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VOORWOORD 

In het knder van IOP-Bouw project "Fundamentele Grondslagen Open Bouwen" is 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de open bouwwijze biedt voor de 
invoering van nieuwe informatie- en produktietechnologie in de bouwnijverheid. 
In dit onderzoek wordt vooral het be lang van de open bouwwijze als inter
organisationeel kader voor bouwproces en produktiekolom bouw benadrukt. De 
betekenis van het resultaat van de open bouwwijze, een flexibel te beheren 
gebouw als eindprodukt, komt in andere publicaties in deze reeks "Fundamentele 
Grondslagen van de Open Bouwwijze", nan de orde. 

Zoals algemeen bekend uit onderzoek binnen overige industriele bedrijfstakken, 
blijkt automntisering meer te zijn dan het simpelweg vervangen van een oude 
techniek door een nieuwe techniek. 
Flexibele Produktie komt voort uit een vraag van de markt, wijzigt de totale 
organisatie- en produktieprocessen van orderontvangst tot en met uitlevering en 
gaat daarom gepaard met grote veranderingen in de organisatie van de gehele 
bedrijfstak. 

Het Onderzoekscentrum ROY van de Rijksuniversiteit Leiden, dat reeds uitvoerig 
onderzoek naar automatisering in de metnal-, textiel- en transportsektor 
verricht had, werd als subcontractor aangetrokken voor een beschrijving van 
deze algemene ontwikkelingen binnen de nederlandse industrie. De nadruk werd 
hierbij niet gelegd op de technologie van de automatisering maar op de dyna
miek die invoering ervan binnen het eigen bedrijf en de gehele produktiekolom 
teweeg brengt. 
Het resultaat van het onderzoek werd neergelegd in een rapport uit deze reeks 
"Fundamentele Grondslagen van de Open Bouwwijze", getiteld: "Op Maat van de 
Markt". Hierin worden op grond van een groot aantal case-studies de doelstel
lingen, strntegieen, resultnten en gevolgen binnen afzonderlijke bedrijven en 
samenwerkingsverbanden rond automatisering beschreven. 

Binnen het vonr U liggende onderzoek komt de vertaalslag van de automati
serings- en flexibiliseringsprocessen in de overige industrie naar de bouwnijver
heid aan de orde. 
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SAMENVATTING 

Zowcl Flexibele Produktie ("Fp") als de geautomatiseerde versie hiervan (FPA: 

Flexibele Produktie-Automatisering) hebben eell grotere differentiatie van de 

stroom produkten tot doel. Zeer essenlieel hierbij is dat men om dit te 

realiseren zich niet richt op het produkt maar op het produktieproces. Men 

stredt eell standaardisatie na, maar Iliet tan het produkt maar van het 

achterliggende proces. Hierbij gaat het zowel om ontwerp, organisatie en 

feitelijke produktie. 

Tot voor kort was uitsluifelld lIet produkt de l'erbilldende schakel in de 

orgallisatie- en produktieprocessell van bedrijf en produktiekolorn. Indien het 

produkt en het produkt-ontwerp was gestandaardiseerd, kou het in meerdere 

organisatie- en produktiellrocessen als tot'lel'cringsprodukt, halrrabrikaat of 

eihdprodukt "meedraaien". 

Binnell de l'erschillende automatiseringconcepten worden vooral de organisato

rische en technische specificaties vall de verschillende produktieprocessen op 

elkaar afgestemd, opdat er hele typologiecn fan produktfamilies kunneJl 

geproduceerd, waanan de produ ktdifferen tiaties in de toekomst nag verder 

kunnen worden ontwikkeld. 

Niet de standaardisatie \'an produkteu maar de standaardisatie van de

inmiddels door de automatisering als begrip algemeen bekeud gewordeu

"interfaces" tusseu de produktie-processen staat biunen Flexibele Produktie ell 

de evenluele vervolgstap Flexibele ProduktieAutomatisering centraal. 

Design for production, design for assembley and design for automation zijn 

nieuw ontwikkelde en nog sterk in ontwikkeling zijnde methodoiogiei'll die deze 

onderlinge afstemming van produktieprocessen moeten bewerkstellingen. 

Opvallend hierbij is de rol van de grote inlernationale ondernemingen, die, ter 

ondersteulling van de eigen FPA-ollhvikkelingen, hun toeleveringslndustrieen 

door dh'ersiteit in gevraagde produk ten, hoge k walitei tseisen en korte lever

tljden, FPA opdringen. 

Op het eersle gezicht verrassend is, dat ill de l.IOuwwereld reeds gedurende 

ellige decennia aan eell dergelijke methodologie wordt gewerkt: de open 

bouwwijze. 
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Zo verrassend is dit echter lIiet, daar de bouw altijd al een zeer grote 

diversificatie van produkten heeft gehad. Eigelijk juist het soort produkten dat 

voor de overige industrie nog altijd een wensdroom is: een eenstuksproduktie, 

waarbij geen prototypes vooraf worden gemaakt maar meteen op specificaties 

van de opdrachtgever het definitieve orgineel wordt geproduceerd. 

De bouwwereld heeft hier geen automatiseringsrevolutie voor nodig gehad. 

Men heeft zich zeer goed extern georganiseerd. Door vakmanschap, investe

ringen In technologie en risico's over zeer vee I bedrijven "vertkaal" binnen de 

produktiekolom bouw te spreiden en deze per bouwproject door een groot 

organisatievermogen te mobiliseren heeft men een bouwproduktieproces bereikt, 

waarin werkelijk elke afzonderlijke ontwerp- en produktietechniek uitwlsselbaar 

is. 

Ook binnen de bouwwereld is er echter een noodzaak om tot een betere 

beheersbaarheid van het gehele bouwproces te komen. 

Blnnen de bouwnijverheid is er van eell verallderende vraagmarkt sprake. De 

omslag naar een koop/huurmarkt en het terugtrekken van de overheid als 

groot-opdrachtgever zorgen gelijktijdig voor een explosieve toename van het 

aantal vragende partijen en een geweldige differentiatie van de gevraagde 

kwalitatieve nim's. Het aantal nieuwe materialen en bijbehorende verbin

dingstechniekell stijgt enorm. De projecten worden kleiner en de differentiatie 

binnen de projecten groter. Vooral voor de middelgrote en de grote onder

nemingen, die dch in de vorige decennia op aansporing van de overheid op 

grote seriematige produktie hebben toegelegd, levert dit problemen op. 

Nu blijkt de externe organisatie mill of meer struikelblok te worden, omdat de 

vele in de bouw benodigde "interfaces" tussell de verschillende on twerp- en 

produktieprocessen samenvallen met evenzovele scheidingen tussen bedrijven en 

zelfs he Ie bedrijfsgroepen, vertikaal in de produktiekolom. 

Bovelldien is er sprake van een aantal essentiele verschillen tussen gebouw en 

bouwproduktie enerzijds en kapitaal- ell consumtiegoederen en hun produktie 

anderzijds: De locatiegebolldenheid van bouwwerken, de culturele en maatschap

pelijke betekenis van bouwwerken in hun gebouwde omgeving, de hoge waarde 

van het bouwwerk gekoppeJd aan de lange levensduur en de specifieke markt-
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vorm, waarbij de opdrachtgc\'cr eell ontwerp laat makell en hicromheen een ad

hoc-markt voor de uitvoerillg rcalisecrd. 

AI deze specifieke kenmerken van bouwwerken als produkt, het bouwproces als 

ontwerp- en produktieproces en de bouwnijverheid als produktiekolom bemoei

lijken een met de overige industrie vergelijkbare realisatie van Flexibele 

Produktle en Flexibele Produktie-Automatiserillg en zorgen ervoor dat in

vesteringen en energie die in deze richting worden gestoken ook nauwelijks 

worden beloond. 

Het an twoord van de studle is dan ook dat een vertaalslag van de f1exibele 

automatisering in de overige industrie naar de bouwnijverheid niet mogelljk is. 

Binnen de bouw zijn geen bedrijven die de benodlgde zeggenschap hebben om de 

hele bedrijfskolom van consulDent tot en met toeleverancier naar hun hand te 

kunnen zeUen. 

Naast een dergelijke technocratiscbe "powerplay", waarbij hele beroepsgroepen 

en bedrijfsgroepen buitell de boot dreigen te vallen, en de bekende "struisvogel

politiek" rond samenwerking, biedt de open bouwwijze eell derde, "bedrijfstak

vriendelijk" alternatief. 

De open bouwwijze gaat uit van de bestaande taakverdeling tussell de parti

cipanten vall het bouwproces en richt zich evelleens op standaardisatie van de 

"interfaces" tussen de verschillende deelprocessen en niet op stalldaardisatie 

van produkten. 

De toepassing van de open bOllwwijze-methodologie gaat echter niet gepaard 

met dergelijke grofe investeringen per bedrijf, zoals bij FP en FPA in de 

overige industrie. De onafhankelijkheid van de inbreng van de verschillende 

beroepsgroepen en bedrijfsgroepen blijft hierdoor gehandhaafd, waardoor de 

diversiteit vail gebouwen en steden blijft gegarandeerd, echter nu tegen een 

maatschappelijk beter aanvaardbare prijs. 

Voor aile partijen binnen het bouwproces kan de open bouwwijze dan ook als 

richtsnoer voor de vele op automatisering gerichte initiatieven tot samenwerking 

dienen. 
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1I00FDSTUK I: 

ONDERZOEKSOPZET. RESULTATEN EN CONCLUSIES 

1.1 Inleiding en afbakening 

Zoals algemeen bekend uit onderzoek binnen overige industrUHe bedrijfstakken, 
blijkt automatisering meer te zijn dan het simpelweg vervangen van een oude 
techniek door een nieuwe techniek. 
Flexibele Produktie komt voort uit een vraag van de markt, wijzigt de totale 
organisatie- en produktieprocessen van orderontvangst tot en met uitlevering en 
gaat daarom gepaard met grote veranderingen in de organisatie van de gehele 
bedrijfstak. 

Zonder te ontkennen dat bij een "vertaling" van Flexibele Produktie en 
Flexibele Produktie-Automatisering van de overige industrie naar de bouwwereld 
nog vele grote technische vraagstukken moeten worden opgelost, kan worden 
gesteld dat met name de economische en organisatorische verschillen tussen de 
bouwnijverheid en de overige bedrijrstakken voor een succesvolle vertaling 
bepalend zullen zijn. 

Het vraagstuk is dus niet zo zeer: is de Flexibele Produktie en Flexibele 
Produktie-Automatisering binnen de bouwnijverheid technisch mogelijk maar is 
het binnen de gegeven organisatiestructuur van de bedrijfsstak economisch 
uitvoerbaar 7 

].2 Probleemstelling en werkwijze 

Dit onderzoek gaat na in hoeverre concepten voor Flexibele Produktie ("FP") 
en Flexibele ProduktieAutomatisering (FPA), die momenteel in de overige 
industrietakken worden ontwikkeld, economisch en organisatorisch succesvol 
toegepast kunnen worden binnen de bouwnijverheid. 

Centraal in deze studie staat niet de technologie van de automatisering maar de 
economische en organisatorische dynamiek die invoering ervan binnen het eigen 
bedrijf en de gehele produktiekolom teweeg brengt. 

Aan de hand van het bekende drietal vragen: waarom 7 wat 7 hoe 7, worden de 
doelstellingen, onderwerpen en realisaties van FP en FPA in de overige 
industrietakken beschreven: 
- waarom Flexibele Produktie en Flexibele Produktie-Automatisering 7; 
- wat staat er bij Flexibele Produktie en Flexibele Produktie-Automatisering 

centraal ?; 
Hoe wordt Flexibele Produktie en Flexibele Produktie-Automatisering 
gereaJiseerd ?; 

Vervolgens wordt aan de hand van de recente ontwikkelingen in de bouwnijver
heid onderzocht in hoeverre deze doelstellingen, onderwerpen en reaJisaties ook 
binnen de bouwwereld van belang zijn cq tot de mogelijkheden behoren. 
De geconstateerde mate van overeenkomst geert antwoord op de vraag in 
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hoeverre de binnen de overige industrietakken ontwikkelde concepten voor 
FJexibeJe Produktie en Flexibele Produktie-Automatisering economisch en 
organisatorisch succesvol vertaald kunnen worden naar de bouwnijverheid. 

