economische levensduur of gebruikslevensduur. Economische levensduur en gebruikslevens
duur worden als synoniemen beschouWd. Waar gesproken wordt over levensduur (dus zonder 
adjectief), wordt altijd dit type levensduur bedoeld. 
De (economische of gebruiks-) levensduur wordt gedefinieerd als de tijdsspanne, 
hoogstens gelijk aan de technische levensduur, gemeten in perioden volgens het flexibiliteits
scenario, gedurende welke een bouwwerk geacht wordt diensten te kunnen leveren in 
economische zin. 
Technische levensduur en economische levensduur bepalen de momenten waardp beslissingen 
worden genomen over mogelijke aanpassingen van het bouwwerk. 
Een beslissingsmoment voor een bouwwerk wordt gedefinieerd als ieder moment, markerend 
het begin of het eind van een periode, waarop als gevolg van het bereiken van het einde van een 
technische levensduur of economische levensduur, een element van een bouwwerk dient te 
worden vervangen en het bouwwerk kan worden aangepast aan een veranderende vraag naar 
huisvestingsdiensten. 

2.7 AANSLUITINGEN TUSSEN BOUWELEMENTEN 

Naast de levensduur van de onderdelen van bouwwerken, zijn de aansluitingen tussen deze 
delen van essentieel belang voor de flexibiliteit. Het aantal elementen dat kan worden onder
scheiden in een bouwwerk, alsmede de offers die moeten worden gedaan voor demontage en 
montage in het geval van een vervanging of verplaatsing, hangen in belangrijke r!nate at van de 
aansluitdetails die op de bouwplaats worden gemaakt. De aansluitdetails determineren de samen
hang van de elementen van een bouwwerk. De aansluiting tussen elementen kan zodanig zijn, 
dat bij het demonteren van één element de overige elementen technisch onher$telbaar worden 
beschadigd, of de benodigde uitgaven voor demontage en herstel hoger zijn, dan de econo
mische waarde van de keten als geheel. Indien een dergelijke relatie tussen een verzameling 
elementen aanwezig is, zullen deze na montage altijd gezamenlijk moeten worden vervangen. De 
levensduur van een dergelijk samenStel van elementen wordt ~rkt door het ~lement met de 
kortste technische levensduur of kortste economische levensduur. De weerstand' die elementen 
van een bouwwerk hebben tegen verandering is afhankelijk van een complex aan criteria. Ftguur 
2.3 geeft een overzicht van de voornaamste criteria en de bijbehorende kostendeterminanten. 

-

i.Jdél w p nooza r 
Ontruiming één of meer vttrtfekken? 
Bescherming inrichting (foües, sdlEtrmen)? 
Stof, lawaai, vocht, stank overlast? 
Duurvan de ingre ? 

WAARDERING 
VARIANT I VARIANT 2 

Figuur 2.3: Beoordelingscriteria voor aansluitdetails tussen gebouwelementen. ' 
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Door aan de criteria waarderingen toe te kennen kunnen de aansluitingen van ontwerpvarianten 
voor gebouwonderdelen op eenvoudige wijze met elkaar worden vergeleken. Variant 
oplossingen kunnen dan als het ware op een schaal worden geplaatst, die de flexibiliteit van 
varianten voor een bepaald type aansluitdetail weergeeft. Het voordeel van deze methode is, dat 
met enig 'Finger-spitzen-gefühl' snel en zonder ingewikkelde berekeningen een eerste selectie 
uit een verzameling varianten mogelijk wordt. 
Op de in dit overzicht aangegeven kostendeterminanten zal in hoofdstuk vier nog nader worden 
ingegaan. 
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"The timits of my language mean the limits ot my wortd." 

- Ludwig Wittgenstein in: Tractatus Logico-Philosophicus, 1921. 

"But there is yet another consideration which is more philosophical and architectonic in character; 
name/y to grasp the idea of the whote correctly and thence to view alf parts in thelr mutuat 
relations. " 

- Immanuel Kant, in: "Critique of Practical Reason" (Kritik der Praktischen Vernunft), 1788. 

"Objects which signify something and which are arranged with talent and with tact create a poetic 
tact." 

- Le Gorbusier in: Towards a new Architecture, 1923. 

FLEXIBILITEIT EN KOSTEN IN HET ONTWERPPROCES 39 



HOOFDSTUK 3: GEBOUWMODEL 

3 . 1 INLEIDING 
3 . 2 SYSTEEMTHEORIE 
3.3 GEBOU~ODEL 
3 . 4 VERANDERINGSKETENS 

40 

41 
41 
43 
51 

FlEXIBILITEIT EN KOSTEN IN HET ONTWERPPROCES 



GEBOUWMODEL HOOFDSTUKS 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een gebouwmodel ontwikkeld voor een bouwwerk, dat is gebaseerd op de 
systeemtheorie. In hoofdstuk vier wordt een rekenmodel beschreven, behorend bij dit 
gebouwmodel, voor het berekenen van kosten. De opzet van deze modellen is zodanig dat 
inzicht wordt geboden in de flexibiliteit en de kosten van een bouwwerk. 

Bij analyses van de flexibiliteit van bouwwerken dient, zoals in het vorig hoofdstuk werd uitgewerkt, 
een bouwwerk te worden gezien als een object met duur en tempo. Alleen dan wordt recht 
gedaan aan de dynamiek van bouwwerken. Kenmerkend voor een bouwwerk is, dat als gevolg van 
omgevingsinvloeden, de verzameling onderdelen waaruit het is samengesteld aan verandering 
onderhevig is. 
In de systeemtheorie (Simon, 1969; Leeuwen, 1976; Ackoff, 1979; Nadler, 1981) wordt de 
werkelijkheid beschreven als een geordende verzameling van onderling gerelateerde elementen. 
Wat de systeemtheorie zo geschikt maakt voor de analyse van de dynamiek van bouwwerken, is 
dat niet alleen de elementen, maar ook de - veranderende - relaties tussen elementen onderwerp 
van analyse kunnen zijn. Daarnaast wordt ieder systeem nadrukkelijk gezien als onderdeel van een 
omgeving. In dit onderzoek is het de 'omgeving' van het bouwwerk, die de determinant is voor 
veranderingen. Voor de meeste bouwwerken geldt, dat er een grote overeenkomst is in de 
elementen en systemen waaruit ze zijn opgebouwd. Een specifieke ordening van deze 
elementen en systemen kan eenvoudig beschreven worden als een bijzondere toestand van 
hetzelfde systeem. 

In dit hoofdstuk zal in een korte paragraaf eerst een introductie worden gegeven op de systeem
theorie. Alleen de elementaire beginselen van de systeemtheorie worden behandeld. Vervolgens 
zal aan de orde worden gesteld hoe een bouwwerk kan worden beschreven als een samenstel 
van verschillende soorten systemen. Elk type systeem representeert een specifieke wijze van be
schrijven van een bouwwerk. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan een beschrijvings
wijze waarbij de flexibiliteit van het bouwwerk kan worden geanalyseerd. Zo'n beschrijving van een 
bouwwerk zal worden gedefinieerd als een flexibiliteitsmodel. Bij de beschrijving van een 
bouwwerk als flexibiliteitsmodel kunnen verschillende zogenaamde aggregatieniveaus worden 
onderscheiden. Dit bijzondere niveaubegrip is direct gekoppeld aan causaal samenhangende 
clusters elementen, die gelijktijdig veranderen en waaraan kosten kunnen worden toegekend 
gebaseerd op werkelijk begrote uitgaven. Uitgewerkt zal worden hoe deze clusters van elementen 
kunnen samenvallen met zogenaamde specificatieniveaus of generalisatieniveaus. Op hun beurt 
kunnen deze specificatieniveaus of generalisatieniveaus samenvallen met fasen in een 
ontwerpproces. Het bouwwerk gemodelleerd als flexibiliteitsmodel heeft dus als eigenschappen, 
dat het onderwerp kan zijn van gefaseerde besluitvorming, en dat er op zodanige wijze kosten aan 
kunnen worden gekoppeld, dat inzicht ontstaat in de relatie tussen kosten en flexibiliteit. 

3.2 SYSTEEMTHEORIE 

Systemen, elementen en relaties 
In de veelheid van de werkelijkheid kunnen afzonderlijke dingen worden onderscheiden. Het 
kenmerk van dingen is, dat ze door de mens te benoemen zijn. Een ding dat is benoemd, is een 
entiteit of object; een kenbare, min of meer zelfstandige, gegevenheid binnen de complexe 
werkelijkheid. 
Als kenmerk van de systeemtheorie werd reeds genoemd dat elk object dat in de werkelijkheid 
wordt onderscheiden, gezien kan worden als een verzameling van onderling gerelateerde 
elementen. Elk element kan op zijn beurt weer worden gezien als een systeem. Het systeem 
bevindt zich in een omgeving. Dit grotere geheel (context van het systeem) kan zelf ook weer een 
systeem zijn. 
In navolging van V on Bertalanffy (1975) wordt in dit onderzoek een systeem gedefinieerd als: "A 
system is a set of elements standing in interrelation among themselves and with the environment". 
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Nadler ( 1981) beschrijft systemen in een aantal axioma's en gevolgtrekkingen als volgt: 
"Everything is a system. 
Each system is part of at least one hierarchy of systems. 
Each system is part of at least one larger system. 
Each system is composed of smaller systems. 
Each system exists paralleltoother systems." 

Kenmerkend voor systemen is dus volgens Nadler dat ze zelf weer onderdeel zijn van een groter 
systeem: de omgeving. Op basis van het onderscheid tussen systeem en omgeving zijn de 
systeemgrenzen te bepalen en kan worden vastgelegd wat wel en wat niet tot een bepaald 
systeem gerekend wordt. Omgekeerd geldt, dat een systeem zelf opgebouwd kan zijn uit kleinere • 
sub - systemen. Zo kunnen niveaus in de systemen worden onderscheiden, waarbij op het lagere 
niveau een systeem bestaat ult subsystemen en op het hogere niveau datzelfde systeem wordt 
opgevat als een subsysteem van een groter systeem. Het analyseren van een object als een 
geordend samenstel van systemen wordt aangeduid als 'decompositie'. 
Elk element in een systeem heeft zijn eigen functionaliteit. Welke elementen worden 
onderscheiden is afhankelijk van de beschouwingswijze. Vaak geldt dat verandering van één 
element van een systeem, veranderingen in - alle - andere elementen van hetzelfde systeem tot 
gevolg heeft. Indien een verandering op het 'hogere' systeemniveau het lagere systeemniveau 
beïnvloedt, terwijl·het omgekeerde niet geldt, dan is er sprake van een hiêrarchisch geordend 
systeem. De samenhang tussen elementen van een systeem wordt bepaald door de relaties 
tussen de elementen. De wijze waarop de elementen zich tot elkaar verhouden vormt de structuur 
van een systeem. Een systeem is dus een gestructureerd geheel. Indien iS vastgelegd wat de 
structuur is van een systeem, kan dit worden uitgewerkt in verschillende varianten; elk van deze 
varianten voldoet binnen een gegeven context (de omgeving van het systeem) aan hetzelfde 
stelsel van regels (Bax, 1975). Tussen de relaties van een systeem heerst een zekere stabiliteit. 
Deze stabiliteit bepaalt de • structuur - identiteit van het systeem. 
Delsing (1989) geeft aan dat de omgeving van systemen vaak van stochastische aard is; de 
veranderingen zijn moeilijk voorspelbaar en veelal alleen in termen van waarschijnlijkheid te 
benaderen. Dit sluit goed aan bij dit onderzoek waarin het stochastisch karakter van het 
omgevingssysteem van een bouwwerk wordt gemodelleerd als een flexibiliteitsscenario. 

Ontwerpprocessen 
Met behulp van de systeemtheorie kunnen zowel objecten als processen in de werkelijkheld 
worden beschreven en geanalyseerd. Een beschrijving van een object is pas volledig als alle 
relaties tussen object en de omringende werkelijkheid zijn beschreven, als is uitgewerkt hoe het 
object is samengesteld in elementen en als de relaties tussen en binnen deze elementen worden 
gegeven. Praktisch gezien is deze volledigheid niet haalbaar en ook niet nodig. Een 
systeembeschrijving dient altijd een bepaald doel. Wat relevant is en beschreven moet worden, is 
daarvan afhankeliJ<. 
Beschrijvingen van systemen kunnen retrospectief, descriptief of prescriptief zijn, al naar gelang 
ze zich richten op het verleden, het heden of de toekomst. Daarnaast kunnen beschrijvingen 
worden onderscheiden met een statisch of met een dynamisch karakter, afhankelijk of al dan niet 
het tijdsbegrip wordt meegenomen in de beschrijving. Introductie van het tijdsbegrip geeft de 
mogelijkheid om - ontwikkelings ·processen te beschrijven. Indien de beschrijving een object 
betreft en een dynamisch karakter heeft, wordt aangegeven hoe de relaties van het object met de 
omgevingssysternen en de onderlinge relaties binnen en tussen de deelsystemen waaruit het 
object iS samengesteld, zich in de tijd ontwikkelen. Een procesbeschrijving kan alleen 
retrospectief of prescriptief zijn. 

Ontwerpen kan worden gezien als het creêren van een prescriptieve beschrijving met een 
dynamisch karakter van een nog imaginair object. Het uiteindelijk produkt van het ontwerpproces is 
een model van een nog te reariSeren toestand of object. 
"Een model is een vereenvoudigde voorstelling van een deel van de werkelijke wereld. Het 
draagt bepaalde kenmerken van de werkelijkheid maar het is niet volledig. Het is een verzameling 
onderling samenhangende verOnderstellingen over de wereld. · 

42 FLEXIBILITEIT EN KOSTEN IN HET ONlWEAPPROCES 



GEBOUWMODEL HOOFPSIUK3 

Evenals een illustratie is een model eenvoudiger dan de verschijnselen dia het wil ultbeelden of 
verklaren( ... ). Modellen kunnen worden beoordeeld op hun vermogen feiten op de juiste wijzen te 
voorspellen." (Lave & March, 1980). 
Aangezien een object alleen beschreven kan worden in een omgeving dient naast de beschrijving 
van het object tevens een relevant actueel werkelijkheidsbeeld te worden beschreven, en moet er 
een scenario worden opgesteld betreffende de te verwachten toekomstige ontwikkelingen 
daarvan. In hoofdstuk twee is dit scenario reeds als een zogenaamd 'flexibiliteitsscenario' aan de 
orde gestekl. 

3.3 GEBOUWMODEL 

Ook bouwwerken kunnen worden beschreven als systemen. Het voordeel van een dergelijke 
beschrijving is, dat recht kan worden gedaan aan het dynamisch karakter van bouwwerken in 
termen van hun tempo en duur. De systeemtheorie is een middel waarmee de flexibiliteit van 
bouwwerken kan worden beschreven. Een bouwwerk kan volgens de systeemtheorie worden 
gezien als een verzameling elementen en relaties daartussen. Afhankelijk van de wijze van 
beschouwing zullen andere elementen en andere soorten relaties kunnen worden 
gespecifiCeerd. Een gebruikelijk onderscheid is de geleding van een bouwwerk in een ruimtelijk 
systeem of in een materieel systeem. (Toiman et.al (1989) en Henket (1991) benoemen dit 
respectievelijk als functioneel subsysteem en technisch subsysteem. Dit is ook reeds in hoofdstuk 
één aan de orde gesteld). In dit onderzoek gaat het om het bouwwerk als een materieel systeem. 

In de algemene systeemtheorie wordt een object, en dus ook een bouwwerk, beschouwd als de 
verweving van een drietal partiële systemen: een hiërarchisch systeem, een aspect-systeem en 
een fase-systeem (Leeuwen, 1976). Dat wil zeggen dat één element van een bouwwerk 
gelijktijdig tot drie systemen gerekend kan worden. Deze systemen kunnen dan ook beschouwd 
worden als de geledingen van een drie-dimensionale ruimte, waarin dat element afgebeeld kan 
worden. In elk partieel systeem heeft een beschrijving plaats 'van de gehele omvang van het 
bouwwerk. 
In een hiërarchisch systeem wordt een bouwwerk weergegeven in een steeds toenemende mate 
van gedetailleerdheid. Een hiërarchisch systeem vertoont daardoor een gelaagdheid in de 
opbouw van globaal naar gedetailleerd. De lagen. ook niveaus genoemd, worden gekenmerkt 
door een toenemende complexiteit (in de zin van meer samengesteld) naarmate ze lager in de 
hiërarchie voorkomen. 
In een aspect-systeem wordt een bouwwerk weergegeven als een systeem, maar gezien vanuit 
een bepaalde doelgerichte beschouwingswijze. De beschouwingswijze is bepalend voor de 
hoeveelheid en aard van de elementen en de relatie's die daartussen worden onderscheiden. 
"Perhaps the most important point to begraspad concerning systems is their conceptual nature. In 
any real world situation there will be a very large number of systems that can be identified, each 
depending upon the objectives and viewpoint is not value-free but depends upon the purposes 
of the investigator (which may include the desire to control the system). • (Mcloughlin, 1972). 
In een fase-systeem wordt een bouwwerk afgebeeld als een in de tijd veranderend systeem. Als 
gevolg van omgevingsinvloeden en de interne eigenschappen van een systeem zullen aard en 
aantal van elementen en relaties, die kunnen worden onderscheiden, niet constant zijn. Fase
systemen zijn dus geschikt voor de beschrijving van het veranderend bouwwerk in de tijd, 
alsmede voor de beschrijving van een bouwwerk, zoals zich dat binnen een ontwerpproces 
ontwikkelt. 

Voor een beschrijving van een bouwwerk ais complex van systemen in bovengenoemde zin geldt, 
dat ongeacht het doel van de beschouwing en het soort systeem, steeds het gehele object wordt 
beschreven, waarbij het aantal en de aard van de subsystemen en de relaties die worden 
onderscheiden, verschillend zijn. In figuur 3.1 is een afbeelding gegeven van deze drie
dimensionale ruimte waarbinnen een bouwwerk kan worden geleed in - partiële - systemen. 
In een driedimensionaal orthogonaal assenstelsel zijn langs de x-as de aspect-systemen 
geordend, langs de y-as de hiërarchische systemen, en langs de z-as de fase-systemen. 
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Een punt in dit stelsel representeert een systeem dat zowel van een aspect-systeem, een 
hiêrarchisch systeem als een fase-systeem deel uitmaakt. 

Hiërarchische 
systemen 

Aspect
systemen 

Figuur 3.1: Drie dimensies waarbinnen een bouwwerk kan worden geieed in -parti{J/e· systemen. 

Op grond van deze algemene systeemtheoretische beschouwingswijze kan nu een voorlopige 
definitie worden opgesteld van een gebouwsysteem. Later in dit hoofdstuk zal deze definitie nog 
worden uitgebreid. 
Een gebouwsysteem wordt gedefinieerd als een beschouwingswijze van een bouwwerk als 
systeem, dat onderscheidbaar is van zijn omgeving (systeemgrens) en bestaat uit elementen, elk 
met hun eigen functionaliteit, gekenmerkt door hun onderlinge relaties en door de relaties met de 
omgeving, waarbij elk element gelijktijdig deel uitmaakt van drie partiêle systemen, namelijk: 
- een hiêrarchisch systeem; 
- een aspect-systeem; 
- een fase-systeem. 

Binnen elk partieel systeem heeft een beschrijving plaats met een eigen oogmerk. Het 
gebouwsysteem wordt overeenkomstig de doelstelling van het onderzoek uitgewerkt tot een 
aangepast, op flexibiliteit gericht gebouwsysteem . Deze ontwikkeling heeft plaats in drie stappen, 
waarbij telkens bijzondere verbanden gelegd worden tussen de drie partiële systemen, namelijk: 
Stap 1. Een bijzonder verband tussen het aspect-systeem en het hiêrarchisch systeem. 
Stap 2. Een bijzonder verband tussen twee typen hiêrarchische systemen. 
Stap 3. Een bijzonder verband tussen het hiêrarchiseh systeem en het fase-systeem. 

In stap 1 wordt uitgewerkt hoe een bouwwerk beschreven kan worden als een systeem, waarbij de 
beschouwingswijze gekoppeld wordt aan mogelijke oorzaken van verandering. Tevens wordt 
aangeven hoe deze afzonderlijke beschouwlngswijzen zich tot elkaar verhouden In een 
hiêrarchiseh systeem. Deze analyse vormt de basis van de binnen dit onderzoek gehanteerde, op 
flexibiliteit gerichte beschouwing van het bouwwerk, waardoor het mogelijk wordt op adequate 
wijze flexibiliteit en kosten te analyseren. 
In stap 2 wordt aangeven hoe hiêrarchisehe systemen zich binnen ontwerpprocessen kunnen 
manifesteren. 
In stap 3 wordt behandeld hoe de beschrijving van een bouwwerk in hiêrarchisehe systemen kan 
samenvallen met de fasen van een ontwerpproces. 
Op grond van deze drie stappen zal vervolgens het gebouwsysteem nader worden gedefinieerd 
en wel zodanig dat: 
• de flexibiliteit van het bouwwerk met het gebouwsysteem kan worden beschreven; 
• er een rekenmodel aan het gebouwsysteem gekoppeld kan worden waarmee dl" kosten van 

flexibiliteit kunnen worden berekend; 
- het systeem geschikt is om te dienen als basis voor een model met ~trekking tot 

besluitvorming in het ontwerpproces. ' 
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Stap 1: Aspect-systeem en hiërarchisch systeem 
Bij het aspect-systeem wordt het bouwwerk geleed overeenkomstig een aantal doelgerichte 
beschouwingswijzen van het bouwwerk. Het aspect-systeem wordt in dit onderzoek over 
flexibiliteit bepaald door categorieën van veranderingen, die in het bouwwerk kunnen optreden. 
Deze veranderingen worden herleid tot hun oorzaak van verandering. 
Deze oorzaken zijn gezien de (axiomatische) definitie van flexibiliteit materieel-technisch, ruimtelijk
gebruiksfunctioneel en sociaal-juridisch van aard. Als gevolg daarvan kunnen 3 soorten aspect
systemen onderscheiden worden, namelijk: 
-technische aspect-systemen; 
- gebruiks-aspect-systemen; 
- sociale aspect-systemen. 

In het vervolg zal om de leesbaarheid te bevorderen, wanneer over één van deze aspect
systemen wordt gesproken, het toevoegsel 'aspect' in de benaming worden weggelaten. 

De begrenzingen van de elementen waaruit de drie aspect-systemen zijn opgebouwd zullen in 
principe niet samenvallen. Dit blijkt uit de orde van grootte van de elementen per aspect-systeem 
en als gevolg daarvan uit het aantal elementen, dat per systeem nodig is voor de beschrijving van 
het gehele bouwwerk. 
Gegeven de beperking van de inbouw van een woning, worden onderstaand enige voorbeelden 
gegeven van het soort elementen, dat binnen de genoemde aspect-systemen kan worden 
onderscheiden bij de beschrijving van een bouwwerk: 
-Technisch systeem: het technisch systeem bestaat uit veel kleine elementen; bijvoorbeeld 

een wastafel, een kraan, een planchet, een douchebak, etc. 
- Gebruikssysteem: een gebruikssysteem bestaat uit minder en doorgaans grotere elemen

ten dan het technische systeem; bijvoorbeeld een natte cel, een keuken, etc. 
-Sociaal systeem: een sociaal systeem bestaat uit weinig grote elementen; gegeven de 

afbakening van dit onderzoek gaat het hier over het gehele inbouwpakket {dat onder de 
jurisdictie valt van een bewoner). 

Een sociaal systeem kan op grond van zijn (functionele) eigenschappen opgebouwd worden uit 
één of meer gebruikssystemen, en deze systemen bestaan op hun beurt weer uit één of meer 
technische systemen. Verandering van een element van een gebruikssysteem, bijvoorbeeld dat 
van een natte cel, bewerkstelligt hiermee verandering van de elementen van het technische 
systeem die er deel van uitmaken. Afhankelijk van de aard van de technische verbindingen van de 
elementen in het technische systeem, kan het voorkomen, dat daarmee ook veranderingen 
teweeggebracht worden in andere elementen dan van het gebruikssysteem van de natte cel, 
bijvoorbeeld de aangrenzende keuken. Alleen in een bijzonder (ideaal) geval zal een element van 
een gebruikssysteem opgebouwd zijn uit een geheel aantal (een cluster van) elementen van een 
technisch systeem. 

In principe kunnen ten aanzien van de clustering van elementen bij verschillende aspect
systemen drie gevallen onderscheiden worden, namelijk: 
-Gelijkheid: het aantal elementen van een aspect-systeem is gelijk aan het aantal in een ander 

aspect-systeem, en de elementen van aspect-systemen kunnen worden uitgedrukt in 
elementen van andere aspect-systemen. 

- Eenheid: het aantal elementen van een aspect-systeem is niet gelijk aan het aantal in een 
ander aspect-systeem, maar de elementen van aspect-systemen kunnen worden uitgedrukt in 
clusters van elementen van andere aspect-systemen. 

- Verwevenheid: het aantal elementen van een aspect-systeem is niet gelijk aan het aantal in 
een ander aspect-systeem, en de elementen van aspect-systemen kunnen niet worden 
uitgedrukt in clusters van elementen van andere aspect-systemen. 

In figuur 3.2 zijn deze drie 'matching' type's afgebeeld. De twee rechthoeken stellen steeds ieder 
een aspect-systeem voor van hetzelfde bouwwerk. De verdeling van de rechthoek in blokken van 
verschillende omvang symboliseert de verdeling van het betreffende bouwwerk in subsystemen. 
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CC] Asp~. ct-systeem 1 

[LIITI Aspect-systeem 2 

Gelijkheid Eenheid Verwevenheid 

Figuur 3.2: Drie matching types tussen aspect-systemen. 

Verweving van aspect-systemen is de situatle die doorgaans in de bouwpraktijk kan worden 
waargenomen; eenheid en gelijkheid alleen in die situaties waarbij flexibiliteit als im-, of expliciete 
doelstelling een rol heeft gespeeld bij ontwerp en uitvoering. In het geval er eenheid of gelijkheid 
bestaat tussen alle aspect-systemen doet zich de situatie voor, dat een sociaal syst~ bestaat uit 
een geheel aantal elementen van het gebrulkssysteem, dat op zijn beurt weer bestaat uit een 
geheel aantal elementen van het technische systeem. In dat geval kan gesteld worden dat een 
sociaal systeem ontstaat door aggregatie van elementen van het gebruikssysteem en dat het 
gebruikssysteem ontstaat door aggregatie van elementen van het technische systeem. Hoewel 
een situatle met eenheid of gelijkheld In de huidige praktijk zelden voor komt, kan deze toestand 
in de beschrijving van een bouwwerk toch wel worden benaderd. 

Indien het matching type tussen de verschillende aspect-systemen zich laat karakteriseren als 
eenheid, geldt dat per definitie een subsysteem, onderscheiden binnen een aspect-systeem, 
zich .laat uitdrukken als een aggregatie van subsystemen in een ander aspect-systeem van 
hetzelfde bouwwerk. Indien dit voor alle aspect•systemen van een bouwwerk het geval is, dan is er 
sprake van een hiêrarchie in de aspect-systemen voor wat betreft het aantal elementen dat wordt 
onderscheiden. 
Indien verschillende aspect-systemen van een bouwwerk zich in een zodanige relatie tot elkaar 
verhouden dat, na ordening van de aspect-systemen naar het aantal elementen dat wordt 
onderscheiden, ieder subsysteem zich laat uitdrukken in een cluster van elementen, 
gespecificeerd op een er naast en lager gelegen aspect-systeem, dan vormen peze aspect
systemen aggregatieniveaus van elkaar. Hoe hoger het aggregatieniveau, des te groter het 
aantal elementen dat er deel van uit maakt; op een laag aggregatieniveau zijn de systemen juist 
meer samengesteld, en worden slechts enkele grote elementen onderscheiden. 
Hoewel het hier gaat om aspect-systemen, vertoont deze beschrijving een duidelijke In niveaus 
gelede opbouw, die juist kenmerkend is voor het hiêrarchische systeem. Van deze eigenschap 
wordt gebruik gemaakt, door vorm te geven aan het hiervoor aangekondigde bijzondere verband 
tussen het aspect-systeem en het hiërarchische systeem. In het geval van eenheid of gelijkheid 
tussen de drie aspectsystemen kunnen de geledingen van het aspect-systeem corresponderen 
met de niveaus van het hiërarchisch systeem in termen van aggregatieniveaus. 
In figuur 3.3 is een afbeelding geven van een twee dimensionaal orthogonaal assenl.telsel waarin 
langs de x-as de aspect-systemen geordend zijn en langs de y-as de aggregatieniveaus. Een punt 
in dit assenstelsel representeert een systeem, dat zowel van een aspect-systeem als van een 
aggregatieniveau deel uitmaakt. In het bijzondere geval dat voor de aspect-systemen geldt dat er 
sprake is van eenheid of gelijkheid, liggen deze systemen op de diagonaal van het assenstelsel. 

Stap 2: Twee typen hiêrarchische systemen 
Het drie-dimensionale systeemtheoretische model van van Leeuwen (1976) met dl\! drie partiële 
systemen, is binnen het raamwerk van het zogenaamde 'GOM-model' ge'lnterpreteerd in termen 
van besluitvorming. Dit maakt het model geschikt voor gebruik ten behoeve van de mOdellering 
van ontwerpprocessen. In het GOM-model hebben de drie dimensies, bij behoud van het 
onderlinge verband, een eigen inhoud gekregen. Het GOM-mOdel is door de "Groep Ontwerp 
Methoden" (GOM) aan de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkeld en wordt beschreven 
door Bax (1986, 1 ,2). Dit GOM-model is gebaseerd op de domeinentheorie van Bax (1979), Trum 
(1979) enTrum & Bax (1990). Na een korte inleiding op het GOM-model zal worden uitgewerkt 
hoe hiêrarchische systemen, zoals gedefinieerd binnen het GOM-model, kunnen samen-vallen 
met de, aan aggregatieniveaus verbonden hiêrarchische systemen, besproken bij stl:j.p 1. 
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Figuur 3.3: Aspect-systemen en aggregatieniveaus. 

In het GOM-model wordt een bouwwerk gezien als een verweving van drie soorten systemen, 
respectievelijk van formele, functionele en procedurele aard. Het formele systeem is hiërarchisch 
geordend in generalisatie-niveaus; het functionele systeem betreft de eigenschappen van het 
bouwwerk in relatie tot zijn prestaties in domeinen van gebruik, techniek en constructie; en het 
procedurele systeem betreft de status van het systeem als gevolg van de positie in het ontwerp
c.q. besluitvormingsproces, mede bepaald door de bevoegde (sociaal-politiek bepaalde) 
partij( en). 
In het procedurele systeem worden fasen of besluitvormingsgebieden onderscheiden, waarvan 
zowel de ruimtelijke elementen, als de betrokken partijen en de plaats in het geheel van het 
proces benoemd kunnen worden. 
Zoals hiervoor gesteld betreft het functionele systeem de eigenschappen van bouwwerken in 
relatie tot hun prestaties. Onderscheid wordt gemaakt in ordes en domeinen. 
"Ordes kunnen worden omschreven als denkbeeldige geledingen van de werkelijkheid; min of 
meer identificeerbare kennis- en aktiegebieden met eigen kennis, eigen regels, eigen structuren, 
eigen middelen (methoden en technieken), eigen doelen enz. Het onderscheiden van specifieke 
ordes wordt afhankelijk gesteld van de problematiek die moet worden opgelost. Gezien vanuit de 
te behandelen problematiek kunnen ordes worden beschouwd als kennis· en aktiegebieden die 
samen worden geacht de gehele omgeving van een probleem te definiêren." (Trum, 1979). 
Onderscheid kan bijvoorbeeld gemaakt worden in een financieel-economische orde; een sociaal
politieke orde en een fysiek-ruimtelijke orde. 
Domeinen zijn functiecategorieën op grond waarvan verschillende specifiek bouwkundige doelen 
verbonden kunnen worden aan ruimtelijke middelen. Kenmerkend voor iedere orde is, dat de 
elementen, onderscheiden binnen de orden. kunnen worden gekarakteriseerd met behulp van 
de domeinen. Trum en Bax (op.cit.) onderscheiden drie soorten domeinen: 
- Vervaardigbaarheidsdomein: het doel is de specificatie van de techniek voor het tot stand 

brengen van de gewenste toestand als zodanig. 
- Duurzaamheidsdomein: het doel is het in stand houden c.q. het beheren en onderhouden van 

de constructie van de gewenste toestand. 
- Bruikbaarheidsdomein: het doel is het definiëren van de gewenste toestand in termen van 

fysiek en sociaal - menselijk - gedrag. 

Van bijzonder belang in dit verband is het formele systeem. Het formele systeem is hiêrarchisch 
geordend in niveaus. Onderstaand zal worden uitgewerkt hoe dit formele systeem kan 
samenhangen met de in aggregatieniveaus geordende aspect-systemen, die bij stap 1 zijn 
besproken. 
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Deze niveaus zijn van het type specificatieniveau of generalisatieniveau, onder andere 
gekenmerkt door de grootte van de maateenheid (moduuQ waarin de elementen van dat niveau 
gemeten worden (Sax, 1975). 
Een generalisatieniveau kan worden gedefinieerd als een beschrijving van een bpuwwerk met 
een bepaalde mate van gedetailleerdheid, gerepresenteerd door het schaalniveat.\ waarop een 
bouwwerk wordt afgebeeld en de.aard en hoeveelheld informatie die wordt vastgelegd. 
Hoe hoger het generalisatieniveau, des te globaler de elementen van dat niveau beschreven zijn; 
op een laag generalisatieniveau zijn de elementen juist gedetailleerd weergegeven. Voor 
specificatieniveaus is dit verband tussen de gedetailleerdheid van de beschrijving en de hoogte 
van het niveau omgekeerd. 
Kenmerkend voor generalisatieniveaus is, dat elementen, beschreven op een bepaald niveau, in 
een ontwerpproces in - meerdere - varianten kunnen worden uitgewerkt op een lager niveau. Dat 
betreft dan zowel een verdere specificatie van de ruimtelijke als de materiêle delen van dat op zich, 
gezien zijn niveau, complexe element. Een element op een bepaald niveau manifesteert zich als 
situatie welke in varianten, in de vorm van een verzameling elementen, kan worden ~itgewerkt op 
een lager generalisatleniveau. Voorwaarde daarvoor is dat de elementen op ieder niveau 
structurele eigenschappen bezitten. Een element bezit structurele eigenschappen wanneer het 
(Bax, 1975): 
- een stelsel is, opgebouwd uit elementen waarvan de identiteit en relaties vaststaan; 
- het gemeenschappelijke is van varianten; . 
- regels inhoudt, die gehanteerd moeten worden in een proces van afleiding en herleiding 
tussen object en varianten; 

• normen inhoudt die een functie garanderen. 

Juist deze omslag van element naar situatie, of omgekeerd, is kenmerkend voor niveaus van dit 
type. Dit is het niveau-begrip dat gehanteerd wordt bij de definiêring van zogenaamde open 
hiêrarchische systemen, een klasse van systemen waartoe ook de levende systemen behoren 
(Koestler, 1975). Dit niveau-begrip is essentieel voor de ordening van besluitvormingsprocessen: 
immers een besluit op een hoger niveau moet ruimte bieden voor besluiten op lagere niveaus, en 
het mag niet zo zijn, dat bij implicatie·een besluit op een hoger niveau als het warE! automatisch 
leidt tot "besluiten" op lagere niveaus. 
Aangezien er op de generalisatieniveaus plannen kunnen worden ontworpen waarbij het 
ontwerpproces wordt gefaseerd in de vorm van een top-down beslissingsproces (van globaal naar 
gedetailleerd) kunnen er gerelateerd aan dit niveau-onderscheid, ook planniveaus worden 
benoemd. In de bouwkunde gelden voor de planniveaus bepaalde afbeeldingsschalen. Zo zullen 
dragerplannen veelal kunnen worden afgebeeld op schaal 1 :200. Voor de details Is een schaal 
van 1:5 tot 1:1 benodigd. Bax (1975, 1985) werkt uit dat deze schalen in de vorm van 
zogenaamde groeirasters ('generlc grids') OOk als niveaus in elkaar kunnen worden uitgedrukt. In 
dat geval kunnen parallel aan de generalisatieniveaus en planniveaus OOk schaalniveaus worden 
onderscheiden. Deze soort geleding in niveaus volgt daarbij de fasering van :een formeel 
ontwerpproces, waarin immers In een top-down-proces besluiten worden genome~ van globaal 
naar gedetaiUeerd. Dit wordt In de derde stap nader aan de orde gesteld. 
Ook voor dit type hiêrarchie geldt, dat op elk niveau een beschrijving van de gehele omvang van 
het bouwwerk gegeven wordt. Hetzelfde geldt voor de andere twee dimensies, zodat voor het 
GOM-model een overeenkomstige afbeelding gegeven kan worden als voor het algemene 
systeemtheoretische model van van Leeuwen (1976). Het GOM-model is afgebeeld in figuur 3.4. 

Een bouwwerk kan dus op twee verschillende manieren hiêrarchisch geleed worden in sub
systemen, te weten in aggregatieniveaus en specificatieniveaus. Hoewel aggregatieniveaus en 
generalisatieniveaus principieel verschillend gedefinieerd zijn, is het wel mogelijk een 
correspondentie ('match') tussen beide soorten tot stand te brengen. Beide sodrten niveaus 

· kunnen afgebeeld worden langs twee assen van een orthogonaal assenstelseL In figuur 3.5 zijn 
langs de x-as de aggregatieniveaus weergegeven en langs de y-as de generalisatieniveaus. Een 
punt in dit assenstelsel representeert een systeem, dat zowel van een aggregatieniveau als van 
een generalisatieniveau deel uil:maakt. Voor dit stelsel geldt, dat elementen van elk aggregatie-
niveau In principe op alle generalisatieniveaus kunnen worden weergegeven. 1 
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Figuur 3.4: Het GOM-model. 
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In de praktijk iS het alleen zinvol de (samengestelde) elementen van hogere aggregatieniveaus op 
meerdere generalisatieniveaus weer te geven. Voor (enkelvoudige) elementen van het laagste 
aggregatieniveau is slechts één - het laagste - generalisatieniveau zinvol. 
Verondersteld kan worden dat bij een bepaalde indeling in aggregatie- en generalisatieniveaus. 
waarbij steeds naar het laagste zinvolle generalisatieniveau bij een bepaald aggregatieniveau 
wordt gezocht, een match tussen deze twee soorten niveaus gevonden kan worden, waarbij alle 
elementen alleen op de diagonaal worden beschreven. Elk aggregatieniveau heeft dan een eigen 
typisch generalisatieniveau. Hierbij is het nog voorstelbaar, dat de lagere aggregatieniveaus in 
principe op meerdere generalisatieniveaus. boven de diagonaal, beschreven kunnen worden. 

