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Voorwoord 
 
Beste lezer,  
De inspiratie voor dit boek komt voort uit de goede samenwerking die we tijdens de afgelopen ADMS 
jaren opgebouwd hebben met een groot aantal ontwerpende organisaties in Nederland, met ELD 
partnership in België, Antwerpen en met ATP Architecte und Ingenieure in Oostenrijk, Innsbruck. 
Voor ATP hebben drie ADMS’ers een bedrijfsopdracht zeer succesvol uitgevoerd in 2005, in 2008 en 
in de periode 2012-2013. De eerste opdracht betrof de implementatie van een uniforme 
kostensystematiek genaamd KOMA, voor de architecten – groepsleiders binnen ATP. De tweede 
opdracht betrof de invoering van een systematiek voor de architecten – groepsleiders om de 
productie capaciteit van hun eigen teams te kunnen bepalen en onderling te bespreken waardoor 
ook afstemming en uitwisseling van capaciteit tussen de groepen mogelijk is.  De derde opdracht 
betrof de implementatie van een BIM-systematiek voor de integraal werkende ontwerpteams binnen 
ATP.  Door de goede samenwerking met zowel het management van ATP als de CEO, Christoph 
Achammer kwam voor mij ook de nadere vergelijking van de rol en positie van dit grote architecten- 
ingenieursbureau  met vergelijkbare architectenbureaus in Nederland en België aan de orde. Die 
vergelijking gaat niet helemaal op, omdat ATP een internationaal opererende organisatie is met meer 
dan 500 medewerkers die op acht verschillende locaties In Europa werken. Echter de hoofdvestiging 
in Innsbruck, waarvoor ook de bedrijfsopdrachten uitgevoerd zijn is vergelijkbaar met 
architectenbureau’s zoals de Architecten Cie in Amsterdam en ELD Partnership in Antwerpen. Voor 
beide organisaties zijn succesvol bedrijfsopdrachten uitgevoerd. Voor ELD zijn daarnaast ook twee 
andere studies uitgevoerd, een naar de mogelijkheden voor invoering van een kwaliteitssysteem en  
de andere naar de implementatie en toepassing van een extranet, als  systematiek en aanzet naar 
BIM.  
Door de goede contacten en besprekingen met het management en de leiders van deze organisaties 
ontstond op een later moment het idee voor dit boek. Met het inzicht opgedaan in de studies en 
opdrachten heb ik gekozen voor een aanpak die focusseert op ATP omdat hier integraal werkende 
ontwerpteams actief zijn die zowel op projectniveau als binnen ATP functioneren en de volledige 
regie over het ontwerp- en bouwproces voeren. Vervolgens vergelijk ik die met de situatie in 
Nederland waar een integraal werkend ontwerpteam enkel actief is op projectniveau naast interne 
ontwerpteams binnen de samenwerkende ontwerppartners en in België waar de ontwerpteams 
deels op projectniveau en deels binnen het architectenbureau actief zijn.  Doordat alle ontwerpende 
organisaties ons toestonden om in hun ‘keuken’ rond te kijken, te observeren en te analyseren 
ontstond een goed inzicht in het handelen van deze organisaties. Ik wil deze organisaties: ELD, 
Architecten Cie en ATP hartelijk bedanken hiervoor. Zonder hun medewerking was het schrijven van 
dit boek niet mogelijk geweest. Daarnaast wil ik graag mijn vrouw Yvonne  bedanken voor haar steun 
en toeverlaat ook als ik weer eens nukkig werd van het schrijven. Schrijven is een redelijk eenzame 
bezigheid, maar kan in mijn geval niet zonder de nabijheid van haar ook al is dat dan soms wel eens 
moeilijk en lastig te begrijpen. 
 
 

Ad den Otter, Eindhoven, 21 Maart 2014 
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Uitspraken van ATP, Architecten Cie en ELD over samenwerking in  Ontwerpteams  
 
ATP’s CEO prof. Dipl.ing. Christoph Achammer 
“Today’s buildings are so complex that only interdisciplinary cooperation between architects 
and engineers can lead to successful projects.”  ATP heeft op haar website vermeld over 
geïntegreerd ontwerpen: “De simultane en interdisciplinaire interactie van de creatieve input 
van allen die betrokken zijn in het ontwerpproces”. 
 
Architecten Cie 
“de Architekten Cie. staat voor intelligente ontwerpen. Ontwerpen gerealiseerd door een 
divers team van professionele ontwerpers. Teams van architecten en assistenten leveren de 
kennis die essentieel is voor het succes van de projecten. Voor elke opgave wordt het sterkste 
en meest passende team geformeerd. Integraal. Cie hanteert een inclusieve ontwerphouding 
(afgeleid van Inclusive Design: an attitude of mind). Een ontwerpproces wordt integraal 
benaderd vanuit de visie van een langdurig leven van idee tot realisatie en gebruik. Een 
ontwerp wordt daarbij beschouwd vanuit alle disciplines. Cie heeft geïnvesteerd in steeds 
verdergaande integratie van bouw- en ontwerpdisciplines in het totale bouwproces.” 
 
ELD Partnership 
“Wij zijn multidisciplinair. Ons werk  omvat  ‘architectural' tot ‘product' design. Van 
Skyscraper tot laboratorium, van hotel tot residentieel wonen, op een schaal gaande van een 
Stadsdeel tot een USB stick, ontwerpen we door een vraag gedreven onderzoeksproces, met 
gevoeligheid voor de eigenheid van een ‘plek', ‘de context', ‘de cultuur', ‘het programma'. Wij 
zijn luisterbereid en open voor dialoog, we geven een individuele dienstverlening.  
Team: de toekomst ziet eruit zoals wij haar creëren.” 
 