1.3 Doelstellingen, onderwerpell en realisaties van Flexibele Produktie en 
Flexibele Produktie-Automatisering in de overige industrie 

Doelstelling 
Het door het Onderzoekscentrum ROY Leiden verrichtte onderzoek flOp Maat 
van de Markt" geeft, zowel middels een compilatie van een groot aantal studies 
als middels zelf verricht onderzoek, het essentiele belang van de diversificatie 
van de markt aan als motor achter de FP en FPA ontwikkelingen. 
De doelstelling achter de invoering van FP en FPA in de overige industrie is 
het beantwoorden van deze toenemende diversificatie van de vraagmarkt. Door 
de toenemende internationale concurrentie is dit voor veie bedrijfstakken 
eenvoudigweg de enige overlevingsstrategie. 

De markt voor een groot aantal consumptie-goederen is van een "sellersmarket lO 

in een "buyersmarket" veranderd. De schaarste aan de aanbodzijde is opgeheven, 
waardoor het niet meer voldoende is om met een bepaald produkt op de markt 
te zijn. Het produkt moet aan de vraag beantwoorden. Aan de vraagzijde 
signaleert men snel veranderende consumentenvoorkeuren en een meer kwali
teitsbewuste instelling van de consument. Voorts is er in toenemende mate 
sprake van een "globalisering van consumentenpatronen". De trends op de 
consumentenmarkt worden meer en meer mondiaal. De verschillen aan de 
vraagzijde worden hierdoor meer bepaald door sub-culturele verschillen dan door 
regionale verschillen. 
De aanbodzijde van de markt wordt bepaald door sterker wordende internatio
nale concurrentieverhoudingen, waarin aileen een snelle produktontwikkeling en 
mondiale introduktie van het nieuwe produkt succesvol zijn. 

Realisatie 
Het onderzoek "Op Maat van de Markt" geeft ook antwoord op de derde vraag: 
de realisatie van FP en FPA binnen de produktiekolom van de overige indu
strieen. Hier blijkt heel duidelijk de funktie van zeer grote bedrijven, die, ter 
ondersteuning van de eigen FPA-ontwikkelingen, hun toeleveringsindustrieen 
door diversiteit in gevraagde produkten, hoge kwaliteitseisen en korte levertij
den, FPA opdringen. 

Onderwerp 
De grootste inspanning binnen de flexibeie automatisering is gericht op 
technische en organisatorische standaardisatie van de "interfaces" tussen de 
verschillende delen van het produktieproces. 
Niet meer de standaardisatie van het produkt als verbindende schakel in het 
produktieproces staat centraal maar de standaardisatie van de produktieprocessen 
als totaal van aile de produktie-handelingen. 

Tot VOOr enige jaren geJeden ontwikkeJde men een industrieel produkt, 
introduceerde het op de markt en bouwde er vervolgens een star geautomati
seerde produktielijn omheen. 
De huidige levenscycli van industrieie produkten in vooral consumenten
electronica en de autoindustrie zijn momenteel dusdanig verkort dat stane 
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automatisering altijd te laat komt. Het produkt is als het ware al over zijn 
(potentiele) verkooptop heen voordat een star geautomatiseerde produktielijn is 
ingericht. 
De geautomatiseerde produktielijn moet er als het ware al zijn voordat het 
produkt ontwikkeld wordt. Dit kan aileen door Flexibele Produktie en Flexibele 
Produktie-Automatisering. 
De voormalige produktielijn is binnen de FP en FPA concepten opgedeeld in 
een groot aantal "werkeilanden" die grote aantallen geIijkvormige (niet
identieke) produktiehandelingen kunnen verrichten. De FP en FPA concepten 
zorgen ervoor dat deze werkeilanden zowel organisatorisch (informatie-over
dracht, logistiek) als technisch (op elkaar aansluitende machine-specificaties) 
optimaal (op order maar met continue bezetting, laagste stuksprijzen, minimale 
omsteltijden en minmaal intern transport) aan elkaar worden verbonden. 

Men denkt hierbij zeker niet aan een onbemande fabriek. Zowel de werk
eilanden, de informatie- en produktaansturing hiervan als ook de produktie
planning en -routing zul1en zowel vanuit het oogpunt van de f1exibiliteit als 
vanuit het kostenaspekt gedeeltelijk bemand zijn. 
Automatisering is aileen maar zinvol - maar ook aileen maar mogelijk - bij: 
- zeer grote repetitie van informatie-overdracht; 
- zeer grote repetitie van produktie-handelingen. 
Pas dan kunnen de zeer grote economische en organisatorische inspanningen 
die voor automatisering noodzakelijk zijn renderen. 

Binnen de starre automatisering (automaten en produktiestraten) betekende dit: 
- identieke informatie-overdracht; 
- identieke produktie-handelingen. 

Nu door de stormachtige marktontwikkelingen standaardisatie van produkten 
steeds minder mogelijk is tracht men door invoering van FP en FPA concepten 
een standaardisatie van produktieprocesen te realiseren. 
Binnen f1exibele automatisering (communicatie-netwerken en f1exibele werkcellen) 
betekent dit: 
- gelijkvormige informatie-overdracht; 
- gelijkvormige produktie-handelingen. 

1.4 Mogelijke doelstellingen, ollderwerpell en realisaties vanFlexibele 
Produktie en Flexibele Produktie-Automatisering in de bouwnijverheid 

Doelstelling 
Binnen de bouwnijverheid is eveneens van een veranderende vraagmarkt sprake. 
De omslag naar een koop/huurmarkt en het terugtrekken van de overheid als 
groot-opdrachtgever zorgen gelijktijdig voor een explosieve toe name van het 
aantat vragende partijen en een geweldige differentiatie van de gevraagde 
kwalitatieve nivo's. De projecten worden kleiner en de differentiatie binnen de 
projecten groter. Vooral voor de middelgrote en de grote ondernemingen, die 
zich in de vorige decennia op aansporing van de overheid op grote seriematige 
produktie hebben toegelegd, levert dit problemen op. 
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Ondcrwerp 
De aanvang van de automatisering in dl~ bouwwereld dateert reeds uit hel 
vorige decennium. Vergelijkbaar met de overige industrie zijn drie stadia te 
onderkennen: 
- de administratieve automatisering (boekhouding, etc); 
- de automatisering van het financiele deel (begroting, bestek, calculatie, etc); 
- de automatisering van het ontwerp (CAD) en van de produktie (CAM). 
De bouwwereld is zich momenteel op de derde fase aan het orienteren. Binnen 
CAD zjjn een aantal specifiek op de bouwwereld toegesneden pakketten 
ontwikkeld, die reeds volop worden toegepast. Op CAM-gebied zijn met name 
in de toeleveringsindustrie een aantal voorbeelden te noemen. Het uitvoerend 
bouwbedrijf wordt momenteel door specialistische CAM-adviesburo's benaderd. 
Het aantal initiatieven dat op interfacing van het bouwproces is gericht, is 
slechts gering. Dit aantal neemt, getuige enige recente tijdschriftartikelen over 
dit onderwerp. langzaam toe. Het merendeel van de architekten- en adviesburo's, 
toeleveringsindustrie en bouwbedrijven onderkent echter niet het belang van 
interfacing bij automatisering en ziet meer heil in "stand-alone-devices", 
waarmee men zich uitsluitend profileert ten opzichte van de concurrent: "de 
noodzakeJijke bouwkundige toeters en bellen van de negentiger jaren". 

Realisatle 
De kapitaalintensieve vormen van Flexibele Produktie en Flexibele Produktie
Automatisering, die momenteel in de overige industrie worden gerealiseerd, zijn 
ondenkbaar binnen de bouwwereld. 

In vergeJijking met de overige industrie kent de bouwwereld geen grote 
marktleiders, die zowel de afzetmarkt met het uitbrengen van nieuwe! series 
produkten kunnen be"invloeden als de produktie-kolom hun wil op kunnen 
leggen door FP en FPA dwingend voorschrijven. 

In tegensteJling tot de overige industrie kent de bouwwereld een zeer grote 
externe organisatie van de produktiekolom. De vele in de bouw benodigde 
"interfaces" tussen de verschillende ontwerp- en produktieprocessen vallen 
samen met evenzovele scheidingen tussen bedrijven en zelfs he]e bedrijfs
groepen, vertikaal in de produktiekolom. Dit maakt standaardisatie van deze 
interfaces schier onmogelijk. 

De marktvormen die rond de produktiekolom bouw voorkomen wijken sterk af 
van de marktvormen in overige industrietakken. De opdrachtgever laat eerst 
een ontwerp van het toekomstige bouwwerk maken en organiseert vervolgens 
een economisch gezien "onvolkomen eindmarkt" rond zijn produkt. Op grond 
van een onvolledig ontwerp organiseren uitvoerende bouwbedrijven hun 
ongespecificeerde bouwcapaciteit en geven hiertoe een bijbehorende prijs af. De 
opdrachtgever kiest vervolgens uit dit ad-hoc-aanbod. 

Het bouwwerk is een zeer specifiek type produkt dat zich op de volgende 
punten van overige industriele produkten onderscheidt: 
- Een bouwwerk is locatiegebonden. De produktie is hierdoor altijd een 

eenmalige operatie welke onder steeds wisselende omstandigheden plaatsvindt. 
- Een bouwwerk maakt deel uit van een gebouwde omgeving. welke niet aileen 

door economische maar in hoge mate ook door maatschappelijke, culturele en 
publieke krachten wordt betnvloed. 
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- In vergelijking met andere kapitaalgoederen heeft een bouwwerk een lange 
levensduur. Oit geldt zeker voor het dragende deel, maar zelfs ook voor het 
afbouw- en inrichtingsdeel. 

- De waarde van een bouwwerk wordt niet aileen bepaald door haar eigen 
kwajiteit, maar zeker zo sterk door haar plaats en omgeving. 

Ondanks gradaties in de mate waarin bovengenoemde karakteristieken in 
verschillende gebouwtypen voorkomen, men vergelijke bijvoorbeeld een industrie
hal met een hoofdkantoor, zijn het deze bijzondere karakteristieken welke het 
karakter van de bouw, haar organisatie en haar wijze van produceren bepalen 
als afwijkend van de overige industrie en haar produktiewijze. 
Industriele produktieproduktiemethoden hebben de bouw met haar karakteristieke 
kenmerken slechts blijvend bereikt via de toeJevering van bouwelementen, 
bouwcomponenten, installaties en inrichtingselementen, welke via een assem
blageproces op de bouwplaats onderdeel van een bouwwerk gaan uitmaken. 

I.S De overige induslrie en de bouwnijverheid op (mogelijke) doelstellingen, 
onderwerpen en reallsaties rond FP en FPA vergeleken 

De doe\stellingen van FP en FPA in de overige industrie zijn nog weI met de 
huidige produktiedoelstellingen in de bouwnijverheid te vergelijken. 
In beide gevallen is er sprake van een omslag van een "sellersmarket" naaf een 
"buyersmarket", die gekenmerkt wordt door een differentiatie van de vraag en 
een toenemende concurrentie van het aanbod. 

De onderwerpen van FP en FPA in de overige industrie zijn reeds minder met 
de huidige ontwikkelingsdoelstellingen in de bouwnijverheid te vergelijken. De 
vele, voor de bouwwereld specifiek ontwikkelde automatiserings-toepassingen 
zijn, naast vervanging van routinematige werkzaamheden, hoofdzakelijk op een 
vernieuwing van de presentatietechniek gericht. Slechts enkele automatiserings
initiatieven in de bouwnijverheid zijn op een betere beheersbaarheid van het 
gehele bouwproces gericht. 

De problematiek is echter tegengesteld. In de overige industrie gaat het om 
een f1exibilisering van een starre, volledig technisch beheerste produktie. 
Binnen de bouwnijverheid zou het om een technische beheersing van een op 
zich zeer f1exibele produktie gaan, die, door een hoge mate van externe 
organisatie, over zeer veel lagen binnen de produktiekolom bouw is verdeeld. 

Oe realisatiemogelijkheden van FP en FPA in de overige industrie zijn nauwe
lijks met de realisatiemogelijkheden in de bouwnijverheid te vergelijken. 
Bovendien gaat een dergelijke vergelijking geheel voorbij aan de opgesomde 
essenti(5le verschillen tussen gebouw en bouwproduktie enerzijds en kapitaaJ- en 
consumtiegoederen en hun produktie anderzijds. 
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1.6 Conclusies en aanbevelingen: de open bouwwijze als tlbedrijfstak
vriendelljk" alternatief 

De conclusie van het onderzoek is dan ook dat er geen vertaalslag van de 
Flexiblele Produktie en Flexibele Produktie-A utomatisering van de overige 
industrie naar de bouwnijverheid mogelijk is. 