------... ------
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

Eén aggregatieniveau 
weergegeven op alle 
generalisatieniveaus 

2 3 

Elk aggregatieniveau 
weergegeven op één, laagste 
zinvolle, generalisatieniveau 

Aggregatieniveaus 

Figuur 3.5: Aggregatieniveaus en generalisatieniveaus. 

Een bijzonder kenmerk van een beschrijving van een bouwwerk in aggregatieniveaus iS, dat deze 
bij de calculatie van uitgaven ook de volgorde van een bottorn-up rekenproces kunnen vormen. 
Traditioneel wordt op de hogere generalisatieniveaus van een bouwwerk, voor wat betreft de 
toekenning van kosten, gewerkt met prijzen gebaseerd op uit referentieprojecten afgeleide 
kosten per vierkante meter of kubieke meter. Op een laag generalisatieniveau worden normaliter, 
in de vorm van een elementen- of bouwdeel- begroting, uitgaven toegerekend aan bouwdelen op 
grond van hoeveelheden materiaal, en benodigde arbeid en materieel. Hoe gedetailleerder de 
informatie betreffende het ontwerp, hoe betrouwbaarder deze begroting kan worden opgesteld. 
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Indien een begroting wordt gemaakt van uitgaven voor een bouwwerk op een laag 
aggregatieniveau, waarbij de onderscheiden elementen op een laag generalisatieniveau zijn 
beschreven, kunnen de uitgaven voor elementen op een hoger aggregatieniveau worden 
gevonden door een eenvoudige sommatie. Vandaar dat aggregatieniveaus ook als 'accumulatie
niveaus' aangeduid zouden kunnen worden. 
In het geval elk aggregatieniveau beschreven wordt op één bijbehorend generaUsatienlveau, 
gelegen op de diagonaal in het assenstelsel waarin beide niveaus zijn weergegeven, kunnen 
langs deze weg de aan de elementen van het aggregatieniveau verbonden eigenschappen, en 
dus ook de daaraan toegekende kosten, in de vorm van kengetallen worden verbonden aan 
elementen in generalisatieniveaus. 

Stap 3: Hiêrarchisch systeem en fase-systeem 
De generalisatieniveaus zijn bedoeld voor de structurering van de besluitvorming, die in het 
algemeen verloopt van globaal naar gedetailleerd, c.q. van hoog naar laag specificatieniveau. Zo 
werd bij stap 2 reeds uitgewerkt dat generalisatieniveaus samenvallen met planniveaus en schaal
niveaus. Een besluitvormingsproces wordt beschouwd als een geformaliseerd proces, waarbij in 
de opeenvolgende fasen van het proces besloten wordt over elementen van een bouwwerk 
geordend naar niveaus en domeinen, en wel door personen of groepen van personen die daartoe 
bevoegd zijn. Deze omschrijving laat overigens onverlet dat er nog tal van andersoortige, 
informele processen zijn op het gebied van het ontwerp en de uitvoering van bouwwerken. 
Het systeemtheoretische model van Van Leeuwen (1976), zoals aan het begin van deze paragraaf 
is gegeven, en het daarvan afgeleide GOM-model, vertonen een intrinsiek verband tussen fase
systemen, geleed in fasen, en hiêrarchische systemen, geleed in niveaus. Bij het ontwerpen van 
een besluitvormingsproces kan gebruik gemaakt worden van de hiêrarchische geleding in 
niveaus, en bij het ontwerp van een bouwwerk kan gebruik gemaakt worden van ee11 fase-gewijze 
geleding van het besluitvormingsproces en de bij die fasen behorende bevoegde pirtijen. 
Een besluitvormingsproces kan dusdanig worden ontworpen, dat de geleding in hiêrarchische 
niveaus samenvalt met de geleding in fasen. In het zogenaamde 'Proces Informatie ~odel' (PIM), 
ontwikkeld in opdracht van de BNA en het ministerie van VROM, worden de fasen binnen het 
bouwproces ook gekoppeld aan een hiêrarchische geleding van het bouwwerk in niveaus. 

Indien In een tweedimensionaal orthogonaal assenstelsel op de x-as de aggregatibniveaus c.q. 
specifiCatieniveaus worden weergeven, en op de y-as de procesfasen, liggen in dit geval alle 
elementen van een systeem, dat gelijktijdig deel uitmaakt van een procesfase en een niveau, op 
de diagonaal van dit stelsel. In figuur 3.6 is een dergelijk assenstelsel afgebeeld. In de ftguur wordt 
gewerkt met specificatie niveaus in plaats van met generallsatleniveaus, omdat dan een laag 
hiêrarchisch niveau samenvalt met een vroege fase van het ontwerpproces. Zoals in het 
voorgaande werd uitgewerkt, komt een laag specificatieniveau overeen m~t een hoog 
generalisatieniveau en omgekeerd. Verder betreft het hier per definitie hetzelfde type niveau. 

Omdat het bij flexibiliteit gaat om verandering en om de oorzaken van verandering, en juist de 
partijen tijdens de ontwerp-, uitvoerings-en beheersfase de veroorzakers zijn van diè verandering, 
vanwege de besluiten die zij nemen, is het noodzakelijk een gebouwsysteem zodanig te 
deflnlêren, dat er een verband gelegd wordt tussen de elementen die de inhoud van 
generalisatieniveaus en aggregatieniveaus bepalen, en de elementen die de inhoud! van de fasen 
van het proces vormen. Daarmee is het oorspronkelijke gebouwsysteem getransformeerd naar 
een op fleXIbiliteit gericht gebouwsysteem. 
D'e oorspronkelijk gegeven definitie van gebouwsysteem kan nu als volgt worden uitgebreid: 
Een gebouwsysteem is een beschouwingswijze van een bouwwerk als systeem dat 
onderscheidbaar is van zijn omgeving (systeerngrens), en dat bestaat uit elementen, elk met hun 
eigen functionaliteit, die gekenmerkt worden door hun onderlinge relaties en door de relaties met 
de omgeving, waarbij elk element gelijktijdig deel uitmaakt van drie partlêle systemen: 
- een hiêrarchisch systeem; 
··een aspect-systeem; 
• een fase-systeem, 
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- de geleding van het aspect-systeem in termen van technisch systeem, gebruikssysteem en 
sociaal systeem correspondeert met de geleding in niveaus van het hiêrarchische systeem, 
waardoor de volgende aggregatieniveaus ontstaan: 

• technisch niveau; 
* gebruiksniveau; 
• sociaal niveau; 

-de geleding in aggregatieniveaus van het hiêrarchische systeem correspondeert met de 
geleding in generalisatieniveaus en schaalniveaus volgens het schema: 

• technisch niveau................. 1:1 - 1 :50; 
• gebruiksniveau................... 1:50 - 1 :100; 
* sociaal niveau...................... 1:100 - 1 :200; 

-de geleding in generalisatieniveaus van het hiêrarchische systeem correspondeert met de 
(partijgebonden) geleding in fasen van het fase-systeem. 

Afhankelijk of het gaat om de beschouwing of de afbeelding van de werkelijkheid, wordt de term 
systeem, dan wel model gebruikt. Een bouwwerk afgebeeld volgens de regels van het 
gebouwsysteem wordt aangeduid als gebouwmodeL 

3.4 VERANDERINGSKETENS 

De beschouwing van gebouw(sub-)systemen in de context van flexibiliteit, maakt het zinvol een 
deel van een dergelijk systeem nader uit te werken tot een nieuw type systeem: het 
flexibiliteitssysteem. De nadruk ligt daarbij op het niveau-gebonden formele deel van het systeem, 
waarvoor geldt dat alle elementen daarvan op hetzelfde moment, dat wil zeggen bij de overgang 
van periodes, gespecificeerd door het flexibiliteitsscenario, veranderen. 
Een flexlbiliteitssysteem wordt nu gedefinieerd als een niveau-gebonden systeem, dat een 
deel vormt van een gebouw(sub)systeem, waarvan alle elementen (subsystemen) gelijktijdig 
veranderen als gevolg van een gemeenschappelijke oorzaak van verandering, zoals voorzien in 
een flexibiliteitsscenario. 

Met het doel flexibiliteitssystemen operationeel te maken voor het nemen van ontwerp
beslissingen, worden deze systemen gedifferentieerd naar aspectsystemen en als zodanig 
gedefinieerd. 
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Afhankelijk van de verschillende categorieên van oorzaken van verandering kunnen verschillende 
soorten van systemen en dus van modellen onderscheiden worden. Deze systemen en modellen 
passen op zich weer in een over-all-systeem en een over-all-model, waarbinnen een hiêrarchlsche 
verhouding bestaat. Dat wil zeggen dat het ene systeem of model een noodzakelijke bouwsteen 
Is voor de samenstelling van een systeem of model op een hoger aggregatieniveau. Het 
technische systeem bevindt zich op het laagste niveau en daarna volgen het gebruiksniveau en 
het sociale niveau. Dit laatste niveau correspondeert met het drager-inbouw (gener~isatie)niveau; 
dit Is het hoogste niveau dat het onderzoeksgebied afbakent. · 
Al deze systemen bestaan op zich weer uit sub-systemen. De genoemde systemer;J maken in de 
vorm van aggregatieniveaus deel uit van het gebouwsysteem. In analogie van de gedefinieerde 
niveaus binnen het gebouwsysteem kunnen deze systemen worden benoemd als (espectievelijk 
technisch flexiblliteitssysteem, gebruiks-flexibiliteitssysteem, en sociaal flexiblliteltssysteem. Deze 
systemen kunnen als volgt worden gedefinieerd: 
-Technisch flexlblllteitssysteem: flexibiliteitssysteem waarvan de elementen, als gevolg 
van hun overeenkomstige technische levensduur en als gevolg van hun materiêlel-technlsche
relatie gelijktijdig veranderen. 

-Gebrulks flexlblliteitssysteem: flexiblliteitssysteem waarvan de elementen, als gevolg van 
hun (subjectieve) ruimtelijke -gebruiks- relatie en als gevolg van hun overeenkomstige gebruiks -
economische- levensduur gelijktijdig aan het eind van een periode veranderen. · 

-Sociaal flexibillteitssysteem: flexibillteitssysteem waarvan de elementen, die onder een
zelfde bevoegdheid vallen, gelijktijdig aan het eind van een periode veranderen. 

Voor het nemen van ontwerpbeslissingen over bouwwerken met betrekking tot flexibiliteit in 
relatie tot kosten is het noodzakelijk, dat op een tijdSchaal vastgesteld kan worden welke 
elementen op een bepaald moment (gelijktijdig) veranderen. Het gaat dan om een verzameling 
van elementen van de hiervoor gedefinieerde systemen. Het voornaamste kenmerk van deze 
verzameling is echter niet het inhoudelijke, maar het instrumentele karakter ervan. Ook hier gaat 
het om een beschouwing van het gehele bouwwerk, waarbij onderscheld wordt gemaakt in een 
verzameling elementen (subsystemen), waarbij deze elementen nu primair gedetermineerd 
worden door hun levensduur. . · 1 

Een dergelijke verzameling van elementen wordt benoemd als levensduurveJ"zameling en 
kan worden gedefinieerd als een verzameling van alle elementen uit een flexiblliteitSsysteem, met 
dezelfde levensduur, die gelijktijdig veranderen aan het einde van een te ki~zen periode. 
Aangezien de totale kosten van een bouwwerk worden bepaald door omvang en moment van de 
uitgaven die worden gedaan, is in principe de ordening van een bouwwerk als levensduur
verzameling hiervoor bepalend. 
De levensduurverzameling kan worden opgevat als een bijzonder aggregatieniveau. Deze 
niveaus worden bepaald door elementen met eenzelfde levensduur en aanv11119smoment en 
hebben dus een temporeel karakter. Vandaar dat in dit verband ook over temporele niveaus 
gesproken zou kunnen wordèn. Elk gespecificeerd flexibiliteitssysteem kan worden geaggre
geerd naar een levensduurverzameling. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit bijzondere 
niveau niet kan worden gekoppeld aan een gangbaar beslultvormings-, c.q. schaal!liveau. Tevens 
geldt dat er geen gemeenschappelijke causale oorzaak van verandering te specificeren is. 

. i 
De tot nu toe onderscheiden systemen en modellen zijn abstract van aard. Wanneer een speelflek 
bouwwerk in confrontatie met een eveneens specifièke flexibillteitsvraag volgens de regels van 
die systemen gemodelleerd wordt, dan worden deze systemen en modellen concreet en kunnen 
zij onderwerp worden van kwantificering. 
Een flexlblllteltsmodel kan worden gedefinieerd als een gespecificeerd flexibillteltssysteem 
van een specifiek bouwwerk op technisch niveau, gebruiksniveau, of sOCiaal niveau, gelnitieerd 
door de technische levensduur of de flexibillteitsvraag op deze niveaus. 
De drie te onderschelden flexibiliteitsmodellen worden vanwege dè ingebouwde causale 
hiêrarchie van verandering en hun geUjktijdigheid van verandering, aangeduld als. veranderinga
ketens of kortweg als ketens. Dit begrip is in dit onderzoek een sleutel-begrip. Deze ver
anderingaketens kunnen op analoge wijze als de flexibiliteitsmodellen worden benoemd en 
worden als volgt gedefinieerd: 
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-Technische keten: veranderingskaten in de vorm van een technisch flexibiliteitsmodel. 
- Gebrulksketen: veranderingskaten in de vorm van een gebruiks-tlexibiliteitsmodel. 
-Sociale keten: veranderingskaten in de vorm van een sociaal ftexibiliteitsmodel. 

Het bouwwerk, zoals zich dat aandient voor kwantitatieve berekeningen ten behoeve van een 
bepaalde flexibiliteitsvraag, kan nu eenvoudiger gedefinieerd worden als het geheel van 
veranderingsketens. 
Eveneens kan het flexiblliteitsaanbod nu nader worden gedefinieerd als de beschrijving van 
een bouwwerk in ketens. 

Onderstaand wordt nader ingegaan op de wijze waarop in een specifiek bouwwerk de drie onder
scheiden veranderingsketens zich kwalitatief manifesteren. Daarbij zal aan de orde komen hoe de 
veranderingsketens op grond van techniek, gebruik en beslissings-bevoegdheid kunnen worden 
onderscheiden, en zal de samenhang tussen de veranderingsketens als aggregatieniveaus 
binnen het flexibiliteitSsysteem worden uitgewerkt. Voor de volgorde van behandeling wordt de 
samenhang van de ketens in niveaus aangehouden. Ook de levensduurverzameling zal hierbij 
aan de orde worden gesteld. 

Technische keten 
Een technische keten is een verzameling van elementen, die gelijktijdig veranderen als gevolg 
van de verandering van één van hen. De samenhang van de elementen is gedetermineerd door 
de wijze van aansluiten. 
Tussen de afzonderlijke elementen is sprake van een technisch niet te scheiden aansluiting. Dat 
wil zeggen, dat bij het demonteren van één element de overige elementen technisch onherstel
baar worden beschadigd, of de benodigde uitgaven voor demontage en herstel hoger zijn dan de 
economische waarde van de keten als geheel. De technische keten is per definitie het kleinste 
element dat veranderd kan worden in een gebouw. 
Een component is een technisch onscheidbaar element, dat een eenheid vormt in materiaal en 
produktie, en als geheel op de bouwplaats arriveert. De eenheden (elementen) waaruit een 
technische keten is samengesteld zijn componenten. 
Alvorens een technische keten binnen een bouwwerk gespecificeerd kan worden, dient eerst de 
'prime-mover', de component die als 'zwakste schakel' de verandering initieert, te worden 
benoemd. De aansluitingen die een prime-mover heeft met overige componenten bepaalt de 
omvang van de technische keten. De prime-mover is als zodanig gespecificeerd in een 
flexibiliteitsvraag of treedt als zodanig op als gevolg van technische veroudering. 

Gebrulkaketen 
Een gebruikskaten is een verzameling van elementen die gelijktijdig veranderen als gevolg van de 
verandering van één van hen. De samenhang van de elementen is in eerste instantie gedeter
mineerd door de wijze van gebruik en wordt daarnaast bepaald door de technische ketens, die 
deel uitmaken van de gebruiksketen. Welke elementen deel uitmaken van de gebruikskaten kan 
alleen worden gespecificeerd aan de hand van een concrete flexibiliteitsvraag. Omdat de 
technische keten per definitie het kleinste element is, dat binnen een gebouw kan veranderen, 
zijn de eenheden (elememen) waaruit de gebruikskaten is samengesteld technische ketens. 
De relatie tussen de eenheden van de gebruikskaten heeft primair een functioneel karakter. Zo 
wordt bijvoorbeeld gesproken over 'het sanitair', 'de binnenwanden', 'de installaties' etc. Voor 
iedere cluster elementen in de gegeven voorbeelden kan in een specifiek geval gelden, dat deze 
een gebruikskaten vormen. Naast dezelfde vorm van gebruik kan voor de samenstellende 
elementen van een gebruikskaten gelden, dat er sprake is van dezelfde fabrikant, dezelfde 
ruimtelijke bepaaldheid of dezelfde beïnvloeding door een bepaalde - modische - trend. 
Bij het vervangen van bijvoorbeeld een wastafel in een badkamer zal het in de praktiJ< veelal zo zijn 
dat ook accessoires en bad worden vervangen. Bij het vervangen van een deur zal meestal ook al 
het deurbeslag en mogelijk ook de kozijnen worden vervangen. 
Voor wat betreft het samenstel van elementen dat op een gegeven moment verandert, geldt dat 
er sprake is van een soort - door het gebruik bepaald - 'domino effect'. 
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Sociale keten 
Een sociale keten Is in eerste instantie een verzameling van elementen waarvoor veranderingen 
geinitleerd kunnen worden, op grond van de béslissingsbevoegdheid van een bepaalde sociale 
groep. 
De samenhang van de elementen wordt daarnaast bepaald door de samenhang in levensduur, 
gebruik en technische afhankelijkheid. Het onderscheid in drager en Inbouw, als ~espectlevelljk 
een verzameling elementen waarvoor de 'gemeenschap' verantwoordeliJdleid draagt en als een 
verzameling elementen waarover de gebruiker beslissingsbevoegdheid heeft, komt overeen met 
het onderscheid in twee sociale ketens. Het onderscheid in sociale ketens kan worden verbonden 
aan beslissingen met betrekking tot de verdeling in 'vast en variabel' of een soortgeliJ<e verdeling 
in korte termijn structuur en lange termijn structuur. 
De relatle tussen de elementen van een sociale keten is primair een beslissingsbevoegdheids
relatie. 
Oe elementen van een sociale keten vallen altijd binnen één mandaat. Aangezien ~ definitie elk 
samenstel van veranderingen op een bepaald moment zich manifesteert in de vorm van een 
technische keten of gebruikskaten zijn de eenheden (elementen) waaruit de sociale keten is 
samengesteld technische ketens of gebrulksketens. 

Levensd u u rverza mell ng 
Een levensduurverzameling is een cluster van elementen die gelijktijdig verancleren en die 
dezelfde levensduur hebben. Welke elementen deel uitmaken van de levensdu!Jrverzameling 
kan worden bepaald door zowel de technische levensduur als door de economische levensduur. 
Ook voor de levensduurverzamelingen geldt dus dat deze alleen kunnen worden gespecificeerd 
aan de hand van een concrete flexibiliteltsvraag. 
oe· eenheden (elementen) waaruit een levensduurverzameling is samengesteld zijn sociale 
ketens, gebrulksketens of technische ketens. 
De relatle tussen de elementen van een levensduurverzameling is primair een tijdsrelatie. 
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"In tact, decisions regarding economics are more the cause than the effect of changes in 
technology, and the allocation of moneys to particu/ar parts of the building is the primary basis of 
architectural style. " 

- R.G. Turner in: Construction Economics and Building Design: A Historica! Approach, 1986. 

"Ik ben niet van mening dat wiskundige modellen de ervaringskennis en het subjectieve oordeel 
bij de besluitvorming kunnen vervangen, maar wel, dat een mathematische analyse - in 
vergelijking met een intuïtieve - de beslisser veelal in staat stelt zijn persoonlijk oordeel en ervaring 
doeltreffender te richten op de oplossing van decisie-problemen. De veelheid van gegevens 
inzake beheersbare en niet beheersbare tactoren kan aldus op systematischer wijze in de 
beschouwing worden betrokken." 

- J. L. Bouma in: Leerboek der Bedrijfseconomie, 1980. 
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4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de beschrijving van het bouwwerk, dat in het voorgaande hoofdstuk in 
abstracta en daarna in concreto gemodelleerd werd in fysieke termen en in termen van tijd (duur 
en tempo van verandering), uitgebreid met de financieel-economische dimensie. In hoofdstuk vijf 
zal de modellen-bouw worden afgesloten met de synthese van het flexibiliteitsmodel en het 
rekenmodel in een procesmodeL 

Uitgaande van een gegeven flexibiliteitsvraag dient een bouwwerk te worden ontworpen met een 
flexibiliteitsaanbod, dat tot minimale kosten leidt. Bij analyses met betrekking tot flexibiliteit en 
kosten kan niet worden volstaan met beschouwingen over initiêle investeringsuitgaven, maar 
moet ook worden gekeken naar de uitgaven voor onderhoud en aanpassingen. In principe gaat 
het hierbij steeds om het evenwicht tussen de toekomstige en de huidige uitgaven, omgerekend 
naar kosten voor de gewenste exploitatie-periode. Voor de berekening van de kosten moeten 
reeksen van uitgaven op verschillende tijdstippen vergelijkbaar gemaakt worden en gesommeerd. 
Voor deze kostenberekening is gekozen voor de annuïteitenmethode, waarbij het totaal aan 
uitgaven wordt omgewerkt naar jaarlij<s gelijke bedragen. 

In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt in uitgaven en kosten. Uitgaven zijn 
geldstromen die dusdanig in kosten worden orngezet dat deze als beslissingsgrondslag kunnen 
dienen. In de meeste bestaande literatuur wordt dit ond~rscheid in uitgaven en kosten niet 
consequent gehanteerd en worden deze termen soms zelfs als equivalenten gebruikt. De eerste 
twee paragrafen van dit hoofdstuk worden besteed aan de behandeling van deze begrippen. 

In het bouwproces.kan globaal een drietal fasen worden onderscheiden, te weten: 
- voorbereidings- en ontwerpfase; 
- realisatie fase; 
- beheersfase. 

Elke fase heeft zijn eigen soort uitgaven. In dit onderzoek gaat het met name om de uitgaven die 
worden gemaakt gedurende de realisatiefase en de beheersfase. In principe worden de 
sloopuitgaven meegenomen als een bijzondere vorm van uitgaven tijdens de beheersfase. Bij de 
analyse van de uitgaven voor het realiseren van een bouwwerk, kan het bouwwerk worden gezien 
als een produkt. Bij de analyse van de uitgaven voor het bruikbaar houden en slopen van een 
bouwwerk in de beheersfase, kan het bouwwerk worden opgevat als een complex en duurzaam 
produktiemiddel, dat huisvestingsdiensten levert. 

Hoewel in de recente Life Cycle Casting (LCC) benaderingen voor het berekenen van de kosten 
van een bouwwerk wordt onderkend, dat er gedurende de levensduur van een bouwwerk velerlei 
uitgaven worden gedaan, zijn er echter nog steeds geen operationele modellen waarbij het 
bouwwerk dynamisch, dat wil zeggen veranderend in de tijd, wordt gemodelleerd. Door de 
ontwikkeling van een op het flexibiliteitsmodel afgestemd rekenmodel voor de bepaling van de 
kosten van bouwwerken, wordt in deze lacune voorzien. 

Het rekenmodel is zodanig gestructureerd dat op diverse aggregatieniveaus, conform het 
flexibiliteitsmodel, uitgaven voor bouwwerken (of voor één of meer van hun samenstellende 
delen) kunnen worden ingevoerd en berekend. Het doel van deze stratificatie is een model te 
bieden, dat in alle fasen van het ontwerpproces kan worden ingezet ter minimalisatie van de 
kosten bij een gegeven flexibiliteitsvraag. Het rekenmodel biedt hiertoe zowel inzicht in de totale 
kosten voor een gebouw(sub)systeem, als in de wijze waarop deze kosten zijn samengesteld in 
relatie tot de samenstellende elementen, de aansluitingen daartussen en hun levensduur. Op 
basis daarvan kan de ontwerper pogingen aanwenden tot het genereren van nieuwe, betere 
variantoplossingen. De keuze tussen variantoplossingen vindt plaats door vergelijking van twee 
ontwerpalternatieven op basis van kosten. 
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Het rekenmodel genereert geen richtlijnen die aangeven welke beslissing genomen moet 
worden, of aangeven hoe het ontwerpproces moet worden voortgezet om tot een optimaal 
resultaat te komen. 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd aangegeven, worden in het rekenmodel alleen keisten berekend. 
Opbrengsten worden in het model niet meegenomen. Impliciet wordt er vanuit gegaan dat de 
opbrengstverwachting mede bepalend is geweest bij de opstelling van het flexl>iliteitsscenario, 
waarin in principe wordt aangegeven hoe een bouwwerk in de tijd, marktconform dient te worden 
aangepast. 
Doordat opbrengstverwachtingen niet in de berekeningen worden meegenomen) kunnen alleen 
varianten vergeleken worden, die een vergelijkbaar dienstenniveau hebben in markttechnische 
zin. Het voordeel hiervan is de aanzienlijke vereenvoudiging van het rekenmodel waardoor 
toepassing tijdens het ontwerpproces eenvoudiger en tegen geringere kosten kan plaats vinden. 
Tevens wordt hiermee de afhankelijkheid van het model met betrekking tot, de overheids-
regelgeving en de actuele politieke constellatie vermeden. ' 
Ook energiekosten, huishoudelijke schoonmaakkosten, administratieve beheerskosten en 
dergelij<e blijven buiten beschouwing, aangezien deze factoren niet rechtstreeks van invloed zijn 
op de flexibiliteit van een bouwwerk. 

Na de behandeling van uitgaven, kosten en het nemen van beslissingen op basis van kosten zal in 
de volgende paragraten verder worden Ingegaan op de algemene opbouw van het rekenmodel. 
De definities en omschrijvingen van de invoeritems, de berekeningen en de uitvoer zullen in drie 
aparte paragrafen nader worden uitgewerkt. In hoofdstuk vijf wordt meer in detail behandeld hoe 
het rekenmodel als besluitvormingondersteunend model kan worden ingezet in ontwerp
processen. 

Het in dit hoofdstuk beschreven rekenmodel Is ook geTmplementeerd als toepasslngsgereed 
softwareprogramma. Dit programma met bijbehorende handleiding wordt separaat uitgegeven. 

4.2 UITGAVEN 

Op dit moment worden veelal de initiêle investeringsuitgaven, die gedaan worden voor het tot 
stand brengen van een bouwwerk, gehanteerd als beslissingsgrondslag bij de afweging tussen 
ontwerpalternatieven. Bij beslissingen over flexibiliteit dienen niet de uitgaven 9P een bepaald 
moment, maar de vergelijkbaar gemaakte som van alle uitgaven in de vorm van periodekosten, als 
beslissingsgrondslag te worden genomen. Alvorens echter deze kosten te kunnen bepalen 
dienen eerst alle relevante uitgaven bekend te zijn. 

Bouwen, onderhouden, aanpassen en slopen van een bouwwerk brengen uitgaven met zich mee 
in termen van arbeidskracht, materieel en materiaal. Al deze uitgaven worden gedaan op bepaalde 
momenten gedurende de levensduur van een bouwwerk en kunnen worden uitgedrukt in 
concrete geldstromen. 
Elke fase in het leven van een bouwwerk wordt gekenmerkt door aan die fas~ toe te kennen 
uitgaven. In dit onderzoek, dat zich beperkt tot de analyse van flexibiliteit in relatieimet kosten, zijn 
met name de uitgaven die worden gedaan voor het bouwen (de zogenaamde 'initiêle Investering'), 
het onderhoud en de aanpassingen van bouwwerken van belang. 

Uitgaven worden in dit onderzoek gedefinieerd als concrete geldstromen om een gewenste 
toestand van een bouwwerk tot stand te brengen en in stand te houden, in alle fasen van ontwerp, 
realisatie en beheer, toegerekend aan materiaal, arbeid en hulpmiddelen, volgens een schema 
van: 
- investeringsuitgaven; 
- onderhoudsuitgaven; 
- aanpassings~:~itgaven. 
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Investeringsultgaven 
Het toekennen van uitgaven aan bouwelementen is niet aftijd eenvoudig. Het bouwproces is een 
'made-to-order' proces. In een incidenteel geval is er sprake van beperkte serie-stuk produktie. 
Elk bouwproces is in meer of mindere mate nieuw en moet als zodanig worden geanalyseerd. 

Betreffende de uitgaven die worden gedaan bij de realisatie van een bouwwerk, kan onderscheid 
worden gemaakt tussen directe en indirecte uitgaven. 
Directe uitgaven zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een bepaald element. Gedacht kan worden aan 
uitgaven voor materiaal en arbeid. 
Indirecte uitgaven, die in het algemeen zo'n 1 OOfo tot 15% van de totale bouwsom vormen, zijn niet 
direct toewijsbaar. Indien indirecte uitgaven wel aan een element kunnen worden toegerekend 
wordt gesproken van direct toewijsbare indirecte uitgaven. Een voorbeeld is een niet verloren 
bekisting, die meerdere malen kan worden gebruikt. De uitgaven hiervan kunnen in de vorm van 
een intern huurtarief worden toegekend aan de betreffende wand of vloer waarvoor de bekisting 
wordt gebruikt. Soms is het mogelijk indirecte uitgaven aan een cluster van elementen toe te 
wijzen. In dat geval heten deze uitgaven 'niet direct toewijsbare indirecte uitgaven'. Een voorbeeld 
van niet direct toewijsbare indirecte uitgaven zijn uitgaven voor de bouwkraan. Bij het toekennen 
van de niet direct toewijsbare indirecte uitgaven, volstaan meestal eenvoudige aggregaties van 
elementen. Tempelmans Plat (1984, 1981) benoemt een dergelijke cluster van bouwelementen 
als bouwdelen. 
In een aantal gevallen is ook het toewijzen van uitgaven aan een cluster van elementen niet goed 
mogelijk. In dit verband kunnen bijvoorbeeld genoemd worden uitgaven voor secretariaats
werkzaamheden, tekenwerkzaamheden en dergelijke. Bij een algemene toeslag op alle 
elementen voor deze uitgaven is geen verband gelegd tussen element en indirecte kosten. 
Tempelmans Plat (op.cit.) pleit er voor in dit verband uitgaven toe te wijzen aan bouwtasen. 

Bij een beschouwing over de optimalisatie van flexibiliteit en kosten van bouwwerken gedurende 
het ontwerpproces, zijn uitgaven voor administratie, beheer, grondverwerving, energie etc. van 
minder belang, omdat deze geen direct verband hebben met de aanpasbaarheld van het 
bouwwerk. Dit type uitgaven wordt dan ook niet in de beschouwing meegenomen. In dit 
onderzoek gaat het wat de investeringsultgaven betreft, met name om de uitgaven betrekking 
hebbend op de bouwkundige werken, installaties en vaste inrichting (zie ook NEN 2631). 

Voor het begroten van uilgaven wordt in de bouw onderscheid gemaakt tussen een vijftal typen 
begrotingen (Woude, 1985). Deze begrotingsmethodieken lopen van globaal naar gedetailleerd 
en volgen de fasen in het ontwerpproces. Deze vijf begratingsmethodieken zijn: 
- haalbaarheidsstudie; · 
- elementenbegroting; 

bouwdeelbegroti ng; 
- detailbegroting; 
- werkbegroting. 

In de haalbaarheidsstudie wordt veelal gewerkt met op gegeneralîseerde data berustende 
kengetallen voor prijzen per m2 of per m3. Ook wordt gebruik gemaakt van methodieken waar 
prijzen bepaald worden per gebruikseenheid, per oppervlakte, per element(-engroep) of met 
behulp van een referentieproject De haalbaarheidsstudie wordt gebruikt in de initiatieffase van 
het ontwerpproces, om op basis van het programma van eisen op korte termijn te bezien of een 
project budgettair gezien te realiseren is. 

De elementenbegroting wordt gebruikt voor het begroten van het voorlopig ontwerp. Met behulp 
van de elementenbegroting wordt het voorlopig ontwerp getoetst aan het beschikbare budget en 
aan de overige hierop betrekking hebbende richtlijnen in het programma van eisen. 
De elementenmethode voor het maken van kostenbegrotingen, gebaseerd op een toekenning 
van uitgaven aan bouwélementen, is afkomstig uit Engeland waar de 'Building Cost lnformation 
Service' (BCIS) een databank met kostenanalyses wilde ontwikkelen. 
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Deze databank werd vervolgens beschikbaar gesteld aan de leden. De bouwkostenexperts in 
Engeland, de zogenaamde 'quantlty surveyors•, hebben deze kennis steeds verder ontwikkeld. 
Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat er rond 1950 een betrekkelijk uniform internationaal systeem 
voor de classificatie en. codering van bouwelementen is ontstaan. De gebruikte classificatie en 
codering was mede gebaseerd op het in Zweden gehanteerde Sfb classificatie systeem, na 
aanpassing in Nedertand bekend geworden als de NLSfb codering (Sfb is de afkorting van 
8amarbetskomitén för Byggnadstragor). 
Met behulp van de eiementenmethode kunnen dure elementen, die de realiseerbaaJ"heid van een 
project in gevaar brengen, worden herkend. · 

De bouwdeelbegroting is een gedetailleerde elementenbegroting op basis van het definitief 
ontwerp, die nog door de architect gemaakt wordt. Het doel van de bouwdeelb~roting is de 
toetsing van het definitieve ontwerp aan het gestelde budget en aan de elementenbegrotlng. 
Daarnaast kunnen dure details worden herkend. De bouwdeelbegroting wordt gebruikt als basis 
voor de prijsonderhandelingen met de aannemer. 

De detailbegroting wordt door de aannemer gemaakt op grond van bestek en bestektekeningen 
om de werkelijke uitgaven voor de realisatie van een project te kunnen bepalen. De aannemer 
baseert zijn aanneemsom normaliter op een gedetailleerde bouwdeelbegroting. 

De werkbegroting is de meest gedetailleerde begroting van een bouwwerk. De aannemer maakt 
de werkbegrotingen tijdens de uitvoering van het werk, om de doelmatigheid van het bouwproces 
te kunnen beheersen en het bouwwerk te realiseren binnen de grenzen van de op de 
detailbegroting gebaseerde aanneemsom. 

Optimalisatie van bouwwerken vanuit een financieel-economische optiek kan slechts plaats· 
vinden, indien inzicht aanwezig is in de feitelijke allocatie van de beschikbare middelen in het 
produkt. Uitgaande van het flexibiliteitsmodel fungeren in dit onderzoek veranderingsketens als 
kostendragers, waaraan uitgaven dienen te worden toegewezen bij het begroten. 
Technische ketens vormen per definitie aggregaties van elementen die, al dan niet in situ, 
dusdanig technisch zijn verbonden, dat ze bij de verandering van één van hen ge:dunenlijk mee 
veranderen. Voor een begroting van de uitgaven voor een technische keten is derhalve de 
bouwdeelbegroting het meest geschikt, daar op dit niveau voor het eerst ook de 
aansluitdetailleringen een rol van betekenis gaan vormen. Uitgaven met betrekking 'ot de andere 
veranderingsketens kunnen, gezien de wijze waarop deze zijn gedefinieerd, worden gevonden 
door accumulatle van data van de technische ketens. Herhaald uitvoeren van deze procedure 
levert kengetallen op, waarmee zonder dit accumulatieproces uit te voeren deze ketens kunnen 
worden begroot. ' 

Onderhoudsultgaven en aanpassingsultgaven 
Onderhoudsultgaven en aanpassinsuitgaven worden gedaan tijdens de exploitath;Jperiode van 
een bouwwerk. Het begroten van de uitgaven voor onderhoud en aanpassingen ~n in prrope 
geschieden met dezelfde methodieken die zijn besproken bij het begroten van de investerings
uitgaven. Hiervoor zijn aangepaste databestanden verkrijgbaar. Een duidelijkere defmiêring van 
deze uitgaven is wenselijk, evenals inzicht in de wijze waarop deze kunnen worden toegekend 
aan elementen. 
Tempelmans Plat (1989, 1988, 1984) maakt onderscheid tussen uitgaven voor gebruik (waar
onder die voor energie etc.) en uitgaven voor het bruikbaar houden. Zoals eerdE!f1 reeds werd 
aangegeven, zijn in het kader van dit onderzoek alleen de uitgaven voor het bruikbaar houden 
interessant. Tempelmans Plat (op.cit.) maakt biJ de uitgaven voor het bruikbaar houden van een 
bouwwerk het onderscheid in uitgaven, alleen bedoeld voor de technische prestatieborglog van 
een element: de onderhoudsultgaven; en uitgaven, gemaakt voor het aanpas~en van het 
bouwwerk: de herinvesteringen of aanpassingsuitgaven. In het eerste geval is er sprake van een 
statisch doel, namelijk prestatieborglog ofwel in stand houding van het bestaande dlenstenniveau; 
terwiJ er in het tweede geval sprake is van niet-identieke vervangingen om het bouwwerk aan te 
passen aan veranderende eisen, en er dus een dynamisch doel is. 
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Indien er bij vervanging de mogeliJ<:heid bestaat tot opwaardering van het dienstenniveau, worden 
in dit onderzoek ook de uitgaven voor equivalente vervangingen (dat wil zeggen een geliJ<:
waardige technische en functionele oplossing) tot aanpassingsuitgaven gerekend. Onderhoud 
betreft dus alleen die maatregelen (en dat geldt zowel voor de correctieve maatregelen als de 
preventieve maatregelen), die zijn gericht op het in stand houden en handhaven van het 
bestaande dienstenniveau. Daarnaast stelt Tempelmans Plat (op.cit.) dat onderhoudsultgaven 
oorspronkeliJ<: gepland zijn. Benadrukt dient te worden dat, in een analyse waarbij flexibiliteit 
centraal staat, ingrepen die primair zijn gericht op niet geplande levensduurverlenging en zo de 
voorraad diensten vergroten, of ingrepen die gericht zijn op het tot stand brengen van een hoger 
dienstenniveau, niet binnen de onderhoudsdefinitie kunnen vallen, maar tot aanpassingsuilgaven 
gerekend moeten worden. Deze definitie van onderhoudsuitgaven wijkt af van de momenteel 
gangbare onderhoudsdefinities in de praktijk. 