Ter vergelijking de vermelding over ontwerpteams van Norman Foster and Partners omdat 
hierbij flow vermeld wordt. Naar mijn mening een heel belangrijk aspect voor ontwerp 
teams. Oud-adms-er Jef van den Hout heeft voor zijn promotiestudie teamflow als 
onderwerp (Hout, J.J.F. v. 2013).  
“Ideeën kunnen gemakkelijker tot flow komen als architecten, constructeurs en omgevings- 
ingenieurs creatief samenwerken vanaf de start van een project. Door dat te doen, kunnen ze 
hun kennis combineren en leren van elkaar om duurzame en volledig geïntegreerde ontwerp 
oplossingen te bedenken. Naast de architecten en ingenieurs zijn er vele specialistische teams 
wiens expertise deze aanpak ondersteunt.” …“…we omarmen de ervaring en kennis, 
enthousiasme en kennis van geïntegreerde ontwerpteams, opdrachtgevers en 
gemeenschappen om inspirerende omgevingen te creëren.” 
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INTRODUCTIE 

 
In dit boek bekijk ik Architectural design management (ADM) vanuit drie verschillende 

posities wat betreft product- en dienstverantwoordelijkheid. De Nederlandse-  de Belgische 
en de Oostenrijkse positie. Deze drie posities verschillen van elkaar daar waar het gaat om 
de verantwoordelijkheid voor de levering van het ontwerp als dienst en de levering van het 
gebouw als product. In Nederland is bij wet geregeld dat de aannemer verantwoordelijk is 
voor de oplevering van het gebouw aan de opdrachtgever, niet de architect of het 
architectenbureau. Ook na de levering is de aannemer aansprakelijkheid voor het geleverde 
bouwwerk tot 10 jaar na de oplevering. Dat is anders in België. Hier is in de wet vastgelegd 
dat de architect verantwoordelijk is voor een oplevering van het gebouw aan de 
opdrachtgever en heeft hij een aansprakelijkheid van 10 jaar. Hier is dus sprake van een 
vergaande productaansprakelijkheid. Men wil hier via wettelijke en contractuele 
verplichtingen naar de architect voor de opdrachtgever een geslaagd bouwproces bereiken. 
In Oostenrijk worden onder de supervisie van de architect en het architectenbureau 
meerdere nevenaannemers verantwoordelijk gesteld voor de levering van het gebouw. Er is 
geen hoofdaannemer, en in plaats daarvan neemt de architect de regie en de coördinatie. 
Vanuit het architectenbureau is de betreffende projectarchitect de regisseur van het 
bouwproces, hij ontwerpt de bouwplannen, selecteert op basis van de prijs-
kwaliteitsverhouding de contracten met de nevenaannemers en coördineert deze partijen.  
Tevens zorgt hij voor de kosten- planning en bewaking gedurende het bouwproces.  

Door de regisseursrol die architecten en architectenbureaus in Oostenrijk nemen heb ik 
de Oostenrijkse positie centraal geplaatst en vergelijk ik deze positie met die van Nederland 
en België. Zoals vermeld neemt in Oostenrijk de architect- en het architectenbureau de 
verantwoordelijkheid voor de financiële middelen en beheerst hij de kosten tijdens het 
bouwproces vanuit het gemaakte ontwerp. Door de contractering van verschillende 
nevenaannemers voor onderdelen van het gebouw verdeelt deze partij de 
productaansprakelijkheid over de betrokken nevenaannemers. Daarmee kan gesteld worden 
dat de architect/ het architectenbureau als partij de totale regie over het 
ontwikkelingsproces neemt vanaf de start. Dat vereist specifieke competenties van 
architecten over project- en ontwerpteamleiding en financieel management. Om de 
kwaliteit van ontwerpteams in de verschillende posities te kunnen beoordelen introduceer ik 
de term het ontwerpend vermogen van een ontwerpteam. Hieronder versta ik het 
vermogen van een team van ontwerpende managers en managende ontwerpers uit 
verschillende disciplines om elkaars ontwerpcapaciteit integraal in te zetten rekening 
houdend met alle eisen en de nieuwste inzichten op de deelgebieden, voor de realisering 
van een eveneens integrale ontwerpopgave met de hoogst mogelijke kwaliteit en waarde 
voor de opdrachtgever binnen een overeenkomen tijdspanne.  

Door de verschillen in posities, rollen en verantwoordelijkheden zal het ontwerpend 
vermogen van een ontwerpteam in de Oostenrijkse situatie anders zijn en zal het team 
verschillend georganiseerd moeten worden om het hoogst mogelijke ontwerpend vermogen 
te bepalen en hoe dit vermogen effectief in te zetten.  

 
Keywords: Ontwerpproces / Ontwerpend vermogen / Multidisciplinaire complexiteit / 
Architectonisch ontwerp competenties / Ontwerptaken / Teamrollen / Tijdsspanne  
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WAT IS ARCHITECTURAL DESIGN MANAGEMENT ? 
 

Architectural design management (ADM) is te omschrijven als het kennisgebied voor het 
organiseren, inrichten en besturen van multidisciplinaire ontwerpteams om de diversiteit 
aan ontwerptaken in goede samenwerking, liefst integraal, binnen een bepaalde tijdsspanne 
uit te voeren om tot integrale ontwerpoplossingen te komen die beantwoorden aan de 
vraag van de opdrachtgever en gebruikers (Emmitt, e.a. 2009).  