De behoefte aan een betere beheersbaarheid van het gehele bouwproces is 
echter wei aanwezig. De vraagmarkt blijkt gedifferentieerder te worden. Vooral 
de middelgrote en grote bouwbedrijven kunnen hier prijstechnisch moeilijk op 
antwoorden. 

Vanuit de aanbodzijde woeden er in de bouwwereld geen spectaculaire interna
tiona Ie concurrentieslagen, zoats in de overige industrietakken het geval is. Er 
kan echter niet worden ontkent dat er binnen de bouwnijverheid een aantat 
voorzichtige initiatieven tot een betere beheersbaarheid van het geheie 
bouwproces zichtbaar worden. In tegenstelling tot zo'n 10 jaar geleden neemt 
het aantat grote architektenburo's weer toe. De grote architektenburo's werken 
samen met grote technische advieburo's, of hebben technische adviesfunkties in 
hun devisie gelncorporeerd. De grote buro's werken vaak met de 10 grote 
bouwconcerns. Deze hebben een :umtal specialistische onderaannemers en 
toeleveringsindustrieen in hun concern gelncorporeerd. Etc. 

Door zijn historisch gegroeide hoge externe organisatiegraad is de bouwwereld 
ertoe veroordeeld om gezamelijk tot een beter beheersbaar bouwproces te 
komen. De open bouwwijze kan hierbij als richtsnoer zeer bruikbaar zijn. Naast 
de technocratische "powerplay" van de giganten uit de overige industrie en de 
in de bouwnijverheid nog wijd verbreide "struisvogelpolitiek" op samenwerkings
gebied, biedt de open bouwwijze een "bedrijfstak-vriendelijk" aiternatief. 
De open bouwwijze gaat uit van de bestaande taakverdeling tussen de parti
cipanten van het bouwproces en richt zich eveneens op standaardisatie van de 
"interfaces" tussen de verschilIende deelprocessen en niet op standaardisatie van 
produkten. 
De toepassing van de open bouwwijze-methodologie gaat echter niet gepaard 
met dergeJijke grote investeringen per bedrijf, zoals bij FP en FPA in de 
overige industrie. De onafhankelijkheid van de inbreng van de verschillende 
beroepsgroepen en bedrijfsgroepen blijft hierdoor gehandhaafd, waardoor de 
diversiteit van gebouwen en steden blijft gegarandeerd, echter nu tegen een 
maatschappelijk beter aanvaardbare prijs. 
Voor aile partijen binnen het bouwproces kan de open bouwwijze dan ook als 
richtsnoer voor de vele op automatisering gerichte initiatieven tot samenwerking 
dienen. 

De open bouwwijze biedt een concreet uitgewerkt perspectief voor het bestaande 
bouwproces. Binnen de open bouwwijze worden de voordelen van de huidige 
f1exibele organisatiestructuur ge'integreerd met een instrumentarium dat 
eenduidigecommunicatie en betere technische en kwalitatieve beheersbaarheid 
van produktieproces en produkt mogelijk maakt. 

De conceptie van de open bouwwijze geeft door de onderscheiding van niveau's 
in een bouwwerk een goede methodologie voor het ontwerpen en de produkten
ontwikkeling in de bouw en zet aan tot het gebruik van prestatieomschrijvingen 
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in bestekken, waardoor de zo noodzakelijke strueturele aanpassing van het 
bouwen wordt mogelijk gemaakt. 

De methodologisehe basis van de open bouwwijze is dan ook: "seheiding in 
nivo's", zowel qua besluitvorming, ontwerp, produktie, beheer en gebruik. 

De doelstelling van de open bouwwijze is als voIgt geformuleerd: 
Het ereeren van algemene voorwaarden voor een zowel eommunicatief als 
techniseh beheersbaar bouwproees dat realisatie van eeonomiseh aantrekkelijk te 
beheren gebouwen mogelijk maakt, waardoor tegen maatsehappelijk aanvaardbare 
prijzen op de differentiatie en de dynamiek van de marktvraag kan worden 
ingespeeld. 

Deze voorwaarden zijn algemeen, zodat zij de gehele nederlandse bouwwereld: 
opdraehtgevers, arehitekten, bouwbedrijven en toeJeveringsindustrie - zowel 
klein-, midden-, en grootbedrijf - de mogelijkheid bieden om de aan hun 
bedrijfsomvang en speci.al isaties gekoppelde toekomstgeriehte marktstrategieen te 
ontwikkelen. 
De huidige gedifferentieerde organisatie van de produktiekolom bouw maakt 
onderlinge taakverdeling en spreiding van risoko's mogelijk. Hierdoor is de 
bouwwereld in staat om middels een allerte marktreaktie en een groot organi
satie-vermogen situatiegebonden ontwerpen te realiseren. 

De eerste randvoorwaarde voor nadere uitwerking van de doelstelling is dan 
ook dat deze binnen de huidige organisatiestruetuur van de bouwnijverheid 
dient te worden ingepast. 

Opd raehtgevers, architekten, bouwbedrijven, onderaannemers, toeleveranciers, 
beheerders en gebruikers behouden binnen de open bouwwijze hun eigen 
verantwoordelijkheden. De voordelen van het bestaande bouwproees: het 
situatiegebonden ontwerp, de allerte marktreaktie en het organisatievermogen, 
blijven gehandhaafd, wat een garantie is voor een pluriforme, gedifferentieerde 
bouwkundige struetuur. 

De tweede randvoorwaarde voor de nadere uitwerking van de doelstelling van 
de open bouwwijze is dat de toepassing van de nieuwe informatie- en produktie
teehnologie dient te worden bevorderd. 

Binnen de randvoorwaarden wordt de doelstelling van de open bouwwijze in 
vier fundamentele grondslagen uitgewerkt: 

1. Eenduidige eommunicatie: 
Binnen het open bouwproces wordt middels modulaire coordinatie een eenduidige 
communieatiebasis tussen aile fasen van het bouwproces gelegd. Alle deelnemers 
aan het bouwproces kunnen zonder moeizame en kostbare "vertaalslagen" in een 
"taal" met elkaar eommuniceren. Een essentiele voorwaarde voor het goede 
verloop van het communicatieproces. Het gaat immers in de bouw om de 
realisatie van nog niet bestaande maar reeds vanaf de initiatieffase af kostbare 
gebouwen. 
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2. Produktiebeheersing: 
Binnen het open bouwproees wordt een seheiding aangebraeht tussen het 
ruimtelijk-funtioneel gebouwontwerp en de bouwteehnisehe detaillering hiervan. 
De verantwoordelijkheid vOor de bouwteehnisehe detaillering komt bjj degene die 
de financieel- juridische eindverantwoordelijkheid voor het bouwproject draagt. 
Dit zal veelal het uitvoerend bouwbedrijf zijn. Het bouwbedrijf kan rieh 
specialiseren op een aantal bouwtechnisehe detailleringen, ook weI bouwknopen 
genoemd, en haar produktie~proces hier door inzet van personeel en materieel op 
riehten. Deze vorm van produktiebeheersing zal tot proeesinnovatie van het 
produktieproces leiden. 

3. Produktbeheersing: 
Binnen het open bouwproces wordt er, binnen de wensen van de opdraehtgever 
en de mogelijkheden van de toegepaste bouwmethodiek, zoveel mogelijk naar 
gestreeft om materialen en bouwdeelprodukten aan te wenden waarvan de 
technische ontwikkeling en produktie in principe losgekoppeld is van de 
eenmalige toepassing binnen een bouwproject. De toeleveringsindustrie zal op 
orderbasis blijven produceren maar is beter in staat om zijn assortiment op 
bepaalde produktietechnologieen af te stemmen en in deze technologieen 
opnieuw te investeren. Dit maakt kwaliteitsbeheersing mogelijk en stimuleert 
produktinnovatie doordat hiermee verbonden investeringen over langere termijn 
kunnen worden afgeschreven. 
Voor die bouwmaterialen, bouwcomponenten en afwerkingsmaterialen waarvoor 
de opdraehtgever geen duidelijke absolute voorkeur heeft (soortnaam + 
merknaam + eomponentenopbouw + componentenverbinding + afwerkingslaag + 
etc.) kunnen minimale en maximale prestatie-eisen worden geformuleerd. 
Bouwbedrijven kunnen binnen deze prestatie-omschrijvingen produkt- en 
prijsvoorstellen doen en zullen vanuit prijsteehnische en logistieke overwegingen 
trachten projectonafhankelijke produkten te gebruiken. 

4. Innovatief beheer: 
De open bouwwijze realiseert aan gebruikerswensen en beheerderswensen 
aanpasbare en uitbreidbare gebouwen en maakt hiermee een economisch 
aantrekkelijk marktgericht beheer mogelijk. 
De open bouwwijze geeft hiermee een prijsbewust antwoord op een toenemende 
differentiatie van de markt. Deze differentiatie wordt zowel veroorzaakt door 
het groter en gedifferentieerder aantal opdrachtgevers, als door de toenemende 
differentiatie van bedrijfseconomische als consumptieve gebruikswensen en 
gebruiksstijlen. De aanpasbaarheid, veranderbaarheid en uitbreidbaarheid zijn 
krachtige marktinstrumenten. Voor de informatisering van het gebouwbeheer 
heeft de open bouwwijze als voordeef dat de gebouwgegevens aile binnen 
dezelfde communicatieve taal geschreven. Dit vereenvoudigd nieuwe innovatieve 
beheervormen zoals onderhoudsmanagement, facilitymanagement, etc. 
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HOOFDSTUK 2: 

DOELSTELLINGEN, ONDERWERPEN EN REALJSATIES VAN FP EN FPA IN DE 
OVERIGE INDUSTRIE 

2.1 Inlelding 

Dit onderzoek gaat na in hoeverre concepten voor Flexibele Produktie ("FP") 
en Flexibele ProduktieAutomatisering (FPA), die momenteel in de overige 
iildustrietakken worden ontwikkeld, economisch en organisatorisch succesvol 
toegepast kunnen worden binnen de bouwnijverheid. 

In dit hoofdstuk worden hiertoe de met invoering van FP en FPA verband 
houdende doelstellingen, onderwerpen en realisatievormen binnen enige overige 
industrietakken beschreven. Dit gebeurt gedeeltelijk aan de hand van het door 
het Onderzoekscentrum ROV Leiden verrichtte deelonderzoek "Op Maat van de 
Markt", dat eveneens in deze reeks "Fundamentele Grondslagen van de Open 
Bouwwijze" is verschenen. 
Hiernaast is gebruik gemaakt van het proefschrift: "Flexibiliteit; beheerprocessen 
en procesbeheersing", 1989 van S. Brinkman, dat door de vele gevalsbeschrij
vingen van FP en FPA, als overzichtwerk voor de ontwikkelingen in de 
electronische industrie geldt. 
Tot slot wordt gerefereerd aan de Dynamische Markttheorie en de hiermee 
verband houdende innovatietheorieen, die binnen de economische wetenschappen 
als verklaringsgrond voor bedrijfs- en bedrijfstak-economische reakties op 
marktontwikkelingen worden gebruikt. 

2.2 Internationale marktontwikkelingen als direkte aanleiding voor FP en 
FPA 

Het door het Onderzoekscentrum ROV Leiden verrichtte onderzoek "Op Maat 
van de Markt" geeft, zowel middels een compilatie van een groot aantal studies 
als middels zelf verricht onderzoek, het essentiele belang van de diversificatie 
van de markt aan als motor achter de FP en FPA ontwikkelingen. 

Op het einde van de zeventiger jaren werden binnen de context waarin 
ondernemingen in de overige bedrijfstakken operenen een aantal globale 
marktverschuivingen gesignaleerd, die voor deze bedrijven aanJeiding waren om 
al dan niet tot flexibele automatisering over te gaan: 

1. Een instabiele conjuncturele situatie, wat voor vele ondernemingen een 
onzekere situatie met zich mee bracht. 

2a. Een "globalisering van de consumptiepatronen" (Wisse Dekker, NRC 11-
02-87). De trends op de consumentenmarkt worden meer en meer 
mondiaal. De verschillen aan de vraagzijde worden meer veroorzaakt 
door sub-kulturele verschillen dan door regionale verschillen. 

2b. Aan de vraagzijde signaleert men snel veranderende consumenten
voorkeuren en een meer kwaliteitsbewuste instelling van de consument. 
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2c. De schaarste aan de aanbodzijde is opgeheven. Het is niet meer 
voldoende om met een bepaald produkt op de markt te zijn. Men dient 
inzicht te hebben in de voorkeur van de specifieke consument en dient 
het produkt snel aan te kunnen passen (Rauwenhoff, Philips). 