Uitgaven voor het slopen van een bouwwerk kunnen eenvoudig gedefinieerd worden als alle 
uitgaven voor arbeid, materieel, en overige uitgaven, noodzakelijk voor afbraak, afvoer en 
verwerking van gebouwelementen. Kenmerkend voor dit onderzoek is, dat een bouwwerk wordt 
gezien als een wisselend samenstel van elementen met verschillende levensduren; de 
veranderingsketens. Steeds wanneer een bepaalde veranderingskaten wordt uitgenomen, 
treden er dus sloopuitgaven op. Deze sloopuitgaven worden gerekend tot de aanpassings
uitgaven, die voor een bouwwerk worden gedaan. Volgens het principe 'de vervuiler betaalt' 
worden deze aanpassingsuilgaven echter niet toegekend aan het eventueel nieuw aan te 
brengen element, maar aan het element dat uit het bouwwerk wordt verwijderd. 

4.3 KOSTEN 

Om te kunnen beslissen tussen verschillende ontwerpvarianten voor een bouwwerk dient de 
kostprijS bekend te zijn van de huisvestingsdiensten daarvan. In de vorige paragraaf werd 
uitgewerkt dat er drie soorten uitgaven kunnen worden onderscheiden betreffende een 
bouwwerk, namelijk: investeringsuitgaven, onderhoudsuilgaven en aanpassings-uitgaven. Al 
deze uitgaven vinden op verschillende momenten en in verschillende cycli plaats. Om te kunnen 
bepalen welke ontwerpvariant voor een bouwwerk, in financieel-economisch opzicht, de voorkeur 
verdient bij een gegeven flexibiliteitsscenario, dienen al deze uitgaven zodanig te worden 
gecalculeerd, dat er vergeliJ<:bare bedragen ontstaan. Voor deze- kosten· calculatie zijn er twee 
methoden beschikbaar, namelijk de netto contante waarde berekening en de annuïteiten
berekening. Bij het berekenen van de netto contante waarde worden alle uitgaven omgerekend 
als zouden deze op hetzelfde moment zijn uitgegeven. Dè uitkomst van deze berekening geeft 
dus een geaccumuleerd totaal van alle gedane uitgaven. Bij de annuïteitenberekening worden 
alle uitgaven omgerekend naar een reeks - gelijke - bedragen gedurende een bepaalde periode. 
Voor de berekening van beide bedragen geldt dat de hoogte afhankelijk is van de discontovoet. 

Kosten worden in dit onderzoek gedefinieerd als denkbeeldige geldstromen (afgeleid uit 
uitgaven) binnen een flexibiliteitsscenario, toegerekend aan veranderingsketens, waarbij rekening 
wordt gehouden met veranderingen in economische zin tijdens de voorziene levensduur van het 
betreffende bouwwerk. 

De netto contante waarde van ontwerpvarianten kan alleen als beslissingsgrondslag worden 
gebruikt, indien de levensduur van twee varianten gelijk is. In het geval dat de levensduur van de 
varianten niet gelijk is, worden immers uitgaven getotaliseerd, die betrekking hebben op een 
stroom van huisvestingsdiensten van niet geliJ<:e duur. Indien er van uit wordt gegaan dat een 
gebouwelement gedurende zijn levensduur constante diensten levert, dienen ook de 
bijbehorende kosten in principe constant te blijven. In dit onderzoek wordt daarom voor de 
berekening van de levensduurkosten uitgegaan van periodekosten berekend via de annuïteiten
berekening. 
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Bij kostenberekeningen op basis van een annuiteitenberekening moeten uitgaven dus worden 
gespreid over de levensduur ván het bouwwerk. Dit betekent dat deze kosten per levensduur
verzameHng dienen te worden bepaald. 

\ 

In de context van dit onderzoek worqen (werkelijke) periodekosten gedetinieer~ als kosten, 
die worden toegekend aan een levensduur(sub-)verzameüng, over één of meer perioden van het 
flexlblllteitssceno van het flexibiliteitsaanbod van een bouwwerk. 
Aangezien de periodekosten, een goede weergave bieden van het verloop in 

1

huisvestings
diensten in relatle tot kosten, worden deze om dit bijzondere karakter te onderstrapen ook wel 
aangeduid met de term 'werkelijke perlodekosten'. 
Afhankelijk van omvang en moment van de uitgaven, en de levensduur van de levensduur
verzameling (dit bepaalt de periode waarover de uitgaven worden gespreid tot gelij~e bedragen), 
kan het verloop van de periodekosten een gestaffeld beeld vertonen. ledere varaoaering van het 
dienstenniveau als gevolg van een niet-equivalente vervanging, opwaardering of verplaatsing 
resulteert in een sprong in het verloop van de periodekosten. 
Periodekosten kunnen dus alleen als beslissingsgrondslag dienen in die gevallen, waarvoor geldt 
dat geen of alleen equivalente vervangingen van veranderingsketens optreden en de levensduur 
van de varianten gelijk is. Tevens mogen geen opwaarderingen of verplaatsingen plaats vinden. 

Het spreiden van alle uitgaven over de totale levensduur van een reeks geeft de mogelijkheid, ook 
bij niet-equivalente vervangingen, opwaarderingen en verplaatsingen, alsmede bij ongelijke 
levensduren, te beslissen op grond van kostenverschillen tussen twee ontwerpvarianten. Deze 
kosten worden de totale (gemiddelde) periodekosten genoemd en kunnen als volgt worden 
gedefinieerd: 
Totale (gemiddelde) periodekosten zijn periodekosten, die voor alle betrokken levensduur 
(sub-)verzamelingen, over alle perioden van het flexiblllteitsscenarlo van een ~s worden 
getotaliseerd en gemiddeld, dienend als vergelijkingsgrondslag bij de beoordeling Ivan ontwerp
varianten voor een bouwwerk. 
De totale (gemiddelde) periodekosten vormen wel een goede beslissingsgrondslag maar geven, 
In tegenstelling tot de werkelijke periOdekosten, geen weergave van het verloop in 

1

huisvestings
diensten In relatie tot kosten. 

In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de wijze waarop de peri9deJ<osten en 
totale periodekosten van een bouwwerk dusdanig kunnen worden berekend dat d•ze bruikbaar 
zijn bij het nemen van beslissingen In het ontwerpproces. 

4.4 BESLISSEN 

Zoals in het voorgaande werd uitgewerkt kan bij alle uitgaven die gedaan worden voor gebruik en 
bruikbaar houden van een bouwwerk worden gesteld, dat er steeds clusteringen van elementen 
kunnen worden gemaakt, die worden gekarakteriseerd door hun levensduur. Een dergelijke 
cluster wordt door Tempelmans Plat (1984) een woondeel genoemd. In principe geldt bij deze 
verdeling van een bouwwerk in clusters van elementen met gelijke levensduur, dat het hier gaat 
om een verzameling produktiemiddelen van huisvestingsdiensten, die in het gebruifJ'Sproces een 
functionele samenhang hebben. De onderhoudsinspanning die gepleegd wordt voor een 
dergelijke cluster van elementen verzekert de gewenste en oorspronkelijk geplande levensduur. 
Tempelmans Plat (1988) bepleit het hanteren van een beperkt aantal levensduurcategorieên, 
aangezien het aantal vervangingen en onderhoudsmomenten hierdoor kan wordeh verminderd 
en gestructureerd. Onderschelden kan bijvoorbeeld worden een lange termijn structuur met een 
economische levensduur van 90 jaar of meer, bevattende draagconstructie en schil; een 
middellange termijnstructuur met een economische levensduur van 30.60 jaar voor de algemene 
inbouw; en een korte termijn structuur met een economische levensduur van 15-30 jaar voor de 
specifieke inbouw. De exacte verdeling en groepering van elementen in deze klassen is mede 
afhankelijk van het type gebouw (Tempelmans Plat, 1988, Tempelmans Plat en Prins, 1991). 
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Het in paragraaf 4.2 gegeven onderscheid van Tempelmans Plat (1984) met betrekking tot het 
onderscheid in bouwelementen, bouwdelen en bouwfasen, maakt het mogelijk uitgaven zoals 
deze gedurende het ontwerpproces kunnen worden begroot, toe te kennen aan in het 
bouwproces herkenbare elementen. Het onderscheid dat Tempelmans Plat (op.cit.) maakt in 
woondelen, maakt het mogelijk uitgaven toe te kennen aan in het gebruiksproces herkenbare 
elementen. Tempelmans Plat (op.cit.) introduceert een zogenaamde 'woon- en bouwdelen matrix' 
waarlangs op de ene as de bouwelementen, bouwdelen en bouwfasen zijn weergegeven en 
langs de andere as de woondelen en de woning. Uitgaven voor het bouwen en het gebruik 
kunnen dan vervolgens in deze matrix worden geplaatst. 
De uit het flexibiliteitsmodel afgeleide veranderingsketens zijn in principe elementen die, 
uitgaande van eenheid of gelijkheid tussen de flexibiliteitssystemen, zowel in het bouwproces als 
in het gebruiksproces herkenbare onderdelen zijn. Vertaald naar de woon- en bouwdelen matrix 
impliceert dit, dat alle uitgaven geplaatst zouden kunnen worden op de diagonaal van deze matrix. 
Onderstaand zal nog meer in detail worden ingegaan op het toekennen van uitgaven aan de 
veranderingsketens. 

Uitgaven per veranderingsketen 
Afhankelijk van de flexibiliteitsvraag en het flexibiliteitsaanbod van een bepaald bouwwerk, zal het 
op bepaalde wijze worden aangepast aan veranderende eisen in de tijd. Steeds betreffen deze 
aanpassingen per definitie wijzigingen in het samenstel van veranderingsketens, waaruit het bouw
werk is samengesteld. 
Voor de veranderingsketen, als een bijzonder onderdeel van een bouwwerk, kan ook onder
scheid worden gemaakt in initiêle investeringsuitgaven, onderhoudsoitgaven en aanpassings
uitgaven. De aanpassingsuilgaven kunnen nader worden gespecificeerd in: 
- Uitgaven voor demontage van de veranderingsketen. 
- Uitgaven voor herstel van beschadigde omringende veranderingsketens. 
- Uitgaven voor de aanschaf van de componenten voor de te vervangen veranderingsketen. 
- Uitgaven voor de montage van de veranderingskaten in de bestaande toestand. 

Voor wat betreft de invoer van deze uitgaven worden de volgende aannamen gedaan: 
- Demontageuitgaven worden toegerekend aan het te verwijderen element en niet opgeteld bij 

de investering voor het nieuw aan te brengen element. Indien er sprake is van verhoogde 
arbeidsuilgaven voor de montage in situ, worden deze uitgaven beschouwd als behorend bij 
het 'montage-gereed' maken en toegekend aan de demontageuitgaven. 

- Hersteluitgaven van te handhaven aangelegen veranderingsketens, dienen te worden 
toegerekend aan het uit te nemen element en worden opgenomen in de post demontage
uitgaven. (Dit en het vorige punt volgens het principe: 'de vervuiler betaalt'). 

- Afgezien van, indien gewenst, een correctie voor prijsstijgingen, blijft de aanschatprijs voor de 
veranderingskaten die equivalent wordt vervangen constant. Er wordt ook niet gecorrigeerd 
voor bijvoorbeeld effecten van technologische ontwikkelingen, die tot lagere produktiekosten 
leiden. Indien men dit wel wenst te doen, dient de vervanging te worden beschouwd als een 
niet-equivalente vervanging. 

In analogie met de in hoofdstuk twee onderscheiden flexibiliteitsbewerkingen kunnen voor een 
veranderingskaten de volgende situaties worden onderscheiden voor wat betreft de 
veranderingsmogelijkheden: 
• Een veranderingskaten wordt nieuw aangebracht en blijft ongewijzigd gehandhaafd. 
- Een veranderingskaten wordt (één of meerdere malen) verplaatst. 
- Een veranderingskaten wordt (één of meerdere malen) opgewaardeerd. 
- Een veranderinsgketen wordt (één of meerdere malen) equivalent vervangen. 
- Een veranderingskaten wordt (één of meerdere malen) niet-equivalent vervangen. 

leder van de bovenstaande mogelijkheden vormt een specifieke invoersituatie voor het 
rekenmodel: 
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- Een veranderingskaten wordt nieuw aangebraCht en blijft ongewijzigd gehandhaafd 
De situatie dat een veranderingSkaten ongewijzigd gehandhaafd blijft, doet zich alleen voor in die 
gevalen waarin de gebruikstevensduur van de veranderingskaten gelijk is aan de exploitatieduur 
van het bouwwerk als geheel. 
Er is sprake van slechts twee soorten relevante uitgaven in dit geval, namelijk de ini$êle investering 
en de periodieke uitgaven voor onderhoud. Hierbij is voorstelbaar dat er meerdere soorten 
onderhoudscycli met bijbehorende uitgaven kunnen worden onderscheiden. 

- Een veranderingskaten wordt verplaatst 
Bij het verplaatsen van een veranderingskaten wordt er in principe geen Investering gedaan in 
materiaal. Er zijn alleen arbeidsuilgaven waarbij demontage-, montage-, en herstel- uitgaven 
kunnen worden onderscheiden. 

- Een veranderingskaten wordt opgewaardeerd 
Uitgaven die kunnen worden onderschelden bij een opwaardering zijn alle lnvestetingen gedaan 
aan een veranderingskaten of samenstel van eenheden, die leiden tot een, niet binnen het kader 
van een onderhoudsplanning geprogrammeerde, verandering in het dienstenniveau. 

- Een veranderingskaten wordt equivalent vervangen 
Een equivalente vervanging van een element wordt niet als onderhoud maar ais een nieuwe 
investering gezien, indien een ander alternatief niet-equivalent vervangen zou kunnen zijn. 
Onderhoud staat vast, is gepland en primair gericht op de handhaving van het dienstenniveau van 
bestaande elementen. Een sequentie van vervangingen voor een element wordt gedefinieerd 
als een reeks. Behalve de uitgaven, die worden gedaan op het moment van aanbrengen, en de 
periodieke onderhoudsuitgaven, kunnen er ook uitgaven worden onderscheiden op de ver-
vanglngsmomenten. · 

- Een veranderingskaten wordt niet-equivalent vervangen 
Van niet-equivalent vervangen wordt gesproken indien een nieuw element niet hetzelfde 
dienstenniveau bezit of functioneel origeDJc is. ~ 
Een niet-equivalente vervanging wordt beschouwd als de start van een nieuwe rèef<s met een 
beginmoment na jaar 0. Een niet-equivalente vervanging kan weer het startpUnt vormen voor een 
reeks equivalente vervangingen. 

Kosten van veranderingaketens 
Alvorens de periodekosten van een veranderingskaten te kunnen bepalen, dienen eerst alle 
uitgaven herleid te worden tot vergelijkbare bedragen op het moment van de investering, door 
deze te vermenigvuldigen met de zogenaamde contante waarde-factor. Dit staat ook wel bekend 
als het zogenaamde 'disconteren'.· Het resultaat van deze berekening is de netto contante waarde 
van die reeks uitgaven. Vervolgens kunnen de contante bedragen worden herleid tot gelijke 
jaarlijkse bedragen voor de levensduur van de betreffende levensduurverzameling,l door deze te 
vermenigvuldigen met de zogenaamde annuïteitenfactor (werkelijke periodekosten). 
Al deze jaarlijks gefi~e bedragen, contant gemaakt naar het moment van de initiêle investering van 
het gehele bouwwerk en herleid tot over de reeksduur van de levensduurverzameling gelijke 
bedragen, geven vervolgens de totale (gemiddelde) periodekosten van de: levensduur
verzameling. De totale (gemiddelde) periodekosten van het gehele bouwwerk kunnen worden 
gevonden door sommatie van de totale (gemiddelde) periodekosten van de levensduur
verzamelingen. 

In figuur 4.1 is deze berekeningswijze in beeld gebracht voor één element, waarbij vijf uitgaven 
worden onderscheiden in de tijd. Op de x-as Is de tijd aangegeven, op de y-as de kosten en de 
uitgaven. De vijf uitgaven die op verschillende momenten worden gedaan zijn weergegeven als 
vijf pijlen. De netto contante waarde van deze uitgaven is weergegeven met de dikke lijn 'NCW. 
Het verloop van de werkelijke periodekosten is de gestaffelde lijn 'PK'. De totale (gemiddelde) 
periodekosten zijn weergegeven met de lijn 'PKgem'. 
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Figuur 4. 1: Berekeningsmethodiek in het rekenmodel. 

Financieel-economische parameters 
Naast de gebouwgebonden factoren, die de hoogte en aard van de uitgaven bepalen, is een 
aantal niet-gebouwgebonden factoren van belang, waarop een ontwerper geen invloed heeft, 
maar die wel van invloed zijn op de uiteindeliJ< te nemen beslissing voor een bepaalde ontwerp
variant. Binnen de gegeven beperkingen van dit onderzoek betreffen de niet- gebouwgebonden 
factoren de rente en eventuele prijsstijgingen. Onderscheid moet worden gemaakt in nominale en 
reêle rente, en absolute en relatieve prijsstijgingen. De nominale rente en de absolute prijsstijging 
zijn waarden inclusief de inflatievergoeding. Bij de reële rente en de relatieve prijsstijging is niet 
voor inflatie gecorrigeerd. De reêle rente ir, hangt samen met de nominale rente i, en de inflatie f, 
volgens de vergeliJ<ing: 

(1 +ir)(1 +f)=(1 +i). 

Op analoge wijze geldt voor de relatieve prijsstijging Pr. de absolute prijsstijging p. en de inflatie f 
de vergelijking: 

(1 +pr)(1 +f)=(1 +p). 

Het doen van voorspellingen betreffende de nominale ontwikkelingen voor de parameters is 
nauwelijks mogelijk. Het voordeel van het gebruikmaken van de reêle rente en relatieve 
prijsstijgingen is, dat de inflatie uit de berekeningen kan worden geêlimineerd. 
Om deze reden wordt bij de berekeningen in het rekenmodel altijd gewerkt met de reêle rente en, 
voorzover van toepassing, met relatieve prijsstijgingen. Tempelmans Plat (1988, 3) geeft aan dat 
voor de lange termijn voor de reêle rente een gemiddelde waarde van 3.5% tot 4.5°/o kan worden 
aangenomen, terwijl de relatieve bouwprijsstijging een waarde heeft tussen 1.5o/o en 2% 
(gebaseerd op gegevens van het CBS). 

Prijsstijgingen 
Wanneer er geen prijsstijgingen worden meegenomen in de berekeningen, geldt voor een 
veranderingskaten die per periode steeds equivalent wordt vervangen, dat de werkelijke 
periodekosten gelijk blijven. In het geval er wel prijsstijgingen worden meegenomen in de 
berekeningen, zullen de periodekosten een stijgend verloop vertonen. Bij elke vervanging treedt 
dan een verhoging van de werkeliJ<e periodekosten op. Dit impliceert dat de totale (gemiddelde) 
periodekosten hoger worden, naarmate de exploitatieduur die in beschouwing wordt genomen 
langer is. Prijsstijgingen kunnen dus niet op goede wijze worden verwerkt, wanneer alternatieven 
verschillende levensduren hebben. In figuur 4.2 is dit grafisch in beeld gebracht. Op de x-as is de 
tijd uitgezet en op de y-as de hoogte van de periodekosten. 
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De werkelijke periodekosten worden weergegeven door de lijnen 'PK'. De totale (gemiddelde) 
periodekosten worden weergegeven door de lijnen 'PKgem'. In beide gevallen in de figuur zijn de 
werkeliJee periodekOSten in aanvang over de eerste vijf perioden gelijt. Doordat in geval twee 
(onderste grafiek) de exploitatieduur langer is, zijn de totale (gemiddelde) periodekosten daar 
echter hoger dan in geval één. 

p<>O 
PK1<>PKgem1" 

2 3 4 5 I 

p<>O 
PK2<>PKgem2, PK1..PK2, PKgem1<>PKgem2 

"',. t-------------
1 I I I 

....:..pK 

-------------- PKgem 

I~ 

2 3 4 5 6 7 6 9 10 t 

Figuur 4.2: Vergelijkbaarheid van periodekosten met en zonder prijsstijgingen. 

Aangezien de kostenverschillen door prijsstijgingen in het algemeen evenredig gecompenseerd 
worden door hogere opbrengsten, is verantwoorde beslultvorming zonder rekening te houden 
met prijsstijgingen goed mogeliJt. In het algemeen verdient het dus aanbeveling om niet met 
prijsstijgingen te werken. 

Beslissen . 
In het geval men twee ontwerpalternatieven voor één gelsoleerde veranderihgsketen wil 
vergelijken, waarbij die alternatieven een gelijke sequentie van equivalente vervangingen 
hebben, maar vèrschillen in de hoogte van de uitgaven voor arbeidskosten en materiaalkosten, en 
er reêle verwachtingen zijn dat de prijsstijgingen voor materiaal en arbeid niet evenredig zullen 
stijgen, kan het nuttig zijn een analyse met prijsstijgingen uit te voeren. Ook indien l;>ij een gelijke 
totale exploitatieduur twee ontwerpalternatieven voor één geïsoleerde veranderingskaten 
vergeleken moeten worden, waarbij de levensduur van de veranderingsketens - en dus het aantal 
vervangingsmomenten - verschilt, kan een analyse met prijsstijgingen nuttig zijn. 
In figuur 4.3 is weergeven onder welke voorwaarden met welke van de besproken 
berekeningsmethoden kan worden beslist. Er wordt uitgegaan van twee varlan~n voor een 
bouwwerk, die vergeleken moeten worden. Voor deze varianten worden achtereenvolgens 
berekend de netto contante waarde (NCW), de werkelijke periodekosten (PK) en de totale 
(gemiddelde) periodekOSten (PKgem). Voor ieder van de varianten geldt, dat deze zijn samen
gesteld uit twee levensduurverzamelingen: één met korte levensduur en één met lange 
levensduur. In de bovenste drie gevallen in de figuur is de totale levensduur van de te vergelijken 
varianten gelijk. In de onderste drie gevallen is deze levensduur ongelijk. In de i laatste twee 
kolommen is aangegeven of met de betreffende berekeningsmethode in het gegeven geval een 
keuze kan worden gemaakt voor de varianten. In de eerste kolom zijn de beslismogeliJtheden 
aangegeven voor het geval er niet met prijsstijgingen wordt gewerkt; in de tweede kolom voor het 
geval er wel met prijsstijgingen wordt gewerkt. Een vraagteken in deze kolommen betekent, dat in 
dat geval niet kan worden beslist. Bij een uitroepteken is dit wel het geval. Uit dé figuur blijkt 
nogmaals dat de gemiddelde periodekosten in alle gevallen voldoen als beslissingsgrondslag, op 
voorwaarde dat niet met prijsstijgingen wordt gewerkt. Dit is de reden dat als standaarduitvoer van 
het rekenmodel is gekozen voor de gemiddelde periodekosten. 
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Figuur 4.3: Beslismogelijkheden m.b.t. twee varianten voor een samenstel van elementen, met 
netto contante waarde, werkelijke periodekosten en gemiddelde periodekosten, met en zonder 
prijsstijging en bij gelijke en verschillende levensduren. 

4.5 MODELBESCHRIJVING 

Bij de behandeling van de kosten werd reeds globaal een rekenmethodiek beschreven, waarmee 
het mogelijk is het flaxibiliteitsaanbod van twee ontwerpvarianten voor een bepaald bouwwerk met 
elkaar te vergelijken. Voor de feitelijke berekening van de periodekosten is een rekenmethode in 
de vorm van een computerprogramma ontwikkeld. 
Deze rekenmethode is een algoritme (programma), dat bij een gagaven flexibilitaitsvraag, de 
daarvan afgeleide flexibilitaitsbewarkingen, en de op die bewerkingen gebasearde uitgaven, voor 
alle veranderingskatans, de periodekosten kan berekenen, onder een aantal berekenings· 
aannamen. 
Aan het rekenmodel kunnen drie delen worden onderscheiden namelijk: een invoergedeelte 
(paragraaf 4.6) een rekengedeelte (paragraaf 4.7) en een uitvoergedeelte (paragraaf 4.8). In de 
aangegeven paragrafen zullen deze delen uitgebreid aan de orde worden gesteld. 

De invoer bestaat uit gegevens van een bouwwerk, gemodelleerd als flexibilîteitsaanbod in de 
vorm van gespecificeerde verandaringsketens. Invoer kan geschieden op alle aggregatieniveaus 
van het flexibiliteitsmodel. Op het laagste niveau kunnen uitgaven worden ingevoerd van 
technische ketens, begroot via een bouwdeelbegroting. Na herhaald gebruik van het rekenmodel 
kunnen kengetallen worden verkregen van uitgaven en kostengegevens van de andere typen 
veranderingsketens. Bij iedere invoer van een verandaringskaten bepaalt het rekenmodel enige 
additionele indices, op grond waarvan bij de uitVoer sorteringen en sommaties plaatsvinden. In de 
ontwikkelde software worden equivalente vervangingen op grond van deze indices automatisch 
bijgeschreven. 
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Een ontwerper dient te streven naar een beperkt aantal levensduurverzarnellngen, die op het 
flexlblliteitsscenarlo zijn afgestemd, aangezien dit tot lagere kosten leidt. Daarom Is er voor 
gekozen in het rekenmodel een stapgrootte van vijf jaar te hanteren ten aanzien van In te voeren 
levensduren. Alle In te voeren momenten en levensduren, met uitzondering van de onderhouds-
cycli, dienen derhalve oOk een geheel veelvoud van vijf jaar te vormen. l 
Uit de analyse van de te onderscheiden uitgaven per veranderingskaten en de benodigde -
levensduur - gegevens voor het berekenen van de kosten, kan worden geconcludeerd dat er drie 
typen Invoergegevens per veranderingskaten kunnen worden onderscheiden, namelijk: 
- Algemene gegevens van de veranderingsketen, waarmee de plaats van de keten binnen de 

hiêrarchle van het flexlblllteitsmodel wordt gespecificeerd; ! 
- Uitgaven die voor de veranderingskaten moeten worden gedaan in termen van initlêle 

investering in materiaal, materieel, arbeidskosten voor montage, arbeidskosten voor 
demontage en eventuele inkomsten in de vorm van restwaarde voor de veranderingskaten 
(realisatie en aanpassing); 

- Onderhoudsultgaven voor Instandhouding van de veranderingsketen. 

In het rekengedeelte wordt van alle uitgaven eerst de netto contante waarde berekend. 
Vervolgens worden daaruit bepaald de totale netto contante waarde, de werkelij(e periodekosten 
en het aandeel in de totale (gemiddelde) periodekosten per veranderlngsketen. 
Na berekening vinden In het uitvoergedeelte sorteringen en sommatles plaat!! volgens de 
hiêrarchle van het flexibiliteitsmodel, en worden de uiteindelijke kostdata gegenereerd op de 
relevante aggregatieniveaus van het flexiblliteitsmodel (het laagste niveau van uitvoer wordt 
gegeven door het laagste niveau van invoer). Invoeren van een tweede variant en vergelijken van 
de totale (gemiddelde) periodekosten maakt het vervolgens mogeUjk een keuze te maken tussen 
de geanalyseerde varianten. In termen van de optimalisatle van flexibiliteit en kosten~ Is de variant 
met de laagste gemiddelde periodekosten de beste. Deze procedure om te besilssen tussen 
twee ontwerpvarianten, kan in principe worden uitgevoerd op ieder van de drie onderscheiden 
niveaus in het flexiblliteitsmodel alsmede voor de levensduurverzameiingen, zowel ten aanzien 
van een bouwwerk in zijn geheel, als van - een willekeurige verzameling van - de afzonderlijke 
elementen. In principe wordt er steéds beslist op het hoogste aggregatieniveau, dat van de 
sociale keten, met behulp van de totale (gemiddelde) periodekosten. De overige mogelijkheden 
van het rekenmodel zijn additioneel ter beschikking om het inzicht In de kostenopbouw te 
vergroten en aanleldingen te kunnen vinden voor het genereren van nieuwe varianten met 
andere kostenkarakteristieken, die mogelijk tot een betere flexibiliteits - kosten verhouding leiden. 
Het programma biedt dus de mogelijkheid om, In de vorm van een 'trial and error' proces, 
ontwerpvarianten te optimaliseren. In figuur 4.4 is de structuur van het rekenmodel in schema 
gebracht. Hierin Is een Invoer bestaande uit drie elkaar opvolgende, dan wel tegelijkertijd in 
gebruik zijnde, veranderingskalens weergegeven. 
De rekenmethode kan op velerlei wijzen ingezet worden in ontwerpstrategieên, gegeven een 
specifieke flexiblliteitsvraag. In hoofdstuk vijf wordt een procesmodel geschrEiven waaruit 
verschillende ontwerpstrategieên kunnen worden afgeleid. 

4.6 INVOER 

In deze paragraaf worden alle invoerdata van het rekenmodel aan de orde gesteld. 
Achtereenvolgens worden besproken de financieel-economische parameters, algemene 
gegevens per veranderingsketen, enige additionele indices, investerings- en aanpassings
uilgaven per veranderingskaten en onderhoudsuilgaven per veranderingsketen. 
Alle uitgaven voor de veranderingaketens dienen te worden gespecificeerd naar keten en uitgave
moment, en wel zodanig dat gecorrigeerd kan worden met de relevante financieel-~conomlsche 
parameters. 
Bij sommige invoergegevens zal worden aangegeven binnen welk bereik ze dienen te vallen of 
aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. In de ontwikkelde software zijn foutgeoriênteerde 
subroutines geprogrammeerd, die waarborgen dat de invoergegevens aan de eisen blijven 
voldoen. 
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Berekeningen 
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Figuur 4.4: Rekenkundige structuur van het rekenmodel. 

Voor ieder invoeritem wordt steeds een bijbehorend symbool gegeven. Deze symbolen worden 
ook gebruikt in de bijlage waar de resultaten van de case study worden gepresenteerd. In bijlage 2 
wordt een aparte lijSt gegeven met alle gebruikte symbolen. 

Financieel-economische parameters 
Achtereenvolgens worden rente en prijSstijgingen beschreven. 

- Rente(/): 
In het rekenmodel wordt één rentevoet ingevoerd, narnelijk de reêle rente. Bezien over de in dit 
verband relevante periode is 3.5% à 4.5% een aannemelijke waarde. De rentevoet dient groter 
dan 00/o te zijn. 

- Prijsstijging voor bouwkosten algemeen (p), arbeidskosten (pa) en materiaalkosten (pm): 
In die gevallen waar wordt gewerkt met prijsstijgingen, wordt uitgegaan van de relatieve 
bouwprijsstijging. Indien er geen aannemelijke redenen zijn om te veronderstellen, dat de 
ontwikkelingen tussen de prijSstijging voor materiaal en arbeid zullen divergeren, of deze voor een 
langere periode moeilijk geschat kunnen worden, dient te worden gewerkt met de gemiddelde 
relatieve bouwprijsstijging. (Indien toch met nominale rente zou worden gewerkt, dient de 
absolute prijSstijging te worden ingevoerd.) De prijSstijging dient groter of gelijk aan 00/o te zijn. Als 
defaultwaarde wordt 0% gehanteerd. 
Indien wordt aangenomen dat de prijSstijgingen voor materiaal en arbeid wel zullen divergeren, 
kunnen deze gescheiden worden ingevoerd. Ook dan moet de relatieve prijSstijging worden 
gebruikt. De prijsstijging voor arbeid dient in combinatie met de prijsstijging voor materiaal te 
worden ingevuld. Indien deze specifieke prijsstijgingen worden ingevuld, moet de algemene 
bouwprijSstijging de waarde Oo/o krijgen. Indien geen waarde wordt aangenomen, geldt als default
waarde voor deze prijsstijgingen 00/o. 

Algemene gegevens per veranderingsketen 
De algemene ketengegevens bepalen de plaats, die een ingevoerde veranderingskaten inneemt 
binnen de hiêrarchie van het flexibilîteitsmodel. Het niveau van de sociale keten vormt het hoogste 
aggregatie- (c.q. accumulatie-) niveau. 
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Aangenomen wordt, dat met slechts één sociale keten wordt gewerkt. Oe sociale keten heeft 
derhalve geen eigen niveauspecifieke invoerdata voor wat betreft de algemene ketengegevens. 
De gegevens met betrekking tot de levensduren van de veranderingskalens bepalen de 
ordening in levensduurverzamelingen en zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de 
berekeningen. Oe levensduurgegevens dienen dus altijd volledig te worden ingevoèrd. 
Oe ordening In gebruiksketens en technische ketens vindt plaats via de naamgeving van de 
veranderlngsketens. 
Bij invoer op het niveau van de technische keten kunnen vanzelfsprekend alleen analyses op het 
niveau van de gebruikskaten worden gemaakt, indien ook daarvoor in naamgeving is voorzien. 
Indien nog geen gegevens van gebruiksketens of technische ketens bekend zijn, behoeven 
deze ook niet te worden ingevoerd. Bij ontbreken van deze gegevens kunnen op die niveaus ook 
geen analyses worden uitgevoerd. 
Oe volgende algemene ketengegevens kunnen worden onderscheiden: reeksstart, levensduur 
veranderingsketen, reeksduur, reekseinde, naam gebruikskaten en naam technische keten. 
De algemene ketengegevens worden als volgt omschreven: 

- Reeksstart (t,J: 

Voor de waarde van reeksstart dient .het moment opgegeven te worden van de inltiêle Investering 
in een veranderingskaten bij nieuw aanbrengen of bij niet-equivalent vervangen. 
Bij identieke vervangingen worden in het ontwikkelde softwareprogramma de 4Jata voor de 
vervangingen automatisch door het programma bijgeschreven, op grond van de nog te 
behandelen additionele indices. Op het moment dat een niet-identieke vervanging wordt 
gepland, dient een nieuwe reeksstart te worden Ingevoerd. 
In de berekeningen wordt het symbool 'tx' ook gebrukt voor het moment van (nieuw.) aanbrengen 
van de afzonderlijke veranderingsketens, die deel uitmaken van een reeks. 
Oe defaultwaarde van het rekenmodel voor reeksstart is o jaar, ofwel anno nu. 
Reeksstart dient te worden apgegeven in hele jaren groter dan 0, en in gehele veelvouden van 5. 

- Levensduur veranderingskaten (tt): . 

De levensduur van een veranderingskaten (voortaan kortweg aangeduid als leve~sduur) is de 
economische levensduur van een veranderlngsketen. 
De levensduur heeft geen defaultwaarde en dient noodzakelijk te worden ingevoerd. 
De levensduur dient groter dan 0 te zijn en een geheel veelvoud van 5 te vormen. 

- Reeksduur (t,): 
Voor reeksduur dient te worden Ingevoerd de levensduur van een veranderingskaten 
vermenigvuldigd met het aantal malen equivalent aanbrengen, c.q. vervangen van die 
veranderlngsketen, inclusief de eerste oplevering. 
Reeksduur dient te worden opgegeven in hele jaren groter dan 0, en in gehele veelvouden van 5. 

- Reekseinde (te): 

Reekseinde staat voor het moment dat voor een veranderingskaten alle vervangingen hebben 
plaatsgevonden, en de laatste keten van de reeks aan het einde van zijn gebruikstevensduur is. 
Indien voor een bepaalde veranderingskaten alleen equivalente vervangingen worden 
aangenomen, is reekseinde gelijk aan de waarde van reeksduur. Als echter ~n bepaalde 
veranderingskaten op een zeker moment niet-equivalent wordt vervangen, dan is reekseinde 
gelijk aan de som van de opgegeven reeksduur-waarden voor die veranderingsketens. 
Oe waarde voor reekseinde kan boven de in beschouwing genomen exploitatietermijn liggen. 
Reekseinde dient te worden apgegeven in hele jaren groter dan 0, en in gehele veelVouden 
~~ ' 

In figuur 4.5 is het verband tussen de levensduur (ft), reeksstart (tx), reeksduur (tr) en reekseinde 
(te). grafisch weergegeven. Aangenomen is een veranderingskaten die op moment tx' niet 
equivalent wordt vervangen. 
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De reeksduren tr en tr' worden bepaald door de som van het aantal varvangingen maal de 
gebruikstevensduur lt. raspactievelijk t( Het reekseinde te kan nu worden bepaald door de som 

van de reeksduren tr en t;. 

te 

~tr'1~ TIJD 
tx tx' te 

Figuur 4.5: Verband tussen levensduur (t~, reeksstart (tx), reeksduur (tr) en reekseinde (t9). 

- Naam gebruikskaten (GK) en naam technische keten (TK): 
Naam gebruikskaten en naam technische keten bepalen, samen met de waarden voor de 
levensduren, de plaats van een ingevoerde veranderingskaten binnen de hiërarchie van het 
flexibiliteitsmodel. Beide namen kunnen de vorm hebben van een willekeurige alfanumerieke 
tekststring. 

Additionele indices 
In deze paragraaf worden enkele indices behandeld, die op grond van de algemene 
ketengegevens kunnen worden berekend, en die het geautomatiseerd sorteren conform de 
hiërarchie binnen het flexibiliteitsmodel op eenvoudige wijze mogelijk maken. 
Deze indices worden in de ontwikkelde software ook gebruikt voor het automatisch bijschrijven 
van identieke vervangingen. 

- Kode reeksstart Ki: 
Kode reeksstart heeft op het startpunt van een reeks de waarde 1, en bij elke, door het programma 
als equivalent bijgeschreven vervanging, de waarde 0. 

- Kode reeks (Kr): 
Kode reeks heeft de waarde 0 als tx de waarde 0 heeft en de waarde 1 voor elke tx groter dan 0. 

- Kode beslisperiode (Kb): 
Kode baslisperiode heeft de waarde 0 voor tx=O, de waarde 1 voor tx=S. de waarde 2 voor 

tx=10, ... de waarde 9 voor tx>45, en wordt bepaald volgens: Kt,= ltx/51. 

• Aantal equivalente vervangingen (nverv): 
Het aantal equivalente vervangingen dat wordt toegevoegd, kan worden berekend met behulp 
van de formule: nverv =Vtt . 

• fnvesteringsmoment (txn): 

Het investeringsmoment van een equivalente vervanging op moment n, kan worden berekend 
uit: txn txn-1 +q. 

lnvesterings- en aanpassingsultgaven per veranderingaketen 
Onder de investerings- en aanpassingsuitgaven per veranderingskaten worden verstaan alle 
uitgaven die gedaan worden bij het aanbrengen of verwijderen van een veranderingsketen. De 
volgende investerings- en aanpassingsuitgaven per veranderingskaten worden onderscheiden: 
uitgaven voor materiaal en materieel, uitgaven voor arbeid bij montage, uitgaven voor arbeid bij 
demontage. De eventuele restwaarde van een veranderingskaten is een bedrag dat de kosten 
beïnvloed. Vandaar dat ook de rastwaarde in dit verband zal worden behandeld. 
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·Uitgaven voor materiaal en materieel (Um): 
Onder de uitgaven voor materiaal en materieel worden verstaan alle Uitgaven voor het materlaai en 
materieel voor een veranderingsketen. Er is voor gekozen ook de materieelkosten in deze post 
onder te brengen, voor zover deze apart van de arbeidskosten worden begroot. Dit betekent dat 
bij het werken met prijsstijgingen de kosten van het materieelgebruik de trend van c!le prijsstijging 
van de materiaalkosten volgen. 
In het geval met niet gespecificeerde uitgaven of kengetallen wordt gerekend, kan dit invoeritem 
ook worden gebruikt voor de invoer van de getotaliSeerde uitgaven voor een veran~ngsketen. 
Oe waarde van de uitgaven voor materiaal en materieel moet groter zijn dan 0. 