 
Het kennisgebied is te verdelen naar twee specifieke niveau’s: ADM op projectniveau en 

ADM op het niveau van elk van de betrokken ontwerporganisaties: met name binnen het 
architectenbureau en de betreffende ingenieursbureau’s voor de diverse technische 
aspecten zoals konstruktie, installaties en dergelijke (Brunton e.a. 1964).  Binnen de beide 
types van organisaties; de tijdelijke projectorganisatie en de continue lijnorganisaties, 
worden kleine of grote ontwerpteams geformeerd voor het ontwerpen en de engineering 
van een gebouw, afhankelijk van grootte en complexiteit. Doordat het ontwerpen op twee 
verschillende niveaus plaatsvindt is er een onderlinge afhankelijkheid tussen de 
ontwerpende organisaties en de projectorganisatie waarbij de belangen uiteen kunnen 
lopen. De projectorganisatie kent maar een doel en dat is de ontwerpopgave, als onderdeel 
van het projectresultaat,  zo goed mogelijk te realiseren voor een opdrachtgever binnen de 
tijd en de middelen die daarvoor bepaald zijn. Een lijnorganisatie, heeft meestal meerdere 
ontwerpprojecten tegelijkertijd, meerdere ontwerpteams en kent ook meerdere 
opdrachtgevers. Zij hebben daarom voortdurend de vraag op welke wijze hun ontwerpcapa-
citeit uitgedrukt in tijd, mensen en middelen zo effectief mogelijk ingezet kan worden voor 
de ontwikkeling van de te realiseren ontwerpen en hoe ze uiting geven aan hun identiteit.  

Het ontwerpproces van een architectonische ontwerpopgave is te karakteriseren als een 
cyclisch, reflectief proces waarin voortdurend het opgedane inzicht en de beschikbare kennis 
gebruikt wordt om de ontwerpopgave te herformuleren om tot een goede oplossing te 
komen (Friedl, G., 2000). Dit gebeurt zowel binnen de ontwerpteams van de betrokken 
partners als op projectniveau. Hierbij zijn de competenties van de betreffende ontwerpende 
managers of managende ontwerpers van belang. Ik maak het onderscheid naar 
ontwerpende manager en managende ontwerper omdat er vaak een combinatie van beide 
taken: managen en ontwerpen door een persoon verricht worden maar met verschillend 
accent (Schijlen, J.T.H.A. M. 2009). Een ontwerpende manager heeft hoofdzakelijk 
managementtaken en omgekeerd in een verhouding van 75 a 80% van zijn totale 
werkzaamheden.  

 
Project management (PM)  
Ik wil het project management als organisatiefenomeen hier ook behandelen omdat in de 
Nederlandse situatie met name de projectmanager een steeds belangrijker rol inneemt bij 
grote complexe bouwprojecten. Dat komt voort uit zijn positie als gedelegeerd 
opdrachtgever waarbij hij / zij namens de opdrachtgever het bouwproject leidt vaak van 
initiatief tot en met oplevering en wellicht ook daarna. Met name voor overheidsprojecten 
met zogenaamde DB(F)MO opdrachten waarbij een consortium onder leiding van een 
projectmanager de verantwoordelijkheid neemt voor het up-to-date functioneren van een 
gebouw gedurende een lange periode (10 tot 30 jaar).  
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DB(F)MO is een Engelstalige afkorting die staat voor: Design=Ontwerp en Built=Bouw met of 
zonder de F=Financiering, M=Onderhoud en O=Functioneren. 
Project management voor gebouwen of gebouwprojectmanagement richt zich vooral op de 
beheersing van het voortbrengingsproces van producten en het kennisgebied is niet 
specifiek gericht op een bepaalde sector zoals de bouw. Branche organisaties van 
projectmanagement zijn over het algemeen van mening dat projectmanagement in elke 
sector van toepassing is en niet ingaat op de inhoud maar op de planning en bewaking van 
een ontwikkelingsproces. Zo ook bij gebouwen en huisvestingsprojecten. Het kan daarom 
voorkomen dat er in een bouwproject meerdere projectmanagers voor de opdrachtgever 
hun werk doen waarbij de ene het huisvestingsproject leidt, feitelijk de organisatie van de 
opdrachtgever begeleidt van oud naar nieuw of gerenoveerde huisvesting en een 
projectmanager die zich bezig houdt met de ontwikkeling van het gebouw als 
huisvestingsmiddel. Daarnaast zullen bij alle toeleveranciers van diensten en 
bouwproducten projectmanagers werken. Projectmanagement wordt door de Internationale 
Project Management Association: IPMA onderscheiden naar een aantal niveaus. Gebouw 
projectmanagement zit daarbij op niveau drie: waarbij een projectmanager een 
multidisciplinair projectteam inricht en aanstuurt om binnen bepaalde tijd en middelen een 
projectresultaat te leveren aan de opdrachtgever. Tevens zullen er bij de projectpartners ook 
projectmanagers actief zijn, zowel op niveau 3 als op andere niveaus (Gray e.a. 2002). In de 
Nederlandse situatie zal de architect vanuit zijn dienstverlenende rol vaak onder de leiding 
van een projectmanager zijn werk verrichten. De leiding van het ontwerpteam kan aan hem 
gedelegeerd worden maar de projectmanager zal dan de eindverantwoordelijkheid hebben 
of een persoon aanstellen die namens hem het ontwerpmanagement doet.   

Het onderscheid tussen ontwerpmanagement en projectmanagement  is van groot 
belang omdat het beiden organisatietools zijn met een verschillende focus maar ook met 
een zekere overlap. Bovendien zal een ontwerpmanager ontwerpproblemen benaderen 
vanuit de inhoud en derhalve tot een andere inrichting en besturing van het ontwerpproces 
zal komen dan een projectmanager die ontwerpproces eerder als een onderdeel van het 
ontwikkelingsproces beschouwd en lastig te beheersen is langs lineaire weg. De 
projectmanager richt zich met name op het verminderen van onzekerheid, reductie van 
risico’s en het creëren van duidelijkheid over het eindresultaat, terwijl de ontwerpmanager 
gericht is op de inhoud en door het ontwikkelen van inzicht en perspectief tot ontwerp 
oplossingen wil komen. Beide gebieden overlappen elkaar daardoor in de Nederlandse 
positionering (Fig. 1 en 2). 