De markt is door deze drie aspekten van een "sellersmarket" naar een 
"buyersmarket" geevolueerd. 
Een nieuw aspect naast de differentiatie is de gewenste snelle levertijd. De 
consument is nu niet meer bereid om op een nieuwe release van zijn 
favoriete merk te wachten. De snelle levertijd geldt nog meer voor trans
akties van specifieke toeleverings- en eindprodukten binnen de bedrijfskolom. 

3. Een toename van de internatonale concurrentie in de vorm van snelle 
produktontwikkeling en mondiale introduktie van het nieuwe produkt. Tot 
voor 10 jaar was het in de electroninca-industrie nog gebruikelijk om een 
produkt eerst op de thuismarkt te introduceren en na eventuele bijstelling 
gefaseerd de overige markten te benaderen. Onder invloed van de Japanse 
concurrentie werd het noodzakelijk om onmiddelijk de internatonale markt te 
betreden. 

De doelstelling achter de invoering van FP en FPA in de overige industrie is 
het beantwoorden van deze toenemende diversificatie van de vraagmarkt. Door 
de toenemende internationale concurrentie is dit voor vele bedrijfstakken 
eenvoudigweg de enige overlevingsstrategie. 

De schaarste aan de aanbodzijde is opgeheven, waardoor het niet meer 
voldoende is om met een bepaald produkt op de markt te zijn. Bedrijven dienen 
momenteel met een in de breedte en diepte gesorteerde produktfamilie de markt 
te betreden, willen zij de gedifferentieerde en door snelle trendwisseling 
gekarakteriseerde vraag kunnen beantwoorden. 

2.3 Realisatie van FP en FPA door (noodgedwongen) nleuwe samenwerkings
formen in de produktiekolom 

Het onderzoek flOp Maat van de Markt" geeft aan de hand van een groot aantal 
interviews een zeer gedetailleerd beeld van de verschuivingen die de invoering 
van FP en FPA teweeg heeft gebracht. Verschuivingen, die nu nog steeds 
plaatsvinden. 

Zowel de marktontwikkelingen als de technologische veranderingen leiden tot 
een noodzakelijk snellere vernieuwing van produkt en produktieproces. 
De snelle opeenvolging van produktontwikkelingen en produktieprocessen wordt 
zo complex dat de afzonderlijke bedrijven de verschillende ontwikkelingen op 
aIle terreinen niet meer kunnen volgen. 
De bedrijven beperken zich noodgedwongen tot een aantal "kernaktiviteiten". 
Dit geldt zelfs voor zeer grote internationale concerns. Voor kleine en 
middelgrote bedrijven betekent dit dat men niet meer voor een "producenten
markt" (intermediare markt binnen de bedrijfskolom) of consumentenmarkt 
produceert maar rechtstreeks voor een bedrijf, met wie men eventueel een co
makership aangaat. 
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Langs deze weg ontstaan er binnen de bedrijfskolom complexe structuren van 
groepen samenwerkende bedrijven. die als antwoord op de markt permanent hun 
produkten en produktie-processen innoveren. 
Binnen deze samenwerkings- en automatiseringsprocessen blijkt duidelijk de 
dominante funktie van zeer grote bedrijven, die, ter ondersteuning van de 
eigen FPA-ontwikkelingen, hun toeleveringsindustrieen door diversiteit in 
gevraagde produkten. hoge kwaliteitseisen en korte levertijden. FPA opdringen. 

2.4 De "kern" van de verschillende FP en FPA concepten 

De vraag in hoeverre de verschillende concepten voor Flexibele Produktie en 
Flexibele Produktie-Automatisering economisch en organisatorisch het meest 
succesvol toegepast kunnen worden is ook binnen de overige industrietakken 
nog lang niet eenduidig beantwoord. 

De door de een als hoogste produktie-ideaaJ en de ander als technocratisch 
schrikbeeld afgeschilderde "onbemande fabriek", die 5 jaar terug de CAD
CAM-CIM-discussie overheerste, is nu reeds achterhaald. Sterker nog, de 
onbemande fabriek staat nu als economisch en organisatorisch meest inefficiente 
vorm van FPA te boek. Over het grote voorbeeld van General Motors wordt nu 
gezegd dat men voor het zelfde geld een totlilil goedlopend Japans autoconcern 
had kunnen kopen. Aileen een concern als GM kan deze ramp overleven. 

Momenteel is de grootste inspanning binnen de flexibele automatisering gericht 
op technische en organisatorische standaardisatie van de "interfaces" tussen de 
verschillende delen van het produktieproces. 
Niet meer de standaardisatie van het produkt als verbindende schakel in het 
produktieproces staat centraal maar de standaardisatie van de produktieprocessen 
als totaal van aile de produktie-handelingen. 

Tot voor enige jaren geJeden ontwikkelde men een industrieel produkt, 
introduceerde het op de markt en bouwde er vervolgens een star geautomati
seerde produktieJijn omheen. 
De huidige levenscycli van industriele produkten in vooral consumenten
electronica en de autoindustrie zijn momenteel dusdanig verkort dat starre 
automatisering altijd te laat komt. Het produkt is als het ware al over zijn 
(potentiele) verkooptop heen voordat een star geautomatiseerde produktielijn is 
ingericht. 
De geautomatiseerde produktielijn moet er als het ware al zijn voordat het 
produkt ontwikkeld wordt. Dit kan aileen door Flexibele Produktie en Flexibele 
Produktie-Automatisering. 
De voormalige produktielijn is binnen de FP en FPA concepten opgedeeld in 
een groot aantal "werkeilanden" die grote aantallen gelijkvormige (niet
identieke) produktiehandelingen kunnen verrichten. De FP en FPA concepten 
zorgen ervoor dat deze werkeilanden zowel organisatorisch (informatie-over
dracht, logistiek) als technisch (op elkaar aansluitende machine-specificaties) 
optimaal (op order maar met continue bezetting, laagste stuksprijzen, minimale 
omsteltijden en minmaaJ intern transport) aan elkaar worden verbonden. 
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Zoals reeds werd gememoreerd denkt men hierbij zeker niet aan een onbemande 
fabriek. Zowel de werkei!anden, de informatie- en produktaansturing hiervan 
als ook de produktie-planning en -routing zullen zowel vanuit het oogpunt van 
de f1exibi!iteit als vanuit het kostenaspekt gedeeltelijk bemand zijn. 

Automatisering is aileen maar zinvol - maar ook aileen maar mogelijk - bij: 
- zeer grote repetitie van informatie-overdracht; 
- zeer grote repetitie van produktie-handelingen. 
Pas dan kunnen de zeer grote economische en organisatorische inspanningen 
die voor automatisering noodzakelijk zijn renderen. 

Binnen de starre automatisering (automaten en prodUktiestraten) betekende dit: 
- identieke informatie-overdracht; 
- identieke produktie-handelingen. 

Nu door de stormachtige marktontwikkelingen standaardisatie van produkten 
steeds minder mogelijk is tracht men door invoering van FP en FPA concepten 
een standaardisatie van produktieprocesen te realiseren. 
Binnen flexibele automatisering (communicatie-netwerken en flexibele werkcellen) 
betekent dit: 
- geJijkvormige informatie-overdracht; 
- gelijkvormige produktie-handelingen. 

De huidige concepten maken hierbij echter gebruik van de mens als meest 
flexibeJe en integrerende faktor. Het concept van de onbemande fabriek tracht 
alles met hierarchisch geordende geautomatiseerde systemen te organiseren. Het 
gevaar dreigt dan dat automatisering doel in plaats van middel wordt en de 
flexibiliteit van het produktiesysteem wordt teniet gedaan. 

De tite! van het proefschrift van S. Brinkman: "Flexibiliteit; beheersprocessen en 
procesbeheersing", 1989 geeft de twee verschillende benaderingen aan (pag 
170,171). 
"De term beheersproces duidt op het streven naar uitgekiende beheerssystemen 
om de flexibiliteit te verhogen. Het resultaat is in de vorm van een produkt, bv 
een software-pakket. In deze benadering wordt het te beheersen proces, de 
produktie, als gegeven beschouwd. Het streven naar dergelijke beheerssystemen 
kan verworden tot een doel op zich, waarbij zelfs het te beheersen proces moet 
worden aangepast aan het beheerssysteem. Hierbij dreigt het gevaar diversi
ficatievermogen te verliezen. Dezelfde specialistische benadering komt men ook 
vaak tegen bij het invoeren van robots en standaardisatie. 

Procesbeheersing duidt op het voortdurende proces van streven naar beheerste 
processen in een integrale benadering. In het proefschrift wordt het reageren op 
bepaalde onverwachte gebeurtenissen als proces gezien. Procesbeheersing leidt 
tot het vergroten van reaktievermogen door doorlooptijdverkorting. Men kan zo 
op de juiste manier reageren op veranderingen. 

De benadering met behuJp van "ideal ising", waarbij men uitgaat van een perfekt 
beheerst proces en men vervolgens continu streeft naar het ideaal vormt de 
kern van procesbeheersing zoals in het proefschrift wordt behandeld. Hierbij 
zijn goede beheerssystemen onontbeerlijk." (einde citaat) 
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2.5 De Dynamische Markttheorie en Innovatietheorieen als verklaringsgrond 
voor de geschetste ontwikkeiingen 

Centraal in deze studie staat niet de technologie van de automatisering maar de 
economische en organisatorische dynamiek die invoering ervan binnen het eigen 
bedrijf en de gehele produktiekolom teweeg brengt. 

De Dynamische Markttheorie en de hiermee verband houdende innovatietheorie~n 
worden binnen de economische wetenschappen als verklaringsgrond v~~r de 
geschetste marktontwikkelingen en de bedrijfseconomische gevolgen binnen alle 
economische sectoren gebruikt. 
De dynamische markttheorie en de innovatietheorie~n brengen produktontwikke
ling en marktontwikkeling met elkaar in verband en schetsen een aantal 
mogeIijke ontwikkelingslijnen. 

samenvatting van de theorieen 
De modelmatige benadering van de dynamische markttheorie gaat er van uit dat 
de verdeling van aktiviteiten binnen de bedrijfstak, en dus de positie van 
bedrijven binnen de bedrijfskolom, niet statisch van aard is. Voortdurend vindt, 
onder druk van de markt en de noodzaak tot het leveren van een ander en het 
liefst goedkoper eindprodukt, een verschuiving van taken plaats. Die druk wordt 
gevoed door de voortschrijding van de technologische mogelijkheden. De wijze 
waarop deze verschuivingen van taken en posities binnen de bedrijfskolom 
plaatsvinden en de rol van de markt en de technologie hierin, wordt door de 
innovatietheorie en dynamische markttheorie bestudeerd. 

De dynamische markttheorie stelt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de 
commerciele levensduur van een produkt en het gedrag van ondernemingen en 
hun economische resultaten uitgedrukt in winsten en arbeidsplaatsen. Op een 
bepaald moment bestaat er tussen de in een bedrijfstak opererende bedrijven 
een bepaaJd marktevenwicht. Dit is echter een tijdelijk, dynamisch evenwicht. 
Wijzigingen in de marktsituatie en nieuwe technologische mogelijkheden lokken 
de introduktie van vernieuwde of nieuwe produkten uit, die vervoJgens op de 
markt worden geintroduceerd. Deze marktintroductie leidt tot veranderingen in 
omzetten, winsten, arbeidplaatsen, marktaandelen, etc. en kan aanleiding zijn 
voor verschuivingen in uitbestedings- en toeleveringsrelaties binnen de 
bedrijfskolom. De bedrijven kunnen op geheel verschillende wijze reageren op 
deze veranderingen in de markt. De dynamische markttheorie onderscheidt drie 
principes waarlangs men kan reageren: door concurrentie, samenwerking tussen 
geJijksoortige bedrijven binnen de bedrijfskolom ("horizon tale samenwerking") en 
samenwerking met bedrijven uit andere branches binnen de bedrijfskolom 
("vertikale samenwerking"). Naast de meer traditionele items als prijs, kwaliteit, 
"reclame" en "verpakking" voegt men innovatie als item toe. Men onderscheidt 
hierbij innovatie door concurrentie, innovatie door horizon tale samenwerking en 
innovatie door vertikale samenwerking. 