• Uitgaven voor arbeid bij montage (Ua): 
Onder deze post vallen alle arbeidsuilgaven die noodzakelijk zijn om een veranderingskaten in 
een bouwwerk te monteren. Alle arbeidsultgaven die voor andere gebouwdelen worden gedaan, 
uitsluitend ter voorbereiding van de aansluitvoorwaarden voor de betreffende veranderingsketen, 
worden aan de keten toegerekend, aangezien deze uitgaven ook voor de keten zijn bestemd. 
De waarde van de uitgaven voor arbeid bij montage moet groter of gelijk zijn aan 0. 

• Uitgaven voor arbeid bij demontage (Ud): 
Dit zijn al de arbeidsultgaven voor het verwijderen van een veranderingsketen. Ook al de uitgaven 
voor het herstellen van beschadigde delen, als gevolg van het demonteren en monteren van een 
nieuwe veranderlngsketen, moeten in deze post worden ondergebracht. 
Oe waarde van de Uitgaven voor arbeid bij demontage moet groter of gelijk zijl aan 0. 

- Restwaarde (Rw): 
Aan het eind van de gebruiksperiade kunnen bepaalde elementen soms nog iets opbrengen. De 
waarde van deze elementen na demontage vormt de restwaarde. 

Onderhoudsultgaven per veranderingaketen 
De definitie van onderbaudsuitgaven in dit onderzoek sluit niet aan bij bestaande data-sets uit de 
praktijk. Alleen activiteiten die oorsprónkeHjk gepland zijn, en gericht op instandhotjding van een 
bestaand dienstenniveau, worden tot onderhoud gerekend. Vervangingen van Veranderings
katen worden losgekoppeld van de onderhouda-definitie en in de vorm van nieuwe investeringen 
ingevoerd in het model. Hiervan uitgaande wordt het aannemelijk dat onderhoudsactiviteiten, 
gemodelleerd binnen het rekenmodel, voornamelijk uit arbeidskosten zullen bestaatt De bepaling 
van de onderhouds-kosten is door het afwezig zijn van data-boeken en het gebrek aan consensus 
in de praktijk betrekkelijk arbeidsintensief. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten onder
houd namelijk inspectieonderhoud en bijwerkonderhoud. oe frequentie waarmee deze onder
houdsactiviteiten plaatsvinden, iS onafhankelijk van de perioden van het flexibiliteitsscenario. 

- Onderhoudsultgaven (Oh, Oa, Om): 
Er wordt aangenomen dat er twee onderhoudscycH per veranderingskaten kunnen worden 
onderscheiden, te weten inspectieonderhoud (On1• voornamelijk bestaande uit arbeidskosten en 
met een relatief hoge frequentie, en bijWerk onderhoud, waarbij uitgaven voor arbeid (Oa) en 
uitgaven voor materiaal en materieel (Om) worden onderscheiden. 
Bij deze onderhoudsultgaven behoort respectieveHik een frequentie s1 en s2 . 

De waarden van de uitgaven voor onderhoud moeten groter of gelijk zijn aan 0. 

·Periodeduur (st, s2): 
De periodeduur betreft de frequentie van de onderhoudsuitgaven van respectievelijk On en 
OafOm. Voor deze frequentie geldt, dat de start van de onderhoudsactiviteiten één periodeduur 
na aanbrengen plaatsvindt, en dat de laatste onderhoudsactiviteit plaatsvindt op het moment ge
geven door het grootste gehele veelvoud van de p.eriodeduur, dat nog binnen de levensduur van 
de veranderingskaten valt. Indien de periodeduur een geheel veelvoud van de levensduur vormt, 
modelleert het rekenmodel de laatste onderhoudsactiviteit op één periodeduureenheid voor 
einde levensduur (zie formule 2 in paragraaf 4.6). 
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De opgegeven periodeduur is onafhankelijk van de perioden in het flexibiliteitsscenario en 
behoeft dus niet een geheel veelvoud van vijf te zijn. De waarde voor de periodeduur moet groter 
of gelijk zijn aan 0. 

4. 7 BEREKENINGEN 

In deze paragraaf worden de algemene formules gegeven met behulp waarvan in het 
rekengedeelte de kosten worden bepaald. Achtereenvolgens zullen worden behandeld: de 
berekening van de netto contante waarde, de berekening van de werkelijke periodekosten, en de 
berekening van de totale (gemiddelde) periodekosten. Als notatiewijze voor de formules wordt het 
format aangehouden dat gebruikelijk is in spreadsheets als Microsoft Excel en Lotus 123. 
Afwijkend is alleen het gebruik van verschillende typen haken. 
Zoals in paragraaf 4.3 is uitgewerkt wordt in het rekenmodel in principe gebruik gemaakt van de 
reêle rente (i). In het algemeen zullen prijsstijgingen niet in de berekeningen worden betrokken. 
Voor de volledigheid zijn de prijsstijgingen (p) wel in de formules opgenomen. Deze prijsstijgingen 
betreffen steeds de relatieve prijsstijging. Bij het niet gebruiken van prijsstijgingen kan voor p de 
waarde 0 worden gesubstitueerd in de formules. 

Netto contante waarde: 
Bij berekening van de netto contante waarde worden alle uitgaven en inkomsten herleid naar één
zelfde moment. Van een uitgave U over n jaar, tegen prijspijl jaar 0, bij een rentevoet i en een prijs
stijging p, kan de netto contante waarde NCW(U) gevonden worden met behulp van de formule: 

NCW(U) = {[(1 +p)/(1 +i)]An}*U. ( 1 ) 

In het geval van een regelmatige reeks uitgaven U, bij een rentevoet i, een prijsstijging p, een 
intervaltijd s, een beschouwingstermijn t 9 , en een beginmoment van de eerste uitgave gegeven 

door t = (x+1)*s (waarbij x een geheel natuurlijk getal is groter of gelijk 0, en t=x*s het moment 
representeert van aanbrengen van een veranderingsketen), kan de formule worden afgeleid voor 
de berekening van de netto contante waarde: 

NCW(Ureeks) = U*W[x*sfl*{(1-àA[(AFR[((te-x)/s)-1 )*s)+x))/(àA[-s)-1 )}. ( 2) 

Hierbij staat 'AFR' voor het afronden van een getal. De hoogte van de decimalen bepaalt hierbij 
niet de afronding, maar de decimalen worden ongeacht hun waarde verwijderd. Het symbool à kan 
gesubstitueerd worden door [ (1 +p)/(1 +i)). Kortheidshalve zal voortaan naar deze formule gere
fereerd worden als naar de functie: fNcwreeks(U,i,p,te,x.s). Met behulp van deze formule kan de 
netto contante waarde van een reeks onderhoudsuilgaven van een keten worden bepaald. 

Werkelijke periodekosten: 
Bij de berekening van de werkelijke periodekosten gaat het om de jaarlijks gelijke bedragen, bij 
een rentevoet i, om aan het eind te van een periode met duur n, een investering die aan het begin 
t0 van die periode is gedaan, weer terug te hebben. Het jaarlijks gelijke bedrag van een bepaalde 

uitgave wordt bepaald door dit bedrag te vermenigvuldigen met de zogenaamde 
annuïteitenfactor. De annuïteitenfactor An kan worden bepaald met de formule: 

An = V{1-(1 +i)A-n} (3) 

In deze formule is n het aantal jaren tussen het investeringsmoment t0 en het einde van de 

gebruiksperiade te. 

De formule voor de bepaling van de werkelijke periodekosten van een bedrag U wordt dan: 

PK(U) = U*An (4) 
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Bij een rentevoet I en prijsstijging p, kunnen de werkelijke periodekosten PK(U) van een uitgave 
U, gewaardeerd op anno nu, uitgegeven op moment t=x, en met een gebruiksperiode van n jaar 
na t=x, worden gevonden met behulp van de formule: 

PK(U) = NCW(U)*{(1 +~Ax}*An ( 5) 

Totale (gemiddelde) periodekosten: 
Bij de berekening van de gemiddelde periodekosten wordt uitgegaan van een samenhangende 
reeks van uitgaven, die omgewerkt wordt naar een jaarlijks gelijk bedrag, niet over de afzonderlijke 
gebrulksduren, maar voor de gehele reeksduur. 
In formulevorm geldt voor de berekening van de gemiddelde periodekosten van een reeks 
investeringsultgaven Ureel<s• bij een rentevoet i, prijsstijgingpen een reeksduur van n jaar, dat de 
gemiddelde periodekosten PK(Ureeks) kunnen worden bepaald met: 

PK(UreekS) = NCW(Ureeks.l*An. (6) 

Zoals in de vorige paragraaf werd uitgewerkt zijn het de totale (gemiddelde) periodekosten op 
basis waarvan altijd dient te worden beslist. De totale (gemiddelde) periodekosten van een 
bouwwerk kunnen worden gevonden door de gevonden bedragen van de verschillende reeksen 
te sommeren. (Voor de bepaling van NCW(Ureeks) kan formule (2) niet worden gebruikt aangezien 
het hier geen regelmatige reeks betreft.) 

4.8 UITVOER 

Zoals reeds is uitgewerkt kan het rekenmodel uitvoer in de vorm van werkelijke of totale 
(gemiddelde) periodekosten genereren, afhankelijk van de invoer, op alle aggregatieniveaus van 
het flexibiliteltsmodel. 
Beslissingen worden altijd genomen op grond van de totale (gemiddelde) periodekosten op het 
hoogste aggregatieniveau. De overige uitvoer staat additioneel ter beschikking, ter Vergroting van 
het inzicht in de opbouw van de kosten. 
De totale (gemiddelde) periodekosten worden bepaald door de initiële investering en de 
toekomstige uitgaven. Toekomstige uitgaven hebben, naarmate zij later worden uitgegeven, 
steeds minder invloed op de totale (gemiddelde) periodekosten. In het ontwarpproei es moet de 
afweging worden gemaakt tussen huidige en toekomstige uitgaven in termen van. bijvoorbeeld 
veel of weinig vervangingen, onderhoud etc. 
Het verloop van de werkelijke periodekosten laat voor elk van de te onderschelden beslisperiodes 
zien wat de hoogte van de periodekosten is. Een structurele kostenstijging op een bepaald 
moment kan alleen worden verklaard door een gemodelleerde niet-equivalent$ vervanging, 
opwaardering Of verplaatsing. Een regelmatige reeks van stijgingen duidt op het vobrkomen van 
een serie van dergelijke vervangingen. 
Voor de drie niveaus van het flexibiliteitsmodel c.q. de drie typen veranderingsketens en voor 
levensduurverzarnelingen, zal een aantal voorbeelden worden gegeven van mogelijkheden voor 
kostenminimalisatie. Voor elk van de gegeven voorbeelden geldt, dat in de praktijk van het 
ontwerpen dergelijke analyses met behulp van het rekenmodel kunnen worden gemaakt. 

Levensduurverzamelingen 
Door het rekenmodel kan uitvoer worden gegenereerd In de vorm van kosten per levensduur
verzamefing. De aggregatie naar levensduurverzamelingen kan door het rekenmodel bij elk type 
invoer worden gemaakt. 
Bij de verdeling van het inbouwpakket in levensduurverzamelingen wordt een beslissing 
genomen, die van grote invloed is op de uiteindelijke periodekosten (zie ook figuur 4.6). Immers, 
hoe lager de levensduurverwachting van een cluster elementen, hoe vaker er herinvesteringen 
moeten worden gedaan en hoe dichter deze bij anno nu liggen. 
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In figuur 4.6 is in een getallenvoorbeeld aangegeven hoe de verdeling van inbouwelementen in 
verschillende levensduurcategorieên, bij een aangenomen exploitatieduur van 45 jaar, met een 
initiële totaalinvestering van fl50000,--en een aangenomen rentevoet van 5%, de periodekosten 
beïnvloedt. Naarmate er meer wordt uitgeven voor elementen met een korte levensduur lopen de 
periodekosten sterk op. Met name deze verdeling in levensduurcategorieên dient zorgvuldig te 
worden afgestemd op de flexibiliteitsvraag voor een bepaald ontwerp. 

Levensduur- Verdeling Periode Periode Verdeling Periode 
verzameling initiêle inv. kosten kosten initiële inv. kosten 

45jr Fl 25000 -FI1407 Fl985 Fl7500 Fl422 
30 jr Fl 20000 Fl1301 Fl813 Fl2500 Fl163 
15 jr Fl2500 Fl241 Fl5000 Fl963 Fl20000 Fl1927 
Sjr Fl2500 Fl577 Fl5000 Fl2310 Fl20000 Fl4619 

TOTALEN Fl 50000 Fl3526 Fl 50000 Fl4041 Fl5071 Fl 50000 Fl7131 

Figuur 4.6: Effect van de verdeling van investeringsultgaven over levensduurverzamelingen op 
de periodekosten. 

Verlenging van levensduur en reductie van het aantal levensduurverzamelingen, alsmede 
verschuivingen van kosten naar de toekomst, kunnen mogelijkheden zijn om lagere totaalkosten 
te verkrijgen. Ook het aantallevensduurverzamelingen is hierbij van invloed op de kosten. Een 
klein aantal levensduurverzamelingen die een lange levensduur hebben, geeft veelal lage kosten. 
Indien vervangingen voor levensduurverzamelingen niet scenario-bepaald zijn, (dat impliceert 
reeksen met equivalente vervangingen) verdient het aanbeveling de effecten van reeksverkorting 
(investeren in - technische - levensduurkwaliteit) te onderzoeken. Hoe korter (in termen van het 
aantal vervangingen) de reeks, hoe meer kansen dat hierdoor besparingen op de kosten kunnen 
worden bereikt. 
Indien veel vervangingen plaatsvinden op grond van het flexibiliteitsscenario, kunnen twee 
mogelijkheden worden onderzocht voor kostenminimalisatie: 
- In die gevallen waar er een verband is tussen de - technische - levensduurkwaliteit en initiële 

investeringsuitgaven, kan getracht worden de levensduurkwaliteit beter af te stemmen op de te 
verwachten levensduur; 

- Ook kan het effect onderzocht worden van het investeren in meer functionele kwaliteit, waarbij 
wordt aangenomen dat dit leidt tot langere levensduren. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat het doen van extra investeringsuilgaven voor flexibele 
aansluitingen binnen levensduurverzamelingen weinig zin heeft. Per definitie immers worden alle 
samenstellende elementen op hetzelfde moment gedemonteerd. Investeren in flexibele aan
sluitingen zal dus alleen tot lagere kosten leiden, indien dit gebeurt tussen elementen die tot 
verschillende levensduurverzamelingen behoren. Hierbij geldt dat, des te langer de levensduur, 
des te minder het kostenbesparende effect is van initiêle investeringen, die worden gedaan ter 
reductie van uitgaven voor montage en demontage. 
Voor de beheerders van een bouwwerk geldt, dat de exploitatiekostenbegroting dient te zijn 
afgestemd op de wijze waarop een bouwwerk is samengesteld in levensduurverzamelingen. 

Sociale ketens 
Bij de invoer van kengetallen op het niveau van de sociale keten, kan de uitvoer gebruikt worden 
voor een eerste indicatie omtrent de te verwachten kosten. Daarnaast kunnen de effecten van 
bepaalde typen dragers, voor zover deze verband houden met hoeveelheid en kwaliteit van het 
inbouwpakket, op de totaalkosten geanalyseerd worden. 
De verdeling in vast en variabel (drager en inbouw) is van grote invloed op de kosten. Het zijn 
immers met name de investeringen die op korte termijn dienen te worden afgeschreven, die voor 
een belangrijk deel de totale (gemiddelde) periodekosten bepalen. 
In de tabel van figuur 4.7 is als voorbeeld weergegeven wat de effecten zijn op de jaarlijkse 
periodekosten voor het inbouwpakket, indien bij een rentevoet van 5% en een exploitatieduur 
van 30 jaar, fl 75000 of fl 30000 wordt uitgegeven. 
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Ook zijn In de tabel weergegeven de bedragen voor het dragermateriaal, waarbij wordt uitgegaan 
van dezelfde rentevoet als voor de inbouw en een exploitatieduur van 90 jaar. De bedragen zijn zo 
opgebouwd, dat in belde gevallen geldt, dat het bouwwerk een totale inltiêle investering heeft van 
ft 150000. Het derde gedeelte van de tabel bevat de werkelijke periodekoster voor beide 
varianten, geldend voor de eerste 30 jaar. In het geval van alleen identieke vervangij'lgen na deze 
termijn, zullen de werkelijke periodekosten verder constant zijn en gelijk akn de totale 
(gemiddelde) periodekosten. Geconcludeerd kan worden dat reductie van del hoeveelheid 
inbouwmateriaal tot lagere kosten leidt. · 

Investering Annuïteiten Periode- Investering Annuneiten Periode- Totaal 
Inbouwpakket Factor (30jr/5%) Kosten Drager Factor (90Jr/5%) Kosten Kosten 
Fl75000 0. 065051435 R 4878,86 Fl 75000 0.050627114 F13797.03 R 8675,89 
Fl30000 0.065051435 R 1951,54 Fl120000 0.050627114 Fl6075,25 Fl 8026.79 

Figuur 4. 7: Invloed op de totale (gemiddelde) periodeko8len van verschillen in de hoogte van 
de investeringsultgaven voor drager en inbouwpakket. 

Twee zaken kunnen op dit niveau in een ontwerpproces nog worden onderzocht namelijk: 
- De aangeboden technische kwaliteit in relatie tot de investeringshoogte. Hierbij zal in het 

algemeen gelden dat des te hoger de technische kwaliteit is, des te hoger de investerings
ultgaven zijn, en derhalve ook des te hoger de bijbehorende periodekosten. Anderzijds kan 
worden opgemerkt dat er kostenverlagende factoren op kunnen treden, in het geval dat betere 
technische kwaliteit tot lagere onderhoudsinspanningen leidt of tot een geringer aantal 
equivalente vervangingen (binnen de eisen van het flexibiliteitsscenario). 

- De aangeboden gebruikskwaliteit (hiervan vormt de technische kwaliteit een onderdeel) in 
relatie tot de te verwachten levensduur. Indien het flexibiliteitsscenario aangeeft dat in de 
toekomst de kwaliteitseisen hoger zullen worden, kan door het verhogen van de gebruiks
kwaliteit de levensduur worden verlengd. Doordat vervangingen zo kunnen wor~n uitgesteld 
kan dit mogelijk tot lagere kosten leiden. ' 

Gebruikeketens . 
Op het niveau van de gebruiksketens worden door het rekenmodel de invoerdata Fortaard op 
achtereenvolgens: levensduur (tt), naam gebruikskaten (GK), het moment van aan~ngen (tx), de 
index voor 'nieuwe reeksen' (kr) en naam technische keten (IK). 
Het denken in functionele eenheden en het stapSgewijs uitwerken van deze eenheden sluit goed 
aan bij de gebruikelijke wijze van werken. Men ontwerpt een keuken, een natte cel, een 
woonkamer etc., zowel In de vorm van een globaal ruimtelijk plan, als voor wat betreft de 
uiteindelijke detaillering, vaak In de vorm van separate deelstudies. 
Omdat de uitvoer op het niveau van de gebruikskaten gegeven wordt voor de gebruikskaten als 
reeks, is met name dit niveau geschikt om te kijken naar de effecten van investeringen, die worden 
gedaan om montagekosten en demontagekosten te red!JCf31'en. 

Uitspraken In het flexlblliteitsscenario met betrekking tot verwachte aanspraken op het flexibillteits· 
aanbod van een bouwwerk, zullen met name betrekking hebben op functionele eenheden. Dit 
impliceert in feite, dat met name aantal, aard en omvang van de gebruiksketens wordt 
gespecificeerd in, c.q. afgeleid kan worden uit, het flexibiliteitsscenario. Overwegingen met 
betrekking tot de herschikking van inbouwelementen over de levensduurverzamelingen. dient 
dus in samenhang met analyses op dit niveau te worden uitgevoerd. 

Gegeven het verloop van de werkelijke periodekosten over de beslisperiodes per levensduur
verzameling, kan op het niveau van de gebruikskaten worden geanalyseerd of bepaalde 
'excessieve• kosten worden veroorzaakt door een gehele cluster van elementen 'met dezelfde 
levensduur, of dat een bepaalde functioneel-ruimtelijke eenheid hiervoor verantwoordelijk is. 

76 FlEXIBILITEIT EN KOSTEN IN HET ONTWERPPROCES 



REKENMO~D~EÛL~----------------------~ HOOFDSTUK4 

Op grond van sprongen in de kosten voor gebruiksketens binnen een bepaalde levensduur
verzameling, kan de beslissing worden genomen om voor één of meerdere gebruikskalens 
nieuwe varianten te ontwerpen, die mogelijk tot lagere kosten zullen leiden. 
Tevens kan op dit niveau, in het geval er veel vervangingen zijn afgeleid uit het flexibiliteits
scenario, onderzocht worden welke eenheden zich het best lenen voor optimalisatie in termen 
van hun technische levensduurkwaliteit en verbetering in hun functionele kwaliteit. 

Des te meer eenheid er is tussen de levensduurvarzamelingen en de gebruiksketens, des te 
lager is het aandeel van de montagekosten en demontagekosten voor aanpassingen in de totale 
(gemiddelde) periodekosten. Anders geformuleerd; er dient naar oplossingen gezocht te worden, 
waarbij alle samenstellende elementen van een functionele of ruimtelijke eenheid in eenzelfde 
gebruikskaten zijn ondergebracht, en dus dezelfde levensduur bezitten. 

Een belangrijke mogelijkheid voor reductie van kosten op het niveau van de gebruikskaten kan 
verder zijn, dat gezocht wordt naar mogelijkheden om, binnen een gegeven flexibiliteitsvraag voor 
een bepaalde gebruiksketen, zo min mogelijk elementen te moeten veranderen. Dit kan worden 
gerealiseerd door het creêren van gelijkheid tussen gebruiksketens en technische ketens. Des te 
meer eenheid ar is tussen de gebruiksketens en de technische ketens, des te lager in het 
algemeen de montagekosten en demontagekosten zullen zijn. 

Technische ketens 
Het niveau van de technische keten is het laagsta niveau waarop het rekenmodel uitvoer geeft. Bij 
invoer op het niveau van de technische keten geeft het rekenmodel de meest betrouwbare 
resultaten, omdat er dan in plaats van met kengetallen met begrote uitgaven wordt gewerkt. 
Op het niveau van de technische keten is tevens sprake van een subniveau waarop geanalyseerd 
kan worden uit welke kostenposten de kosten per technische keten zijn opgebouwd (arbeids
kosten, materiaal- en materieel- kosten, en onderhoudskosten). Door deze mogelijkheid wordt 
inzicht geboden in de alternatieven die een kans bieden voor kostenreductie per kostensoort. 
Ook het effect van een investering in - technische - kwaliteit op de onderhoudskosten kan 
hierdoor goed zichtbaar worden gemaakt. 

Effecten van verschillende aansluitdetailleringen moeten altijd ingevoerd worden op het niveau 
van de technische keten, maar de effecten ervan kunnen op alle niveaus worden onderzocht. 
Optimalisatie van de aansluitingen op het niveau van de sociale keten betreft de aansluitingen 
tussen het dragermateriaal en het inbouwmateriaal. Met name de aansluitkosten, die gedeter
mineerd worden door het dragermateriaal, verdienen speciale aandacht. Indien men immers een 
kosten veroorzakende aansluiting heeft, die gebonden is aan het inbouwelement ('bottom-up 
relatie'), is deze alleen manifest op het moment dat specifieke element wordt aangebracht of 
uitgenomen. Een kosten veroorzakende aansluiting, bepaald door het dragermateriaal {'top down 
relatie'), is manifest bij ieder vervangingsmoment van elk aangesloten element gedurende de 
gehele levensduur. 
Kosten veroorzakende relaties, die terug te brengen zijn op aansluitingen tussen elementen 
binnen een levensduurverzameling, zijn alleen van belang bij het aanbrengen van die elementen. 
De levensduurverzameling immers wordt gekarakteriseerd door het feit, dat alle samenstellende 
elementen op hetzelfde tijdstip worden aangebracht en uitgenomen. Het investeren in flexibiliteit 
van deze relaties is dus, zoals reeds werd gesteld, per definitie niet zinvol. Het enige criterium waar 
de relaties binnen een levensduurverzameling aan moeten voldoen, is het bezit van voldoende 
technische kwaliteit voor de instandhouding gedurende de levensduur. 

Bij de samenstelling van technische ketens dient men zich te realiseren, dat 'de ketting zo sterk is 
als de zwakste schakel', dat wil zeggen dat de levensduur van de keten als geheel gedeter
mineerd wordt door het element met de kortste levensduur. 

Op het niveau van de technische keten kan worden overwogen om in een bottorn-up proces de 
samenstelling van het bouwwerk in elementen te veranderen. 
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Indien bepaalde elementen, die alleen in duurzame vormen te verkrijgen zijn en die een lange 
economische levensduur hebben, zijn opgenomen in een levensduurverzameling met een korte 
levensduur, kan kapitaalvernietiging worden voorkomen door het loskoppelen van deze 
elementen (in andere levensduurverzameling plaatsen). Dit is alleen zinnig indien de 
investeringen die gedaan worden voor deze loskoppeling, in termen van een flexib~le oplossing 
met lage montagekosten en demontagekosten, kunnen worden terugverdiend door de 
instandhouding of het hergebruik van het betreffende deel. 
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"But the design process was i/logica/ and all this knowledge was logica/. So until you had a logica! 
design process you cou/dn't join the two together. " 

- J. Christopher Jones in: How My Thoughts about Design Methoos have Changed During the 
Years, 1984. 

"Any model represents a theoretica/ position which colours and affects the whole weltanschauung 
and determines which material is regardedas important, how it is seen, investigated, and used." 

- Amos Rapoport in: Facts and Models, 1969. 

"There are plenty of good designers who have no difficulty at all in producing the right answers, it 
on/y they are asked the right questions. • 

- L. Bruce Archer in: Systernatic Method for Designers, 1984. 
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5.1 INLEIDING 

Gebouwmodel en rekenmodel worden in dit hoofdstuk aangevuld met een procesmodeL Het 
gebouwmodel en het rekenmodel kunnen worden opgevat als systemen waarvan de elementen 
toestanden zijn. In het procesmodel gaat het om een systeem waarvan de elementen activiteiten 
zijn. De activiteiten zijn stappen, waarvan de volgorde het te doorlopen proces bepaalt. Onder
werp van deze activiteiten zijn de toestanden van het gebouw- en het rekenmodel. 
De activiteiten vormen voor elk proces, qua vorm, identieke bouwstenen. Met deze bouwstenen 
kunnen afhankelijk van een bepaalde vraagstelling specifieke strategieên ontworpen worden. Een 
strategie is dus een specificatie van het procesmodel. 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over het procesmodeL Uitgewerkt zal daarbij worden 
hoe gebouwmodel, rekenmodel en procesmodel, conform de doelstelling van dit onderzoek, 
samen het te ontwikkelen besluitvormingondersteunend model vormen. Door implementatie 
wordt dit model een besluitvormingondersteunend instrument. Aangegeven zal tevens worden 
welke stappen daarvoor nog nodig zijn. 
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk en in bijlage 1. worden een tweetal voorbeelden 
uitgewerkt die de toepassing van het besluitvormingondersteunend model illustreren. 
Gezien de doelstellingen en de historische inbedding van dit onderzoek, is er voor gekozen de 
voorbeelden uit te voeren met een inbouwpakket van een sociaal woningbouwproject in 
Nederland. Aangenomen is een exploitatietermijn van 45 jaar. Verondersteld wordt dat binnen 
deze termijn geen wijzigingen aan de drager zullen plaats vinden. In een aparte paragraaf wordt 
eerst een introductie gegeven op het bijzondere karakter van dit woningbouwproject. Vervolgens 
zullen in twee afzonderlijke paragrafen beide voorbeelden aan de orde worden gesteld. 

De voorbeelden worden zo veel mogelijk visueel weergegeven en zijn in de vorm van 17 
afbeeldingenbladen integraal als bijlage opgenomen. De materie van dit onderzoek wordt hiermee 
in kort bestek inzichtelijk gepresenteerd. 

5.2 PROCESMODEL 

Het procesmodel dat in deze paragraaf wordt beschreven is gebaseerd op het in hoofdstuk 3 
beschreven gebouwmodel en het in hoofdstuk 4 beschreven rekenmodel. Het model bestaat uit 
een schematische. systematische voorstelling van de verschillende soorten activiteiten en een 
verbale voorstelling in de vorm van een instructie. 
In het procesmodel wordt onderscheid gemaakt in een vijftal typen activiteiten elk weergegeven in 
een kolom. Deze vijf activiteiten betreffen: 

het genereren van ontwerpvarianten in de vorm van fysieke plannen; 
- het aggregeren van ontwerpvarianten in de vorm van veranderingsketens; 

het begroten en generaliseren van de uitgavendata van veranderingsketens in een database 
of, indien voorradig, het selecteren van de bij een bepaalde veranderingskaten behorende 
uitgavendata uit de database; 

- het specificeren van de levensduureigenschappen van veranderingsketens; 
- het analyseren en berekenen van de kosten van veranderingsketens. 
Alle activiteiten in het procesmodel worden onderscheiden voigens hun niveau in een stelsel van 
generalisatieniveaus (dit zijn de niveaus zoals die gehanteerd worden bij ontwerpprocessen). 
respectievelîjk in een stelsel van aggregatieniveaus of daaruit afgeleide temporele niveaus of 
accumulatieniveaus (dit zijn de niveaus zoals die gehanteerd worden in het rekenmodel). 
De geleding van de vijf kolommen in niveaus komt overeen met de beschreven geleding van het 
gebouwmodel en het rekenmodel. Dit betekent dat de niveaus van de kolommen met elkaar 
corresponderen. 
Gebouwmodel, rekenmodel en procesmodel vormen samen het besluitvormingondersteunend 
model. De formele definities van het procesmodel en het besluitvormingondersteunend model 
worden aan het eind van deze paragraaf gegeven. Het nu globaal besproken procesmodel en 
besluitvormingondersteunend model is afgebeeld in figuur 5.1. 
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In het volgende zal eerst de geleding van het procesmodel in activiteiten worden besproken als 
ook de mogelijke verbanden die daartussen kunnen worden gelegd. Ter inleiding op de 
voorbeelden zal vervolgens uit het procesmodel een algemene ontwerpstrategie worden afgeleid 
in de vorm van een stappenplan en stroomschema. 

GEBOUWMODEL DATABASE REKENMODEL 
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BESLUITVORMINGONDERSTEUNEND MODEL 

Figuur 5. 1: Procesmodel en besluitvormingondersteunend model; een systematische 
beschrijving. 

De geleding van het procesmodel 
Zoals reeds werd gesteld is het procesmodel geleed in corresponderende nlveai.IS afgeleid uit 
gebouwmodel en rekenmodel. Elke kolom in figuur 5.1 representeert één van de genoemde vijf 
typen activiteiten. In de eerste twee regels van 5.1 Is aangegeven welk type niveau voor de 
betreffende kolom c.q. activiteit van toepassing is en uit welk model dit niveautype is afgeleid. De . 
database is In dit schema weergegeven als aparte kolom, alhoewel deze ook tot het rekenmodel 
gerekend zou kunnen worden. Elk van de activiteiten In de vijf kolommen zal nader worden 
beschreven: 

Genereer fysieke plannen 
In de eerste kolom betreffen de activiteiten het genereren van • fysieke • plannen op verschillende 
generalisatieniveaus. Bij de behandeling van het gebouwmodel in hoofdstuk 3 werden deze 
generalisatieniveaus slechts summier uitgewerkt. Er werd daar volstaan met de aanduiding van de 
schalen (1:1, 1:50, 1:200) als representatie van de orde van grootte waarmee situatle en 
elementen op die niveaus in de praktijk van het bouwkundig ontwerpen worden weergegeven. In 
de definitie van het gebouwmodel is voorzien in een correspondentie van twee soorten niveaus 
namelijk: generalisatieniveaus en aggregatieniveaus. 
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Elk generalisatieniveau wordt gekenmerkt door een voor dat niveau specifieke situatie. Bij elke 
situatie hoort een programma dat een uitspraak doet over de elementen, waarmee de betreffende 
situatie in varianten kan worden uitgewerkt. Een ruimtelijke eenheid manifesteert zich afhankelijk 
van het generalisatieniveau als situatie of element. Voor elk generalisatieniveau geldt dat dit 
stapsgewijs gespecificeerd kan worden naar lagere generalisatieniveaus. De generalisatieniveaus 
bepalen dus het hiêrarchisch karakter van het ontwerpproces. In het bij deze niveaus horend 
ontwerpproces is het noodzakelijk te beschikken over de representatiewijzen van ontwerpen die 
daarbij behoren. Hiervoor wordt aangesloten bij het gedachtengoed dat ontwikkeld is door de 
Stichting Architecten Research (SAR) en dat uitgebreid wordt beschreven door Boekholt et.al. 
(1974). Door de SAR is het zogenaamde drager-inbouw-concept ontwikkeld, waarbij verschillende 
ruimtelijke - plan • niveaus worden onderscheiden, die corresponderen met fasen in een besluit
vormingsproces en met aan die fasen verbonden kenmerkende partijen. Onderscheiden worden 
een weefselplan, een dragerplan en een inbouwplan. 
Dit onderzoek beperkt zich tot het inbouwplan. Het inbouwplan wordt daarbij nader gespecificeerd 
in drie generalisatieniveaus namelijk: het basisvariantenniveau, het subvariantenniveau en het sub
subvariantenniveau. Deze drie niveaus vormen een nadere specificatie van het inbouwplan
niveau. De bij ieder van de niveaus horende elementen worden kenmerkend geacht voor de 
definiêring. Onderstaand worden de drie onderscheiden niveaus nader besproken. 

Het basisvariantenniveau vormt het hoogste niveau dat nog betrekking heeft op het inbouwplan. 
De situatie op basisvariantenniveau wordt gevormd door sectoren, gespecificeerd binnen een 
dragerplan, als bouwstenen van een drager die wordt onderzocht op zijn functionaliteit in relatie 
met flexibiliteit en kosten. Volgens de definitie van de SAR is een sector een deel van een zone, 
met aangrenzende marges, dat nog vrij indeelbaar is. Een sectorgroep is een combinatie van 
onderling verbonden sectoren. Er kunnen verschillende soorten zones worden onderscheiden 
afhankelijk van de aard van de gebruiks-functionele elementen die daarin een plaats krijgen. 
Boekholt et.al. (1974) definiêren vier soorten zones: 
- Een alpha-zone is een gebied dat binnen ligt, voor privé gebruik is bedoeld en relatie heeft 

met buiten. 
- Een bèta-zone is een gebied dat binnen ligt, voor privé gebruik is bedoeld en dat geen relatie 

heeft met buiten. 
Een gamma-zone is een gebied dat binnen of buiten kan liggen en voor publiek gebruik 
bedoeld is. 

- Een delta-zone is een gebied dat buiten ligt en voor privé gebruik bedoeld is. 

Een marge kan worden gedefinieerd als (op.cit.): "een gebied tussen twee zones, dat de 
eigenschappen heeft van beide zones en daaraan zijn naam ontleent•. 
Sectoren worden onderscheiden naar de soort zone in A·, 8-, C- en D-sectoren, respectievelijk 
geplaatst in alpha-, bèta-, gamma- en delta-zones. Het type van een (woon-)gebouw wordt in 
eerste instantie bepaald door het type zonering: de afwisseling van de verschillende soorten 
zones bij de geleding van het plan in de diepte van het gebouw. De maat van de zones en marges 
levert daarbij een nader specificatie op van het bouwwerk. 
Als uitgangspunt voor het genereren van basisvarianten wordt uitgegaan van een dragerplan 
waarvan zones, marges en sectoren bekend worden verondersteld. De sectoren van een dergelijk 
dragerplan fungeren als situatie op het niveau van de basisvariant. Elementen op het 
basisvariantenniveau zijn vertrekken en cellen als nadere specificatie van de sectoren. Een sector 
kan daarbij worden gezien als een globaal gespecificeerd ruimtelijk element binnen een drager
plan dat zowel in ruimtelijk als materieel opzicht nog nader kan worden uitgewerkt op lagere 
niveaus. Sectoren van een bepaald dragerplan, geconfronteerd met een (gebruiksfunctioneel) 
programma van eisen, kunnen op meerdere wijzen ingedeeld worden in basisvarianten. 
Basisvarianten zijn dus indelingen van een dragerplan, die alle voldoen aan hetzelfde programma 
en daarom in functioneel opzicht als gelijkwaardig beschouwd worden. De materialisatie van 
sectoren kan geschieden door de nadere specificatie van bouwmuren als schijven en kolommen 
en combinaties daarvan, door de specificatie van vloeren met doorbrekingen voor vides en 
trapgaten, en door het situeren van de kanalen. Een dergelijke ontwerpvariant wordt als de meest 
algemene vorm van het fysieke plan in het procesmodel beschouwd. 
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Op het subvariantenniveau zijn de elementen bouwelementen (toestellen, uitrusting, wanden, 
deuren etc.) als nadere specificatie van de vertrekken en cellen op het baslsvarianten-niveau. De 
vertrekken en cellen fungeren hier dus als situatie. Evenals de sectoren en de vertrekken en 
cellen, kunnen bouwelementen in rulmteliJ< en materieel opzicht (nader) gespecificeerd worden. 

Op sub-subvariantenniveau zijn de elementen materialen en produkten als nadere specificatie 
van de bouwelementen. Als situatie fungeren de bouwelementen zoals deze gespecificeerd zijn 
op het subvariantenniveau. 

In figuur 5.2 Is een voorbeeld gegeven van de drie besproken generalisatieniveaus. Weer
gegeven Is een dragerplan, een daarin ontworpen basisvariant, een gedeelte van de subvariant 
afgeleid uit de basisvariant en een gedeelte van de sub-subvariant afgeleid uit de subvariant In elk 
van de getekende varianten representeren de doorgetrokken lijnen de situa~le, terwijl de 
stippellijnen de elementen weergeven. De arceringen dulden het deel aan dat op het lagere 
generalisatieniveau als situatie verder wordt uitgewerkt. 

DRAGERPLAN 
dragervariant 

Situalle: zmerlng 
eiemeneen: sectoren 

INBOUWPLAN 
baalsvariant sub-subvariant 

&BWLJJ~Liiltt§hi 
__ e. --pç---=---

.~.,---;"i-- -~-i'--,..-

~ 

Figuur 5.2: Drie generalisatieniveaus biJ het ontwerpen van een inbouwpakket. 