 
Figuur 1: Project – en ontwerpbeslissingen gedurende de ontwikkeltijd van een gebouw 
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Figuur 2: Gebied van ontwerpmanagement binnen het beslissingsproces van een bouwproject 

 

 
 
Figuur 3: Wenselijke curve van ontwerpbeslissingen binnen het beslissingsproces van een bouwproject 

 
Ontwerpers hebben in aanvang tijd nodig om het ontwerpprobleem te doorgronden en de 
vraag van de opdrachtgever naar de diverse aspecten te verkennen. Dat levert inzicht op om 
tot een beter begrip van de vraag en de beste ontwerpoplossing te vinden die aan de vraag 
beantwoordt. Een wenselijke curve voor ontwerpmanagement wat ontwerpbeslissingen 
betreft is daarom te zien in figuur 3, rode s-curve waarbij er een omslagpunt bereikt wordt 
en de verdere beslissingen die te maken hebben met de maakbaarheid en de realisering  
sneller gaan verlopen. Bij onderzoek naar fasttrack projecten bleek dat ervaren architecten 
die een goed inzicht had in de maakbaarheid en realisering een dergelijke curve kon 
realiseren (Otter e.a. 2000; Bruijn e.a. 2003). Nader praktijkonderzoek is echter nodig om dit 
verder te onderbouwen.  Reflectie op het doorlopen ontwerpproces blijkt bij veel 
bedrijfsopdrachten bij ontwerpende organisaties van groot belang om tot een groter inzicht 
te komen in het ontwerpprobleem zowel als een betere afbakening van de haalbaarheid van 
bepaalde ontwerpoplossingen. Daarbij kan ook een database met succesvolle 
ontwerpbeslissingen van eerdere projecten zinvol zijn (Scheltens, S.J. 2003).  
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Figuur 4: Het ADMS vierkant, speelveld van de samenwerkende partijen met traditionele contracten 

 
In dergelijke inhoudelijke aspecten van ontwerpmanagement mag vanuit projectmanage-
ment oogpunt verwacht worden dat ontwerpmanagement als een volwaardig kennisgebied 
beschouwd wordt dat een specifieke inrichting en besturing nodig heeft. We zien ook dat de 
contractering en samenwerking in complexe bouwprojecten steeds meer verschoven is van 
traditioneel met een aanbesteding nadat alle bestekstukken opgemaakt zijn, naar 
aanbesteding en selectie van projectteams en consortia op basis van beschrijvingen en 
specificaties. Samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden in de Nederlandse context zijn 
veranderd hierdoor en door de invoering van de DNR waarbij projectmanagers taken van 
architecten en ontwerpbureaus overnemen. Hierdoor wordt de rol en verantwoordelijkheid 
van architecten en architectenbureaus in het ontwerpproces minder eenduidig. Architecten 
nemen deelopdrachten aan voor Voorlopig Ontwerp opgaven die na aanbesteding in 
vroegtijdig stadium verder uitgewerkt worden door andere architecten die meededen in het 
consortium dat geselecteerd is. Binnen ADMS hebben we daarvoor op basis van het 
zogeheten ADMS-vierkant een model ontwikkeld voor de samenwerkende partijen in het 
ontwikkelingsproces van gebouwen. Opdrachtgevers en gebruikers linksboven, 
Projectmanagement en projectontwikkeling rechtboven, ontwerpers  linksonder en 
bouwbedrijven rechtsonder. Figuur 4 laat dit vierkant zien op basis van traditionele 
contractering waarbij de stippellijnen de coördinatie tussen de partijen aangeeft . De nieuwe 
regelingen en contracteringen maakt vaak de regie en coördinatie van het ontwerpproces 
lastig en ingewikkeld door andere rollen en verantwoordelijkheden waarbij het gemakkelijk 
onduidelijk wordt wie de verantwoordelijkheid voor ontwerpbeslissingen genomen heeft en 
welke consequenties uit genomen beslissingen voortvloeien (Emmit, e.a. 2010). Anderzijds is 
de vraag naar integrale ontwerpprocessen en integraal werkende ontwerpteams steeds 
groter geworden om het hoofd te bieden aan de vele eisen en voorwaarden en garanties die 
aan gebouwen gesteld worden. In Figuur 5 is het ADMS vierkant afgebeeld met 
contractering op basis van prestatie specificaties waarbij duidelijk te zien is dat de 
ontwerpers hier deelcontracten bij kunnen verwachten en regie, rol en taak anders ingevuld 
moeten worden. Dit vraagt duidelijk om andere competenties van de deelnemende 
ontwerpers, met name op organisatorisch en financieel vlak.  
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Figuur 5: het ADMS vierkant, speelveld samenwerkende partijen met prestatie specificaties 

 
De reactie van architectenbureau’s hierbij is het opzetten van nauwe samenwerking met 
projectmanagement organisaties om vroegtijdig deel te kunnen nemen in projectteams en 
op die wijze mede de regie en coördinatie van toekomstige ontwerpteams te kunnen 
bepalen en de rollen en verantwoordelijkheden en tevens het ontwerpproces nader in te 
richten. 
De bedrijfsopdracht van Jeandonné Schijlen uitgevoerd bij ATP in Oostenrijk laat een geheel 
andere organisatie zien en positie van het architectenbureau en de deelnemende partijen 
(Appendix nr. 2 page 81). 
 

Ontwerpprocessen ontwerpen 
Oud-adms-er Gebhard Friedl heeft in 2000 onderzoek verricht naar het ontwerpen van het 
proces. 