De mate van verandering in de marktsituatie (de dynamiek) hangt af van de 
nieuwheid van het geintroduceerde produkt. De innovatietheorieen stellen dat 
produkten voortdurend aan innovatieprocessen onderhevig zijn en beschrijven 
"de opkomst en ondergang" van produkten met behulp van hun produkt-Ieven
cyclus. De innovatietheorieen maken onderscheid in verschillende factoren die 

19 



tot innovatie kunnen leiden. waarvan de "market pull" en de "technology push" 
de belangrijkste zijn. 
Bij "technology push" gaat het veelal om basisinnovaties die voortkomen uit 
autonome technische ontwikkelingen en die zodanig gewild zijn dat indien 
bedrijven ze niet toepassen, dit ats technologische achterstand wordt gelnter
preteerd. Het voorbeeld uit deze tijd is de micro-electronica en haar toe pas
singen. 
Bij "market pull" is er sprake van een gevoeld probleem aan de vraagzijde van 
de markt. Door de eisen goed te analyseren en te combineren met technische 
mogelijkheden kan een tot dusver onbekend produkt of proces gevonden worden 
dat aan de nieuwe marktvraag voldoet. 

Innovaties die "market pull" en "technology push" weten te combineren in een 
nieuwe "produkt-technologie-markt relatie, geven veelal antwoord op "de grote 
uitdagingen" van deze tijd. 
De eenzijdige toepassing van "technology push" kan leiden tot verschijnselen als 
de in dit hoofdstuk beschreven "onbemande fabriek". 
Het niet adequaat technologisch beantwoorden van de "market pull" ook weI 
"demand pull" genaamd, zal er toe leiden dat de vraag onbeantwoord zal 
blijven. Dit kan zowel aan het niet voorhanden zijn, de kwalheit, de prijs of de 
kwaliteit!prijs-verhouding Jiggen. 

2.6 FP en FPA in de overige industrie met behulp van de Dynamische 
Markttheorie en Innovatietheorieen beschreven. 

De ontwikkelingen rond de FP en FPA in de overige industrie kunnen aan de 
hand van de Dynamische Markttheorie en Innovatietheorieen als voigt worden 
samengevat: 

De doelstelling achter de invoering van FP en FPA in de overige industrie is de 
adequate technologische en organisatorische beantwoording van de "market pull". 

De onderwerpen die de "kern" vormen vari FP en FPA, worden sterk beinvloed 
door de "technology push". De valkuilen van de "technology push" zijn in de 
tot nu toe korte maar hevige historie van FP en FPA reeds duidelijk te 
traCeren. Niet de automatisering als middel staat voorop maar de integratie en 
fJexibiliteit als doel. De FP en FPA concepten blijken zich wei aan dit doel aan 
te passen. 

De realisatiemogelijkheden van FP en FPA hangen daarnaast sterk af van de 
dynamische ontwikkelingen binnen de bedrijfskolom. De FP en FPA ontwikke
lingen blijken grotendeels te worden aangezwengeld door zeer grote interna
tionale bedrijven binnen de bedrijfskolom, die relatief veel invloed hebben op de 
externe organ isatiestructuur van de bedrijfskoiom. 
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HOOFDSTUK 3: 

MOGELIJKE DOELSTELLINGEN, ONDERWERPEN EN REALISATIES VAN FP EN 
FPA IN DE BOUWNIJVERHEID 

3.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk werden de marktontwikkelingen, de technologische 
ontwikkelingen en de dynamische reakties binnen de produktiekolom als 
bepalende faktoren achter de FP en FPA binnen de overige bedrijfstakken 
aangegeven. 
In dit hoofdstuk komen marktontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en 
dynamische reakties binnen de produktiekolom bouwnijverheid aan bod. 

Wanneer we het model van de dynamische markttheorie en de innovatietheorieen 
toepassen op de problematiek waarvoor zich de gehele bouwnijverheid gesteld 
ziet, wordt het mogelijk de veelheid van ontwikkelingen die op de bouw 
inwerken te structureren en kunnen eventueel nieuwe produkt-technologie-markt 
relaties, waaronder FP en FPA, worden onderkend. 

Allereerst beginnen we bij de "market pull" factoren. Vervolgens beschrijven we 
de dynamische mogelijkheden die de bedrijfskolom heeft om hierop te reageren 
en de rol van de "technology push" faktoren hiedn. 

3.2 De dynamische marktontwikkeling in de bouwnijl'erheid: een l'ersnip
perende afzetmarkt 

Binnen de bouwnijverheid is eveneens van een veranderende vraagmarkt sprake. 
De omslag van een verkoop/verhuurmarkt naar een koop/huurmarkt en het 
terugtrekken van de overheid als groot-opdrachtgever zorgen gelijktijdig voor 
een explosieve toename van het aantal vragende partijen en een geweldige 
differentiatie van de gevraagde kwalitatieve nivo's. De projecten worden kleiner 
en de differentiatie binnen de projecten groter. Bovendien stijgt ook het aantal 
nieuwe materialen en bijbehorende verbindingstechnieken enorm. 

De afzetmarkt werd tot het einde van de zeventiger jaren gedomineerd door 
het wegwerken van het kwantitatieve woningtekort en achterstallige stads
vernieuwingsakti vi teiten. 
Nu de kwantitatieve woningnood is bedwongen en het toenemend verval van de 
steden is gekeerd signaleert men een algemene maatschappelijke behoefte aan 
pluriforme en gedifferentieerde kwaliteit. Gedurende de bestrijding van de 
woningnood en het stedelijk verval was er nauwelijks tijd en financiele ruimte 
voor individualiserende kwaliteit en had deze ook geen hoge prioriteit. Men 
bouwde naar kwalitatief gemiddelde voorschriften en wenken die nauwelijks ter 
discussie stonden. Zowel het overheidsbeleid als de opdrachtgevers/beheerders en 
de bouwnijverheid waren op minimale kostprijzen en het jaarlijks behalen van 
de aantallen gericht. Het marktdenken in termen van woon- en gebruikskwali
teit werd pas urgent toen medio tach tiger jaren de kwantitatieve tekorten 
waren weggewerkt. Voor delen van de commercieel onroerend goedmarkt en de 
woningmarkt Yond er hierdoor een omsiag van een verkoop/verhuurmarkt naar 
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een koop/huurmarkt plaats. Bedrijven en bewoners wensen meer en meer 
gebouwen en woningen die bij hun bedrijfsstijl en levensstijl passen en kunnen 
deze wensen nu ook daadwerkelijk gaan realiseren. 

Dit streven naar diversiteit kan niet uitsluitend als tijdelijke reaktie op de 
voorafgaande periode worden afgedaan. Tegen de achtergrond van een aantal 
economische, technologische, culturele en demografische ontwikkelingen is de 
vraag steeds heterogener aan het worden. Dit heeft vergaande gevolgen voor de 
behoefte aan bedrijfs- en woonruimte en de eisen die gesteld worden aan 
vormgeving, funktionele inrichting en bouwtechnische kwaliteit. 

Voor de utiliteitsbouw zijn de volgende trends binnen de bedrijfsvoering in 
commerciele bedrijven en instellingen van belang: 

- Voortdurend wisselende gebruiksbehoeften in de personeelssfeer door 
verschuivingen binnen de organisatie, door inkrimping van ondersteunende 
taken en middenmanagement en groei van de met inhoudelijke werkzaamheden 
belaste "professionals". 

- Een groeiende hetrogeniteit en differentiatie in bedrijfsaktviteiten door 
vervaging van het traditionele onderscheid tussen "kantoor" en "fabriek". Er 
ontstaat een tussenliggend scala aan bed rijfsgebou wen waarin aktiviteiten 
zoals opslag van hoogwaardige goederen, assemblage, etalage, verkoop, 
servicewerkzaamheden, research en kantoorwerkzaamheden op verschillende 
wijze worden ge'integreerd. 

- Voortdurende uitstoot van die aktiviteiten en investeringen die niet met de 
kernwerkzaamheden van de organisatie te maken hebben ten gunste van 
produktiviteitsverhogende en innovatieve aktiviteiten. Voor de bedrijfshuis
vesting betekent dit een trend van kopen naar huren of leasen, waar bij 
eventuele contractverlenging de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden 
van het gebouw een belangrijke rol gaan spelen. 
Een voortdurend zoeken naar rendementsverbetering en produktiviteits
verhoging, waarin ook de prijs/kwaliteitsverhouding per m2 werkplek, de 
multi-funktionele mogelijkheden, bekabelingsmogelijkheden, energiebesparing, 
onderhoud en beveiliging van het gebouw een rol spelen. 
Centralisatie van de organisatie-aktiviteiten binnen een gebouw of complex, 
dat met de organisatie kan meegroeien. 

- Een voortdurende identiteitsvernieuwing van de organisatie die ook bouw
kundig tot uitdrukking moet worden gebracht. 

In het in deze reeks "Fundamentcle Grondslagen van de Open Douwwijze" 
verschenen rapport: "Huishoudensvorming, Flexibiliteit en Gebruik" worden voor 
de woningbouw de volgende trends in de huishoudensvorming vermeld: 

- Processen van verzelfstandiging van huishoudens met verschillende gradaties 
van collectiviteit bij het gebruik van woningen; 

- Een toenemende instabiliteit en dynamiek i·n relatiepatronen; 
- Een groeiende heterogeniteit en behoeftedifferentiatie bij het gebruik van 

woonruimte. 
Last but not least is er sprake van een grote mate van onzekerheid over de 
omvang en aard van wensen en mogelijkheden van huishoudens in de 
toekomst. 
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De "Vierde Nota Ruimtelijke Ordening" en de Ontwerp Nota Volkshuisvesting in 
de Jaren Negentig" geven eveneens het voornemen van de overheid aan zich 
meer en meer als groot-opdrachtgever, financier en subsidiegever uit aile 
sektoren van de bouwnijverheid terug te trek ken. Parallel hieraan wordt de 
regelgeving vereenvoudigd, zodat de kwalitatieve differentiatie en het markt
mechanisme worden gestimuleerd. 

Het is nu aan de bouwnijverheid om hier in de negentiger jaren een passend 
antwoord op te geven. Door het overheidsbeleid van de afgelopen decennia 
werd de totale bouwnijverheid: opdrachtgever, architekt, bouwbedrijf en 
toeleverancier, gedwongen om Of seriematig prijsbewust tegen vaststaand 
kwaliteitsnivo te bouwen Of eenmalig kwaliteitsbewust maar dan met veelal 
ruime budgettering. Het bouwen voor een gedifferentieerd stelsel van deel
mark ten zoals dat bijvoorbeeld in de ons omringende landen, USA en Japan 
plaats vindt kwam niet VOOL De totale Nederlandse bouwnijverheid is tot nu toe 
niet in staat geweest om hier passende marktbenaderingen en produktie
strategieen voor te ontwikkelen. Het traditionele bouwproces, zoals dat in de nu 
achter ons liggende periode heeft gefunktioneerd, Iijkt hiertoe ook minder 
geschikt. 
Vooral voor de middelgrote en de grote ondernemingen, die zich in de vorige 
decennia op aansporing van de overheid op grote seriematige produktie hebben 
toegelegd, levert de diversificatie en versnippering van de afzetmarkt problemen 
op. 

3.3 De dynamiek van het bestaande bouwproces en de strijd om de 
investerings- en consumelltengulden 

Het bestaande bouwproces loopt langzaam tegen haar eigen grenzen op. 
Binnen de huidige structuur organiseert de opdrachtgever samen met de 
architekt de vraag, wat uitmondt in een uniek specifiek ontwerp. Het aanbod 
wordt door het hoofdbouwbedrijf georganiseerd. Het stelt voor dit ene ontwerp 
bouwcapaciteit beschikbaar tegen een per project te calculeren prijs. Deze 
organisatie van bouwmurkt en bouwprodllklie wordt dan ook door diverse 
auteurs met cen circus vergeleken: "Het bouwbedrijf als reizend circus dat mel 
telkens andere ingehuurde artiesten van plaats naar plaats trekt om daar vooraf 
onbekende nummers op te voeren." 
Ondanks de gestage produktiviteitsstijging door mechanisatie en toename van 
prefabricage door verplaatsing van produktie naar de voorfase, moet een 
dergelijke produktie-organisatie zich zelr wei uit de markt van investerings- en 
consumptiegoederen prijzen. In een bouwmarkt die door het inlopen van het 
kwantitatieve tekort steeds meer een vervangingsmarkt wordt, verliest de bouw 
de strijd om de investerings- en consumentengulden van andere bedrijfstakken. 
Een kwalitatief vergelijkbaar bouwwerk zal hierdoor relatief als maar duurder 
worden terwijl een belangrijke prikkel tot vervangende aanschaf: iets nieuws, 
met veronderstelde of reeele nieuwe mogelijkheden, ontbreekt. 