Aangenomen wordt dat het ontwerpproces in de eerste kolom van het procesmodel meestal een 
top-down karakter heeft. Dit Impliceert een proces van een hoog naar een laag generaHsatie
niveau, ofwel van algemeen naar specifiek in een deducerend, specificerend proces. Elke variant 
op een hoger niveau schept ruimte voor beslissingen op een lager niveau. Het proces verloopt 
dus van het baslsvarianten- naar het subvarianten- naar het sub-subvarianten-niveau. Elk niveau 
wordt verondersteld een- complexe- activiteit te bevatten. In het geval van de. eerste kolom 
betreft dit het genereren van varianten in de vorm van fysieke plannen. Er kunne~ daarbij twee 
verschillende werkwijzen worden onderscheiden, waaruit de ontwerper een keuze moet maken: 
- Op grond van de structurele eigenschappen van de situatie worden alle denkbare varianten 

gegenereerd als een theoretische verzameling waaruit met het programma van eisen als 
criterit.m seleCties gemaakt kunnen worden. 

- Op grond van het programma van eisen worden er direct planvarianten gegenereerd. 
Conform de instructie behorend bij het rekenmodel gaat hier, ongeacht het generalisatie
niveau, altijd om tenminste een tweetal varianten die met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Aggregeer veranderingsketens 
In de tweede kolom betreffen de activiteiten het aggregeren van veranderingsketen$. Oe aard van 
deze niveaus is reeds uitvoerig in hoofdstuk drie en vier aan de orde gestekt De drie niveaus die 
conform het gebouwmodel worden onderschelden zijn het niveau van: de technische keten, de 
gebruikskaten en de sociale keten. 

Generaliseer uitgavendata 
De derde kolom bevat als onderwerp van activiteit de uitgavendata van veranderingaketens in een 
database. De ordening in niveaus betreft hier, met de aggregatieniveaus van de ~eranderings.. 
ketens corresponderende, accumulatieniveaus. 
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Elke keer dat een proces plaatsvindt, als beschreven bij de bespr.eking van de eerste twee 
kolommen, verschaft dat informatie die onder bepaalde voorwaarden kan worden toegepast in een 
top-down proces. Deze voorwaarden zijn vooral van formele aard. Er dient een formattering 
toegepast te worden zodat uitgavendata gekoppeld kunnen worden aan beide soorten van 
niveaus. De definitie van de elementen op de verschillende generalisatieniveaus in de eerste 
kolom geeft daarbij de instructie ten aanzien van de generalisaties die daarbij langs statistische 
weg uitgevoerd moeten worden. Wellicht dat het daarbij voor een handzame werkwijze nood
zakelijk is om een typologie van situaties in te voeren. Bij de eerste toepassingen van het proces
model zal slechts het laagste niveau van de database gevuld zijn met data. Gaandeweg zullen ook 
de hogere niveaus gevuld worden. Pas als de database geheel is gevuld zijn top-down processen 
binnen het procesmodel mogelijk. De activiteiten in de derde kolom betreffen in eerste instantie 
het begroten (bij een gevulde database kan de activiteit begroten worden vervangen door 
selecteren) en vervolgens generaliseren van uitgavendata op de volgende niveaus: 
- aggregatieniveau van de technische keten (generalisatieniveau van de sUb-subvarianten); 
- aggregatieniveau van de gebruikskaten (generalisatieniveau van de subvarianten); 
- aggregatieniveau van de sociale keten (generalisatieniveau van de basisvarianten). 

S~froeerlevensduurmgenschappen 
In de vierde kolom van het procesmodel worden van de veranderingsketens de levensduureigen
schappen gespecificeerd, conform de flexibiliteitsvraag. Onderwerp van activiteit zijn de 
veranderingsketens die door het toekennen van de levensduren worden getransformeerd naar 
levensduurver zamelingen. De ordening in niveaus betreft hier, met de aggregatieniveaus van de. 
veranderingsketens corresponderende, temporele niveaus. Deze levensduurverzamelingen zijn 
reeds uitvoerig in hoofdstuk 4 aan de orde gesteld. 

Analyseer kostendata 
In de vijfde kolom worden van de in de vierde kolom als levensduurverzameling gespecificeerde 
veranderingsketens de kosten berekend en op de drie bijbehorende accumulatieniveaus 
geanalyseerd. Op grond van de kosten op het hoogste accumulatieniveau kan een beslissing 
worden genomen tussen twee varianten. Ook dit is reeds uitvoerig in hoofdstuk 4 behandeld en 
zal hier niet verder worden uitgewerkt. 

Samenvattend kan het procesmodel als volgt worden gedefinieerd: Het procesmodel is een 
model voor de implementatie van gebouwmodel en rekenmodel in een besluitvormingonder
steunend model, waarvan de elementen activiteiten zijn, geleed in een stelsel van 
corresponderende niveau's afgeleid uit het gebouwmodel en het rekenmodel. De activiteiten 
kunnen worden onderscheiden in: het genereren van fysieke plannen, het aggregeren van 
veranderingsketens, het generaliseren van uitgavendata, het specificeren van levensduur
eigenschappen en het analyseren van kostendata. 

Gebouwmodel, rekenmodel en procesmodel vormen samen het besluitvormingonder
steunend model dat conform de doelstelling van dit onderzoek moest worden ontwikkeld. Dit 
besluitvormingondersteunend model voor kosten en flexibiliteit bestaat uit drie delen: 
- een gebouwmodel voor de modellering van bouwwerken; 
- een rekenmodel voor de berekening van periodekosten van ontwerpvarianten volgens een 

flexibiliteitsvraag; 
- een procesmodel voor de implementatie van het gebouwmodel en het rekenmodel. 
ter ondersteuning van de volgende processen: 
- besluitvorming door de keuze mogelijk te maken uit aangeboden ontwerpvarianten in een 

bottom-up-proces, op basis van vergelijking van berekende periodekosten; 
- optimalisering van ontwerpen op basis van herhaalde vergelijking; 
- berekening van kengetallen in de vorm van periodekosten van te standaardiseren 

veranderingsketens, waarvan de aggregatieniveaus binnen het flexibiliteitssysteem 
corresponderen met bepaalde generalisatieniveaus; 

- fasegewijze ontwikkeling van bouwwerken in een top-down proces met behulp van 
kengetallen. 
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Van de genoemde processen worden in dit onderzoek alleen de eerste twee genlustreerd met 
voorbeelden. Na het herhaald uitvoeren van de berekeningen kan uiteindeliJ< een database ont· 
staan met behulp waarvan het mogelijk is ook processen als genoemd in het laatste punt te 
conciplêren. Op het moment dat deze database beschikbaar is, geldt dat de im~atie van het 
besluitvormingondersteunend model in een stadium gekomen is dat van een instrument ge-
sproken kan worden. Het is dan volledig toepasbaar geworden in de praktijk. · 

Algemene ontwerpstrategie 
Afhankelijk van vuUing van de database kunnen in principe drie strategieên worden aangegeven 
die binnen het procesmodel uitvoerbaar zijn. Indien de database nog niet is gevuld kan er alleen 
worden besloten door het opstellen van een begroting op componenten-niveau, het aggregeren 
van deze begroting naar uitgaven van technische ketens en vervolgens het berekenen van de 
kosten van deze technische ketens met het rekenmodel. In figuur 5.3 is dit binnen het in figuur 
5.1 afgebeelde procesmodel, schematisch als strategie A aangegeven. Na voldoende runs als er 
gegeneraliseerde uitgavendata beschikbaar komen, zijn ook de strategieên B en 0 mogeliJ<. Bij 
strategie B en C worden kosten berekend op grond van gegeneraliseerde uitgavendata van 
gebruiksketens en sociale ketens. 
Het beschikbare niveau van gegevens in de database bepaalt het mogelijk procestype. Kenmerk 
van strategie B en C is dat er reeds in vroege fasen van het ontwerpproces, als er alleen nog maar 
globale informatie over planvarianten beschikbaar is, beslist kan worden op grond van kosten en 
flexibiliteit. 

Strategie A 

. . B8888 
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Strategie B Strataglee 

Figuur 5.3: Drie strategieên binnen het procesmodel. 

Bij het ontwerpen van een bouwwerk gaat het niet alleen om realisatie, maar ook om het gebruik in 
de tijd en de daaruit af te leiden veranderingen, tot en met het moment dat het uiteindelijk wordt 
gesloopt In de flexibiliteitsvraag moeten deze veranderingen geêxpliciteerd worden in flexibiliteits· 
bewerkingen. De flexibiliteitsvraag kan worden afgeleid uit het flexibiliteitsscenario. Het opstellen 
van het flexibiliteitsscenario dient onderdeel uit te maken van de programmafase en dient dus 
vooraf te gaan aan het vaststellen van de basisvarianten. De flexibiliteitsvraag VOOij een ontwerp 
kan op diverse niveaus worden ontwikkeld. De flexibiliteitsvraag wordt dus tijdens Het ontwerpen 
steeds verder gespecificeerd. Het opstellen van de flexibiliteitsvraag voor een - dee! • plan dient 
integraal onderdeel uit te maken van het opstellen van de uitgangspunten voor de verschillende 
fasen van het ontwerpproces. Varianten In een ontwerpproces, waarbij het besluitvorming· 
ondersteunend model wordt ingezet, onderscheiden zich wat betreft hun beoordeling primair 
door hun verschillende kosten-karakteristieken, in combinatie met de mate waarin flexibiliteitsvraag 
en flexibiliteitsaanbod op elkaar zijn afgestemd. 

Bij besluitvorming met behulp van het besluitvormingondersteunend model wordt afgegaan op de 
hoogte van de totale (gemiddelde) periodekosten. De variant met de laagste kosten verdient de 
voorkeur. Het gaat hier dus om de selectie van een variant uit een verzameling. In een dergeliJ< 
ontwerpproces, waar herhaald en paarsgewijs varianten worden vergeleken door deze te 
beoordelen op grond van kosten, kunnen deze steeds verder in de gewenste richting, nameUJ< 
naar een minimum, verschuiven. De totale (gemiddelde) periodekosten fungeren dus als norm 
voor de beoordeling van de ontwerpvarianten. Een norm wordt door Trum (1979) gedefinieerd als: 
•een beleidsultspraak betreffende een eenduidig, specificeerbaar geheel van eisen, waaraan 
middelen moeten voldoen om, uitgaande van bepaalde situaties, beoogde doelen te. bereiken•. 
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In dit geval heeft de norm een objectief karakter; de norm kan eenduidig in een getal worden 
vastgelegd en een ontwerpvariant voldoet expliciet al dan niet aan de norm. Echter is het hierbij zo 
dat elke ontwerp-variant aanleiding kan vormen tot een herziening van de norm. De doelstelling 
van het besluitvormingondersteunend model is immers om tot minimale kosten te komen bij een 
gegeven flexibiliteitsvraag. In een optimaliserend ontwerpproces wordt de norm steeds herzien als 
een ontwerpvariant is gevonden die beter aan het gestelde doel voldoet. Totale (gemiddelde) 
periodekosten fungeert daarom als objectieve norm met een relatief karakter. 

De systematische beschrijving van het procesmodel kan worden omgewerkt in een stappenplan 
dat een algemene ontwerpstrategie weergeeft. Afhankelijk van het onderzoeks- c.q. ontwerpdoel 
kan uit dit stappenplan een selectie van relevante stappen worden gemaakt. De groepering van 
deze selectie bepaalt dan de fasering van het proces. De gegeven ontwerpstrategie is door zijn 
algemeen karakter niveau-onafhankelijk. Hierdoor kan per stap alleen de kolom c.q. activiteit uit het 
procesmodel worden aangegeven. De algemene ontwerpstrategie heeft de vorm van een 1 o
stappenplan. Dit 1 0-stappenplan wordt hierna gegeven. Aan het eind van ieder stap wordt met de 
letters A-E verwezen naar de relevante kolom uit het procesmodel (A verwijst naar de activiteit 
genereer, B verwijst naar de activiteit aggregeer etc.) . 
0) Schrijf een flexibiliteitsscenario als onderdeel van het programma van eisen en leg daarin 

vast een sociaal-maatschappelijk scenario, waarin alles wordt weergegeven wat van belang 
is met het oog op toekomstige veranderingen van het te realiseren ontwerp; en een 
financieel-economisch scenario waarin de financieel-economische parameters worden 
gespecificeerd. (A) 

1) Ontwerp een fysiek plan. Afhankelijk van de ontwerpvraag kan dit plan op verschillende 
generalisatieniveaus worden gerepresenteerd. (A) 

2) Stel de bijbehorende flexibiliteitsvraag op. Het flexibiliteitsscenario geeft voor de 
verschillende perioden aan welke veranderingen er in de loop van de tijd in het fysieke 
plan optreden. Deze veranderingen dienen concreet gemaakt te worden. Dit houdt in dat 
het fysiek plan op één van de drie generalisatieniveaus uitgewerkt wordt in de vorm van 
een gefaseerde reeks van ontwerpen. (A) 

3) Werk de flexibiliteitsbewerkingen uit. Bij de overgang van de ene periode in de andere 
moet de verandering van de situatie, en dus van de elementen waaruit die situatie is 
opgebouwd, beschreven worden in termen van equivalent vervangen, niet-equivalent 
vervangen, etc. (A) 

4) Modelleer het fysiek plan in een met het generalisatieniveau van dat plan 
corresponderende verzameling veranderingsketens. Welke veranderingsketens worden 
gespecificeerd is hierbij mede afhankelijk van de technische levensduur en de gekozen 
aansluitsituatie. (B) · 

5) Maak een bouwdelenbegroting indien in de database geen geschikte uitgavendata 
voorradig zijn en generaliseer deze waarden, of selecteer de uitgavendata indien deze wel 
beschikbaar zijn in de database. (C) 

6) Specificeer de levensduureigenschappen van de veranderingsketens. Voer de aldus 
ontstane levensduurverzamelingen samen met de relevante financieel-economische 
parameters (uit het flexibiliteitsscenario) in het rekenmodel in. (0) 

7) Bereken uitvoer van het rekenmodel op het hoogste accumulatieniveau en bepaal met 
behulp van de totale (gemiddelde) periodekosten of de variant voldoet aan de gewenste 
kostennorm. (E) 

8) Indien de variant niet aan de gewenste norm voldoet, analyseer dan de kostenopbouw van 
deze variant op de lagere niveaus en probeer aanleidingen te vinden om tot lagere kosten 
te komen. (E) 
Indien de variant wel aan de gewenste norm voldoet, kies volgend ontwerpdeel om uit te 
werken of beêindig het proces. 

9) Stel het generalisatieniveau vast en genereer een nieuwe variant naar aanleiding van de 
uitgevoerde analyse en doorloop de relevante stappen opnieuw. (E) 

1 0) Kies die verzameling varianten, waarvan het rekenmodel gezamenlijk de laagste totale 
(gemiddelde) periodekosten geeft. (E) 
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In figuur 5.4 is deze algemene ontwerpstrategie, waarbij met behulp van het beslultvorming
ondersteunend model kosten worden geminimaliseerd, in schema gebracht. 

Leid de biJ:>ehonmde llexl!ifileitsvraag al 
tith81~. 

Figuur 5.4: Algemene ontwerpstrategie, in de vorm van een 10-stappenp/an, bij gebruik van het 
besluitvormingondersteunend model; een methodische beschrijving. 

Voorbeelden 
De twee voorbeelden die in de volgende paragrafen nader aan de orde worden gesteld kunnen 
wat betreft de activiteiten die worden geïllustreerd binnen het procesmodel worden afgebeeld. 
De gekozen voorbeelden zijn representatief voor de aard van het besluitvormingondersteunend 
model en vormen een adequate Ulustratie van de werking daarvan. 

Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven gaat het bij het eerste voorbeeld om de demonstratie 
van de modellering van een gegeven inbouwplan In termen van veranderingsketens. Vertrekpum 
daarbij is het sub-subvariamenniveau. Aangezien de inbouwplannen die worden geanalyseerd 
functiOneel niet gelijkwaardig zijn kan er geen keuze worden gemaakt. Het berekenen van de 
kosten met behulp van het rekenmodel heeft In dit voorbeeld slechts ten doel te demonstreren 
dat het rekenmodel met de aangeboden invoer kan rekenen en adequate uitvoer leveren. Gezien 
deze beperkte doelstelling is ervoor gekozen om bij de berekeningen alleen equivalente 
vervangingen op grond van technische veroudering aan te nemen. 
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Aan de gespecificeerde veranderingsketens zijn vervolgens conform de theorie van het 
rekenmodel uitgaven toegewezen. Met behulp van een binnen het kader van dit onderzoek 
ontwikkeld software programma, is vervolgens van dit als flexibiliteitsmodef beschreven inbouw
pakket doorgerekend wat per veranderingskaten de bijbehorende kosten zijn. Gezien het feit dat 
het hier twee verschillende inbouwpakketten betreft die functioneel niet gelijkwaardig zijn kan er 
geen keuze worden gemaakt. 

In het tweede voorbeeld wordt gedemonstreerd hoe met het besluitvormingondersteunend 
model tot een besluit kan worden gekomen aangaande keuze uit een tweetal varianten op het sub
subvarianten niveau. De prestaties van de aangeboden varianten worden daarbij als identiek aan
genomen. Er is uitgegaan van een gegeven flexibiliteitsvraag met niet-equivalente vervangingen. 
Voor deze demonstratie kan volstaan worden met een deel van het inbouwplan: het geheel is een 
simpele optelling van de delen. De cijfermatige resultaten laten zien dat het rekenmodel bruikbare 
besluitvormingondersteunende informatie kan geven. In de praktijk dient - definitieve - besluit
vorming altijd te worden gebaseerd op, in onderlinge samenhang uitgevoerde, analyses van deel
problemen die betrekking hebben op een samenstel van afzonderlijke veranderingsketens in 
relatie tot het gehele inbouwpakket. 

De twee gekozen voorbeelden laten zien hoe met het besluitvormingondersteunend model 
inbouwpakketten kunnen worden gemodelleerd en hoe er met het model beslissingen kunnen 
worden genomen. In de twee voorbeelden komen alle in hoofdstuk 2 geïntroduceerde flexi
biliteitsbewerkingen aan bod. Ook worden alle typen activiteiten van het procesmodel met de 
voorbeelden geïllustreerd. In figuur 5.5 zijn de twee voorbeelden afgebeeld in het procesmodeL 

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Figuur 5.5: De twee voorbeelden afgebeeld in het procesmodel. 

Bij de behandeling van de uitvoering van de voorbeelden inde paragrafen 5.4 en 5.5, zal per fase 
worden aangegeven welke stappen uit het 1 a-stappenplan in de betreffende fase zijn uitgevoerd. 

5.3 OBJECT VAN STUDIE 

In deze paragraaf worden enige achtergronden van het gekozen studieobject besproken. De 
beide voorbeelden hebben betrekking op delen van hetzelfde bouwplan. Voor de keuze van het 
object van studie golden een aantal voorwaarden, zowel gericht op vereenvoudiging van de 
uitvoerbaarheid, als betrekking hebbend op de methodologische aspecten van de praktijktoets: 
- Gezocht is naar een betrekkelijk eenvoudig project, waardoor resultaten inzichtelijk zijn en er 

betrekkelijk snel kan worden gewerkt. 
- Bij voorkeur is er vanuit het beheer reeds een duidelijk gespecificeerd onderscheid gemaakt 

in lange-termijn structuur en korte-termijn structuur, c.q. in drager- en inbouwmateriaal. 
- De tekeningen van het project moeten nog beschikbaar zijn. 
- De projectdata, bij voorkeur zowel de initiêle investeringsuitgaven als de exploitatielasten, 

dienen voorhanden te zijn. 
- Het project dient enige actualiteitswaarde te bezitten. 
- De beherende instantie moet bereid zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. 
- Een eerste grootschalige renovatie moet hebben plaatsgevonden. 
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Als project dat grotendeels aan deze criteria voldoet is gevonden een woningcomplex, beheerd 
door ·woningbouwvereniging Patrimonium", aan de BeatriJdaan in Voorburg. Van het project 
waren de gegevens met betrekking tot de uitgaven voor bouwen en exploiteren niet beschikbaar, 
waardoor deze nog begroot moesten worden. Verder ontbraken de bestektekeningen. 
Het project is recent meerdere malen in de publiciteit geweest, omdat het als eerst~ experiment, 
onder begeleiding van de "Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting", wordt gerenoveerd 
volgens de methode van de zogenaamde 'celsgewijze woningvernieuwlng'. Bij oplevering van de 
eerste gerenoveerde woning heeft een door de woningbouwvereniging georganiseerd 
symposium plaatsgevonden onder de titel: "Consument Gericht Renoveren" (Klerk, 1990; 
Kapteijns, 1990). Andere publikatlas over het project zijn: Dekker, 1990; Kapteijns, 1989; 
Kapteijns et.al. 1989; Kroon, 1990; Swieten, 1990; Toorn Vrijthof, Westra, 1988. 
Het complex wordt in 1991/1992 gerenoveerd. Deze renovatie vindt plaats op drie nf~eaus: 
- woonomgeving; 
- woongebouw; 
• woning. 

Kenmerkend voor het celsgewijs renoveren is, dat de verbouwing van de woonomgeving en van 
het woongebouw plaatsvinden terwijl het complex normaal bewoond blijft. De renovatie van de 
afzonderlijke woningen vindt pas plaats op het moment van een verhuizing, In principe nadat de 
renovatie van de woonomgeving en het woongebouw heeft plaatsgevonden. Op' verzoek van 
een bewoner kan de renovatie van een woning ook simultaan met de renovatie van de 
woonomgeving en het woongebouw plaats vinden. In dit voorbeeld worden de inbouw-pakketten 
voor en na renovatie gezien als varianten gegenereerd in hetzelfde ontwerpproces. 
Door de 'Stichting Vrouwen Bouwen Wonen' en de 'Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting' 
werd een bewonersonderzoek uitgevoerd naar de wensen van de bewoners ten aanzien van hun 
huisvesting. Het architectenbureau "Bijenga, Postrna en Hagg" te Voorburg verzorgde een studie 
naar plattegrondvarianten op basis van het woonwensenonderzoek. Het voorbereidend 
onderzoek naar de mogelijkheden voor het ceisgewijs renoveren is uitgevoerd door: RIW Delft, 
KD-Consubants Voorburg en OBOM fTechnische Universiteit Delft (TUD), en werd gefinancierd 
door IOP·Bouw en TUD (Kapteijns, 1989; Kapteijns et.al.1989; Toorn Vrijthof, Westr,, 1988). 

Het studieobject is gelegen binnen een flatcomplex van vijf bouwlagen. Dit flatcomplex bestaat uit 
drie blokken met twee serles garageboxen. De bouwblokken van de flats en de garageboxen zijn 
geschakeld in de vorm van een - rechthoekige - zes. Het bouwjaar van de flats Is i 1963. Op de 
begane grond bevinden zich aan de straatzijde bergingen en aan het binnenterrein slaapkamers, 
die behoren bij de woningen op de eerste verdiePing. De woningen zijn vanaf de eerste 
verdieping per bouwlaag geschakeld. 

De geplande verbeteringen op het gebied van de woonomgeving bestaan uit: het aanleggen van 
speelgelegenheid voor kinderen en privé tuinen aan het binnenterrein; het uitbouwen van de flats 
met woningen aan de straatzijde ter reductie van de brede groenstrook van 6 m., die daar 
momenteel is gesitueerd; het beter begrenzen van het binnenterrein; het vervangen van de 
garages door woningen met twee bouwlagen; het visueel verbeteren van de toegangen tot het 
binnenterrein; en herinrichting van het openbare deel van de woningomgeving op ZQdanige wijze 
dat een parkeernorm van één parkeerplaats per woning wordt gehaald. Op het niveau van het 
woongebouw wordt in het bestaande trappenhuis een lift gepland en wordt de trap verplaatst naar 
een ultpandig trappenhuis; balkons aan voor en achterzijde worden vergroot; bestaande leidingen 
voor riolering, rookgasatvoer en ventnatie worden verbeterd of vemleuwd; kozijnen, ramen en 
deuren worden vervangen; en daken en isolatie worden vernieuwd. In figuur 5.6 is een gedeelte 
van het betreffende woningcomplex voor en na renovatie weergegeven. 
Om zowel aan de eisen van het woonwensen onderzoek als die van de celsgewijze renovatie te 
voldoen, moet er een inbouwpakket voorhanden zijn dat betrekkelijk flexibel en tegen reelelijke 
kosten snel gerealiseerd kan worden. De woningbouwvereniging heeft een proefwoning 
gerealiseerd met het zogenaamde 'Matura lnbouwsysteern'. Deze proefwoning is in figuur 5.6 
gearceerd weergegeven. De gerealiseerde woningindeling van de proefwoning is ontstaan in 
overleg met de nieuwe bewoners (zie afbeeldingenblad 1, pagina 110, van de biJage). 
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Figuur 5.6: Woningcomplex Beatrixlaan Voorburg, voor renovatie (links) en na renovatie (rechts). 

De inbouw in de proefwoning wordt volledig aangevoerd in één container en na drie weken 
opgeleverd, waarbij er door drie man wordt gewerkt. De proefwoning is gebouwd binnen de nog 
niet gerenoveerde drager en is in september 1990 gereed gekomen. 
Alvorens het nieuwe inbouwpakket wordt geïnstalleerd, wordt de oude woning geheel kaal 
gesloopt. Alleen de dragende wanden, het shunt kanaal en gedeeltelijk de rookkanalen, blijven 
gehandhaafd. 
Vervolgens wordt in de woning het plafond gespoten, het schilderwerk verricht en worden de 
vensterbanken opnieuw betegeld. 
Het nieuwe door 'Matura Nederland' geleverde inbouwsysteem voorziet in een verhoogde 
dekvloer alsmede voorzetwanden en scheidingswanden. In deze elementen kunnen alle 
leidingen ten behoeve van indeling en uitrusting worden opgenomen. 
In figuur 5. 7 is weergegeven hoe de verschillende leidingsystemen in het Matura systeem worden 
opgenomen in de wanden en de matrixtegel van Matura. De van kunststof (polystyreen) gemaakte 
matrixtegel is kenmerkend voor het Matura systeem. Aan de bovenkant van de tegel zijn in de 
vorm van een regelmatig rooster sleuven uitgespaard voor opname van de leidingen van CV en 
water. In uitsparingen aan de onderzijde van de tegel worden afvoerleidingen en gasleidingen 
gelegd. De wanden sluiten door middel van een in een sleuf van de matrixtegel geduwde pasplint 
aan op de vloer. De leidingen voor elektra, telefoon, etc. worden opgenomen in de plintbalk van 
de binnenwanden of van de voorzetwanden. De vloer wordt afgewerkt met hard plaatmateriaal 
(spaanplaat). 

Als wandtype is de Metallstud wand toegepast. Dit is een wand bestaande uit stalen profielen, die 
aan twee zijden worden bekleed met 12 mm gipsplaten. De standaard oplevering is met 
bouwbehang. In het proefproject zijn de wanden gesaust (tegen meerkosten). Verder is in het 
project een geheel nieuwe elektrische installatie geplaatst, inclusief meterkast Tevens is de 
keuken geplaatst (meerkosten voor de luxe keuken worden in rekening gebracht), is de douche 
ingericht en betegeld, en is er een nieuwe cv-installatie aangebracht. Bewoners kiezen zelf hun 
keuken- en badkamer- inrichting. Matura Nederland zorgt voor levering en plaatsing. 
Op het eerste blad van de bijlage is het kaalgeslagen dragerplan, de betreffende woning in de 
oude staat en de woning in de nieuwe staat weergegeven (zie pagina 11 0). 
Het voordeel van deze wijze van renoveren is. dat iedere woning binnen bepaalde grenzen kan 
worden aangepast aan de wensen en het budget van de nieuwe bewoners. Een ander belangrijk 
voordeel is dat één van de grote problemen bij traditionele renovaties, namelijk dat alle bewoners 
van een complex worden gedwongen mee te doen, wordt voorkomen. 
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evenwater 

elektra 220 V, 
TV, telefoon etc. 

inbouwwand 

dragervloer 
Figuur 5. 7: Leidingsystemen in het Matura inbouwpakket. 

Het gedwongen karakter van de traditionele renovatie legt druk op de verhouding tussen 
verhuurder en huurder, maar ook tussen huurders onderling, aangezien enkele huurders de 
renovatie kunnen tegenhouden, die door de overige huurders en de verhuurder wordt gewenst. 
Een bijkomend probleem bij een traditionele renovatie is, dat veel bewoners geld hebben 
gestoken in hun woning voor bijvoorbeeld een moderne keuken, beter sanitair, centrale 
verwarming etc. Voor veel bewoners is het verlies van deze investering bij een reno..,atie een groot 
probleem. Voor de woningbouwverenigingen geldt bij het huidige subsidiesyste$m, dat hoog 
niveau renovatie van de na-oorlogse woningvoorraad bij voorbaat zalleiden tot explo~atieverlies. 
Ook dit kan bij de celsgewijze wonir\gverbeterlng worden vermeden (Dekker. 1 ~0; Kapteijns 
1990; Swieten, 1990). 
Een nadeel van de methode van de celsgewijze vernieuwing zoals deze wordt i toegepast in 
Voorburg is, dat voor huurders met minder financiêle middelen geen oplossing wordt geboden, 
aangezien de huurprijs na renovatie aanzienlijk hoger wordt. In het gegeven projeCt geldt, dat in 
alle gevallen de bewoners na renovatie een hogere htU moeten betalen, die boven het niveau 
van een grootschalige renovatie in één keer ligt. 
Daarnaast kan worden opgemerkt, dat de aanpak alleen rendabel is bij een relatief hoge 
mutatiegraad en waarschijnlijk alleen goed kan worden ingezet in de wat betere btu'ten, waarin 
nieuwe huurders voldoende vertrouwen hebben om de hogere huren te willen betalen. 
Oe in de volgende paragrafen beschreven voorbeelden zijn beide gebaseerd op het hierboven 
behandelde project. 

5.4 VOORBEELD 

Uitvoering algemeen 
Uitgegaan is van een flexibiliteitsvraag die geheel wordt bepaald door equivalente vervangingen, 
alle geïnitieerd door technische veroudering. Daarom was het niet nodig een flexibiliteitsscenario 
op te stellen. Dit voorbeeld illustreert derhalve alleen de flexibiliteitsbewerkingen van het type 
ongewijzigd handhaven en equivalent vervangen. 
Oe plattegrond van de oude situatie, zoals is weergegeven op het eerste afbeeldingenblad van de 
bijlage, heeft als uitgangspunt gediend voor de analyse van het oude inbouwplan (zie pagina 
110). Deze plattegrond is afgeleid van een woning, zoals die bij een bezoek aan het complex werd 
aangetroffen, en wijkt in twee opzichten af van het oorspronkelijke plan: de sanitaire unit is wat 
luxer en uitgebreider (in plaats van een lavet, douchebak, wastafel en aansluiting wasmachine) en 
tussen de ouderslaapkamer en woonkamer is een kastenwand gesitueerd. 
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Voor wat betreft leidingverloop, wandcontact-dozen, schakelaars en dergelijke, is ook uitgegaan 
van de situatie zoals die in situ werd aan-getroffen. 
De plattegrond van de nieuwe situatie, zoals ook op het eerste afbeeldingenblad van de bijlage is 
weergegeven, heeft als uitgangspunt gediend voor de analyse van het nieuwe inbouwplan. Ook 
hier zijn in situ aanvullende gegevens verzameld. 

Om te bepalen welke elementen tot het inbouwpakket behoren, is uitgegaan van het leegmaak
plan van de woningbouwvereniging. Hierna is globaal aangegeven het aangenomen onderscheid 
in drager en inbouw. 

Drager: 
- constructievloeren 
- gevels 
- daken 
- dragende binnenwanden 

gemeenschappelijke toegangen c.q. portalen 
- trappenhuizen 
- liften 
- riolering c.q. standleidingen gezamenlijk 
- rookgasafvoer gezamenlijk 
- ventilatiekanalen gezamenlijk (mechanisch) 
- ventilatie installatie (elektrisch) 
- elektrische installatie tot en met de meterkast 
- bergingen bijvoorbeeld ten behoeve van afvalverzameling 

Inbouw: 
keuken 
dekvloeren 
sanitaire leidingen 
elektrische leidingen 
ventilatiekanalen per woning 
elektrische ventilatie per woning 
niet-dragende binnenwanden 
bergruimten 
kasten 
kozijnen binnendeuren 
kozijnen binnenramen 
constructieve voorzieningen ten behoeve van doorbrekingen 
binnendeuren 

- binnenramen 
- sanitaire toestellen: douche, bad, toiletpot en spoelbak, wastafel en fonteintje 
- warm-water installatie 

verwarmingsinstallatie: ketel, leidingen, radiatoren, regelapparatuur, 
- afwerkingen van wanden, vloeren en plafonds 

Bij de berekeningen is aangenomen dat de twee inbouwpakketten ieder een variant 
representeren op het moment anno nu. Voor beide varianten is een exploitatietermijn 
aangehouden van 45 jaar. Alle begrotingen van de uitgaven voor bouwen en aanpassen zijn 
gebaseerd op prijzen ontleend aan databoeken van Misset Bouw, uitgave 1990 (Pasman, 1990). 
De begrotingen zijn opgesteld als normale bouwdeelbegrotingen. (zie ook paragraaf 2 van 
hoofdstuk 4). Ter indicatie van het begratingsniveau wordt de definitie en omschrijving gegeven, 
die van der Woude (1985) gebruikt voor bouwdelen: "Bouwdelen zijn aanwijsbare en meetbare, 
niet ruimtelijke delen van bouwwerken, hetzij in werkelijkheid, hetzij in gedachtentoestand 
(ontwerp) zowel blijvend als tijdelijk. Als deze definitie ontrafeld wordt en er wordt gestopt bij de 
zinsnede 'in gedachten-toestand' dan blijkt dat in deze fase de tekeningen dus summier kunnen 
zijn en de details kunnen ontbreken. 
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Om toch bouwdelen te herkennen en hierdoor te begroten zal vrij veel ervaring van de calculator 
of kostendeskundige moeten worden geêist. Hij zal details moeten zien en interpreteren welke 
niet aanwezig zijn. Oe aanduiding 'tijdelijk' slaat op voorzieningen welke gedurende de bouw 
moeten worden getroffen maar bij oplevering van het project zijn verdwenen. Een voorbeeld 
hiervan is bijvoorbeeld het stellen van een bouwraam maar ook een steigerwerk. • 
Voor dit begrotingsniveau is gekozen omdat dlt het meest aansluit bij de praktijk v$1 het gebruik 
van het rekenmodel, dat immers ook is bedoeld om te worden ingezet In ontwerppr<llcessen. Voor 
de begroting van de onderhoudsultgaven is gebruik gemaakt van een door de ~Advies-groep 
Beheer & Onderhoud" van het Bouwcentrum ontwikkeld softwarepakket (BOS; "Bouw-centrum 
OnderhoudsSysteemj voor planmatig onderhoud (zie Oldenburger en Nieuwpoort, 1990). 
Waar nodig werden aanvullende onderhoudsdata genomen uit voornoemde Misset bron. 
Gegevens met betrekking tot de technische levensduur van de componenten werden ontleend 
aan het BOS en een Bouwcentrum publikatie met betrekking tot de levensduur van bouw
elementen (Oamen en Belt, 1978). 

Fasering en resultaten 
Oe fasering van voorbeeld 1 bestond uit vijf fasen. Deze fasen corresponderen met groeperingen 
van stappen uit het 10-stappenplan. Per fase zal worden aangegeven welke stappen aan de orde 
zijn gekomen: 

Fase 1 (stap 1 tJm 3) 
De eerste fase bestond uit het specificeren van de componenten (bouwkundige elementen op 
grond waarvan de bouwdelenbegroting kan worden opgesteld) waaruit de beide inbouwvarianten 
zijn samengesteld. Aangezien geen bestektekeningen beschikbaar waren, werd hiervoor een 
bezoek gebracht aan het betreffende complex en werd zowel de gerenoveerde woning als een 
nog niet gerenoveerde woning gedocumenteerd en opgemeten. 
Doordat is uitgegaan van een reeds bestaan plan is hier de procesmodel-activiteit 'g$nereer fysiek 
plan', vervangen door het specificeren van een componentenplan. De gevonden bomponenten 
van belde Inbouwvarianten zijn, voorzien van omschrijvingen en NLsfb codes, opgenomen in een 
geautomatiseerde database. In de· database zijn alle componenten tevens voo~zien van een 
omsc~ljvlng betreffende hun ruimtelijke bepaaldheid. De Nlsfb codes zijn opgeilOmen om het 
begroten van de uitgaven voor de veranderingsketens In fase drie te vereenvoudigen. 

Fase 2 (stap 4) 
In de tweede fase zijn de technische levensduren van de elementen ingevuld; Hierbij werd 
uitgegaan van de in het rekenmodel vervatte eis, dat alle levensduren gehele veelvouden van vijf 
jaar vormen. De voorhanden zijnde data werden hierop aangepast. Op grond van de aansluitingen 
en de technische levensduren zijn vervolgens de aggregaties naar technische ketens gemaakt 
en zijn deze van een naam voorzien. Voor de gebruiksketens is uitgegaan van de ruimtelijke 
bepaaldheld van de componenten. In het geval er niet wordt uitgegaan van een flexiblliteits· 
scenario, kunnen er strikt genomen echter geen gebrulksketens worden gespecificeerd. In de 
uiteindelijke sortering van de database is dit niveau dan ook niet meegenomen. Aangezien het 
onderzoek zich beperkt tot het inbouwpakket, is er slechts één relevante sociale keten, die het 
totaal is van alle componenten binnen de woningen, zoals die zich in dit onderzoek voordeden. 
Als voorbeeld hoe de aggregaties naar technische ketens zijn gemaakt wordt hier de technische 
keten 'douchevloer' uit het oude inbouwpakket besproken. Het betreft hier een tegelvoer gelegd 
op een betonnen systeemvloer. In de vloer opgenomen zijn de leidingen van de afvoer van de 
douche, wastafel en wasmachine. Deze afvoerleidingen komen samen in een verzamel leiding. De 
randen tussen het tegelwerk van de douchevloer en de wanden zijn afgewerkt met kitvoegen. De 
technische levensduur van de leldingen is 35 jaar. Voor het tegelwerk is dit 45 jaar. De kitvoegen 
hebben een technische levensduur van 5 jaar. Doordat bij het vervangen van de leldingen de 
vloertegels moeten worden uitgebroken, vormen de genoemde in de douchevlo$1' opgenomen 
leldingen en het tegelwerk van de douchevloer samen een technische keten. De levensduur van 
een technische keten wordt per definitie bepaald door de componenten met de kortste 
levensduur, in dit geval de afvoer leldingen met hun levensduur van 35 jaar. Het om de vijf jaar 
vervangen van de kitvoeg is opgenomen in het onderhoud van deze technische keten. 
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In deze fase bestond de database uit de items 'Naam Component',. 'Naam Technische keten', 
'Naam Gebruiksketen',' Nlsfb kode', 'Aantal', 'Eenheid' en (technische-) 'Levensduur'. De meeste 
van de gegevens zijn voor de beide varianten in situ verzameld, of afgeleid uit de beschikbare 
tekeningen. De structuur van de database welke in deze fase werd gehanteerd was zodanig, dat 
door verdere toevoeging van gegevens in de volgende fasen steeds van dezelfde database 
gebruik gemaakt kon worden. De rijen van de database bevatten steeds één data-set. De kolom
men bevatten één data-item. Door de aard van de gebruikte software (Excel 2.2 voor Macintosh) 
konden steeds op iedere gewenste plaats eenvoudig extra datarijen of extra gegevens-kolommen 
worden ingevoegd, waren tellingen, controles en rekenkundige manipulaties eenvoudig mogelijk, 
en konden er snel sorteringen en deelbestanden worden aangemaakt. 