 “Het vertrekpunt voor mijn eindopdracht vormde de vraag wat het 'ontwerpen van 
het proces' inhoudt. Gedurende het ontwerpproces wordt de vraag van de opdrachtgever 
geconcretiseerd en geleidelijk omgezet in een ontwerp. Aan dit ontwerp wordt door een 
groot aantal actoren gewerkt. Het bouwkundige ontwerpproces is dus een 
samenwerkingsproces waar door vele actoren gewerkt wordt naar een resultaat.  

Bij de inrichting van dit proces wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van het ontwerp. Dit gebeurt in de vorm van een nauwkeurige vastlegging van 
de wensen en eisen van de opdrachtgever die vervolgens vertaald worden in een ontwerp. 
Hierbij wordt ligt de nadruk op de afstemming van de verschillende activiteiten die door 
diverse actoren worden uitgevoerd. Hoe deze actoren samenwerken, wordt vastgelegd in 
een organisatiestructuur die onder meer de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden inhoudt. Vaak wordt er echter over het hoofd gezien dat ontwerpen door 
mensen wordt uitgevoerd en dat de diverse actoren die deelnemen in dit proces verschillen 
qua normen, waarden en werkwijzen. Ook is het proces niet slechts een probleem 
oplossingsproces maar ook een proces waarmee problemen boven tafel worden gehaald. 
Daarom wordt het proces ook gekenmerkt door grilligheid en een bepaalde mate aan 

Design engineering

Sub-contractors

contractor

Project development

Living building /Life-cycle

Users

Client

Architectural design

concepts

Main building

contractor

ADMS @ 2007

Contracts

Project development

Concepts / planning



ADM in Europese context 

 

16 

 

onvoorspelbaarheid. In deze opdracht wordt naar een andere manier gezocht om het 
ontwerpproces in te kunnen richten.  

Hierbij staat het idee centraal dat voor een goed proces (en mede hierdoor ook voor 
een goed resultaat) de uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit proces optimaal 
moeten zijn. Er wordt een innovatieve aanpak voorgesteld die de nadruk legt op het creëren 
van de juiste randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting van het 
ontwerpproces. Hiervoor is eerst onderzocht wat de activiteit ontwerpen eigenlijk is en 
welke gevolgen hieruit ontstaan voor het ontwerpproces. Uitgaande van deze analyse is 
gekeken hoe ontwerpers tewerk gaan en welke actoren ontwerpactiviteiten uitvoeren in het 
proces. Vervolgens is geanalyseerd waar tegenwoordig de knelpunten liggen bij de inrichting 
van het ontwerpproces. Dit mondt uit in een beschrijving van de huidige aanpak. Uiteindelijk 
is een model opgesteld van een nieuwe innovatie aanpak waarmee de problemen van de 
huidige aanpak voorkomen kunnen worden 

Het vertrekpunt voor deze eindopdracht vormde de vraag wat het 'ontwerpen van 
het proces' inhoudt. Gedurende het ontwerpproces wordt de vraag van de opdrachtgever 
geconcretiseerd en geleidelijk omgezet in een ontwerp. Aan dit ontwerp wordt door een 
groot aantal actoren gewerkt. Het bouwkundige ontwerpproces is dus een 
samenwerkingsproces waar door vele actoren gewerkt wordt naar een resultaat. Bij de 
inrichting van dit proces wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van het ontwerp. Dit gebeurt in de vorm van een nauwkeurige vastlegging van de wensen en 
eisen van de opdrachtgever die vervolgens vertaald worden in een ontwerp. Hierbij wordt 
ligt de nadruk op de afstemming van de verschillende activiteiten die door diverse actoren 
worden uitgevoerd. Hoe deze actoren samenwerken, wordt vastgelegd in een 
organisatiestructuur die onder meer de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden inhoudt.  

Vaak wordt er echter over het hoofd gezien dat ontwerpen door mensen wordt 
uitgevoerd en dat de diverse actoren die deelnemen in dit proces verschillen qua normen, 
waarden en werkwijzen. Ook is het proces niet slechts een probleem oplossingsproces maar 
ook een proces waarmee problemen boven tafel worden gehaald. Daarom wordt het proces 
ook gekenmerkt door grilligheid en een bepaalde mate aan onvoorspelbaarheid. In deze 
opdracht wordt naar een andere manier gezocht om het ontwerpproces in te kunnen 
richten. Hierbij staat het idee centraal dat voor een goed proces (en mede hierdoor ook voor 
een goed resultaat) de uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit proces optimaal 
moeten zijn.  

 
Er wordt een innovatieve aanpak voorgesteld die de nadruk legt op het creëren van 

de juiste randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting van het ontwerpproces. 
Hiervoor is eerst onderzocht wat de activiteit ontwerpen eigenlijk is en welke gevolgen 
hieruit ontstaan voor het ontwerpproces. Uitgaande van deze analyse is gekeken hoe 
ontwerpers tewerk gaan en welke actoren ontwerpactiviteiten uitvoeren in het proces. 
Vervolgens is geanalyseerd waar tegenwoordig de knelpunten liggen bij de inrichting van het 
ontwerpproces. Dit mondt uit in een beschrijving van de huidige aanpak. Uiteindelijk is een 
model opgesteld van een nieuwe innovatie aanpak waarmee de problemen van de huidige 
aanpak voorkomen kunnen worden. (Friedl, G. 2000). 
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Ontwerpteams en management van integratie 
 