Vanuit de gehele bouwwereld wordt deze problematiek onderkent. Zo geeft 
ondermeer het SBR-Rapport: de Bouwnijverheid: Hoeksteen van de 4de Nota, 
aan dat de bouwinvesteringen in Nederland achterblijven, terwijl er gelijktijdig 
sprake is van een toenemende potentiele vraag. De bouwnijverheid is echter nu 
nog niet in staat om deze potentiele vraag in een effectieve vraag om te zetten. 
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Grootste hindernis is, zo vervolgt het rapport, de organisatie van het tradionele 
bouwproces, dat door zijn "reizend-circus-karakter" niet meer in staat is tot 
grotere produktiviteitsverhoging en daardoor gunstiger prijs/kwaliteitsverhou
dingen te komen. 

3.4 Technlsche en organisatorische vernieuwing vanuit de bouwwereld 

Het SBR-rapport signaJeert echter beJangrijke initiatieven vanuit aile delen van 
de bouwwereld. Deze initiatieven, hoe verschillend ze ook mogen zijn, hebben 
echter een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Men tracht veelal de 
toekomstgerichte pluspunten van het huidige bouwproces op een eigen, van de 
bedrijfsgrootte en bedrijfscultuur afhankelijke wijze, te verbinden met de 
mogelijkheden van de nieuwe informatie- en produktietechnologie. Als voordelen 
van de huidige organisatie van het bouwproces kunnen ondermeer het situatie
gebonden on twerp, de alJerte marktreaktie en het organisatievermogen worden 
vernoemd. 

Van de nieuwe informatie- en produktietechnologie zijn voor de bouwwereld 
aileen die ontwikkelingen interessant die op deze situatiegebondenhid, markt
gerichtheid en organisatieprocessen aansluiten. Het betreft hier vooral bedrijfs
gebonden automatisering, zoals administratieve automatisering, automatisering 
van de calculatiegegevens, teken- en rekenpakketten, maar ook automatisering 
van inkoopadministratie, werkvoorbreiding, materialenbeheer, materieelbeheer, 
bouwplaatsbeheer, budgetbewaking en eindcacuJatie. 

De aanvang van de automatisering in de bouwwereld dateert reeds uit het 
vorige decennium. Vergelijkbaar met de overige industrie zijn drie stadia te 
onderkennen: 
- de administratieve automatisering (boekhouding, etc); 
- de automatisering van het financiele deel (begroting, bestek, calculatie, etc); 
- de automatisering van het on twerp (CAD) en van de produktie (CAM). 

De bouwwereld is zich momenteel op de derde fase aan het orienteren. Binnen 
CAD zijn een aantal specifiek op de bouwwereld toegesneden pakketten 
ontwikkeld, die reeds volop worden toegepast. Op CAM-gebied zijn met name 
in de toeleveringsindustrie een aantal voorbeelden te noemen. Het uitvoerend 
bouwbedrijf wordt momenteel door specialistische CAM-adviesburo's benaderd. 
Het aantal automatiserings-initiatieven dat op interfacing van het bouwproces is 
gericht, is slechts gering. Dit aantal neemt, getuige enige recente tijdschrift
artikelen over dit onderwerp, langzaam toe. Het merendeel van de architekten
en adviesburo's, toeleveringsindustrie en bouwbedrijven onderkent echter niet 
het belang van interfacing bij automatisering en ziet meer heil in "stand-alone
devices", waarmee men zich uitsluitend profileert ten opzichte van de concur
rent. 

Naast bedrijfsgebonden automatisering is er grote belangstelling voor produkt
innovatie en integra(e kwaliteitszorg en worden nieuwe vormen van management 
en nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven op hun bruikbaarheid voor de 
bouwnijverheid bestudeerd. Het meest essentiele element dat in het merendeel 
van deze initiatieven aanwezig is, is de integratie van de aktiviteiten van aBe 
partijen binnen het bouwproces. Deze integratie kan worden bevorderd door de 
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onderIinge communicatie met behulp van afsprakenstelsels te vereenvoudigen. 
Een andere vorm van integratie kan echter technische integratie zijn, zowel van 
bepaalde prod uk ten als van bepaalde produktieprocessen. 

3.5 Beperkte realisatiemogelijkheden voor specialiserende en integrerende 
initiatieven binnen de bouwwereld 

De organisatievorm van het traditionele bouwproces maakt technische samen
werkingsvormen zeer gecompliceerd en verhindert dat beddjven zich op bepaalde 
produkten en produktieprocessen kunnen specialiseren. 

Binnen het traditionele bouwproces is het bouwbedrijf op de bouwmarkt 
aanwezig door het aanbieden van ongespecificeerde bouwcapaciteit voor tot dan 
toe nog onbekende bouwprojekten. De opdrachtgever formuleert met behulp van 
zijn architekt de vraag in de vorm van een eenmalig bestek met bestek
tekeningen. De opdrachtgever betreedt hiermee de bouwmarkt. De geinteres
seerde bouwbedrijven maken op zeer korte termijn een prijscalculatie voor het 
tot dan toe nog onbekende project aan de hand van een globale inschatting van 
bouwproblemen en benodigde aantallen en hoeveelheden materialen, mensen en 
materieel. Deze situatie, die economisch gezien als onvolkomen eindmarkt wordt 
beschreven, leidt er telkenmale toe dat de architekt een ontwerp maakt v~~r 
een op dat tijdstip nog onbekend bouwbedrijf en dat het bouwbedrijf zijn 
produktiemogelijkheden organiseert voor een op dat tijdstip nog onbekend 
gebouwontwerp. 

AI wordt de klassieke vorm van aanbesteding steeds minder toegepast en raakt 
de bouwwere.ld door nieuwe projectmanagementtechnieken, het werken met 
standaardbestekken, eenduidige bouwdocumentaties en contractvormen, etc. 
steeds beter ap elkaar ingespeeld: het principe blijft grotendeels hetzelfde. 
Binnen de totale bouwnijverheid zijn er slechts weinig architekten, bouwbedrij
yen en onderaannemers die strikt genomen geen capaciteitsaanbieders zijn maar 
zich uitsluitend als "ptodukt-technologie"-specialisten op de markt presenteren. 
Niemand wil zich bij voorbaad van het overgrote gedeeJte van de transakties op 
de markt afsluiten door het uitsluitend aanbieden van een bepaalde special is
tische produkt-technologie-markt-combinatie. 
Binnen de bouwnijverheid is er tot nu toe nauwelijks sprake van specialistische 
produkt-technologie-markt combinaties waarmee de afzetmarkt wordt bewerkt. 
Gezien het toenemende belang van de vervangingsmarkt en de steeds explicieter 
geformuleerde vraag vanuit de markt zou men een specialistisch aanbod 
verwachten. Afgezien van enige initiatieven van toeleveranciers voor kantoor
inbouwprodukten, zijn de initiatieven van bouwbedrijven op een hand te tell en. 
Er wordt echter weI druk op dit gebied geexperimenteerd. 

Bovendien leent het bouwwerk als zeer specifiek type produkt, zich niet zo 
goed voor een met de overige bedrijfstakken vergelijkbare industriele vervaardi
ging. Bouwerken onderscheiden zich op de volgende punten van overige 
industriele produkten: 
- Een bouwwerk is locatiegebonden. De produktie is hierdoor altijd een 

eenmalige operatie welke onder steeds wisselende omstandigheden plaatsvindt. 
Een bouwwerk maakt deel uit van een gebouwde omgeving, welke niet aileen 
door economische maar in hoge mate ook door maatschappelijke, culturele en 
publieke krachten wordt be·invloed. 
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In vergelijking met ander kapitaalgoederen heeft een bouwwerk een lange 
levensduur. Dit geldt zeker voor het dragende deel, maar zelfs ook voor het 
afbouw- en inrichtingsdeel. 

- De waarde van een bouwwerk wordt niet aileen bepaald door haar eigen 
kwaliteit, maar zeker zo sterk door haar plaats en omgeving. 

3.6 Samenvatting: de des-inlegrerende randvoorwaarden binnen het 
traditionele bouwproces 

Voor samenwerkingsvormen gelden binnen het traditionele bouwproces voor alle 
deelnemende partijen een aantal beperkende randvoorwaarden die als voIgt 
kunnen worden gecategoriseerd: 

ontwerptechnische randvoorwaarden: 
- organisatie van het ontwerpproces voor vooraf onbekende opdrachtgever en 

nog geheel onbekend bouwbedrijf: 
het programma van eisen is vooraf onbekend; 
het ontwerp is grondstuk en omgeving gebonden; 
het budget is vooraf onbekend; 
het uitvoerend bouwbedrijf is geheel onbekend. 

produktietechnische randvoorwaarden: 
- organisatie van het uitvoeringsproces voor een vooraf onbekend ontwerp 

(opdrachtgever en architekt) met vooraf onbekende technieken (onderaan
nemers, materieel) en m!l,terialen (toeleveranciers): 

het ontwerp is vooraf onbekend; 
produktie is bouwplaats en omgeving gebonden; 
technieken vooraf onbekend; 
materialen vooraf onbekend; 
het bouwwerk is uniek en dus in feite een prototype voor een nul-serie. 

financiele randvoorwaarden: 
Het bouwen is voor aile partijen een financieel avontuur met een "open-end". 
Dit wordt door de onbeheersbaarheid van het ontwerp- en produktieproces in 
de hand gewerkt: 

het budget hangt van het verwachte rendement van het onroerend 
goed af; 
het verwachte rendement van het onroerend goed hangt van de 
kostprijs en het aanta1 m2 in het ontwerp af; 
de architekt kan de kostprijs slechts zeer globaal bepalen; 

- de architekt krijgt in percentages van de kostprijs uitbetaald; 
het eventuele subsidiebedrag voor de opdrachtgever is kostprijs
gebonden; 
de aannemer dient een offerte in op basis van onvolledige gegevens in 
over on twerp, lokatie, personeelsprijzen, onderaannemersprijzen, 
huurprijzen materieel, materiaalkosten, etc. 
de opdrachtgever weet pas bij de eindafrekening wat hij krijgt voor 
welke prijs. 
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juridische randvoorwaarden: 
- De architekt ontwerpt bouwkundige details en schrijft materialen voor maar 

is slechts beperkt aansprakelijk (AR). 
- De aannemer bouwt door derden ontworpen details en heeft, tot de datum 

van oplevering, het volledige risiko voor het werk (UA V). Indien de 
aannemer met voorgeschreven materialen werkt heeft hij een meldingsplicht 
ten aanzien van de algemene ("generieketf) ongeschikheid voor het voor
geschreven ontwerp en is hij zonder meer aansprakelijk voor ondeug
delijkheid van het materiaal (UA V). 

De vele in de bouw benodigde "interfaces", die deze des-integrerende randvoor
waarden tussen de verschillende ontwerp- en produktieprocessen zouden moeten 
overwinnen, vallen samen met evenzovele scheidingen tussen bedrijven en zelfs 
hele bedrijfsgroepen, vertikaal in de produktiekolom. Dit maakt standaardisatie 
van deze interfaces schier onmogelijk. 
In tegenstelling tot de overige industrie kent de bouwwereld hierdoor een zeer 
grote externe organisatie van de produktiekolom. 

Industriele produktieproduktiemethoden hebben de bouw met haar karakteristieke 
kenmerken slechts blijvend bereikt via de toelevering van bouwelementen, 
bouwcomponenten, installaties en inrichtingselementen, welke via een as
semblageproces op de bouwplaats onderdeel van een bouwwerk gaan uitmaken. 

In vergelijking met de overige industrie kent de bouwwereld geen grote 
marktJeiders die deze des-integrerende randvoorwaarden kunnen overwinnen. 
In de overige industrie kunnen deze internationale bedrijven zowel de afzet
markt beinvloeden door het uitbrengen van nieuwe series produkten als de 
produktie-kolom hun wil opleggen en FP en FPA dwingend voorschrijven. 
De kapitaalintensieve vormen van Flexibele Produktie en Flexibele Produktie
Automatisering, die momenteel in de overige industrie worden gerealiseerd, zijn 
ondenkbaar binnen de bouwwereld. 
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HOOFDSTUK 4: 

DE OVERIGE INDUSTRIE EN DE BOUWNIJVERHEID OP (MOGELlJKE) DOEL
STELLlNGEN t ONDERWERPEN EN REALISATIES ROND FP EN FPA VER
GELEKEN 

4.1 Inleldlng 

Dit onderzoek gaat na in hoeverre concepten voor FIexibeIe Produktie ("FP") 
en Flexibele ProduktieAutomatisering (FPA), die momenteel in de overige 
industrietakken worden ontwikkeld, economisch en organisatorisch succesvol 
toegepast kunnen worden binnen de bouwnijverheid. 