Fase 3 (stap 5) 
In de derde fase zijn de uitgaven-data toegevoegd aan de componentendatabases. De uitgaven
data zijn alle gedefinieerd conform het format van het rekenmodel zoals gegeven in hoofdstuk 
vier. Na het begroten van de uitgavendata is de accumulatie daarvan naar technische ketens 
uitgevoerd. Hiervoor zijn eenvoudige programma's geschreven, waardoor sub-tellingen en 
sorteringen geautomatiseerd konden worden uitgevoerd. 
De volledige componentendatabase bestond uiteindelijk uit de volgende reeks gegevens (tussen 
haken staat, waar relevant, het symbool voor een bepaald data-item, zoals dit in hoofdstuk vier bij 
de behandeling van het rekenmodel is geYntroduceerd): 
- naam van de component; 
- naam van de technische keten waarvan de component deel uitmaakt (TK); 
- naam van de gebruikskaten waarvan de component deel uitmaakt (GK); 
- NLsfb code; 
• aantal van de componenten; 
- eenheid (stuks, m2, etc.) waarin de component wordt gemeten; 
• prijs per eenheid; 
- prijs voor materiaal en materieel per eenheid; 
- arbeidsuren per eenheid; 
- prijs voor materiaal en materieel voor de component (Um); 
- prijs voor arbeid voor de component (Ua); 
- totaalprijs voor arbeid materiaal en materieel per component (Um+Ua); 
- uren demontage per eenheid; 
- prijs voor demontage van de component (Ud); 
- onderhoudsuilgaven behorend bij onderhoudscyclus s1, voor de component (Oh); 
- onderhoudscyclus behorend bij Oh (s1); 

- uitgaven voor materieel en materiaal behorend bij onderhoudscyclus s2. voor de component 
(Om); 

- arbeidsuilgaven voor onderhoud behorend bij onderhoudscyclus s2, voor de component (Oa); 
- onderhoudscyclus behorend bij Om en Oa (s2); 

- technische levensduur; 
- kode voor sorteringen en accumulaties naar technische ketens. 

Het gedeelte van de componentendatabase waarop de onder fase twee besproken aggregatie 
voorkomt, is opgenomen in de bijlage op afbeeldingenblad 2 (zie pagina 111). 

In hoofdstuk 2 werd uitgewerkt dat het flexibiliteitsaanbod van een ontwerp alleen kan worden 
bepaald aan de hand van de flexibiliteitsvraag. Aangezien de flexibiliteitsvraag in dit geval bestaat 
uit equivalente vervangingen doordat technische ketens aan het eind van hun - technische -
levensduur zijn gekomen, kan het flexibiliteitsaanbod van de beide varianten op grond van deze 
modellering niet worden vergeleken. De flexibiliteitsvraag is immers niet gelijk. Tevens geldt in dit 
verband dat de plannen ook in functioneel opzicht niet gelijk zijn. Wel kan worden vergeleken hoe 
de investeringen voor beide plannen zijn opgebouwd over de ketens. 
De bladen 3 en 4 van de bijlage tonen de databases op het niveau van de technische keten voor 
de beide inbouwpakketten (zie pagina's 112 en 113). 
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De oude inbouw van de proefwoning in Voorburg, begroot met prijzen anno 1990, heeft een 
totaal investering van fl 40223,89 inclusief opslagen en BTW. Figuur 5.8 geeft meer in detail weer 
hoe deze investering voor de sociale keten In uitgaven Is samengesteld. In figuur 5.9 zijn de 
uitgaven gespecificeerd naar de levensduurverzamelingen. De bedragen voor het onderhoud in 
deze figuur zijn globale benaderingen, daar immers niet alle technische ketens gelijke 
onderhoudscycli hebben. De frguren 5.1 0 en 5.1 1 geven deze data weer voor het inbouwpakket 
van de nieuwe proefwoning. De nieuwe Inbouw van de proefwoning in Voorburg, begrOot met 
prijzen anno 1990, heeft een totaal investering van 1140805,37 inclusief opslagen en BTW. 

V 
TOOlal materiaal 
TOOlal arbeid 

TOOlal+ 10% 

TOOlal + 18% BTW 

Figuur 5.8: lnvesteringsuitgaven sociale keten, inbouwpakket proefwoning Voorburg oud. 

Voorburg oud 

tl Um Ua Ud Rw Oh 81 Om Oa 82 
10jaar I 635.36 I 139.751 45.651 Of 37.50 1 laar f Of 0 Ojaar 
15jaar I 575.001 38.92 f 27.18 f Of 0 0 laar I Of 0 Ojaar 
25Jaar I 2524.48 I 380.89 f 62.671 Of 1465.00 15)1larf 143.321 229.74 15iaar 
30jaar I 1971.47 f 322.50 f 166.661 Of 193.95 1 jaar f 51.641 28.88 10jaar 
35jaar f 6465.19 f 1176.66f 1645.76f Of 157.50 10jaar f 1345.94 I 372.18 20~ 
45 aar I 9878.40 I 7080.521 9642.411 OI 2708.21 16jaar f 3742.39 I 275.56 15jaar 

Figuur 5.9: Uitgaven per /evensduurverzamellng, inbouwpakket proefwoning Voorburg oud. 

Voorburg nieuw 

TOOlal materiaal I 22950.41 
Totaal arbeid f 6486.71 
Totaal materiaal + arbeid f 31437.11 

TOOlal + 10% opslag I 34580.82 

ITOOlal + 18% BlW f 40805.37 

Figuur 5.10: lnvesteringsuitgaven sociale keten, Inbouwpakket proefwoning Voorburg nieuw. 

Voorburg nieuw 

tl Um ua Ud 
363.221 114.82 f 
73.551 23.871 

2753.70 I 720.31 I 
2498.24 f 366.62 I 
536.801 259.721 

7641.50 I 2395 
8863.59 I 4566.051 

Figuur 5.11: Uitgaven per levensduurverzamellng, Inbouwpakket proefwoning Voorburg 
nieuw. 

Uit de figuren kan worden geconcludeerd, dat de inbouwpakketten ten aanzien van de totale 
lnltiêle investering nauwelijks van elkaar verschillen. Hoewel het nieuwe inbouwpakket iets luxer Is 
dan het oude, heeft het minder arbeidskosten. 
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Uit afbeeldingenblad 1 van de bijlage waarop beide inbouwpakketten staan weergeven, kan 
verder worden geconcludeerd, dat het oude inbouw-pakket aanzienlijk meer binnenwand en meer 
binnendeuren heeft dan het nieuwe (zie pagina 11 0). 
In de opbouw van de uitgavendata per levensduurverzameling (figuren 5.9 en 5.11) valt op, dat de 
uitgaven, die in de eerste vijftien jaar van het project dienen te worden afgeschreven, bijna een 
factor 2.5 van elkaar verschillen (exclusief opslagen en demontageuitgaven fl1389 voor het oude 
inbouwpakket en fl 575 voor het nieuwe). Bij de middellange-termijn structuur (20 tot en met 30 
jaar) is het nieuwe inbouwpakket duurder (exclusief opslagen en demontageuitgaven fl 5199 voor 
het oude inbouwpakket en fl 7155 voor het nieuwe). De lange-termijn structuur (35 jaar en langer) 
toont weinig verschillen (beide ± fl 24000). 
Aangaande de demontageuitgaven zijn er met name verschillen in de lange-termijn structuur 
(exclusief opslagen fl 11188 voor het oude inbouwpakket en fl 6059 voor het nieuwe). In mindere 
mate treedt dit verschil ook op bij de arbeids· c.q. montage- uitgaven. 
De restwaarde is steeds als nul aangenomen. 

Fase 4 (stap 6) 
Aangezien niet met een flexibiliteitsscenario wordt gewerkt, worden de levensduurverzamelingen 
geheel bepaalt door de technische levensduren. Het specificeren van de levensduur
verzamelingen betrof in dit geval dus een eenvoudige sortering van de aangemaakte database 
met technische ketens. Toen veranderingsketens en levensduurverzamelingen bekend waren is 
het plan gevisualiseerd in een geautomatiseerd tekensysteem. De plattegronden zijn daarbij 
gelayered naar de levens-duren van de componenten. De tekening van de plannen op het niveau 
van de sociale keten zijn weergegeven op afbeeldingenblad 1 van de bijlage (zie pagina 11 0). De 
afbeeldingenbladen 6 en 7 geven de opbouw van de plannen weer in levensduurverzamelingen 
(zie pagina's 115 en 116). Op afbeeldingenblad 11 in de bi~age zijn voor beide plannen de natte 
cellen vergroot afgebeeld (zie pagina 120). Aangezien geen flexibiliteitsscenario wordt gebruikt, 
kunnen er geen gebruiksketens worden gespecificeerd. Het is goed voorstelbaar, dat in 
voorkomende gevallen de getekende natte cellen gebruiksketens zouden kunnen vormen. 

Fase 5 (stap 7 tlm 10) 
De vijfde fase betrof de invoer van de twee databases met technische ketens in het 
geautomatiseerde rekenmodel. Vervolgens werden op alle niveaus de beschikbare uitvoer
mogelijkheden opgevraagd. Voor alle berekeningen is uitgegaan van een reêle rente van 5% en 
geen prijsstijgingen. De resultaten van de berekeningen voor de sociale ketens zijn weergegeven 
op afbeeldingenblad 5 van de bijlage (zie pagina 114). De resultaten voor de levensduur
verzamelingen zijn weergegeven op de bladen 8,9 en 10 (zie pagina's 117-119). De op 
afbeeldingenblad 11 afgebeelde natte cellen zijn doorgerekend, als waren het gebruiksketens 
(zie pagina 120). De resultaten daarvan zijn weergegeven op blad 12 (zie pagina 121 ). 
De totale (gemiddelde) periodekosten voor het oude inbouwplan zijn fl 2647. Voor het nieuwe 
inbouwplan is dit bedrag ruim tweehonderd gulden lager, narnelijk fl 2432. 
Analyse van de uitkomsten op het niveau van de levensduurverzamelingen laat zien, dat het 
verschil in totale (gemiddelde) periodekosten gedeeltelij( is terug te voeren op het verschil in de 
periodekosten van de korte-termijn-structuur. Ook de lange-termijn-structuur van de nieuwe 
inbouw geeft lagere periodekosten dan bij het oude plan. Dit valt te verklaren door het verschil in 
demontagekosten en in mindere mate door het verschil in de aanvangsinvestering. 
De relatief grote verschillen tussen de periodekosten voor de natte cel in de inbouwvarianten is 
terug te voeren op het functionele kwaliteitsverschil en de daarbij behorende verschillende 
aanvangsinvesteringen. 

Conclusies. 
Het nieuwe inbouwpakket heeft bij een hogere functionele kwaliteit, lagere totale 
(gemiddelde) periodekosten dan het oude. 

- Omdat de binnenwanden, leidingen en toestallen van het nieuwe inbouwpakkat met minder 
kosten kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd dan bij het oude inbouwpakket, kan 
worden aangenomen, dat het Matura inbouwpakket in de meeste gevallen de voorkeur 
verdient boven een traditioneel gerealiseerd inbouwpakket 
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- Gebruik van de 'nul-optie' voor vervangingen in plaats van een flexibiliteitsscenario, biedt al 
een indicatie van de kosten en kan in sommige gevallen reeds voldoende zijn voor het nemen 
van een beslissing. 

- Met behulp van de stratificatie van een bouwwerk volgens de hiêrarchie van het flexibiliteits
model en na berekening met het rekenmodel, is het mogelijk inzicht te krijgen in de kosten
opbouw en kunnen verschillen worden verklaard. Dit geeft aanleiding tot de veronderstelling 
dat in ontwerpprocessen het ontwikkelde besluitvormingondersteunend instrument kan 
worden gebruikt voor kostenminimalisatie. 

5.5 VOORBEELD 2 

Uitvoering algemeen 
Het tweede voorbeeld bestaat uit een verkennende oefening betreffende het gebruik van het 
besluitvormingondersteunend model in het ontwerpproces voor een gebouwdeall Tevens vormt 
dit voorbeeld de illustratie van gebruik van het model op het niveau van de technische keten. Als 
besluitvormingssituatie is gekozen voor een aantal varianten voor de wand tussen de eetkamer (of 
de eetkeuken in de nieuwe situatie) en de woonkamer. Aangenomen is daarbij een 
flexibiliteitsvraag, waarin deze wand op jaar nul wordt aangebracht, in jaar vijftien wordt verwijderd 
en in jaar dertig opnieuw wordt aangebracht. De totale aangenomen exploitatietermijn is 45 jaar. Bij 
de berekeningen is weer uitgegaan van een reêle rente van 5% en geen prijsstijgingen. 

Fasering en resultaten 
Doordat nu met een aangenomen flexibiliteitsvraag wordt gewerkt kan een beslissituatie worden 
gesimuleerd. Voor de illustratie van de wijze waarop met het besluitvormingondersteunend model 
beslissingen kunnen worden genomen volstaat dit eenvoudig voorbeeld dat slechts een deel van 
het inbouwplan betreft. Het geheel is steeds een eenvoudige optelling van delen. De activiteiten 
blijven verder in hun aard gelijk. 

fase 1 (stap 1 Vm 3) 
Er zijn drie verschillende varianten gegenereerd voor de drageromgeving en drie! varianten voor 
de materialisatie van de binnenwand. Dit is weergegeven op afbeeldingenblad 13 van de biJage 
(zie pagina 122). De volgende drie dragersituaties zijn onderscheiden: 
- Op jaar nul wordt de woning opgeleverd met ter plaatse een dragende wand. Bij verwijdering 

van deze wand in jaar vijftien wordt een metselwerk penant aangebracht; 
• Op jaar nul wordt de woning reeds opgeleverd met een metselwerk penant; 
- In plaats van een dragende wand of een gemetselde penant wordt de overspanning 

gerealiseerd door een in de vloer opgenomen, in het werk gestorte, betonnen balk. Conform 
de situatie bij de verbouwing van de proefwoning in Voorburg wordt er van uitgegaan, dat 
voor de introductie van deze puntlast geen extra voorzieningen in de dragende vloer 
behoeven te worden gemaakt. ! 

Betreffende de materialisatie van de scheidingswand is onderscheid gemaakt in: 
- metselwerk; 
- rnatalstud scheidingswand; 
- gasbeton. 

Voor de negen gegenereerde varianten is vervolgens de componentendatabase opgesteld. 

Fase 2 (stap 4) 
Op grond van de flexibiliteitsvraag, de aansluitingen en de technische leven$duren werden 
vervolgens de aggregaties gemaakt naar de technische ketens. Het moeten plaatsen van de 
penant in jaar 15 bij de dragersituatie met dragend metselwerk, is een voorbeeld van het 
zogenaamde 'sneeuwbal effect', dat bij gebruik van een flexibiliteitsvraag mede determinant is 
voor de bepaling van de technische ketens: de verandering van één element brengt 
veranderingen met zich mee aan een ander element. 
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In principe maakt in de oude situatie de penant onderdeel uit van de binnenwand en vormen 
penant en binnenwand een technische keten. Doordat na jaar 15 montage en demontage van de 
binnenwand 'onafhankelijk' van de penant kan geschieden, vormen binnenwand en penant geen 
technische keten meer. Het plaatsen van de penant kan worden beschouwd als een opwaardering 
van de drager. Het plaatsen van een bepaald type binnenwand als een niet-equivalente ver
vanging. Het in een reeks vervangen van een bepaald type binnenwand, zoals dat in de overige 
dragersituaties gebeurt, zijn voorbeelden van equivalente vervangingen. Indien voor de binnen
deur wordt aangenomen, dat deze na de eerste demontage wordt opgeslagen en na 15 jaar weer 
hergebruikt, kan dat worden gezien als een bijzondere vorm van verplaatsen. Bij het opnieuw 
monteren van de deur, zou in dit geval geen uitgave voor materiaal moeten worden ingevuld. 

Fase 3& 4 (stap5 & 6) 
Vervolgens werden de uitgaven van de componenten begroot volgens het format van het 
rekenmodel en is de accumulatie van deze uitgaven gemaakt naar het niveau van de technische 
keten (fase 3). Tevens zijn de levensduureigenschappen (reeksstart, reeksduur, levensduur, en 
reeks-einde) conform de aangenomen flexibiliteitsvraag gespecificeerd en in de datatabel 
opgenomen (fase 4). Het resultaat van deze activiteiten is afgebeeld op afbeeldingenblad 14 (zie 
pagina 123). Wat opvalt, is de ten opzichte van metselwerk en gasbeton veel duurdere metalstud
wand. Ten aanzien van de verschillende dragersituaties valt op, dat de situatie met dragende balk 
goedkoper is dan die met de wand van dragend metselwerk of de situatie met de penant. 

fase 5 (stap 7 tlm 10) 
De datatabel met levensduurverzamelingen die het resultaat vormt van fase vier is vervolgens 
ingevoerd in het rekenmodel en doorgerekend. 
Bij analyse van de resultaten van de berekeningen (afbeeldingenblad 15) is wel het meest 
opvallend het betrekkelijk geringe verschil tussen de varianten in de totale (gemiddelde) periode
kosten (zie pagina 124). De duurste variant- penant op jaar nul met metalstud- heeft als totale 
(gemiddelde) periodekosten fl 123.55, terwijl de goedkoopste variant - de betonnen balk met 
gasbeton - resulteert in fl 1 08, 73. 
De goedkoopste en duurste variant vertonen dus zo'n 120fo verschil in de kosten; een verschil dat 
groot genoeg is om een beslissing op te baseren. 
Ook blijkt uit het vergelijken van dragersituatie één en twee dat, bij de gegeven flexibiliteitsvraag, 
het op jaar nul reeds aanbrengen van de penant niet wordt terugverdiend. Dit zou mogelijk wel het 
geval zijn geweest als de veranderingsfrequentie hoger gemodelleerd zou zijn. Doordat geen 
restwaardes zijn bepaald, is de oplossing met metalstud, gezien de aanzienlijk hogere aanvangs
investering, in alle gevallen de duurste. 
In principe kunnen in dit voorbeeld ook alle vier de aggregatieniveaus van het flexibiliteitsmodel 
worden onderscheiden. De gehele verzameling technische ketens, die per geval onderwerp van 
analyse is, vormt een sociale keten. De totalen van de gemiddelde periodekosten, zoals gegeven 
op afbeeldingenblad 15, zijn de uitkomsten van het rekenmodel op het niveau van de sociale 
keten (zie pagina 124). In het geval van de dragersituatie met de betonnen balk kunnen er twee 
levensduur-verzamelingen worden onderscheiden, namelijk: het toegevoegde dragermateriaal 
(levensduur van 90 jaar) en de overige elementen (levensduur van 15 jaar). De selectie van de 
elementen berust op een aangenomen flexibiliteitsvraag. Dit impliceert, dat in dit geval de 
verzamelde elementen zich ook manifesteren als gebruiksketens behorend tot de sociale keten 
van het inbouwpakket. Gezien het primaat van de levensduur boven het gebruik, kunnen 
dezelfde gebruiksketens als levensduurverzamelingen worden onderscheiden. De databases zijn 
opgesteld op het niveau van de technische keten. 
De afbeeldingenbladen 16 en 17 zijn weergaven van de analyses van de procentuele opbouw van 
de periodekosten naar uitgavensoorten per technische keten, voor zowel de dragersituaties (blad 
16) als voor de binnenwand typen (blad 17). Voor de binnenwand typen is hierbij uitgegaan van de 
dragersituatie met de betonnen balk op jaar nul (zie pagina's 125 en 126). Bij de dragersituaties is 
opmerkelijk het relatief grote aandeel van de arbeidskosten (± 600fo-800fo). Bij de betonnen balk is 
dit verschijnsel relatief het grootst. Voor de binnenwand typen geldt, dat juist de investering in 
materiaal het grootste deel van de kosten veroorzaakt. Met name de metalstudwand springt er met 
750fo in dit opzicht uit. Gasbeton en metselwerk hebben vergelijkbare kostenverhoudingen. 
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Conclusies 
Van de in totaal 9 ontwerpvarianten die zijn onderscheiden, bliJ« de oplossing met een op jaar 
nul aangebrachte betonnen balk in combinatie met een scheidingswand van gasbeton, de 
laagste totale (gemiddelde) periodekosten op te leveren. In de beschreven sitt;~atie heeft 
deze variant dus de voorkeur. · 
De hiêrarchische structuur van het besluitvormingondersteunend model geeft inzicht in de 
wijze waarop de kosten zijn opgebouwd. Zowel de invloeden van de dragersituaties als van de 
inbouwsituaties kunnen worden onderzocht. Het proces had sneller kunnen ver~n door 
eerst voor één van de dragersituaties te kiezen en dan voor een bepaald type binnenwand. 
In complexere situaties geeft dit echter geen garantie voor het vinden van de oplossing met 
minimale kosten. Uit het voorbeeld blijkt, dat het goed mogelijk is om over geisoleerde 
clusters gebouwelementen te beslissen, waarbij deze veranderend in de tijd worden 
gemodelleerd aan de hand van een aangenomen flexibiliteitsvraag. Wel moet daarbij de 
afhankelijkheid van de betreffende elementen van andere gebouwdelen goed in het oog 
worden gehouden. Bij afhankelijkheid dient in principe altijd het totaal aan van elkaar 
afhankelijke elementen te worden gebruikt voor de analyse. 1 

De analyses van de procentuele opbouw van de werkelijke periodekosten naar uitgaven
soorten geven ook bruikbare inzichten. Zo blijkt bij de gegeven veranderingsfrequentie en 
hoeveelheid binnenwand, de wat eenvoudiger montage en demontage van de ,metalstud
wand niet op te wegen tegen de kosten van de hogere aanvangsinvestering in materiaal. Bij 
de dragersituaties zijn de aandelen in arbeidskosten juist relatief groot. Het beschreven 
ontwerpproces zou op grond hiervan kunnen worden vervolgd met het zoeken naar 
oplossingen met lagere arbeidskosten voor de drager (b.v. prefab balk) 'en lagere 
materiaalkosten voor de scheidingswand (b.v. houtskelet, met beplating van spaanplaat). Het 
gebruik van een prefab betonnen balk maakt het vanzelfsprekend, dat de drager als 
systeembouw drager wordt uitgevoerd. Of dit tot kostenminimalisatie leidt, zou onderzocht 
moeten worden door het gehele bouwwerk op het niveau van de sociale keten te analyseren. 
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"Compared to the pond of knowledge, our ignorance remains atlantic. lndeed the horizon of the 
unknown recedes as we approach it." 

- R. Duncan en M. Weston-Smith in: The Encyclopaedia of lgnorance, 1977. 
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6.1 INLEIDING 

In de verkenning van de stand van zaken werd geconstateerd, dat invoeren van het flexibel 
bouwen wordt belemmerd doordat er onvoldoende inzicht is in de kosten van flexibiliteit. De voor 
handen zijnde kostenmodellen bieden onvoldoende mogelijkheden voor de analyse van 
flexibiliteit en kosten, en kunnen niet op adequate wijze worden ingezet in de relevante fasen van 
het ontwerpproces. In dit onderzoek is bestaande kennis met betrekking tot flexibel bouwen, 
ontwerpmethoden, objectmodellering en economie van bouwen en ontwerpen (design 
economics), geïntegreerd en verder ontwikkeld. De doelstelling van het onderzoek was te komen 
tot een besluitvormingondersteunend model met betrekking tot kosten en flexibiliteit van 
bouwwerken, bruikbaar voor ontwerpers en inzetbaar in diverse fasen van het ontwerpproces. 

Voor het ontwerpen van dit besluitvormingondersteunend model is eerst het begrippenkader met 
betrekking tot flexibiliteit nader uitgewerkt. Belangrijk is de introductie van het flexibiliteits
scenario, waaruit de ontwerper de vraag naar flexibiliteit voor een bepaald bouwwerk kan afleiden. 
In het ontwerpproces is het de taak van de ontwerper een bouwwerk te creêren, waarbij de vraag 
naar flexibiliteit en het aanbod aan flexibiliteit op elkaar zijn afgestemd. De kosten van het bouw
werk moeten hierbij minimaal zijn. 

Vervolgens is een op de systeemtheorie gebaseerd objectmodel ontworpen voor bouwwerken, 
resulterend in het zogenaamde flexibiliteitsmodel. In het flexibiliteitsmodel worden bouwwerken 
beschreven als een samenstel van veranderingsketens; clusters van elementen die gelijktijdig op 
grond van hun causale samenhang veranderen. Er kunnen verschillende soorten veranderings
ketens worden onderscheiden. Kenmerkend voor de verschillende soorten veranderingsketens 
is, dat deze in de vorm van aggregatieniveaus in elkaar kunnen worden uitgedrukt. Het is 
aannemelijk gemaakt dat deze aggregatieniveaus fasen kunnen representeren in het ontwerp
proces. Met behulp van het flexibiliteitsmodel is het mogelijk het flexibiliteitsaanbod van een 
bouwwerk te specificeren en kan het bouwwerk als een dynamisch, in de tijd veranderend, object 
worden beschreven. 

Op grond van het flexibiliteitsmodel is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee het mogelijk is van 
een in de tijd veranderend bouwwerk de kosten te bepalen. In tegenstelling tot veel life-cycle 
casting modellen waar de uitvoer bestaat uit de netto contante waarde, genereert het rekenmodel 
totale (gemiddelde) periodekosten. Aangetoond werd dat dit, gegeven het type analyse, de 
meest geschikte beslissingsgrondslag biedt. Het rekenmodel is in het kader van dit onderzoek 
uitgewerkt in gebruiksklare software voor de ontwerper. 

Tot slot is een procesmodel ontwikkeld dat een systematische beschrijving bevat van activiteiten 
en waaruit verschillende ontwerpstrategieên kunnen worden afgeleid. Onderwerp van de 
activiteiten in het procesmodel zijn de toestanden van het gebouwmodel en het rekenmodel. 

Het totaal van flexibiliteitsmodel, rekenmodel en procesmodel vormt een besluitvormingonder
steunend model, waarmee een ontwerper beslissingen kan nemen met betrekking tot kosten en 
flexibiliteit van bouwwerken. 
De ontwikkelde theorie en het besluitvormingondersteunend model zijn geïllustreerd aan de hand 
van een tweetal voorbeelden. 
Uit de voorbeelden is gebleken, dat bouwwerken als flexibiliteitsmodel zijn te modelleren en dat 
met het besluitvormingondersteunend model beslissingen kunnen worden genomen met 
betrekking tot flexibiliteit en kosten. Uit de theorie met betrekking tot het flexibiliteitsmodel, het 
rekenmodel en het procesmodel zijn bruikbare inzichten te ontlenen, die kunnen leiden tot 
kostenminimalisatie van bouwwerken in het ontwerpproces. De belangrijkste overige conclusies 
worden aan de orde gesteld in paragraaf 6.2. 
De voornaamste aanbeveling voor verder onderzoek betreft de nadere uitwerking van het gebruik 
van het besluitvormingondersteunend model in de vorm van gedetailleerde ontwerp
processtrategieên. De aanbevelingen voor verder onderzoek en utilisatie worden gegeven in 
paragraaf 6.3. 
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6.2 CONCLUSIES 

Flexibiliteit 
- Uit de ontwikkelde theorie met betrekking tot flexibUiteit btijkt, dat het aanbod aan flexibiliteit 

van een bouwwerk niet los gezien kan worden van de flexibiliteitsvraag, die is afgeleid uit een 
flexibiliteitsscenario. Alleen met behulp van een flexibiliteitsscenario kan de flexibiliteit voor 
een bouwwerk worden bepaald. Zo kan in bepaalde gevallen een keuze voor een niet 
veranderbaar bouwwerk uit oog:>unt van flexibiliteit en kosten optimaal zijn. 

- Reeds bij de haalbaarheidsstudie, voorafgaand aan het ontwerpproces, dient het flexibiliteits
scenario onderdeel van de beschouwingen uit te maken. Het definitieve flexibiliteitsscenario 
dient integraal onderdeel uit te maken van het programma van eisen. 

1 

- Het flexibiliteitsscenario dient dusdanig te worden samengesteld, dat in elke fase van het 
ontwerpproces, c.q. voor elk aggregatieniveau, In een specificerend proces een flexibiliteits-
vraag kan worden afgeleid. · 

Gebouwmodel 
- In het ontwerpproces is reeds in een vroeg stadium Inzicht in de kosten van het bouwwerk 

nodig. Hiervoor moeten kengetallen beschikbaar zijn waarin bouwwijzen zijn verwerkt, 
rekening houdend met flexibiliteit. Naarmate het ontwerpproces vordert, dient I de kosten
informatie gedetalUeerder te zijn. Kengetallen kunnen worden verbonden aan veranderings
ketens. Het laten samenvanen van aggregatieniveaus en generalisatieniveaus met fasen in het 
ontwerpproces, maakt het mogelijk ook in vroege fasen van het proces voorspellingen met 
betrekking tot kosten te doen, gebaseerd op werkelijk begrote uitgaven. Tevens maakt dit 
niveau-begrip het mogelijk een bouwwerk dynamisch, als veranderend in de tijd, te1 beschrijven 
en te analyseren. 

- De flexibiliteit van een bouwwerk wordt bepaald door het aantal veranderingsketens waaruit het 
is samengesteld, de levensduur daarvan en de aansluitingen daartussen. · 

- De afstemming tussen de veranderingsketens dient gekarakteriseerd te worden door eenheid 
of gelijkheid. Dit impliceert - technische - ontkoppeling (eenvoudig monteerbare1 en demon
teerbare aansluitingen) en gestandaardiseerde aansluitvoorwaarden. 

Rekenmodel 
- Het verwerken van prijsstijgingen in een ontwerpbeslissing c.q. investerillQSbeslissing, is bij 

verschillende levensduren van ontwerpvarianten niet mogelijk. In de pralqijk kunnen 
prijsstijgingen en inflatie niet voor een periode langer dan één of enkele jaren geschat worden. 
Dit is de reden waarom afgezien moet worden van het verwerken van absolute prijsstijgingen 
en het rekenen met nominale rente als discontovoet. Het verdient de voorkeur te rekenen met 
de reêle rente en in uitzonderingsgevallen met een relatieve (bouw)prijsstijglng. 

• Voor elke keuze uit materialen en constructies binnen een bouwwerk ziJ!! de totale 
(gemiddelde) periodekosten als basis bruikbaar. Voor beslissen op basis van de netto 
contante waarde dienen de calculatieperioden gelijk te zijn. 

- Oe verdeling in drager en inbouw, c.q. het vaststellen van wat vast en variabel is, dient 
zorgvuldig te worden afgestemd op de flexibiliteltsvraag. Oe verdeling van investerings
ultgaven over drager en inbouw is van grote invloed op de kosten. Hoe meer Inbouw, hoe 
hoger het totaal aan uitgaven dat op korte termijn dient te worden afgeschreven en hoe hoger 
de kosten. 

- Aansluitingen tussen veranderlngsketens binnen een levensduurverzameling dienen alleen 
te voldoen aan eisen van in stand houding voor de duur van de levensduurverzameling. 
Investeren in flexibiliteit heeft voor deze aansluitingen per definitie geen zin. Investeren In 
flexibiliteit heeft alleen zin bij aansluitingen tussen veranderingskalens behorend tot 
verschillende levensduurverzamelingen. Hierbij geldt dat, hoe hoger de levensduur van de 
keten. hoe minder er in het algemeen in flexibele aansluitingen kan worden geTnvesteerd. 

• Aansluitvoorwaarden van veranderingsketens met lange levensduur naar veranderlngsketens 
met korte levensduur, bieden meer kansen voor kosten minimalisatle dan vice versa (de 
bijbehorende uitgaven kunnen zich in het eerste gevalimmers meerdere malen manifesteren, 
wat in het tweede geval niet zo hoeft te zijn). 
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- Kapitaalvernietiging kan worden voorkomen door de - technische - levensduur van de 
technische ketens binnen een levensduurverzameling, ten hoogste gelijk te maken aan de 
levensduur van de levensduurverzameling. 
Voor de levensduur van de technische keten geldt per definitie, dat de keten zo sterk, c.q. 
duurzaam, is als de zwakste 'schakel'. Bij technische ketens met een hogere- technische
levensduur dan de levensduur van de levensduurverzameling waarin ze zijn opgenomen, 
dienen mogelijkheden voor hergebruik te worden overwogen. 
Door aansluitingen tussen veel voorkomende technische ketens modulair te coördineren, te 
standaardiseren en demontabel te maken, wordt de restwaarde van de eenheden vergroot 
(mogelijkheid van hergebruik), de flexibiliteit van het ontwerp verhoogd en de weg gebaand 
naar het open bouwen met geïndustrialiseerde en geprefabriceerde bouwsystemen. 

Procesmodel en besluitvormingondersteunend model 
- Het procesmodel biedt de mogelijkheid verschillende ontwerpstrategieën te ontwikkelen. 
- Met behulp van het ontwîkkelde besluitvormingondersteunend model is het mogelijk op grond 

van de kosten te beslissen tussen twee in hun flexibiliteitsaanbOd wezenlijk verschillende 
ontwerpvarianten voor een bouwwerk. 

- Met het besluitvormingondersteunend model is het zowel mogelijk over een geheel 
bouwwerk, als over geïsoleerde clusters van elementen daarvan (veranderingsketens) te 
beslissen. 

- De stratificatie van het besluitvormingondersteunend model geeft inzicht in de kosten-opbouw 
van een bouwwerk, maakt het mogelijk verschillen in de kosten te verklaren en kan aanleiding 
geven nieuwe ontwerpvarianten met lagere kosten te genereren. 

- De mogelijkheid van het besluitvormingondersteunend model om de procentuele opbOuw 
naar kostensoorten van de kosten van een technische keten te genereren, kan aanleiding 
geven tot het ontwerpen van nieuwe varianten in een proces van kostenminimalisatie. 

- Het door herhaald gebruik van het besluitvormingondersteunend model genereren van 
kengetallen betreffende de uitgaven van veranderingsketens, die bruikbaar zijn in de vroege 
fasen van het ontwerpproces, is voorwaarde voor implementatie in de praktijk. 

- Inzicht in kosten leidt niet eenduidig in de richting van het beste ontwerp. Een oplossing voor 
een bepaalde veranderingskaten kan optimaal zijn in een geïsoleerde situatie, maar niet 
optimaal wanneer naar het bouwwerk als geheel wordt gekeken. 

6.3 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK EN UTILISA"riE 

Het in dit onderzoek ontwikkelde besluitvormingondersteunend model en de achterliggende 
theorie behoeven nadere uitwerking en validatie door praktijkonderzoek en implementatie. 
Onderstaand volgen enige aanbevelingen voor het vervolg van dit onderzoek: 
- Het flexibiliteitsscenario moet nader worden uitgewerkt. Experimenten in de praktijk met het 

opstellen van een concreet flexibiliteitsscenario en de uitwerking daarvan in per aggregatie
niveau geordende flexibiliteitsvragen zijn noodzakelijk voor implementatie van het besluit
vormingsondersteunend model in de praktijk. Mogelijk kunnen er enige typische standaard
scenario's worden uitgewerkt, die als blauwdruk kunnen dienen voor het opstellen van 
flexibiliteitsscenario's. De ontwikkeling van standaard-beschrijvingen van scenario's en daarvan 
afgeleide flaxibiliteits·vragen, zou het acceptatieproces van flexibiliteit als onmisbaar onderdeel 
van een programma van eisen aanmerkelijk kunnen versnellen. 

- Er dient ervaring opgebouwd te worden met het denken in veranderingsketans en kosten
minimalisatie tijdens het ontwerpen. Op grond daarvan moet de in hoofdstuk vijf gagevan 
globale ontwerpstrategie verder worden uitgewerkt en gedetailleerd. 
Ook zouden specifieke onderzoeksstrategieên kunnen worden ontwîkkeld voor de aanpak 
van bepaalde vraagstukken binnen het ontwerpproces. Uitvoering hiervan binnen een 
onderwijscontext lijkt in eerste instantie het meest voor de hand liggend. Er zouden ook case
studies moeten worden uitgevoerd. Bij voorkeur dienen deze case-studies te worden 
uitgevoerd simultaan aan ontwerpprocessen in de praktijk. Aan opdrachtgever en architect 
zouden dan adviezen gegeven kunnen worden voor kostenminimalisatie. 
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• De theorie van de koppeling van aggregatieniveaus aan generalisatieniveaus binnen 
flexibiliteitssystemen moet verder worden ontwikkeld, als voorwaarde voor het kunnen 
genereren van kengetallen bij de verschillende 'runs' van het programma. 
Zonder dat er standaard veranderingaketens en kengetallen beschikbaar zijn, kan het 
besluitvormingondersteunend model alleen in een 'bottom-up' ontwerpproces worden 
gebruikt. Genereren van standaard veranderingaketens en kengetallen is noodzakelijk voor 
bredere acceptatie. Hoe deze standaardketens te specificeren, dient nader onderzocht te 
worden. Ook het vastleggen van de kengetallen in gestandaardiseerde databestanden vraagt 
verder onderzoek. 

• De betrouwbaarheid van met het besluitvormingondersteunend model gegenereerde 
kengetallen verdient nadere aandacht evenals de algemene uitkomsten. Vergelijking met 
andere modellen en toetsing aan een project waarvan integrale jaarkosten vanult.het beheer 
bekend zijn, lijken hiervoor geschikte methoden. 

- De ontwikkeling van intelligente tekensystemen voor het bepalen van technische ketens op 
grond van bouwelementen en hun verbindingen, zou een belangrijk hulpmiddel zijn bij het 
onderzoek op het gebied van flexibiliteit. 
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BIJLAGE 1: VOORBEELDEN 

LEGENDA BIJ DE AFBEELDINGEN 

Blad 1: Tekeningen dragerplan proefwoning Voorburg en het oude en nieuwe 110 
inbouwplan op het niveau van de sociale keten. 