Ontwerpteams op project niveau bevatten meestal een mix van ontwerpers en ingenieurs 
met een management verantwoordelijkheid of managers met een ontwerp 
verantwoordelijkheid en worden vaak geleid in de Nederlandse situatie door een 
projectmanager. Oud-adms’er Tibor Goossens schrijft over het creëren van het 
ontwerpteam (Zie Appendix 5, Managing Integration in Design Practice,  pagina  113) .  
“De essentiële aspecten bij het creëren van een team is de aanwezigheid van de relevante 
competenties op zowel individueel niveau als op team niveau en bij het managen van de 
team ontwikkeling. Een groep die is geformeerd met de meest professionele specialisten is 
geen garantie voor het beste eindresultaat. Om betere resultaten te bereiken zijn 
aanvullende interpersoonlijke competenties verreist naast professionele competenties. Dit 
houdt ook competenties in voor effectief luisteren, verzenden en ontvangen van feedback en 
conflict management. Aanvullend, een zorgvuldig geselecteerd team is niet automatisch een 
effectief, resultaat gericht team. Een team kan zich wel op termijn ontwikkelen tot effectief 
en goed samenwerkend team. Soms faalt zulke team ontwikkeling en ontwikkeld zich geen 
inspirerend klimaat voor samenwerking. Om dit soort situaties te voorkomen is sturing op 
team ontwikkeling vanaf de start van het team gewenst. Het is jammer dat in veel projecten 
door gelimiteerde tijd en middelen, er vaak onvoldoende tijd overblijft om team leden goed 
met elkaar vertrouwd te maken en daarin te stimuleren”.   
 

Integrale ontwerpteams 
 

ATP architects en ingenieurs vermeldt op haar website:  “ATP  neemt de leiding in dergelijke 
geintegreerde ontwerpprocessen in een intensieve samenwerking met de opdrachtgever. Alle 
creatieve bijdragen om de gevraagde uitdaging aan te gaan worden simultaan doorgenomen 
en behandeld met gelijke belangrijkheid omdat ze geintegreerd zijn in het ontwerpproces 
door ATP’s architecten en ingenieurs met als doel om bij te dragen in de duurzame kwaliteit 
van hun gebouwen en dus in de kernprocessen van hun opdrachtgevers.  Deze ontwikkeling 
over vele jaren heeft geleidt tot een soort van gedeelde taal tussen de opdrachtgevers, de 
architecten en ingenieurs en hebben ATP in de positie gebracht om duurzame gebouw 
oplossingen met de hoogste kwaliteit te ontwikkelen die volledig de verwachtingen van de 
opdrachtgevers dekken “. 
 
Oud-adms’er Jeandonné Schijlen schrijft over de integraal werkende ontwerpteams bij ATP 
architects (Zie appendix 2, pag. 81) “Een Ontwerp contrôle structuur voor Architecten- en 
ingenieursbureaus in een hoge, complexe en onzekere productie situatie),  met name dat de 
collegialiteit en loyaliteit naar ATP vanuit de medewerkers bijzonder groot zijn wat bijdraagt 
tot een goede werksfeer. Dit is een noodzakelijk iets om integrale ontwerpteams goed te 
laten functioneren.” 
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ADM in België, Oostenrijk en Nederland 

 
In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de positionering van architecten en 
architectenbureaus in België, Oostenrijk en Nederland. Elke  positionering wordt ingeleid op 
basis van de uitkomsten van de bedrijfsopdrachten die bij de betreffende bureau’s  in deze 
landen zijn uitgevoerd: ELD partnership in Antwerpen, België, ATP Architecten und 
Ingenieure in Innsbruck, Oostenrijk en de Archtecten Cie te Amsterdam, Nederland. 
 
Daarnaast is per land een essay opgenomen geschreven door een van de drie ADMS’ers in 
opleiding Monique Blaca, Inigo Cleton en Paul Schouten. Hierbij is  een pilot project uit 
Zwitserland als voorbeeld genomen om te beschrijven hoe de span of control en aansturing 
van de ontwerpteams  en het projectteam geregeld dienen te worden om deze pilot 
succesvol te laten verlopen in een ander land. 
Als pilot project is gebruikt de ontwikkeling van het INO spital ziekenhuis te Bern, 
Zwitserland dat volgens de methodiek van Open bouwen ontwikkeld is waarbij een systems 
separation approach gebruikt is. Dat wil zeggen dat drager, inbouw en installaties volledig 
onafhankelijk van elkaar als werkpakketten gerealiseerd dienden te worden. Dit was de 
vraag van de kanton Bern in verband met duurzaamheid van het gebouw en haar flexibiliteit 
in het gebruik.  
Het bleek bij evaluatie van dit project, in de zomer van 2006  tijdens een internationaal 
symposium over de INO ontwikkeling door een internationaal team van kennis experts 
waaronder John Habraken en ondergetekende, dat deze opzet niet goed functioneerde. Er 
kwamen teveel wijzigingen achteraf die de oorspronkelijk opzet van gecheiden ontwikkeling 
van de werkpakketten verstoorde. Onder leiding van Stephen Kendall is vervolgens hierover 
gediscussieerd tijdens het symposium en zijn daarna essays opgesteld die verzameld zijn in 
de proceedings van dit symposium. Dit materiaal is ter beschikking aan de cursisten gesteld 
om tot een voorstel voor de aanpak en de sturing van de ontwerpteams te komen als dit 
project respectievelijk in België, Oostenrijk of in Nederland gerealiseerd diende te worden.
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ADM in de Belgische situatie 
 
De Belgische bouwsector is zo georganiseerd dat één partij hoofdverantwoordelijk is voor de 
gebouwontwikkeling tot en met de realisering waaronder de overige deelnemende bouwpartijen hun 
deelverantwoordelijkheid toegewezen krijgen. Bij wet is geregeld dat de architect/ het 
architectenbureau in België de hoofdverantwoordelijkheid heeft en heeft daarmee een leidende rol 
voor de organisatie van het gehele bouwproces vanaf de start. Aangezien hij nevenaannemers 
contracteert en zelf zorgt voor de coördinerende rol en de financiering beheerd vervult hij daarmee 
belangrijke rollen die een hoofdaannemer in de Nederlandse positionering invult zowel als van de 
project manager.  De architect is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het totale product, de 
nevenaannemers elk hun eigen productaansprakelijkheid. Hoe de architect zijn rol invult in het 
project  is voor een belangrijk deel afhankelijk van het architectenbureau en hoe dit daarbinnen 
verder georganiseerd is.  
 