Centraal in deze studie staat niet de technologie van de automatisering maar de 
economische en organisatorische dynamiek die invoering ervan binnen het eigen 
bedrijf en de gehele produktiekolom teweeg brengt. 

Aan de hand van het bekende drietal vragen: waarom ? wat ? hoe ? zijn in 
hoofdstuk 2 de doelstellingen, onderwerpen en realisaties van FP en FPA in de 
overige industrietakken beschreven. 

In hoofdstuk 3 is aan de hand van de recente ontwikkelingen in de bouw
nijverheid onderzocht in hoeverre deze doe\ste1Iingen, onderwerpen en realisaties 
ook binnen de bouwwereld van belang zijn cq tot de mogelijkheden behoren. 

De geconstateerde mate van overeenkomst geeft antwoord op de vraag in 
hoeverre de binnen de overige industrietakken ontwikkelde concepten voor 
Flexibele Produktie en Flexibele Produktie-Automatisering economisch en 
organisatorisch succesvol vertaald kunnen worden naar de bouwnijverheid. 

4.2 De doelstelling: een reaktie op een diversificatie van de vraagmarkt, 
lowel binnen de bouw als de overige industrie 

De doelstellingen van FP en FPA in de overige industrie zijn nog weI met de 
huidige produktiedoelstellingen in de bouwnijverheid te vergelijken. 
In beide gevallen is er sprake van een omslag van een "sellermarket" naar een 
"buyersmarket", die gekenmerkt wordt door een differentiatie van de vraag en 
een toenemende concurrentie van het aanbod. 

De reaktie van de overige industrie op deze marktontwikkelingen is verschillend 
van die van de bouwnijverheid. 
De overige ind ustrie verhoogt haar reaktievermogen en komt met specifiekere 
produkt-technologie-markt-combinaties op de markt die men tracht binnen 
hetzelfde geintegreerde produktie- proces te realiseren. 

Door de beperkende randvoorwaarden van het traditionele bouwproces is de 
bouwnijverheid niet in staat om met meer specifiekere produkt-technologie
markt-combinaties de, in economische termen gezien, onvolledige eindmarkt te 
betreden. De diversificatie van vraagmarkt leidt hiertoe tot relatieve prijs
stijgingen en tot een verscherpte prijsconcurrentie onder de aanbieders. 
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4.3 Het onderwerp: integratie van bet produktieproces binnen de overlge 
Industrie versus bedrijfsgericbte kostenbesparing en presentatie binnen 
de bouw 

De onderwerpen van FP en FPA in de overige industrie zijn reeds minder met 
de buidige ontwikkelingsdoelstellingen in de bouwnijverheid te vergelijken. 
Binnen de overige industrie speelt de integratie van het totale produktieproces 
binnen de produktiekolom een essentiele rol. 

De vete, voor de bouwweretd specifiek ontwikkelde automatiserings-toepassingen 
zijn hoofdzakelijk bedrijfsgericht. Naast vervanging van routinematige werk
zaamheden gaat het hoofdzakelijk om een vernieuwing van de presentatie
techniek met behulp zeer specialistische CAD-programmatuur. Stechts enkele 
automatiserings-initiatieven in de bouwnijverheid zijn op een betere beheers
baarheid van het gehele bouwproces gericht. 

De probtematiek is echter tegengesteld. In de overige industrie gaat het om 
een f1exibilisering van een starre, volledig technisch beheerste produktie. 
Binnen de bouwnijverheid zou het om een technische beheersing van een op 
zich zeer f1exibele produktie gaan, die, door een hoge mate van externe 
organisatie, over zeer vee! lagen binnen de produktiekolom bouw is verdeeld. 
Binnen de overige industrie gaat het om enige sterk gelndustraliseerde 
bedrijfstakken, die op een aantal aspekten dienen te worden geflexibiliseerd. 

De bouw, als leverancier van bouwcapaciteit die voor een zeer breed scala van 
bouwwerken in te zetten is, kan door de overige industrie, voor wat betreft het 
onderdeel f1exibele produktie, als ideaalbeeld worden beschouwd: De opdracht
gever organiseert met behulp van een architect en bouwkundige adviseurs geheel 
zelfstandig de vraag, het bouwbedrijf organiseert met behulp van een verfijnd 
netwerk van onderaannemers en toeleveranciers geheel zelfstandig het bij
passende aanbod. "U vraagt, wij draaien". Een perfekte vorm van flexibiliteit 
waar de gehele produktiekolom bouw op is georganiseerd en die bovendien nog 
vele jaren achtereen tot een bescheiden produktiviteitsstijging en innovatie in 
staat blijkt te zijn. 
Vertegenwoordigers uit de overige industrietakken, bijvoorbeeld de auto
industrie, worden op hun beurt vaak vanuit de bouwwereld als ideaalbeeld van 
efficiente industriele produktie afgeschilderd: een gering aantal producenten dat 
geheel zelfstandig in samenwerking met een vast cluster toeleveringsbedrijven 
het aanbod bepaald voor consumenten die zonder morren uit dit aanbod kiezen. 
Een ideaal technisch produktieconcept, waarbinnen innovaties vanuit het bedrijf 
direkt in de produktie kunnen worden ingevoerd en dat zou kunnen leiden tot 
grote produktiviteitsstijging. kostendaling en omzetgroei. 

Beide ideaalbeelden verbleken echter door de crisisverschijnselen vertonende 
werkelijkheid die in het afgelopen decenium aan het Iicht is gekomen. De auto
industrie bleek ingeslapen en wordt door innoverende en marktgericbte 
buitenlandse producenten zwaar beconcurreerd. De door de bouwwereld 
aangeboden f1exibiliteit heeft niet tot een voor de consument bevredigend 
gedifferentieerd aanbod geleid en laat zich door de relatief geringe produk
tiviteitsontwikkeling uit de markt prijzen. 
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Zowel de bouw als de vernoemde overige bedrijfstakken constateren dat zij 
zich in een veranderingsproces bevinden waarbij zowel de relatie naar de 
consume nt, de relatie binnen de bedrijfskolom als de organisatorische en 
technische relaties binnen het bedrijf veranderen. 

Zijn in de flexibiliseringsdiscussie de uitgangssituaties van de bestudeerde 
overige bedrijfstakken en de bouw verschillend, de nagestreefde eindtoestand 
zou gelijk kunnen zijn: aktieve marktbenadering door consumentgericht ontwerp, 
f1exibele doch industriele produktie, spreiding van innovatie- en f1exibiliserings
inspanning over een eigen netwerk binnen de bedrijfskolom. 

4.4 De realisatie-mogelijkheden: internationals binnen een strak ge
organiseerde produktiekolom in de overige industrie versus een zeer 
brede externe organisatie van de produktiekolom bouw 

De realisatiemogelijkheden van FP en FPA in de overige industrie zijn nauwe
Iijks met de realisatiemogelijkheden in de bouwnijverheid te vergelijken. 

Binnen de bouwnijverheid wordt de benodigde fIexibiliteit van oudsher door de 
zeer brede externe organisatie binnen de produktiekolom gerealiseerd. Op 
specificaties van de afnemer op de eindmarkt wordt ten behoeve van Iteenstuks
produktie op order" ontwerpcapaciteit, capaciteit van de toeleveringsindustrie en 
bouwcapaciteit georganiseerd. 

De traditionele organisatie van het bouwproces maakt een dergelijke flexibiliteit 
mogeJijk en gelijktijdig ook noodzakelijk, Doordat enerzijds de eindmarkt een 
capaciteitsmarkt blijft en anderzijds er een voortdurende wisseling van 
bouwpartners optreedt. met andere "stand-alone" informatie- en produktie
technieken is het niet mogelijk dat de bouwpartners een andere en betere 
technische beheersbaarheid van het bouwproces kunnen realiseren. 
Zowel architekten als bouwbedrijven kunnen zich niet veroorloven om zich op 
bepaalde produkt-technologie-markt-combinaties te specialiseren. daar zij zich 
dan van een groot deel van de markt afsluiten, 
Doordat het bouwproces een voortdurende wisseling van bouwpartners nood
zakelijk maakt is het economisch gezien ook nauwelijks rendabel om in nieuwe 
informatie- en produktie-technologie te investercn. Nanst de huidige organisatie
problematiek rond het bouwwerk komt er dan nog hard- en software proble
matiek bij. 
Zowel de ene weg tot een betere technische beheersbaarheid via de markt als 
de andere weg tot betere technische beheersbaarheid via nieuwe informatie- en 
produktie-technologie worden binnen het traditionele bouwproces geblokkeerd. 

Binnen de overige industrietakken vonnt technische beheersbaarheid via de 
markt en technische beheersbaarheid via nieuwe informatie- en produktie
technologie veel minder een probleem. De marktrelaties liggen hier anders, 
doordat men produkten voor de anonieme eindmarkt produceert. 
De technologische samenwerkingsvormen zijn binnen de overige bedrijfstakken 
ook zeer ver ontwikkeld. 
Door starre industralisatie van de produktieprocessen, de weerbarstigheid van 
het materiaal (ltzware industrie lt

) en de specifieke technologie (electronica, 
chemie, etc,) is er binnen de produktiekolom een concentratie van de produktie 

30 



binnen een relatief beperkt aantal branches en bedrijven binnen deze branches 
opgetreden. 
De internationale concurrentie dwingt de zeer grote bedrijven om zich terug te 
trekken op hun kernaktiviteiten om van hieruit de markt met snel wisselende, 
innovatieve produktfamilies te bestoken. 
Het zijn deze grote bedrijven, die, ter ondersteuning van de eigen FPA
ontwikkelingen, hun toeleveringsindustrieen door diversiteit in gevraagde 
produkten, hoge kwaliteitseisen en korte levertijden, FPA opdringen. 

Voor de vergelijking van de realisatiemogelijkheden van FP en FPA binnen de 
bouwnijverheid dient men bovendien uitvoerig stil te staan bij de essentiele 
verschiUen tussen het gebouw als produkt enerzijds en kapitaal- en consumtie
goederen anderzijds: 
- Zowet het ontwerp als de produktie van een bouwwerk zijn locatiegebonden. 
- Een bouwwerk is als onderdeel van de gebouwde omgeving sterk maatschap-

pelijk, cultureel en publiek-rechtelijk bepaald. 
- In vergelijking met ander kapitaalgoederen heeft een bouwwerk een lange 

levensduur. 
- De waarde van een bouwwerk hangt sterk af van haar plaats en omgeving. 

4.5 Conclusie 

De conclusie van het onderzoek is dan ook dat er geen vertaalstag van de 
Flexiblele Produktie en Flexibele Produktie-Automatisering van de overige 
industrie naar de bouwnijverheid mogelijk is. 

De behoefte aan een betere beheersbaarheid van het gehele bouwproces is 
echter weI aanwezig doordat de vraagmarkt ged ifferentieerder wordt en het 
organisatorisch en prijstechnisch moeilijk wordt om hierop te antwoorden. 

31 



HOOFDSTUK 5: 

DE OPEN BOUWWIJZE ALS "BEDRIJFST AK - VRIENDELIJK" AL TERNA TIEF VOOR 
FP EN FPA IN DE BOUWNIJVERHEID 

5.1 Inleiding 

Doordat de vraagmarkt naar bouwwerken gedifferentieerder wordt en het 
organisatorisch en prijstechnisch moeilijk wordt om hierop te antwoorden, 
is er behoefte om toteen betere beheersbaarheid van het gehele bouwproces te 
komen. 

Het traditionele bouwproces blokkeert zowel de ene weg tot een betere 
technische beheersbaarheid via de markt a[s de andere weg tot betere tech
nische beheersbaarheid via nieuwe informatie- en produktie-technologie. Zowel 
architekten als bouwbedrijven kunnen zich niet veroorloven om zich op bepaalde 
produkt-technologie-markt-combinaties te specialiseren, daar zij zich dan van 
een groot deel van de markt afsluiten. 
Doordat het bouwproces een voortdurende wisseling van bouwpartners nood
zakelijk maakt is het economisch gezien ook nauwelijks rendabel om in nieuwe 
informatie- en produktie-technologie te investeren. Naast de huidige organisatie
problematiek rond het bouwwerk komt er dan nog hard- en software proble
matiek bij. 