Blad 2: Gedeelte van componentendatabase met begroting uitgavendata van het oude 111 
inbouwpakket 

Blad 3: Database met invoerdata op het niveau van de technische keten voor de oude 112 
inbouw. 

Blad 4: Database met invoerdata op het niveau van de technische keten voor de 113 
nieuwe inbouw. 

Blad 5: Uitkomsten van de berekeningen op het niveau van de sociale keten voor het 114 
oude en het nieuwe inbouwplan. 

Blad 6: Tekeningen van de levensduurverzamelingen van het oude inbouwplan. 115 
Blad 7: Tekeningen van de levensduurverzamelingen van het nieuwe inbouwplan. 116 
Blad 8: Uitkomsten van de berekeningen op het niveau van de levensduur verzameling 117 

voor het oude inbouwplan. 
Blad 9: Uitkomsten van de berekeningen op het niveau van de levensduurverzameling 118 

voor het nieuwe inbouwplan. 
Blad 10: Vergelijking van de uitkomsten van de berekeningen voor het oude en het 119 

nieuwe inbouwplan op het niveau van de levensduurverzameling. 
Blad 11: Tekeningen van de natte cel van het oude en nieuwe inbouwplan op het niveau 1 20 

van de gebruiksketen. 
Blad 12: Uitkomsten van de berekeningen op het niveau van de gebruikskaten voor de 121 

natte cellen in het oude en het nieuwe inbouwplan. 
Blad 13: Drie dragersituaties en een uitgewerkte flexibiliteitsvraag voor een binnenwand 122 

op het niveau van de technische keten. 
Blad 14: Database met invoerdata op het niveau van de technische keten voor de drie 1 23 

dragersituaties ieder met drie typen binnenwanden bij een gegeven 
flexibiliteitsvraag. 

Blad 15: Uitkomsten van de berekeningen op het niveau van de technische keten voor 124 
de drie dragersituaties, ieder met drie typen binnenwanden, bij een gegeven 
flexibiliteitsvraag. 

Blad 16: Uitkomsten van de berekeningen op het niveau van de technische keten voor 125 
de procentuele opbouw in kostensoorten van de periodekosten. voor drie 
dragersituaties, bij een gegeven flexibiliteitsvraag. 

Blad 17: Uitkomsten van de berekeningen op het niveau van de technische keten voor 126 
de procentuele opbouw in kostensoorten van de periodekosten, voor drie 
typen inbouwwanden, in een gegeven dragersituatie, bij een gegeven 
flexibiliteitsvraag. 
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Project Voorburg; begrotingen technische ketens binnenwand 
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Project Voorburg: analyse opbouw periodekosten binnenwand 
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Project Voorburg: analyse opbouw periodekosten binnenwand 
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LIJST VAN GEBRUIKIE SYMBOLEN 

De symbolen zijn naar onderwerp, thematisch geordend. 

Algemene 
SK 
GK 
TK 
LO 
PK 
PKgem 
NCW 
u 
B 
w 
t 
n 
s 
x 
k 

symbolen: 
:Sociale keten 
:Gebruiksketen 
:Technische keten 
: levensduurverzameling 
:Werkelijke periodekosten 
:Totale (gemiddelde) periodekosten 
:Netto contante waarde 
:Een bepaalde uitgave 
:Bedrag anno nu 
:Een bedrag 
:Een moment 
:Een aantal jaren of een geheel natuurlijk getal 
:Een periode in een geheel aantal jaren 
:Geheel natuurlijk getal 
:Kode of index 

Scenarloparameters: 
i :Rentevoet 
p :Prijsstijging of algemene bouwprijsstijging 
pa :Prijsstijging voor arbeidskosten 
Pm :Prijsstijging voor materiaalkosten en materieel kosten 
e :Exploitatietermijn 

Algemene 
tx 
t, 
tr 
te 
kb 
kr 
kl 

GK 
TK 

gegevens veranderingsketens: 
:Tijdstip van initiêle investering 
:Levensduur 
: Reeksduur gevormd door I:tt van alle vervangingen 
: Reekseinde gevormd door I:tr van alle reeksduren 
:Kode beslisperiode, gegeven door ltx/51 
:Kode reeks, met waarde 0 als tx = 0, en waarde 1 als tx <> 0 
:Kode start reeks, met waarde 1 bij ledere start van een reeks en 
waarde 0 bij iedere equivalente vervanging 

:Naam gebruiksketen, tekststring 
:Naam technische keten, tekststring 

Investeringsultgaven en aanpassingsultgaven veranderlngsketens: 
Um :Uitgaven voor materiaal en materieel bij aanbrengen 
U a :Uitgaven voor arbeid bij aanbrengen 
Ud :Uitgaven voor demontagekosten bij verwijderen 
Rw :Restwaarde na verwijderen 

Onderhoudsultgaven veranderingsketens: 
0 h :Periodieke uitgaven voor onderhoud, voornamelijk arbeidskosten 
St :Periodeduur behorend bij Oh. 
0 a :Periodieke uitgaven voor onderhoud, voornamelijk arbeidskosten 
Om :Periodieke uitgaven voor onderhoud, voornamelijk materiaalkosten 
s2 :Periodeduur behorend bij Oatm. 

B!JLAGE2 
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LEESWIJZER 
De samenvatting geeft een overzicht van de voornaamste begrippen die ontwikkeld 2ljn als bouw
stenen voor de theorie van het, .conform de doelstelling van dit onderzoek, te 1 ontwikkelen 
besluitvormingondersteunend model. Tussen de begrippen worden korte verbin~nde teksten 
gegeven. Zowel in deze samenvatting als In de voorgaande tekst zijn alle kernbegrippen vet 
gedrukt. Waar in de samenvatting biJ de deflniêring van de begrippen gebruik wordt gemaakt van 
reeds eerder gedefinieerde begrippen, worden deze cursief weergegeven. Begrippen voorzien 
van een nummer worden later nog in gewijzigde vorm nader gedefinieerd. 

HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE 
Door een vermindering van de kwantitatieve vraag, een toename van de differentiatie in de 
kwalitatieve vraag naar woongebouwen en een afname van beschikbare financiêle middelen, 
wordt kwaliteitsbeheersing steeds belangrijker. Een investering moet beter worden benut, de 
kwaliteit van een gebouw moet over een lange periode worden beheerst en het gebouw moet 
aangepast kunnen worden aan veranderende behoeften. De relatie tussen nieuwbouw
beslissingen en aanpassingsbeslisslngen moet zichtbaar worden gemaakt door de verschillende 
levensduren aan te geven. Dit maakt het mogelijk het effect van ontwerpbeslissingen op de lange 
termijn te analyseren. Flexibel bouwen heeft alleen zin, indien aan het bouwwerk nadrukkelijk een 
tijdsdimensie wordt onderkend. 
Hoofdstuk 1 geeft een introductie van het probleemgebied. Van de oorspronkelijke doelstelling 
wordt een strategische formulering afgeleid, die aangeeft welke sub-doelen onderscheiden 
worden en vervolgens welke problemen overwonnen moeten worden om deze doelen te 
bereiken. Het onderzoeksterrein wordt afgebakend en. er wordt commentaar gegeven op 
soortgelijke benaderingen. Er wordt een korte uiteenzetting gegeven van ondersteunende 
theorleên en vervolgens wordt de aanpak van het onderzoek geschetst. In deze samenvatting ligt 
de nadruk op doelstaHing en probleemsteHing. 
De doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkeling van een besluitvormingondersteunend 
model voor gecoördineerde financieel-economische en fysiek-ruimtelijke beslui~orming, als 
hulpmiddel bij het nemen van beslissingen ten aanzien van programmering, ontwerp, uitvoering 
en beheer van flexibele bouwwerken'. In het bijzonder gaat het om het vullen van dragers met 
Inbouwelementen met uiteenlopende levensdureo, op grond van woondiensten en kosten. Om 
deze doelstelling te realiseren moeten flexibele bouwwerken ten behoeve van besluitvorming 
kwantitatief gedefinieerd worden. Hiertoe worden een aantal begrippen ontwikk~ld als bouw
stenen voor de theorie van het besluitvormingondersteunend model. Deze begrippen worden in 
de probleemstelling in globale zin aangeduid, in de volgorde waarin ze in het onderzoek zullen 
verschijnen. Zij worden cursief gedrukt. 
De probleemstaHing (retrospectief) voor dit onderzoek valt uit één in een zestal delen: 
- operationeel maken (definiêring) van het begrip flexibiliteit, in termen van flexibiHteitsscenario, 

flexibiliteltsvraag, flexibiliteltsaanbod, flexibiliteitstypen en flexibHiteitsbewerkingen; 
- modelmatige beschrijving van bouwwerken in termen van een flexibiliteitssysteem, als kader 

voor de werkelijke beschrijving van (specifieke) bouwwerken in termen van causale fysieke 
veranderingaketens (technische ketens, gebruiksketens en sociale ketens); 

- koppeling van veranderingsketens aan doelgericht te kiezen momenten van verandering; 
- koppeling van veranderingsketens aan uitgaven en (periode-) kosten; 
- ontwikkeling van een rekenmethode waarmee, gegeven de vraag naar flexibiliteit (flexibilitelts-

vraag), de wijze waarop het bouwwerk is samengesteld (flexibiliteitsaanbod) en de op het 
bouwwerk betrekking hebbende uitgaven, de kosten kunnen worden berekend; 

- ontwikkeling van een procesmodel dat samen met de rekenmethode en de modelmatige 
beschrijving van bouwwerken een besluitvormingondersteunend model vormt en waarvan de 
elementen activiteiten zijn, waarmee afhankelijk van de vraagstelling specifieke strategieên 
kunoen worden ontworpen. 

Het onderzoek is zo ingericht dat doelstelling, probleemstelling, afbakening en aan~ behandeld 
worden in hoofdstuk 1. Het eerste punt van de probleemstelling wordt uitgewerkt irl hoofdstuk 2; 
het tweede en derde punt in hoofdstuk 3; en het vierde en vijfde punt in hoofdstukl4. Het zesde 
punt in hoofdstuk 5. 1 
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Het onderzoek wordt afgerond met de behandeling van twee voorbeelden in hoofdstuk 5, en 
conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek in hoofdstuk 6. 
Voor de uitvoering van het onderzoek wordt aangesloten op een aantal theorieên: 
- In hoofdstuk 2 bij de definiêring (flexibiliteitsbegrip): theorieên ontwikkeld door de Stichting 

Architecten Research (SAR) en de 'Open Bouwen-filosofie'. 
- In hoofdstuk 3 bij de modellering in fysieke en procedurele zin (flexibiliteitssysteem): 

Algemene Systeemtheorie, Domeinentheorie (Bax ,1986 (1,2), 1979; Trum, 1979). 
- In hoofdstuk 4 bij de modellering in financieel-economische zin (rekenmodeQ: Theorie van het 

afschrijven naar gedifferentieerde levensduren (Tempelmans Plat ,1984). 
- In hoofdstuk 5 bij de modellering van het ontwerpproces: theorieên ontwikkeld door de 

Stichting Architecten Research , (Boekholt et. al., 1974). 

HOOFDSTUK 2: FLEXIBILITEIT 
In dit hoofdstuk wordt een aantal begrippen behandeld, die betrekking hebben op de 
tijdsdimensie van bouwwerken. Het is juist deze dimensie, die recht doet aan de dynamiek van 
bouwwerken, waardoor deze studie zich onderscheidt van veel ander onderzoek op het terrein 
van de zogenaamde life-cycle-costing. De dimensie tijd heeft niet alleen betrekking op de 
duurzaamheid van bouwwerken, maar ook op de veranderingen die zich voordoen tijdens de 
levensduur van bouwwerken; bouwwerken hebben zowel duur als tempo. Het bouwwerk wordt 
niveau-onafhankelijk beschreven, zodat op elk niveau de situatie althans formeel identiek is. Dit 
om de algemene bruikbaarheid van het te ontwikkelen instrument te vergroten. Het wordt in de 
dimensies vorm, functie en proces gedefinieerd en, inherent aan de doelstelling van het 
onderzoek, in termen van tijd en kosten. 

Bouwwerk (1): het gebouw, delen van het gebouw (bouwdelen) of groepen van delen, waarbij 
die delen op enigerlei wijze formele, functionele dan wel temporele samenhang vertonen. Het 
bouwwerk manifesteert zich in de werkelijkheid (empirie) of in de vorm van een voorstelling (model, 
afbeelding), of in de vorm van een ontwerp (instructie), en is meetbaar in tijd en kosten. 

Het begrip flexibiliteit wordt ingeperkt tot de aanpasbaarheld van bouwwerken aan gebeurtenissen 
waarvan de kans op voorkomen statistisch (beperkt) modelleerbaar wordt geacht (de incidentele of 
fluctuerende gebeurtenissen). De randvoorwaarden die in de definitie genoemd worden geven 
de beperkingen aan die nodig zijn om het begrip te operationaliseren voor meting en berekening. 

Flexibiliteit: de eigenschap van een bouwwerk om op grond van zijn fysieke samenstelling 
(ruimtelijk -materieel) aanpasbaar of veranderbaar te zijn ten. behoeve van en bij veranderingen in 
materieel-technische, ruimtelijk-gebruiksfunctionele en sociaal juridische zin en binnen 
randvoorwaarden van technische, juridische (bevoegdheden van partijen). temporele en 
financiêle aard. 

Er kunnen verschillende soorten van flexibiliteit onderscheiden worden, waarmee de aard van de 
vraag naar toekomstige verandering getypeerd kan worden. Door toekenning van de waarden 
'verandert' en 'verandert niet' aan de parameters: functie, bouwvolume , ruimtelijke structuur en 
materiële structuur worden vijf flexibiliteitstypen onderscheiden. De verschillende flexibiliteits
typen zijn het resultaat van bewerkingen, die kwantificeerbaar zijn in termen van materiaal, arbeid 
en hulpmiddelen. Deze bewerkingen vormen de basis van de te ontwikkelen werkwijze. Deze 
typeringen beogen compleet te zijn. 

Flexibiliteitstypen: de aard van de flexibiliteit, die bepaald wordt door de aard van de 
verandering in gebruiks-functionele en ruimtelijk-materiêle zin, en die tot uitdrukking komt in de 
typen: herbestemming, uitbreiding, hergebruik, vervanging, herstelling. 

Flexibiliteitsbewerkingen: bewerkingen, die de verschillende flexibiliteitstypen tot gevolg 
hebben, en die ten behoeve van het vaststellen van de daaruit voortvloeiende uitgaven 
geclassificeerd kunnen worden in de soorten: ongewijzigd handhaven, verplaatsen, 
opwaarderen, equivalent vervangen, niet-equivalent vervangen, of combinaties daarvan. 
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Binnen het kader van het onderzoek zijn de flexibiliteitsbewerkingen de meest gedetailleerde 
uitspraken over verandering; de meest globale uitspraken worden gedaan in het flexibiliteits
scenario. Daarbij gaat het om voorstelbare gebeurtenissen in het gebruiksproces, die de vraag 
naar veranderingen in het bouwwerk lnitiêren. In het onderzoek gaat het slechts om die ver
anderingen, die mogelijkerwijs te verwachten en daardoor modelleerbaar zijn. Het begrip periode 
is een belangrijk hulpmiddel bij het deflnlêren van scenario's. 

Periode: een tijdsspanne, begrensd door twee momenten op een tijdschaal van een scenario 
en van een bouwwerk, waarin verwacht wordt dat gebeurtenissen in het gebruiksJi)l'oces zullen 
plaats vinden, die een vraag naar verandering In het bouwwerk initiêren, naar aanleiçling waarvan 
beslissingen moeten worden genomen over de daadwerkelijke verandering van het bouwwerk. 

Flexiblliteitsscenario: een deel van het programma van eisen voor een bouwwerk, dat 
betrekking heeft op de gewenste flexibiliteit daarvan en waarin voorspellingenworden gedaan 
over toekomstige gebeurtenissen, incidenteel of flucturend van karakter, waarbij de totale levens
duur van het bouwwerk wordt geleed in perioden op een eigen tijdschaal, gerelateerd aan de tot 
verandering initiêrende gebeurtenissen. 

Het flexibiliteitsscenario maakt deel uit van een planningsbenadering, gericht op een evenwichtig 
samengaan van een sociaal, een economisch en een fysiek plan. Het fysieke gehalte is bij de 
aanvang van de ontwikkeling vanuit het flexibiliteitsscenario in eerste instantie gering, maar krijgt 
gaandeweg steeds meer inhoud. Gedurende het ontwerpen wordt het flexiblllteitsscenarlo 
uitgeWerkt in de flexibiliteitsvraag. Flexibiliteitsscenario en flexibiliteitsvraag hebben belde een 
plaats op een schaal waarop beschrijvingen staan van een globaal programma van eisen tot 
concrete prestatiebeschrijvingen. Tegenover de flexibiliteitsvraag bevindt zich het flexibillteits
aanbod van het bouwwerk. Dit aanbod is niet autonoom te bepalen; pas wanneer de vraag gesteld 
is, kan bepaald worden of, en in welke mate deze beantwoord kan worden. Dit antiWoord wordt 
bepaald door de intrinsieke eigenschappen van het bouwwerk: de elementen waaruit het Is 
samengesteld, hun levensduur en de wijze waarop deze met elkaar zijn verbonden. 

Flexiblllteltsvraag: gearticuleerde behoefte aan flexibiliteit, in de vorm vari de fysieke 
implicaties van een flexibillteitsscenerio voor een specifiek bouwwerk, in de vorm van een opeen
volging van ontwerpvarianten volgens een tijdreeks geleed in perioden, en rechtstreeks 
vertaalbaar naar flexibillteitsbewerkingen. 

Flexlblllteitsaanbod (1): eigenschappen van een bouwwerk, In fysieke (materiêle) en 
juridische zin voor zover daarmee een antwoord wordt gegeven op een flexibillteitsvrasg. 

Bouwwerken en bouwelementen vervallen in de loop van de tijd onder invloed van gebruiks- en 
omgevingsfactoren, waardoor zij niet meer voldoen aan de oorspronkelijke prestatie-eisen. De 
technische levensduur is langs empirische weg objectief te bepalen en is scenario-onafhankelijk. 
De economische levensduur wordt bepaald door vast te stellen of het element nog diensten kan 
leveren in economische zin. Het kan zijn dat uit gebruiksoverwegingen een element vervangen 
wordt, voordat de technische levensduur beëindigd is. Economische levensduur en gebruiksduur 
worden als synoniemen beschouwd. Waar gesproken wordt over levensduur (dus zonder 
adjectief), wordt altijd dit type levensduur bedoeld. Deze levensduur is scenario-afhankelijk. 
Technische levensduur en economische levensduur bepalen de momenten waarop beslissingen 
worden genomen over mogelijke aanpassingen van het bouwwerk. 

Technische levensduur: tijdsspanne gedurende welke een bouwwerk, uitgaande van zijn 
intrinsieke, initiêle fysieke eigenschappen en materiêle eigenschappen, rekening houdend met 
bepalllde onderhoudsinspannlngen, geacht wordt te voldoen aan bepaalde prestatie-eisen. 

(Economische) levensduur: tijdsspanne, hoogstens gelijk aan de technische !levensduur, 
gemeten in perioden volgens het flexiblliteitsscenario, gedurende welke een bolJIIIIINerk geacht 
wordt diensten te kunnen leveren in economische zin. 
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Beslissingsmoment: ieder moment, markerend het begin of het eind van een periode, waarop 
als gevolg van het bereiken van het einde van een technische levensduur of economische 
levensduur, een element van een bouwwerk dient te worden vervangen, en het bouwwerk kan 
worden aangepast aan een veranderende vraag naar huisvestingsdiensten. 

HOOFDSTUK 3: GEBOUWMODEL 
In dit hoofdstuk worden bouwwerken beschouwd en beschreven in termen van systemen en 
modellen, waarbij in aansluiting op het vorige hoofdstuk de nadruk gelegd wordt op hun vermogen 
te kunnen veranderen; hun flexibiliteit. Bij de meest eenvoudige definitie van systemen ligt de 
nadruk op de hiërarchische geleding in sub-systemen, die ook als elementen worden aangeduid. 
In de algemene systeemtheorie wordt een object, en dus ook een bouwwerk, beschouwd als de 
verweving van een drietal partiële systemen, namelijk een hiërarchisch systeem, een aspect
systeem en een fase-systeem. In elk partieel systeem heeft een beschrijving plaats, met een 
eigen oogmerk, van de gehele omvang van het bouwwerk. 

Gebouwsysteem (1): beschouwingswijze van een bouwwerk als een systeem dat onderscheid
baar is van zijn omgeving (systeemgrens), en bestaat uit elementen, elk met hun eigen functio
naliteit, gekenmerkt door hun onderlinge relaties en door relaties met hun omgeving, waarbij elk 
element gelijktijdig deel uitmaakt van drie partiële systemen: een hiërarchisch systeem, een aspect
systeem en een fase-systeem. 

Het gebouwsysteem wordt overeenkomstig de doelstelling van het onderzoek uitgewerkt tot een 
aangepast, op flexibiliteit gericht gebouwsysteem (2). Deze ontwikkeling vindt plaats in drie 
stappen, waarbij telkens bijzondere verbanden gelegd worden tussen de drie partiële systemen. 

Stap 1. Een bijzonder verband tussen het aspect-systeem en het hiërarchische systeem 
Bij het aspect-systeem wordt het bouwwerk geleed overeenkomstig een aantal doelgerichte 
beschouwingswijzen. Aspect-systemen worden in dit onderzoek over flexibiliteit bepaald door 
categorieën van veranderingen, die in het bouwwerk kunnen optreden. Deze veranderingen 
worden herleid op hun oorzaak van verandering. Deze oorzaken zijn, gezien de (axiomatische) 
definitie van flexibiliteit, materieel-technisch, ruimtelijk-gebruiksfunctioneel en sociaal-juridisch van 
aard. Als gevolg daarvan kunnen drie soorten aspect-systemen onderscheiden worden, namelijk: 
technische (aspect-)systemen, gebruiks(aspect-)systemen, sociale (aspect-)systemen. De 
begrenzingen van de elementen waaruit de drie aspect-systemen zijn opgebouwd, zullen in 
principe niet samenvallen. Dit blijkt uit de orde van grootte van de elementen per aspect-systeem 
en als gevolg daarvan uit het aantal elementen, dat per systeem nodig is voor de beschrijving van 
het gehele bouwwerk. In principe kunnen ten aanzien van de clustering van elementen bij 
verschillende aspect-systemen drie gevallen onderscheiden worden, namelijk: 
- Verwevenheid: het aantal elementen van een aspect-systeem is niet gelijk aan het aantal in 

een ander aspect-systeem, en de elementen van aspect-systemen kunnen niet worden 
uitgedrukt in clusters van elementen in andere aspect-systemen. 

- Eenheid: het aantal elementen van een aspect-systeem is niet gelijk aan het aantal in een 
ander aspect-systeem, maar de elementen van aspect-systemen kunnen worden uitgedrukt in 
clusters van elementen in andere aspect-systemen. 

- Gelijkheid: het aantal elementen van een aspect-systeem is gelijk aan het aantal in een ander 
aspect-systeem, en de elementen van aspect-systemen kunnen worden uitgedrukt in 
elementen in andere aspect-systemen. 

Verweving van aspect-systemen is de situatie die doorgaans in de bouwpraktijk kan worden 
waargenomen; eenheid en gelijkheid alleen in die situaties waarbij flexibiliteit als impliciete of 
expliciete doelstelling een rol heeft gespeeld bij ontwerp en uitvoering. In het geval er eenheid of 
gelijkheid bestaat tussen alle aspect-systemen, doet zich de situatie voor dat een sociaal systeem 
bestaat uit een geheel aantal elementen van het gebruikssysteem, wat op zijn beurt weer bestaat 
uit een geheel aantal elementen van het technische systeem. In dat geval kan gesteld worden dat 
een sociaal systeem ontstaat door aggregatie van elementen van het gebruikssysteem, en dat het 
gebruikssysteem ontstaat door aggregatie van elementen van het technische systeem. 
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Hoewel het hier gaat om aspect-systemen vertoont deze beschrijving een duidelij<e in niveaus 
gelede opbouw, die juist kenmerkend is voor het hiêrarchische systeem. Van deze eigenschap 
wordt gebruik gemaakt, door vorm te geven aan het hiervoor aangekondigde bijzondere verband 
tussen aspect-systemen en hiêrarchische systemen. 
In het geval van eenheid of gelijkheid tussen ~e 3 aspect-systemen, kunnen de geledingen van 
het aspect-systeem corresponderen met de niveaus vanhet hiêrarchisch systeem; Deze niveaus 
worden dan benoemd als aggregatieniveaus. 

Stal) 2. Een büzonder verband tussen twee ~ hiêrarchische systemen 
Het drie-dimensionale systeemtheoretische model met de drie partiêle systemen, iS binnen het 
raamwerk van de domeinentheorie geinterpreteerd In termen van besluitvorming. Dit houdt In dat 
de drie dimensies, bij behoud van het onderlinge verband, een eigen inhoud hebben gekregen. 
Het bouwwerk wordt ook hier beschouwd als de verweving van drie soorten systemen, 
respectleveliJ< van formele, functionele en procedurele aard. Ook hier geldt, dat op elk niveau een 
beschrijving van de gehele omvang van het bouwwerk gegeven wordt. 
Het formele systeem is hiêrarchisch geordend in schaal-niveaus, het functionele systeem betreft 
de eigenschappen van het bouwwerk in relatie met zijn prestaties in domeinen van gebruik, 
techniek en constructie, en het procedurele systeem betreft de status van het systeem, in de 
opeenvolgende fasen, als gevolg van de positie In het ontwerp- c.q. besluitvormingsproces, 
mede bepaald door de bevoegde (sociaal-politiek bepaalde) partij( en). De niveaus van het formele 
systeem zijn van het type generalisatie-, of specificatleniveau, onder andere gekenmerkt door de 
grootte van de maateenheid (moduul) waarin de elementen van dat niveau gemeten worden. Het 
gaat hier nog steeds over de statische hoedanigheid van systemen. Binnen het bouwwerk 
worden de niveaus onderscheiden op grond van de eigenschap, dat een element op een hoger 
niveau binnen de hiêrarchie, op een lager niveau uitgewerkt kan worden in (meerdere) varianten. 
Dat betreft dan zowel een verdere specificatie van de ruimtelijke als de materiêle delen van dat op 
zich, gezien zijn niveau, complexe element. Dit niveau-begrip is essentieel voor de ordening van 
besluitvormingsprocessen; inmers een beslult op een hoger niveau moet ruimte bieden voor 
besluiten op lagere niveaus, en het mag niet zo zijn dat bij implicatie een besluit op een hoger 
niveau als het ware automatisch leidt tot 'besluiten' op lagere niveaus. 1 

Een bouwwerk kan dus op twee verschillende manieren hiêrarchisch geleed wOrden in sub· 
systemen. Hoewel de twee soorten geledingen principieel verschillend gedefinieerd zijn, is het 
wel mogelijk een correspondentie ('match') tussen beide soorten tot stand te brengen. Aggregatie
niveaus en generalisatieniveaus kunnen op twee assen van een orthogonaal assenstelsel 
afgebeeld worden. Een punt in dit assenstelsel geeft een element weer, dat zqwel van een 
generalisatieniveau als van een aggregatieniveau deel uitmaakt. Voor dit stelSel geldt, dat 
elementen van elk aggregátieniveau in principe op alle generalisatieniveaus kunnen worden 
weergegeven. In de praktijk is het alleen zinvol de (samengestelde) elementen van hogere 
aggregatieniveaus op meerdere generalisatieniveaus weer te geven, terwiJ voor (enkelvoudige) 
elementen van het laagste aggregatieniveau slechts één generalisatieniveau zinvo! Is. Wordt de 
ruimte in het assenstelsel door een diagonaal vanuit de oorsprong In tweeên ged!3eid, dan zijn 
alleen de elementen van één sector van belang, en In die sector weer vooral de elementen die op 
de diagonaal gelegen zijn. Voor deze elementen geldt dat, gegeven het aggregatieniveau, 
telkens het laagste generalisatieniveau wordt gezocht. De aan de elementen van het aggregatie
niveau verbonden eigenschappen, en dus ook de uitgaven en kosten, kunnen ~ deze weg in 
de vorm van kengetallen toegekend worden aan elementen van generalisatieniveau$. 
Langs deze weg is de doelgerichte specificatie van het oorspronkelijke model eert tweede stap 
verder gevoerd, waardoor ruimte Is gecreêerd voor beslultvorming en ontwerpen. 

Stap 3. Een bijzonder verband tussen het fase-systeem en het hiêrarchlsche systeem 
De generalisatieniveaus zijn bedoeld voor de structurering van de besluitvormil!lg, die in het 
algemeen gesproken verloopt van globaal naar gedetailleerd, of van een hoog naar een laag 
generalisatie-niveau. Een besluitvormingsproces wordt beschouwd als een geformaliseerd 
proces, waarbij in de opeenvolgende fasen van het proces besloten wordt over elementen van 
een bouwwerk, geordend naar niveaus en domeinen, en wel door personen of, groepen van 
personen die daartoe bevoegd zijn. I 
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De besproken systeemtheoretische modellen vertonen een intrinsiek verband tussen fase
systemen, geleed in fasen; en hiêrarchische systemen, geleed in niveaus. Bij het ontwerpen van 
een besluitvormingsproces kan gebruik gemaakt worden van de hiêrarchische geleding in 
niveaus, en bij het ontwerp van een bouwwerk kan gebruik gemaakt worden van een fasegewijze 
geleding van het besluitvormingsproces en de bij die fasen behorende bevoegde partijen. 
Omdat het bij flexibiliteit gaat om verandering en om de oorzaken van verandering, en juist de 
partijen tijdens de ontwerp-, uitvoerings-en beheers-fase de veroorzakers zijn van die verandering 
vanwege de besluiten die zij nemen, is het noodzakelijk een gebouwsysteem zodanig te 
definiêren, dat er een verband gelegd wordt tussen de elementen, die de inhoud van 
generalisatie- en aggregatie-niveaus bepalen en de elementen, die de inhoud van de fasen van 
het proces vormen. Hiermee is dan het oorspronkelijke gebouwsysteem getransformeerd naar 
een op flexibiliteit gericht gebouwsysteem. 

Gebouwsysteem (2): een beschouwingswijze van een bouwwerk als systeem dat 
onderscheidbaar is van zijn omgeving (systeemgrens), en bestaat uit elementen, elk met hun 
eigen functionaliteit, gekenmerkt door hun onderlinge relaties en door de relaties met de 
omgeving, waarbij elk element gelijktijdig deel uitmaakt van drie partiêle systemen: een 
hiêrarchisch systeem, een aspect-systeem, en een fase-systeem, waarbij: 
- de geleding van het aspect-systeem in tennen van technisch systeem, gebruikssysteem en 

sociaal systeem correspondeert met de geleding in niveaus van het hiêrarchische systeem, 
waardoor de volgende aggregatieniveaus ontstaan: 

* technisch niveau; 
* gebruiksniveau; 
• sociaal niveau; 

-de geleding in aggregatieniveaus van het hiêrarchische systeem correspondeert met de 
geleding in generalisatie- en schaalniveaus, volgens het schema: 

* technisch niveau ................. 1:1 1 :50; 
* gebruiksniveau ................... 1:50 - 1 :100; 
* sociaal niveau ...................... 1:100 - 1 :200; 

-de geleding in generalisatieniveaus van het hiêrarchische systeem correspondeert met de 
(partijgebonden) geleding in fasen van het fase-systeem. 

Afhankelijk van het feit of het gaat om de beschouwing of de afbeelding van de werkelijkheid, 
wordt de term systeem, dan wel model gebruikt. Een bouwwerk afgebeeld volgens de regels van 
het gebouwsysteem wordt aangeduid als gebouwmodeL De beschouwing van gebouw(sub)
systemen in de context van flexibiliteit, maakt het zinvol een deel van een dergelijk systeem nader 
uit te werken tot een nieuw type systeem. De nadruk ligt dan op het hiêrarchische systeem: het 
niveau-gebonden formele deel van het gebouwsysteem, waarvoor geldt dat alle elementen 
daarvan op hetzelfde beslissingsmoment veranderen. 

Flexibiliteits(gebouw)systeem: niveau-gebonden systeem, als deel van een gebouw(sub)
systeem (2), waarvan alle elementen {subsystemen) gelijktijdig veranderen, als gevolg van een 
gemeenschappelijke oorzaak van verandering, zoals voorzien in een flexibiliteitsscenario. 

Met het doel flexibilitaitssystamen operationeel te maken voor het nemen van ontwerp
beslissingen, wordan deze systemen gedifferentieerd naar aspect-systemen en als zodanig 
gedefinieerd. Afhankelijk van de varschillende categorieên van oorzaken van verandering, 
kunnen verschillende soorten van systemen en dus van modellen onderscheiden worden. Deze 
systemen en modellen passen op zich weer in een over-all-systeem en over-all-model, waarbinnen 
een hiêrarchische verhouding bestaat. Dat wil zeggen, dat het ene systeem of model een nood
zakelijke bouwsteen is voor de samenstelling van een systeem of model op een hoger 
aggregatieniveau. Het technische systeem bevindt zich op het laagste niveau en daarna volgen 
het gebruiksniveau en het sociale niveau. Dit laatste niveau correspondeert met het drager
inbouw (generalisatie)niveau, het hoogste niveau, dat het onderzoeksgebied afbakent. Analoog 
aan de drie soorten aspect-systemen, kunnen drie soonen flaxibiliteitssystemen worden 
gedefinieerd: 
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-Technisch flexlbiliteltssysteem: flexibiliteitssysteem waarvan de elementen, als gevolg 
van hun overeenkomstige technische levensduur en als gevolg van hun materiêle - technische -
relatie, gelijktijdig veranderen. 
-Ge~ruiks flexlblliteitssysteem: flexibiliteitssysteem waarvan de elementen, als gevolg van 
hun (subjectieve) ruimtelijke - gebruiks - relatie en als gevolg van hun overeenkomstige 
gebruiks - economische - levensduur, gelijktijdig aan het eind van een periode vera!'lderen. 

-Sociaal flexibiliteltssysteem: flexibiliteitssysteem waarvan de elementen, die onder 
eenzelfde bevoegdheld vallen, gelijktijdig aan het eind van een periode veranderen. 

Voor het nemen van ontwerpbeslissingen over bouwwerken met betrekking tot flexibiliteit in 
relatie tot kosten is het noodzakelijk, dat op een tijdschaal vastgesteld kan worden welke 
elementen op een bepaald moment (gelijktijdig) veranderen. Het gaat dan om een verzameling 
van elementen van de hiervoor gedefinieerde systemen. Het voornaamste kenmerk van deze 
verzameling is echter niet het inhoudelijke, maar hel instrumentele karakter ervan. Ook hier gaat 
het om een beschouwing van het gehele bouwwerk, waarbij onderscheid wordt gemaakt in een 
verzameling elementen (subsystemen), waarbij deze elementen nu primair gedetermineerd 
worden door hun levensduur. 

Levensduurverzameling: een verzameling van alle elementen uit een flexibiliteitssysteem, 
met dezelfde levensduur, die gelijktijdig veranderen aan het einde van een te kiezen. periode. 

Aangezien de totale kosten van een bouwwerk worden bepaald door omvang en moment van de 
uitgaven die worden gedaan, is in principe de ordening van een bouwwerk als levensduur
verzameling hiervoor bepalend. In het flexlbifiteitssysteem kan de levensduurverzameling worden 
opgevat als één van de - aggregatie - niveaus. Gezien de definitie van de levensduurverzameling 
hebben deze niveaus een temporeel karakter. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit 
bijzondere niveau niet kan worden gekoppeld aan een gangbaar besluitvormings-, c.q. schaal
niveau. Tevens geldt dat er geen gemeenschappelijke causale oorzaak van verandering te 
specificeren Is. De tot nu toe onderscheiden systemen en modellen zijn abstract van aard. 
Wanneer een specifiek bouwwerk in confrontatie met een eveneens specifieke fle~ibiliteitsvraag 
volgens de regels van die systemen gemodelleerd wordt, dan worden deze systemen en 
modellen concreet en kunnen zij onderwerp worden van kwantificering. De drie onderscheiden 
flexlbiliteitSmodellen worden, vanwege de ingebouwde causale hiêrarchie van verandering en hun 
gelijktijdigheld van verandering, aangeduld als veranderingsketens, of kortweg als ketens. 

Flexiblliteitsmodel (veranderlngsketen; keten): een gespecificeerd flexibiliteitssysteem 
van een specifiek boi.I!IWifJrl< op technisch niveau, gebruiksniveau, of sociaal niveau, geTnitieerd 
door de technische levensduur of de flexibiliteitsvraag op deze niveaus. 

De veranderingskaten is In dit onderzoek een sleutel-begrip. De veranderingaketens kunnen op 
analoge wijze als de flexlbillteitssystemen worden benoemd: 
-Technische keten: veranderingskaten In de vorm van een technisch flexibiliteitsmodel. 
- Gebruiksketen: verenderingskaten In de vorm van een gebruiks-flexibiliteitsmodel. 
- Sociale keten: veranderingskaten in de vorm van een sociaal flexibiliteitsmodel;. 

De begrippen bouwwerk en flexlbiliteltsaanbod kunnen nu nader worden gedefiniet:1rd: 

Bouwwerk (2): het geheel van verenderingsketens. 

Aexibiliteltsaanbod (2): de beschrijving van een bouwwerk in veranderlngsketens. 

HOOFDSTUK 4: REKENMODEL 
In dit hoofdstuk wordt de beschrijving van het bouwwerk ,dat In het vorige hoofdstuk eerst abstract 
en daarna meer concreet gemodelleerd werd in fysieke termen en in termen van tijd (duur en 
tempo van verandering), uitgebreid met de financieel-economische dimensie. 
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Deze financieel- economische dimensie berust op uitgaven en kosten, die gemaakt worden voor 
het tot stand brengen en in stand houden van bouwwerken. 

Uitgaven: concrete geldstromen om een gewenste toestand van een bouwwerk tot stand te 
brengen en in stand te houden, in alle fasen van ontwerp, realisatie en beheer, toegerekend aan 
materiaal, arbeid en hulpmiddelen, volgens een schema van: investeringsuitgaven, onderhouds
uitgaven en aanpassingsuitgaven. 

Kosten: denkbeeldige geldstromen (afgeleid uit uitgaven) binnen een flexibiliteitsscenario, 
toegerekend aan veranderingskarens en rekening houdend met veranderingen in economische 
zin tijdens de voorziene levensduur van het betreffende bouwwerk. · 

Voor het verantwoord kunnen doen van uitgaven is het nodig besluiten te nemen, waarbij bekend 
moet zijn wat de kosten zijn over de gehele levensduur van een bouwwerk, dus over alle perioden 
van de tijdschaal van het scenario. Hiervoor moeten de kosten per periode, of over een aantal 
perioden, berekend kunnen worden. 