In de volgende secties is een samenvatting opgenomen van ADMS’er K Hendrickx over zijn 
bedrijfsopdracht bij ELD partnerships in Antwerpen en een omschrijving van het bureau en de 
werkzaamheden. 
Daarnaast is opgenomen een essay van ADMS’er Monique Blaca die de belgische situatie voor wat 
betreft de organisatie en sturing van project- en ontwerpteams en de rol van de architect  aan de 
hand van het pilot project, het Ino spital te Bern zoals eerder beschreven. In dit project werd op basis 
van drager-inbouw een volledige systems separation approach doorgevoerd door de opdrachtgever, 
het Kanton Bern.  
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 Samenvatting van de bedrijfsopdracht voor ELD partnership uitgevoerd door  
ADMS’er: Kristof Hendrickx (2005, SAI – TU/e bibliotheek) 
 
 

ELD Quality Assurance, EEN KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 

VOOR HET BEHEREN VAN DE ORGANISATIE- EN PROCESSTRUCTURERING 

VAN ELD PARTNERSHIP. 

Dit rapport is de verslaglegging van het onderzoek dat de auteur heeft gevoerd bij ELD 

partnership te Antwerpen. ELD is een multidisciplinair architectenbureau dat in staat is het 

volledige gamma van architectuur en engineering diensten te leveren doorheen alle fasen 

van het bouwproces. ELD onderscheidt zich van andere architectenbureaus door haar 

vooruitstrevende karakter, zowel op het vlak van de aangeboden diensten, als haar houding 

ten opzichte van de Europese éénwording. 

De opdracht van het onderzoek betrof het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van 

een kwaliteitsmanagementsysteem dat is afgestemd op de organisatie en de activiteiten van 

ELD. Het einddoel dat daarbij voor ogen wordt gehouden, is een tevreden klant en een 

efficiënte werking van het bureau. 

Het resultaat is bereikt door enerzijds een theoretische literatuurstudie en anderzijds een 

analyse van de praktijk zowel bij ELD als bij andere architectenbureaus in België en 

Nederland. Voor de aanvang van de bedrijfsopdracht is door lichting 9 en lichting 10 van 

ADMS in het kader van het vak ‘Kwaliteitsmanagement’ een audit gehouden bij ELD. Met 

behulp van de ‘Handleiding Positiebepaling op basis van het INK-managementmodel’ zijn de 

sterke punten en de verbetermogelijkheden van ELD geïnventariseerd. 

De theorie leert ons dat het leveren van kwaliteit vooral een organisatorisch probleem is. 

Hierdoor wordt ‘kwaliteit’ een organisatorisch vraagstuk. Deze gedachte brengt ons bij 

Mintzberg die voor het beheersen van een organisatie 5 coördinatiemechanismen definieert. 

Aan elk van deze coördinatiemechanismen kan invulling worden gegeven met behulp van 

methoden en technieken uit de kwaliteitsmanagement. Aangezien alle type 

coördinatiemechanismen in een organisatie voorkomen, is een logische resultante dat alle 

vormen van kwaliteitsmanagement in de praktijk gebruikt kunnen / moeten worden, maar 

dat het accent zal verschillen van afdeling tot afdeling en van situatie tot situatie. 

In de praktijk zien we echter dat veel organisaties een sterke gerichtheid hebben op slechts 

één vorm van kwaliteitsmanagement. Op dit moment kennen we nog steeds een sterke 

tendens van standaardisatie van processen door middel van de ISO-normen. Bovenstaande 

verduidelijkt waarom dit niet zo verstandig is. 
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Het kwaliteitsmanagementsysteem dat tijdens deze bedrijfsopdracht werd ontworpen, werd 

EQA genoemd, ELD Quality Assurance. Het EQA vormt een algemeen kader waarin de 

verschillende ELD Quality Assurance Samenvatting vormen van kwaliteitsmanagement een 

plaats krijgen. Het EQA is overzichtelijk en geeft inzicht in het grotere geheel. Het EQA 

bestaat uit drie delen: Quality Policy, Management Manual en Practice Manual. Deze 

drieledige structuur van het EQA is afgeleid van de doelgroepen waarvoor het is ontworpen: 

de klant/opdrachtgever, het Management team en de medewerkers. 

Deel A_Quality Policy kan beschouwd worden als een op zichzelf staand document dat aan 

externe partijen (zoals opdrachtgevers) kan worden overhandigd. Dit document tracht 

duidelijk te maken welke plaats ‘Kwaliteit’ inneemt binnen ELD, welke belangrijke rol de 

klant heeft in het ganse bouwproces en welke acties ELD onderneemt om als organisatie te 

excelleren. 

Deel B_Management Manual vormt als het ware het hart van het EQA. Het gaat in op de 

processen die voorkomen in de organisatie. In dit deel worden aan de processen procedures 

gekoppeld. In de uitwerking van de procedures wordt een directe link gelegd met deel C van 

het EQA. 

Deel C_Practice Manual omvat alle werkdocumenten, alle standaarddocumenten, alle 

checklisten, modellen en formulieren die binnen ELD van toepassing zijn. 