Door zijn historisch gegroeide hoge externe organisatiegraad is de bouwwereld 
ertoe veroordeeld om gezamelijk tot een beter beheersbaar bouwproces te 
komen. 

5.2 De oplossing: een foor aile partijen acceptabeJe nieuwe organisatieform 

Gezocht dient te worden naar een nieuwe organisatievorm van het bouwproces, 
waarin de voordelen van het traditionele bouwproces die recht doen aan de 
bijzondere eigenschappen van het bouwwerk als onroerend goed geintegreerd 
worden, maar tegelijkertijd een eenduidige communicatie en betere technische en 
kwalitatieve beheersbaarheid van produktieproces en produkt mogelijk maken. 
Wi! een dergetijke nieuwe organisatievorm voor alle partijen in het bouwproces 
acceptabel zijn dan dient ze voordelen te bieden aan zowel de vragende partij 
(de opdrachtgever met ondersteunende architekten en adviseurs) als aanbiedende 
partij (het hoofdbouwbedrijf met ondersteunende overige bedrijven en toe
leveranciers) op de bouwmarkt. 

De open bouwwijze biedt een konkreet uitgewerkt perspectief voor het 
bestaande bouwproces. Het biedt mogetijkheden voor een informatie-, ontwerp
en produktie-technisch beter te beheersen bouwproces middels de fundamentele 
grondslagen: 
- eenduidige communicatie; 
- produktiebeheersing; 
- produktbeheersing; 

innovatief beheer. 

32 



Binnen deze fundamentele grondslagen worden de volgende informatie-, ontwerp-
en produktie-technische principes toegepast: 

- modulaire cOOrdinatie als gemeenschappelijke "informatietaal"; 
- "bouwknopen": meer gestandaardiseerde assemblageprincipes; 
- prestatie-omschrijvingen, waardoor meer projectonafhankelijke produkten 

kunnen worden gebruikt; 
- het denken in f1exibele beheertechnische sub-systemen. 

S.3 De omschrijving van de open bouwwijze 

De conceptie van de open bouwwijze geeft door de onderscheiding van niveau's 
in een bouwwerk een goede methodologie voor het ontwerpen en de produkten
ontwikkeling in de bouw en zet aan tot het gebruik van prestatieomschrijvingen 
in bestekken, waardoor de in het voorgaande hoofdstuk geschetste zo nood
zakeUjke structurele aanpassing van het bouwen wordt mogelijk gemaakt. 

methodologlsche basis 
De methodologische basis van de open bouwwijze is dan ook: "scheiding in 
nivo's", zowel qua besluitvorming, ontwerp, produktie, beheer en gebruik. 

doelstelling 
De doelstelling van de open bouwwijze is als voigt geformuleerd: 
Het creeren van algemene voorwaarden voor een zowel communicatief als 
technisch beheersbaar bouwproces dat realisatie van economisch aantrekkelijk te 
beheren gebouwen mogelijk maakt, waardoor tegen maatschappelijk aanvaardbare 
prijzen op de differentiatie en de dynamiek van de marktvraag kan worden 
ingespeeld. 

Deze voorwaarden zijn algemeen, zodat zij de gehele nederlandse bouwwereld: 
opdrachtgevers, architekten, bouwbedrijven en toeleveringsindustrie - zowel 
klein-, midden-, en grootbedrijf - de mogelijkheid bieden om de aan hun 
bedrijfsomvang en specialisaties gekoppelde toekomstgerichte marktstrategieen te 
ontwikkelen. 
De huidige gedifferentieerde organisatie van de produktiekolom bouw maakt 
onderlinge taakverdeling en spreiding van risoko's mogelijk. Hierdoor is de 
bouwwereld in staat om middels een allerte marktreaktie en een groot organi
satie-vermogen situatiegebonden ontwerpen te realiseren. 

eerste randvoorwaarde 
De eerste randvoorwaarde voor nadere uitwerking van de doelstelling is dan 
ook dat deze binnen de huidige organisatiestructuur van de bouwnijverheid 
dient te worden ingepast. 

Opdrachtgevers, architekten, bouwbedrijven, onderaannemers, toeleveranciers, 
beheerders en gebruikers behouden binnen de open bouwwijze hun eigen 
verantwoordelijkheden. De voordelen van het bestaande bouwproces: het 
situatiegebonden on twerp, de allerte marktreaktie en het organisatievermogen, 
blijven gehandhaafd, wat .een garantie is \loor een pluriforme, gedifferentieerde 
bouwkundige structuur. 
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Het bestaande bouwproces toopt echter tegen haar eigen grenzen op. 
Binnen het bestaande bouwproces maakt de architekt tel kens opnieuw een uniek 
ontwerp voor een op dat tijdstip nog onbekend bouwbedrijf en dient het 
bouwbedrijf telkens opnieuw zijn produktiemogelijkheden te organiseren voor 
een op dat tijdstip nog onbekend gebouwontwerp: " de bouwnijverheid als 
rondreizend circus dat met telkens andere ingeh uurde artiesten van plaats naar 
plaats trekt om daar vooraf onbekende nummers op te voeren." 
De toenemende complexiteit van nieuwe gebruikseisen en materialen leidt bij 
een eenmalige projectuitvoering met minimale voorbereidingstijd zowel bij 
architekt als bouwbedrijf tot improvisatie. De architekt tekent nieuwe, voor hem 
nog onbekende ruimteconcepten en bouwkundige oplossingen. Het bouwbedrijf 
voert deze onbekende bouwkundige oplossingen uit en maakt hierbij gebruik van 
nieuwe materialen. Door de organisatievorm van het tradionele bouwproces staat 
de realisatie van een gebouw tel kens opnieuw gelijk aan de realisatie van een 
prototype, dat lOwel voor architekt als uitvoerend bouwbedrijf nog vol 
verrassingen kan steken. De opdrachtgever betaalt de hoge kosten die aan de 
reatisatie van prototypes verbonden zijn. 

tweede randvoorwaarde 
De tweede randvoorwaarde voor de nadere uitwerking van de doelstelling van 
de open bouwwijze stelt dan ook dat de toepassing van de nieuwe informatie
en produktietechnologie dient te worden bevorderd. 

vier fundamentele grondslagen 
Binnen de randvoorwaarden wordt de doelstelling van de open bouwwijze in 
vier fundamentele grondslagen uitgewerkt: 

I. Eenduidige communicatie: 
Binnen het open bouwproces wordt middels modulaire coordinatie een eenduidige 
communicatiebasis tussen aile fasen van het bouwproces gelegd. Aile deelnemers 
aan het bouwproces kunnen zonder moeizame en kostbare "vertaaisiagen" in een 
"taal" met elkaar communiceren. Een essentiele voorwaarde voor het goede 
verloop van het communicatieproces. Het gaat immers in de bouw om de 
realisatie van nog niet bestaande maar reeds van de initiatieffase af kostbare 
gebouwen. 

2. Produktiebeheersing: 
Binnen het open bouwproces wordt een scheiding aangebracht tussen het 
ruimtelijk-funtioneel gebouwontwerp en de bouwtechnische detaillering hiervan. 
De verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische detaillering komt bij degene die 
de financieel- juridische eindverantwoordelijkheid voor het bouwproject draagt. 
Dit zal veelal het uitvoerend bouwbedrijf zijn. Het bouwbedrijf kan zich 
specialiseren op een aantal bouwtechnische detailleringen, ook weI bouwknopen 
genoemd, en haar produktieproces hier door inzet van personeel en materieel op 
richten. Deze vorm van produktiebeheersing zal tot procesinnovatie van het 
produktieproces leiden. 

3. Produktbeheersing: 
Binnen het open bouwproces wordt er, binnen de wensen van de opdrachtgever 
en de mogelijkheden van de toegepaste bouwmethodiek, zoveel mogelijk naar 
gestreeft om materialen en bouwdeelprodukten aan te wenden waarvan de 
technische ontwikkeling en produktie in principe losgekoppeld is van de 
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eenmaIige toepassing binnen een bouwproject. De toeleveringsindustrie zal op 
orderbasis blijven produceren maar is beter in staat om zijn assortiment op 
bepaalde produktietechnologieen af te stemmen en in deze technologieen 
opnieuw te investeren. Dit maakt kwaliteitsbeheersing mogelijk en stimuleert 
produktinnovatie, doordat hiermee verbonden investeringen over tangere termijn 
kunnen worden afgeschreven. 
Voor die bouwmaterialen, bouwcomponenten en afwerkingsmaterialen waarvoor 
de opdrachtgever geen duidelijke absolute voorkeur heeft (soortnaam + 
merknaam + componentenopbouw + componentenverbinding + afwerkingslaag + 
etc.) kunnen minimale en maximale prestatie-eisen worden geformuleerd. 
Bouwbedrijven kunnen binnen deze prestatie-omschrijvingen produkt- en 
prijsvoorstellen doen en zullen vanuit prijstechnische en logistieke overwegingen 
trachten projectonafhankelijke produkten te gebruiken. 

4. Innovatief beheer: 
De open bouwwijze realiseert aan gebruikerswensen en beheerderswensen 
aanpasbare en uitbreidbare gebouwen en maakt hiermee een economisch 
aantrekkelijk marktgericht beheer mogelijk. 
De open bouwwijze geeft hiermee een prijsbewust antwoord op een toenemende 
differentiatie van de markt. Deze differentiatie wordt zowel veroorzaakt door 
het groter en gedifferentieerder aantal opdrachtgevers, als door de toenemende 
differentiatie van bedrijfseconomische en consumptieve gebruikswensen en 
gebruiksstijlen. De aanpasbaarheid, veranderbaarheid en uitbreidbaarheid zijn 
krachtige marktinstrumenten. Voor de informatisering van het gebouwbeheer 
heeft de open bouwwijze als voordeel dat de gebouwgegevens alle binnen 
dezelfde communicatieve taal zijn geschreven. Dit vereenvoudigd de ontwikkeling 
van nieuwe innovatieve beheervormen zoals onderhoudsmanagement, facility
management, etc. 

5.4 Aanbevellng: de open bouwwijze als "bedrijfstak-vriendelijk alternatief 

Vanuit de aanbodzijde woeden er in de bouwwereld geen spectaculaire interna
tionale concurrentieslagen, lOals in de overige industrietakken het geval is. Er 
kan echter niet worden ontkent dat er binnen de bouwnijverheid een aantal 
voorzichtige initiatieven tot een betere beheersbaarheid van het gehele 
bouwproces zichtbaar worden. In tegenstelling tot zo'n 10 jaar geleden neemt 
het aantal grote architektenburo's weer toe. De grote architektenburo's werken 
samen met grote technische advieburo's, of hebben technische adviesfunkties in 
hun devisie gelncorporeerd. De grote buro's werken vaak met de to grote 
bouwconcerns. Deze hebben een aantal specialistische onderaannemers en 
toeleveringsindustrieen in hun concern geincorporeerd. Etc. 

Door zijn historisch gegroeide hoge externe organisatiegraad is de bouwwereld 
ertoe veroordeeld om gezamelijk tot een beter beheersbaar bouwproces te 
komen. De open bouwwijze kan hierbij als richtsnoer zeer bruikbaar zijn. Naast 
de technocratische "powerplay" van de giganten uit de overige industrie en de 
in de bouwnijverheid nog wijd verbreide "struisvogelpo)itiek" op samenwerkings
gebied, biedt de open bouwwijze een "bedrijfstak-vriendelijk" alternatief. 
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De open bouwwijze gaat uit van de bestaande taakverdeling tussen de parti
cipanten van het bouwproces en richt zich eveneens op standaardisatie van de 
"interfaces" tussen de verschillende deelprocessen en niet op standaardisatie van 
produkten. 
De toepassing van de open bouwwijze-methodologie gaat echter niet gepaard 
met dergetijke grote investeringen, zoals bij FP en FPA in de overige industrie. 
De onafhankelijkheid van de inbreng van de verschiIIende beroepsgroepen en 
bedrijfsgroepen blijft hierdoor gehandhaafd, waardoor de diversiteit van 
gebouwen en steden blijft gegarandeerd, echter nu tegen een maatschappelijk 
beter aanvaardbare prijs. 
Voor aile partijen binnen het bouwproces kan de open bouwwijze dan ook als 
richtsnoer voor de vele op automatisering gerichte initiatieven tot samenwerking 
dienen. 
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