(Werkelijke) Periodekosten: kosten die worden toegekend aan een levensduurverzameling, 
over één of meer perioden van het f/exibiliteitsscenario van het t/exibiliteitsaanbod van een 
bouwwerk. 

Een belangrijk hulpmiddel bij de financieel-economische vergelijking van ontwerpvarianten die in 
kwalitatief opzicht, dus qua prestatieniveau, identiek zijn, vormen de over de gehele exploitatie
periode getotaliseerde, en vervolgens gemiddelde, periodekosten van een (aantal) 
levensduurverzameling(en). Deze totale (gemiddelde) periodekosten leveren een beslissings
grondslag voor een te maken keuze uit meerdere varianten. 

Totale (gemiddelde) periodekosten: periodekosten die voor alle betrokken levensduur
(sub-)verzamelingen, over alle perioden van het tlexibiliteitsscenario van een reeks worden 
getotaliseerd en gemiddeld, dienend als beslissingsgrondslag bij de beoordeling van 
ontwerpvarianten voor een bouwwerk. 

De totale (gemiddelde) periodekosten vormen wel een goede beslissingsgrondslag, maar geven 
geen weergave van het verloop in huisvestingsdiensten in relatie tot kosten. Aangezien de 
periodekosten dit wel doen, worden deze, om dit bijzondere karakter te onderstrepen, ook wel 
aangeduid met de term 'werkelijke' periodekosten. 
Voor de feitelijke berekening van de kosten is een rekenmethode in de vorm van een 
computerprogramma ontwikkeld. De invoer bestaat uit gegevens van een bouwwerk, 
gemodelleerd als flexibiliteitsaanbod, bestaande uit gespecificeerde ketens; de uitvoer heeft de 
vorm van werkelijke of totale (gemiddelde) periodekosten. De rekenmethode kan op velerlei 
wijzen ingezet worden in ontwerp-strategieên, die toegesneden zijn op de aard van het 
ontwerpprobleem, gegeven een specifieke flexibiliteitsvraag. De ontwikkeling van deze 
strategieên maakt geen deel uit van dit onderzoek. Het computerprogramma en de bijbehorende 
handleiding worden apart uitgegeven. 

Rekenmethode: een algoritme (programma), dat bij een gegeven flexibiliteitsvraag, de daarvan 
afgeleide tlexibiliteitsbewerkingen en de op die bewerkingen gebaseerde uitgaven, voor alle 
veranderingskafens de periodekosten kan berekenen, onder een aantal berekeningsaannamen. 

HOOFDSTUK 5: PROCESMODEL 
In hoofdstuk 5 wordt een procesmodel beschreven. Met dit hoofdstuk wordt de modellenbouw 
afgesloten met de synthese van het flexibiliteitsmodel, het rekenmodellen en het procesmodel in 
een besluitvormingondersteunend instrument. Het procesmodel is een systematische be
schrijving van basisactiviteiten die een ontwerper kan uitvoeren bij implementatie van het 
gebouwmodel en het rekenmodel in het ontwerpproces. Onderwerp van de activiteiten zijn de 
toestanden van het gebouw- en rekenmodel. 
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Het procesmodel is een model voor de implementatie van gebowtmodel en rekenmodel in een 
besluitvormingondersteunend model, waarvan de elementen activiteiten zijn, geieed in een 
stelsel van corresponderende niveau's afgeleid uit het gebouwmodel en het rekenmodel. De 
activiteiten kunnen worden onderscheiden in: het genereren van fysieke plannen, het 
aggregeren van veranderingsketens, het generaliseren van uitgavendata, het specificeren van 
levensduureigenschappen en het analySeren van kostendata 

Gebouwmodel, rekenmodel en procesmodel vormen samen het besluitvormingonder
steunend model dat conform de doelstelling van dit onderzoek moest worden ~ikkeld. Dit 
besluitvormingondersteunend model voor kosten en flexibiliteit bestaat uit drie delen: 
- een gebouwmodel voor de modellering van bouwwerken; 
- een rekenmodel voor de berekening van periodekosten van ontwerpvarianten volgens een 

flexibiliteitsvraag; · 
- een procesmodel voor de implementatie van het gebowlmodel en het rekenmodel; 
ter ondersteuning van de volgende processen: 
- beslultvorming door de keuze mogelijk te maken uit aangeboden ontwerpvarianten In een 

bottom-up-proces, op basis van vergelijking van berekende periodekosten; 
- optimaliSering van ontwerpen op basis van herhaalde vergelijking; 
- berekening van kengetallen in de vorm van periodekosten van te standaardiseren 

veranderingsketens, waarvan de aggregatieniveaus binnen het ttexibiliteitssysteem 
corresponderen met bepaalde generatisatieniveaus; 

- fasegewijze ontwikkeling van bouwwerken in een top-down proces met behulp van 
kengetallen. 

Van de genoemde processen worden in dit onderzoek alleen de eerste twee geïllustreerd met 
voorbeelden. Na het herhaald uitvoeren van de berekeningen kan uiteindelijk een database 
ontstaan met behulp waarvan het mogelijk is ook processen als genoemd in het laatste punt te 
concipiêren. Op het moment dat deze database beschikbaar is, geldt dat de impiem~ van het 
besluitvormingondersteunend model in een stadium gekomen is dat van een instrument 
gesproken kan worden. Het is dan volreelig toepasbaar geworden in de praktijk. 

In hoofdstuk 5 worden twee voorbeelden uitgewerkt die de werking van het besluitvorming
ondersteunend model illustreren. In beide gevallen gaat het om het maken van een keuze uit 
ontwerpvarianten op basis van vergelijking van periodekosten. In het eerste voorbeeld ligt het 
accent op de breedte: een bouwwerk, waarin slechts verandering optreedt op grond van de 
technische levensduur en de flexlbiliteitsbewerklngen die dat oproept. In het tweede voorbeeld 
ligt het accent op de diepte: een deel van een bouwwerk, met veranderingen geïnitieerd door een 
aangenomen flexibiliteitsvraag en daaruit afgeleîcle flexibiliteltsbewerkingen. 
Het besluitvormingondersteunend model bleek in beide gevallen goed toepasbaar te zijn voor het 
maken van keuzes en daarmee voor het nemen van ontwerpbeslissingen. Het hiêrarchische 
concept van het model geeft inzicht in de opbouw van periodekosten en biedt aanleidingen voor 
het genereren van ideeên voor andere, goedkopere ontwerpvarianten. 

HOOFDSTUK 6: EPILOOG 
In het laatste hoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek gegeven. 
Naast de reeds in hoofdstuk 5 gegeven conclusies worden ook uit de ontwikkelde theorie nog 
enige conclusies afgeleid. De belangrijkste daarvan worden hier genoemd. 
- Analyses met betrekking tot de flexibiliteit van bouwwerken hebben alleen zin, indien deze zijn 

gebaseerd op een flexibiliteltsscenario. Het flexibiliteitsscenario dient onderdeel uit te maken 
van het programma van eisen voor een bouwwerk. 

- De flexibiliteit van een bouwwerk wordt bepaald door het aantal veranderingsketenS waaruit het 
is samengesteld, de levensduur daarvan en de aansluitingen daartussen. 

- Het verwerken van prijsstijgingen in een ontwerpbeslissing c.q. investeringsbeslissing, is biJ 
verschiliende levensduren van ontwerpvarianten niet mogeliJ<. Het verdient dei voorkeur te 
rekenen met de reêle rente en in uitzonderingsgevallen met een relatieve (bouw)J)rijsstijging. 

- Beslissingen moeten worden genomen op grond van de totale (gemiddelde) periodekosten. 
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- Met behulp van het besluitvormingondersteunend model is het mogelijk in alle fasen van het 
ontwerpproces te beslissen over flexibiliteit en kosten van bouwwerken, waarbij zowel 
voorwaartse als terugwaartse koppelingen mogelijk zijn. 

- Het verdient aanbeveling het aantal praktijk studies aanmerkelijk uit te breiden en de 
ervaringen die daarmee opgedaan worden terug te koppelen op het systeem. Tevens zouden 
specifieke onderzoeksstrategieën ontwikkeld kunnen worden voor de aanpak van bepaalde 
categorieën van vraagstukken. 

- De theorie van de koppeling van aggregatieniveaus aan generalisatieniveaus binnen 
flexibiliteitssystemen moet verder worden ontwikkeld, als voorwaarde voor het kunnen 
genereren van kengetallen bij de verschillende 'runs' van het programma. Dit is tevens een 
voorwaarde voor het uitvoeren van ontwerpprocessen die een top-down karakter bezitten. 

- De ontwikkeling van intelligente tekensystemen voor het bepalen van technische ketens op 
grond van bouwelementen en hun verbindingen, zou een belangrijk hulpmiddel zijn bij 
onderzoek op het gebied van flexibiliteit. 

- De ontwikkeling van standaard beschrijvingen van scenario's en daarvan afgeleide 
flexibiliteitsvragen, zou het acceptatieproces van flexibiliteit als onmisbaar onderdeel van een 
programma van eisen aanmerkelijk kunnen versnellen. 
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APPROACH 
The summary contains an overview of the most important terminology. In line wlth our research 
Objectlve of developing a decision supPort system, we use the terminology list as. a set of building 
blocks to support the theory. The termlnology is briefly defined as an integral part of the text. In the 
summary (as in the foregoing text}, the basic terminology is given in bold. Terms used in the 
definition that have been defined before are given In italics. Some of the terrns are defined later on 
in more detail. In that case each version of the definition is assigned a number. 

CHAP'rER 1: INTRODUCTION 
Quality control is becoming increasing more important in the face of decreasing quantitative 
demands and increasing qualitatlve demands for differentiatlon in buildlngs, just at a time when the 
avallable financlal means are shrinking. lnvestrnents have to be utilized better, the quality of a 
bullding has to be monitored over a long period of time, and the building must be able to adapt to 
changing needs. Todeelde I::Setween new construction and reconstruction, a designer has to be 
able to look at the different lifetimes in the buildlngs. The designer will then be able tó analyze the 
effect of long-term design decisions. A flexible bullding system is only usetul if it is recognized that 
the buildings have a time dimension. Chapter 1 starts with an introduetion to the problem area. 
From our origlnal Objective, we derive a strategie definition which indicates the sub-objectives and 
the prOblems that have to be soived to achieve these Objectives. We then define the field of study 
and camment on specific approaches. We briefly summarize the underlying theorie~ and outline 
our research approach, emphasizing the deflnition of the prOblems and Objectives. The Objective 
of thls research is to develop a decision support system which can help the designer weigh the 
financialleconomic and physical/spatial factors in a decision-making process, and which can be 
used as a design tooi to facilitate decisions regarding the programming, design, construction and 
management of flexible buildings. In particular, we are concerned with support stM:tures having 
inflll elements with differing lifetlmes, based on dwelllng performance and costs. To realize this 
objective, we have to quantitatively define flexible buildings tor decision-making purposes. To this 
end, we define several terms which can be used as building blocks to support the theory 
underlying the deelsion sUpport system. In the problem definition, these terms (which are printed 
in italics) are detined very generally,· in the order in which they come up for discussion in the 
research. The problem definition (retrospective) tor this research can be broken down into six 
parts: 
- defining the concept of flexibility, in terms of a flexlbility scenario, f/exibility demand, f/exibility 

supply, flexibility types, and flexibllity operations 
- abstractly reprasenting the buildings in terrns of a flexibility system which can be used to 

describe the actual representation of (specifiC) buildings in terrns of causal physical strings of 
changes (technically oriented strings, use-oriented strings and socially oriented strings) 

• linklng the strings of changes to chosen objectlve-oriented moments of change 
- linking the strings of changes to the expenditures and (period) costs 
• davaloping a calculation methad to calculate the costs, given the demand tor pexlbility (the 

tlexibility damand), the manner in which the building is constructed (the f/exiblllty supply) and the 
expenditures related to the building 

• developing a procesmodel which together with the flexlbility system and the calculation 
method torms a decision support system, and of which the elements are actlvities by which 
means specifiC strategies can be designed according to a certain research demandj 

The research is set up in such a way that Chapter 1 defines the objective, the prOblem and the field 
of study and explains why this particular approach was chosen. The first point In the problem 
definition is discussed in more detail in Chapter 2, the second and third points in Chapter 3, and 
the fourth and flfth points In Chapter 4 and the sixth point in Chapter 5. Chapter 5 •so examines 
two examples and Chapter 6 contains some conclusions and recommendatioris for further 
research. 
To carry out the research, it is necessary to make use of the following theories: 
• Chapter 2: to define flexibllity, we use theories developed by the Foundation of Architectural 

Research (SAR) and the "open-building" philosophy. 
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• Chapter 3: to model the physical and procedural dimensions in the flexibility system, we use 
general system theory and domaio theory (Bax, 1986, 1,2), 1979; Trum, 1979) . 

• Chapter 4: to model the financial/economic characteristics (calculation model), we use the theory 
of depreciation based on differentiated lifetimes (Tempelmans Plat, 1984). 

- Chapter 5: to model the design process, we use theories developed by the Foundation of 
Architectural Research (Boekholt et.al., 1974). 

CHAPTER 2: FLEXIBILITY 
Chapter 2 discussas saveral terms that have to do with the time dimeosion of buildings. lt is 
precisely the time dimeosion (which does justice to the building dynamics) that distinguishes this 
study trom many others in the fteld of life-cycle costing. The time dirnension involves not only the 
durability of a building, but also the changes that take place during its lifetime; buildings have both 
a duration and a tempo of change. The building is described independently of the levels of 
perception, so that the situation is, at least in tormal terms, identical at every level. This improves 
the general applicability of our system. The system is defined in terms of form, tunetion and 
process and (inherent in the research objective) in terms of time and cost. 

Building (1 ): The building, parts of the building (building elements) or groups of parts of the 
building - where there is a forma!, functional or temporal relationship between these parts -
manifesting ltself in reality (empirically), in an abstract representation (a modeloran image) or in a 
design (an instruction), which can be expressed in terms of time and costs. 

The concept of flexibility is limited to the ability of buildings to adapt themselves to events (eîther 
incidental or intermiltent events) whose statistica! probability can be (more or less) modelled. The 
(boundary) constraints given in the definition refer to the limitations needed to make the term 
operational so that measurements and calculations can be carried out. 

Flexibility: The characteristic of a building which makes it able, on the basis of its physical 
composition (its spatial/material characteristics), to adapt or modify itself to changes (in termsof its 
material/technical, its spatlal and use-oriented/functional and its sociaVjuridical characteristics) 
within technica!, legal, temporal and financlal constraints. 

Flexibility can be classified into five flexibility types, according to the demand tor change, by 
assigning the values "changes" or "does not change• to the following parameters: function, 
building volume, spatial structure and material structure. These five types are the result of 
operations which can be quantified in terms of material, laborand research tools. These operations 
form the foundation of our method. We note that this classiffcation is meant to be complete. 

Flexibility types: The kind of flexibility which is determined according to the kind of change (its 
use-orientedlfunctional and spatlal/material characteristics), which is expressed in the following 
types: re-allocation, extension, re-use, reptacement and repair. 

Flexlbility operations: Operations teading to the various flexibility types, which tor the 
purposes of determining the rasuiting expenditures can be classified into: retaining the structure 
as is, repositioning, upgrading, equivalent replacement, non-equivalent replacement or various 
combinatloos of the above. 

In our research, the most general statements about change have to do with the flexibility scenario 
and the most detailed with the flexibility operations. Both of these involve potentlal events which 
occur while the building is in use and which initiate the demand tor change. Our research covers 
only those changes that can be predicted and therefore modelled. To define a scenario, we first 
have to understand what a "period" is. 

Period: An interval of time between two moments on a scenario and a building's time scala, in 
which it is expected that the events occurring while a building is in use will initiale a demand tor 
change and therefore a demand tor decisions about the actual change in the building. 
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Flexlbllity scenario" Part of the program of requirements tor a building which raters to the 
desired flexibility and which prediets future incidental or intermittent events, in which the total 
lifetime of a building is classified into periods on a time scala, which are related to the events 
initiateel by change. 

The flexibility scenario is part of the planning approach, aimed at combining the social, economie 
and physical plans. At the beginning of the tlexibility scenario, the physical component is initially 
small, but gradually gains in content. During the design phase, the tlexibility scenario is davalopeel 
into the tlexibility demand. Both the tlexibility scenario and the tlexibility demand are placed on a 
scala, moving trom a general program of requirements to concrete performance specifications. 
The flexibility supply of a building is the opposite of its tlexibility demand. The supply cannot be 
determined without tirst determining the demand. Atter the demand is known, it can be deter
mined whether, or to what extent, there is a response to the demand. This response is determined 
by the intrinsic characteristics of the building: the elements of which it is composed, their lifetimes 
and the relationship between the two. 

Flexibility demand: The articulated need tor flexibility, expressed as the physical implications 
which a flexibility scenario has on a specific building and as a series of design alternatives classified 
according to a time series broken down into periods, which can be translated directly into flexibility 
operations. 

Flexibillty supply (1): The characteristics of a building in physical (material) and legal terms in as 
much as they answer the flexibility demand. 

Buildings and building elements decay in the course of time under the influence of use-oriented 
and contextual factors, so that they no longer meet the origin'al performance specifications. The 
technicallifetime of materials and products can be determined objectively by empirica! means. The 
technica! lifetime does not depend on the scenario. The economie lifetime is determined by 
deckling whether the element is still. able to perform its tunetion in an economie sense. lt is 
possible tor an element to be replacèd betore its technica! lifetime is over because of raasons 
having to do withits use. In this work, we consiclar economie lifetime and use-oriented lifetime to 
be synonymous. Whenever we refer to "lifetime" (without using an adjective), we mean economie 
lifetime. The economie lifetime does depend on the scenario. The technica! and economie 
lifetimes determine when it is time to deciele whether or not to make adaptations to a building. 

Technicallifetlme: The time interval in which a building is expected tomeet stated performance 
specifications, based on its intrinsic, initially physical and material characteristics, in which speeltic 
maintenance factors are taken into account. 

(Economie) llfetime: The time interval in which a building is expected to tunetion in an 
economie sense (maximally equal to the technica/ Jitetime), measured in periods according to the 
flexibility scenario. 

Moment of decision: Any moment, marking the beginning and end of a period, in which an 
element in a building has to be replaced because it has reached the end of its technica/ or 
economie Jifetime and the building has to be adapted to a changing dwelling performance demand. 

CHAPTER 3: BUILDING-ORIENTED MODEL 
In chapter 3, we describe buildings in terms of systems and models. As in the previous chapter, we 
emphasize their flexibility. In even the simplest definition of systems, we emphasize the 
hierarchical classification of sub-systems, which are also denoted as elements. In general system 
theory, an object (and theretore also a building) is seen in terms of the interplay between three 
partial systems: a hierarchical system, an aspect-oriented system and a phase-oriented system. In 
other words, an element in a building can belong to all three systems at the same time. Each of the 
three systems describes, trom its uniqua viewpoint, the building in its entirety. 
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Building-oriented system (1): The way of viewinga building as a system apart from its context 
(system boundary), consisting of lndividual elements, each having its own functionality, which are 
characterized by their internat and external relationships, in which each element is simultaneously 
part of three partlal systems: a hierarchical system, an aspect-oriented system and a phase
oriented system. 

In line with our research objective, we develop the building-oriented system into a flexible building
oriented system (2) in three steps. Each step illustrates a special relationship between the three 
partial systems. 

Step 1: A special relatjonship between the aspect-oriented system and the hierarchical system 
In the aspect-oriented system, the building is classified according to a number of objective
oriented ways of looking at the building. In this research into flexibility, aspect-oriented systems are 
determined by the categories of changes that may occur in the building. These potentlal changes 
are reduced to the sourees of these change. Because of the (axiomatic) definition of flexibility, 
these sourees are defined in termsoftheir materialitechnical, spatiallfunctional and sociaVIegal 
characteristics. Consequently, we can distinguish three types of aspect-oriented systems: 
technically oriented (aspect-oriented) systems, use-oriented (aspect-oriented) systems and 
socially oriented (aspect-oriented) systems. Theoretically, the boundaries of the elements on 
which the three aspect-oriented systems are based will not coincide. This can be seen in the order 
of magnitude of the elements per aspect-oriented system and consequently in the number of 
elements needed per system to describe the entire building. Because of the clustering of 
elements in the various aspect-oriented systems, we can theoretically divide these into the 
following three cases: 
- lnterdependence: The number of elements in an aspect-oriented system is not equal to 

the number in another aspect-oriented system, and elements in aspect-oriented systems 
cannot be expressed as clusters of elements in other aspect-oriented systems. 

- Unlty: The number of elements in an aspect-oriented system is not equal to the number in 
another aspect-oriented system, but elements in aspect-oriented systems can be expressed 
as clusters of elements in other aspect-oriented systems. 

- Similarity: The number of elements in an aspect-oriented system is equal to the number in 
another aspect-oriented system, and elementsin aspect-oriented systems can be expressed 
as elements in other aspect-oriented systems. 

In actual building practica, the typical situation is that of interdependence; unity and similarity only 
occur when flexibility has been the implicit or explicit objective in the design and building phase. 
When there is unity or similarity between all aspect-oriented systems, a situation arises in which a 
socially oriented system consists of a whole number of elements in the use-oriented system, which 
in turn consists of a whole number of elements in the technically oriented system. In that case, we 
can state that a socially oriented system arises out of an aggregation of elements in the use
oriented system and that the use-oriented system arises out of the aggregation of elements in the 
technically oriented system. 
Although we are dealing with aspect-oriented systems here, this description clearly resembles a 
level-based arrangement that is characteristic of hierarchical systems. We will make use of this 
characteristic to express the above-mentioned special relationship between aspect-oriented and 
hierarchical systerns. 
When there is unity or similarity between the three aspect-oriented systems, the aspect-oriented 
classifications may correspond to the levels in hierarchical systems. We refer to these levels as 
aggregation levels. 

Step 2: A special relatjonshjp between two t~s of hierarchical systems 
We make use of domaio theory to interpret the three-dimensîonal system·theory model with its 
three partlal systems in terms of decision-making. This means that the three dimensions rnaintaio 
their own character even though they are interrelated. In this case the building is also viawed in 
terms of the interplay between three types of systems, namely forma!, functional and procedural 
systems. Here, too, a description is given of the building in its entirety at each level. 
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The tormal system is arranged hierarchically into levels of magnitude. The functional system 
involves the performance specifications of the bullding in the terms of use, technique and 
constructlon. The procedural system lnvolves the status of the system in the succeecling phases, 
which follows from the posltlon In the design andlor declsion-making process, which Is determined 
In part by those persons authorized to make declsions (soclallpollical factors). · 
The tormal system consists of generallzatlon or specification levels, characterlzed in part by the 
magnitude of the maasurement unit (the module) used to maasure the elements at that level. Note 
that we are still dealing wlth systems in a static state. lnside the building, we classify the levels 
according to the fact that an element at a higher level can be developed into one or more 
alternatives at a lower level in the same hierarchy. To do thls, we must further specity both the 
spatlal and the material components of an element which Is, as · far as lts level is concerned, 
inherently complex. To put some kind of order into the decislon-making process, we must fully 
onderstand the concept of a level, since a deelsion at a higher level must leave the designer free to 
make deelslons at lower levels. Moreover, deelslons at higher levels do not automatically lead to 
•deelsions" at lower levels. 
Thus, there are two different ways to hierarchically arrange a building into sub-systerns. Although 
the two are defined differently, there Is definltely a correspondence ("match") between them. 
Aggregation levels and generalization levels can be drawn on the two axes of an orthogonal matrix. 
One point in this matrix represents an element that is part of both a generaHzatlon and an 
aggregation level. In this matrix, elements at any aggregatlon level can, in principal, ~ represented 
at any generalizatlon level. In practice, it is only usatul to reprasent the (composita) elements from 
higher aggregatlon levels at more than one generalizatlon level. For (single) alernarits from lower 
aggregatlon levels, lt is only usatul to have one generalizatlon level. lf the space in the matrix Is 
divided into two parts by a diagonal trom the origin, only the elements of one sector are of 
importance, particularly those lying along the diagonal. For these elements, we then seek, given a 
certaln aggregatlon level, the iowest generalizatlon level. The characteristics of the e1ements in the 
aggregatlon level, and therefore also the expenditures and costs, can therefore be assigned to 
the elements in the generalizatlon levels in the form of indices. 
Inthls way, we have taken the objective-oriented specification of the original model a step further, 
leaving the designer some treedom to ·make deelslons and to design. 

Step 3: A special relationship between the phase-oriented system and the hlerarchical system 
The generalization levels are supposed to be used for structuring and deelsion-making. In genera!, 
these levels go trom the general to the detailed, or from a high to a low level of generalization. A 
deelsion-maklng process Is seen as a tormalizeel process, in which the persons who are authorized 
to do so make deelslons about the elements in a building which are arranged into levels and 
domains in successive phases. The above-described system-theory models reveal an intrinsic 
relationship between phase-oriented systems (arranged in phases) and hierarchical systems 
(arranged in levels). The level-based hierarchical arrangement can be used to design a deelsion
making process; the phase-based arrangement of the deeision-maklng process, including the 
persons authorized to make deeisions, can be used to design the building. 
Slnce flexibility involves change and the sourees of change, and since in the design, buikling and 
management phases the persons authorized to make deelslons are sourees of change by virtue of 
their deeisions, lt is necessary to define a building system In such a way that there Is a relatlonship 
between the elements determinlng the generalization and aggregation levels and those 
determlning the phases occurring during the process. Consequently, we transforrn the original 
building-oriented system lnto a flexlbility-oriented system. 

Bulldlng-orlented system (2): The way of viewing a building as a system apart trom lts context 
(system boundary), consisting of individual elements, each having its own functionality, which are 
characterized by their lntemal and external relationshipS, In which each element Is simultaneously 
part of the three partlal systerns: a hierarchical system, an aspect-oriented system and a phase
oriented system, in which: 
- the aspect-oriented system can be classlfied in terms of the technically oriented system, the use

oriented system and the socially oriented system into the following aggregation levels, 
corresponding to the levels in the hierarchical system: · 
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• technically oriented level 
• use-oriented level 
• socially oriented level 

the hierarchical system can be classified into aggregation levels, corresponding to the 
generalization and order of magnitude levels, according to the following scale: 

• technically oriented level... ..... 1:1 1:50 
• use-oriented level. ................. 1 :50 - 1 : 1 00 
• socially oriented level.. ........... 1 : 1 00 - 1 : 200 

- the hierarchical system can be classified into generalization levels, corresponding to the phases 
in the phase-based system (which depend on the persons authorized to make decisions). 

The term "system" or "model" is used to denote respectively the examination or the pictorial 
representation of reality. A building which is depicted according to the rules of the building
oriented system is termed a building-oriented model. Because we examine building-oriented (sub) 
systems in terms of flexibility, it is useful to take part of this system and develop it into a new type of 
system. In this case, we emphasize the hierarchical system: the level-based formal part of the 
building-oriented system, whose elements all change at the same moment of decision. 

(Building-oriented) flexibility system: The level-based system, seen as part of a building
oriented (sub-) system (2), whose elements (sub-systems) all change synchronously, in reaction to 
the same souree of change, as predieteel in a flexibility scenario. 

With the aim of making the flexibility systems operational so that design decisions can be made, 
this system is differentiated into aspect-oriented systems and defined accordingly. We can 
distinguish various types of systems and therefore various models, depending on the categories 
into which the sourees of change are classified. These systems and models fit into an overall 
hierarchically arranged system and model. In other words, a particular system or model has to be 
used as a building block to form a system or model at a higher aggregation level. The technically 
oriented system is at the lowest level, with the use-oriented and socially oriented levels coming 
next. The socially oriented level corresponds to the generalization level of the support structures 
with infill elements, the highest level defining the field of study. In analogy to the three types of 
aspect-oriented systems, we can define three types of flexibility systems: 
- Technically oriented flexibility system: A flexibility system whose elements 

synchronously change as a result of their corresponding technica! lifetime and their 
materiaVtechnical relationship. 

- Use-oriented flexibility system: A flexibility system whose elements synchronously 
change at the end of a perioei as a result of their (subjecfive) spatialluse-oriented relationship 
and their corresponding use-oriented/economic lifetime. 

- Socially oriented flexibility system: A flexibility system whose elements (falling under 
the jurisdiction of the same authorized persons) synchronously change at the end of a period. 

To make design decisions about buildings involving flexibility/cost relationships, it is necessary to 
use a time scale to determine which elements can (synchronously) change at a certain moment. 
This involves a set of elements in the above-defined systems. However, this set is mainly 
characterized by its structure, rather than its content. Here, too, we are looking at the building in its 
entirety and distinguishing a set of elements (sub-systems) primarily determined by their lifetime. 

Lifetime selection set: A set of all elements in a flexibility system, with the same lifetime, which 
change synchronously at the end of a chosen period. 

Since the total costs of a building are determined by the amount and moment at which the 
expenditures are made, how a building is arranged into a lifetime selection set is a determining 
factor. In the flexibility system, the lifetime selection set can be viewed as one of the aggregation 
levels. Seen the definition of the lifetime selection set these levels have a temporal character. We 
note that this particular level cannot be linked to the customary decision-making andlor order of 
magnitude level. 
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Moreover, it is impossible to specity any causa! souree of change which they have in common. Up 
to now, the systems and models presented here have been abstract. When a specific building is 
modelled according to the rules of these systems In reaction to a likewise specifiC flexibility 
demand, these systems and models are made concrete and can be subjeeled to q'-'antification. 
Because of the inherem causa! hierarchy of change and the synchronism of the chai;lge, we refer 
to the three flexibility models as "strings of changes, • or merely "strings. • 

Flexlblllty model (string of change; string): A speelfled flexibillty system of a specified 
bullding at the technically oriented, use-oriented or socially oriemed level, initiated by the technica/ 
Jlfetime or the flexibility demand at these levels. 

The string of changes is a key concept in this research. In analogy to the flexibility systems, the 
string of changes can be labelled as follows: 
- Technically orlented string: A string of changes in the form of a technically oriented 

flexibility model. 
- Use-oriented string: A string of changes in the form of a use-oriented flexibility model. 
- Socially oriented string: A string of changes in the form of a socially oriented flexibility 

model. 

We can now deflne the terms building and flexibility supply as given below. 

Building (2): The entire string of changes. 

Flexibility supply (2): The description of a building in terms of strings of changes. 

CHAPTER 4: THE CALCULATION MODEL 
In this chapter we add a financiaVeconomic dimeosion to the building which was modelled in the 
prevîous chapter, where we first described the bullding abstractly and then more concretely, in 
physlcal terros and in terros of time (the duration and tempo of change). The financialleconomic 
dimeosion is based on the expenditures and costs involved in constructlog and maintaining 
buildlngs. 

Expendltures: Concrete cash flows needed to construct and maintaln a building In a deslred 
state in all design, implememation and management phases, calculated in terms of material, labor 
and research tools, braken down into: investment expenditures, malntenance expenditures and 
reconstruction expendltures. 

Costs: All conceivable cash flows (derived from the expenditures) in a flexib(lity scenario, 
calculated in terms of strings of changes and including changes due to econom~ which take 
place durlog the antlcipated lifetime of the building. 

To control expenditures, it is necessary to make deelslons based on the costs involved durlog the 
emte lifetime of the building and therefore over all the perlods on the scenario's time scale. Thus, 
we have to be able to calculate the costs per period or over saveral periods. 

(Actual) period costs: Costs which are calculated in terms of a llfetime selection s~t over one or 
more periods in the flexibility scenario of the flexibility supply of a building. 

An important research toot is the financlal/economie comparlson of qualitatively equal design 
alternatives (i.e. designs with identlcal performance levels). Over the entire perioei of developrnem, 
they constitute the totalled (and subsequently average) perlod costs. These total (average) period 
costs are determining factors when a cholce has to be made trom saveral design altematives. 
Total (average) period coats: Period casts totalled and averaged for all relevant lifetime 
selection sets over all period8 In the flexibility scenario of a series, which are determining factors 
when a designer has to select a design alternative tor a building. 
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The total (average) period costs are a good basis on which to determine the design, but do not 
indicate the relationship between dwelling performance and costs. Since the period costs do show 
this relationship, we add the term "actual" to emphasize this tact. 

The costs are actually calculated by a calculation method in the form of an input- and output
dependent computer program. The input consists of data about a building, modelled as a flexibility 
supply consisting of speerried strings; the output consists of actual or total (average) period costs. 
This calculation method can be applied in a variety of ways in design strategies geared to the 
design problem, when there is a specific ftexibility demand. As the present research does not 
cover the development of these strategies, the computer program and accompanying manual will 
be publishad separately. 

Calculation method: An algorithm (computer program) which can calculate the period costs 
involved in a given flexibility supp/y, the flexibility operations derived trom this and the 
expenditures based on these operations, tor all strings of changes, where saveral calculation 
assumptions are made. 

CHAPTER 5: PROCESS MODEL 
In Chapter 5 a process model is described. In this chapter, the modelling process is concluded by 
combining the flexibility model, the calculation model and the process model into a decision 
support system. This process model is a systematic description of basic activities a designer has to 
execute by implamenting the flexibility model and calculation method into the design process. 
Subject to these activities are the states of the flexibility model and calculation method. 

The process model is a model tor the implementation of the flexibility model and the calculation 
method in a decision support system, in which the elements are activities, ordered in corres
ponding levels obtained trom the flexibility model and calculation method. These activities can be 
distinguished in: generata physical plans, aggregate strings of changes, generalize expenditure 
data, specity life time selection set data and analyze costs. 
Together, the flexibility model, the calculation method and the process model constitute the 
decision support system developed in line with our research objective. 

Decislon support system to determine costs and flexibility: A system that consists of 
three components: 
- a flexibility model tor modelling the buildings 
- a calculation method tor calculating the period costs of the design alternatives according to a 

f/exibility demand 
- a process model tor the implementation of the flexibility model and the calculation method 
in order to support the following processes: 
- decision-making, by making it possible to choose trom design alternatives in a bottorn-up 

process based on a comparison of the calculated period costs 
- designing the optimal design based on repeated comparisons 
- calculation of the indices in the form of period costs of the standardized strings of changes, in 

which the aggregation levels in the f/exibility system correspond to specific generalization levels 
- phase-based development of buildings in a top-down process with the help of indices. 

Of the processas mentioned above, only the first and second are illustrated in this research by 
examples. After repeated execution of the calculation, finally a database can be created, with the 
aid of which it is possible to execute the other type of processes. At the moment this database is 
available, the implementation of the decision support system comes into a state that it can be called 
an instrument. At that moment it is fully applicable in the practica. 
Chapter 5 offers two examples, mustrating the decision support system, both of which involve 
choosing among saveral design alternatives by comparing the period costs. The first example is 
simplified, since it involves only changes that occur because of the technica! lifetime and the 
rasuiting ftexibility operations. 
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Ihe seeond example is more complex, since it involves parts of a building, in which the changes 
have been initiateel by an assumed flexlbillty demand and the flexibility operations based on this 
demand. In both cases, the deelsion support system appeared to be highly sultabla for 
determining choices and making design decisions. The hierarchical character of the deelsion 
support system allows the user to gain lnsight lnto the period costs and to generata ideas tor other, 
less expensive design alternatlves. 

CHAPTER 6: EPILOG 
The last chapter includes conclusions and suggestions for further research. In aqdition to the 
conclusions about the appllcabllity glven in Chapter 5, we derive a tew concluslons about the 
theory developed hare. The most important of these are: 
- lt is only useful to analyze the flexibility of bulldlngs when the analysis is based on a flexibility 

scenario. Ihe flexibility scenario should be part of a building's program of requirements. 
• The flexibility of a bullding is determlned by the number of strings of changes it contains, its 

lifetime and the relationship between these two factors. 
• lt is imposslble to include price increases in a design or investment deelsion when the design 

alternatives contain varying lifetimes. lt is preferabie to base the calculations on the actual 
interest and to use a relativa (construction) price increase in special cases. 

• Deelslons should be made on the basis of the total (average) period costs. 
• With the decision support system, it is possible to make decisions about the flexibility and costs 

of the bulldings in all phases of the design process, by using "feedback" and "feedforward" 
techniques. 

- We recommend greaUy expanding the number of examples and applying the experlence gained 
in the course of the examples to the system. Moreover, specific research strataglas should be 
developed to solve eertaio categories of problerns. 

• To be able to generata indices for the vartous program runs, it will be necessary to work out in 
more detail the theory linking the aggregation levels to the generalization levels in the flexibility 
system. This is also necessary to execute top-down design processes. 

• An important research tooi in the fJeld of flexibility woulel be the development of im intelligent 
system of drawlog and the determlnation of teehnlcally oriented strings based on building 
elements and their connections. ' 

• The development of a standard method of describing scenarios and ftexibility demands based 
on these scenarios would slgnificantly accelerate the acceptance of flexibility as an 
indlspensable part of a program of requirernents. 
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Het flexlblliteitsaanbod van een bouwwerk kan niet beoordeeld worden zonder een 

flexibiliteitsvraag, die is afgeleid uit een flexibiliteltsscenario. Het flekibillteltsscenario 

dient daarom onderdeel uit te maken van het programma van eisen .. 

(dit proefschrift, hoofdstuk 2) 

2 Een bouwwerk dient te worden gezien als een object met duur èh tempo. 

(dit proefschrift, hoofdstuk 3) 

3 Het verwerken van prijsstijgingen in een investeringsbeslissing is bij verschillende 

levensduren van ontwerpvarianten niet mogelijk. 

(dit proefschrift, hoofdstuk 4) 

4 Congruentie van generalisatieniveaus en aggregatieniveaus Is een noodzakelijke 

voorwaarde voor het efficiênt kunnen toepassen van besluitVormingonder

steunende kostenmodellen In het ontwerpproces. 

(dit proefschrift, hoofdstuk 5} 

5 Er zou anders gebouwd gaan worden, indien het inzicht veld wint dat kosten 

belangrijker zijn dan uitgaven. 

6 De kritiekloze implementatie van programmatuur voor de ondersteuning van 

besluitvorming in het bouwproces, heeft het gevaar in zich een ondoelmatig 

procestype te consolideren. 



7 Het blindvaren van veel watersporters op elektronische navigatie-apparatuur heeft 

als risico een verlaging van de veiligheid, omdat veel meer schippers met 

onvoldoende kennis en niet-zeewaardige schepen voor tochten op open-water 

kiezen. 

(zie OOk stelling 6) 

8 De gelaagdheid van een onderzoeksverslag in vele paragrafén en sub-paragrafen 

duidt er niet op dat de onderzoeker er in geslaagd is een goede structuur te vinden 

om zijn informatie te ordenen. 

9 Flexibiliteit in werktijden is een essentiêle arbeidsvoorwaarde voor academische 

onderzoekers. 

1 0 Om effectief flexibel te denken moet men logisch kunnen redeneren. 

11 Promoveren is een vorm van wetenschappelijk narcisme met masochistische 

trekjes. 