Op dit moment (2006 red.) is het EQA nog niet geïmplementeerd in de organisatie. Hiervoor 

is het noodzakelijk dat teneerste het ganse Management team overtuigd is van de 

meerwaarde van het EQA en dat ten tweede een digitale versie wordt gemaakt die op het 

intranet kan worden geplaatst zodat ook de medewerkers toegang krijgen tot het 

kwaliteitsmanagementsysteem. Implementatie vraagt tijd en aanpassing van de 

bedrijfscultuur. Het EQA moet daarbij gezien worden als een dynamisch instrument dat 

telkens weer moet worden geoptimaliseerd, en nooit afgerond zal zijn. 
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Nadere omschrijving ELD PARTNESHIP CVBA 
 

ELD partnership is een multidisciplinair architectenbureau gevestigd in Antwerpen, België.  
Eerst wordt ingegaan op de historische achtergrond van het bureau, vervolgens wordt de 
mission statement omschreven en wordt er ingegaan op PROCOS, ELD Polen en Perspective 
E.E.I.G. .Tenslotte wordt een overzicht gegeven van het dienstenpakket en opdrachtgevers. 
  
2.1 Historiek  
ELD partnership cvba werd in 1958 opgericht door Walter Bresseleers, Architect en  
Stedebouwkundige. Hij vestigde zijn kantoor aan de Jan van Rijswijcklaan 180 te Antwerpen. 
Na zijn plotse overlijden nam het kantoor in juni 1980 de vorm aan van een 
interprofessionele architectenvennootschap, gekend als ELD partnership. De oprichters, 
eigenaars waren Hein Erauw, Paul Lievens en Colin Douglas.  
  
Sinds het vertrek van één partner in 1993, leidden Paul Lievens en Colin Douglas, samen met 
een aantal jonge vennoten, Filip Declercq, Marc Van Doninck en Philip Verplancke, het 
bureau. In 1998 werd dit Management team vervolledigd door twee associés, Luc De Graef 
en Stefaan Wasiak. Begin 2005 ging Colin Douglas met pensioen. De jonge vennoten namen 
zijn taken op zich en werden volwaardige partners. De huidige partners voeren een beleid 
waarin het partnership opengesteld wordt voor waardevolle medewerkers. Vandaag zijn er 
tussen de 50 en 60 medewerkers actief in dit multidisciplinaire architecten, ingenieurs en 
project management bureau.  
De professionele staf is meertalig en is even efficiënt in het beheren van zijn projecten in het 
engels, als in beide BeNeLux talen. ELD is gekend voor het afleveren van gebouwen van hoge 
kwaliteit, binnen de termijn en binnen het budget dat door de klant is goedgekeurd.  
 
2.2 Mission Statement  
De partners van ELD zijn allen verantwoordelijk voor het nastreven en uitdragen van de 
missie van het bureau. De missie kadert in de gedachte dat ELD bestaat voor en door haar 
klanten. Tevredenheid van de klant is de basis voor alle ELD-activiteiten. De missie is samen 
te vatten in onderstaande zaken:  
- Behoud, ontwikkeling en versterking van de marktpositie;  
- Ontwikkeling van nieuwe activiteiten en het aanbieden van een uitgebreide waaier van  
diensten aan bestaand en nieuw cliënteel;  
- ELD synoniem maken met architectuur en engineering van de hoogste kwaliteit; 
- Creëren van efficiënte en enthousiaste, gekwalificeerde medewerkers, die de toekomstige  
groei en reputatie van ELD waarborgen.  
  
De permanente zoektocht naar de hoogste kwaliteit door middel van een éénduidig, creatief 
en helder procesplan en de constante dialoog met haar klanten leidt tot de volgende visie: 
”Client SatisfactionLD wil zich niet beperken tot de traditionele activiteiten van een 
architectenbureau en wil niet alleen maar kijken naar opportuniteiten op de Belgische 
markt. ELD tracht een zo breed mogelijk kenniscentrum te zijn zodat het een opdrachtgever 
optimaal kan begeleiden doorheen het bouwproces in alle landen van het Europese 
continent.  
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2.3.1 Procos cvba  
In 1989 richte ELD PROCOS n.v. op met de bedoeling de computer en IT faciliteiten van ELD 
te ontwikkelen en te ondersteunen. Sinds haar oprichting heeft PROCOS zich verder 
gespecialiseerd in dienstgeving op gebied van Facility planning en Facilities management.  
Op bestuurlijk niveau wordt PROCOS geleid door Paul Lievens. De dagelijkse leiding ligt in 
handen van 3 vennoten: Jos Duchamps, Wim Van Hove en Paul Van der Borght.  
De 25 medewerkers leveren de volgende diensten:  
- Master planning  
- Analyse van de gebouwen en opstellen van een programma van eisen (PvE)  
- Haalbaarheidsstudies  
- Space planning  
- Interior design  
- Toekenning van de opdracht (aanbestedingen)  
- Fit out management  
- Migration management  
 
PROCOS staat voor PROfessional COnstruction Services. In dit kader levert PROCOS ook  
consultants voor Facilities management aan andere bedrijven dan ELD. PROCOS is in staat 
om zowel hardware als software oplossingen te leveren met support aangepast aan de 
noden van de klant.  
 
2.3.2 Perspective E.E.I.G  
Als antwoord op de uitdagingen die voortspruiten uit de Europese éénwording, heeft ELD in 
1992 Perspective E.E.I.G. opgericht. Perspective is een samenwerkingsverband van 
onafhankelijke architectenbureaus die dezelfde zakelijke en professionele ethiek nastreven. 
De maatschappelijke zetel van Perspective E.E.I.G. is gevestigd bij ELD in Antwerpen.  
  
Sinds het oprichten was Colin Douglas Bestuurder en voorzitter van Perspective. Na zijn 
pensioen werd hij in zijn functie als Bestuurder opgevolgd door Paul Lievens. Manuel Bernar, 
mede-oprichter van Perspective, werd benoemd als voorzitter. Colin Douglas werd benoemd 
tot ere-voorzitter.  ELD Tegelijkertijd is Christel Ruttens als Coordinating Administrator 
aangesteld voor het professionaliseren van de samenwerking en werd Philip Verplancke 
aangeduid als Vaste Vertegenwoordiger. ELD blijft fungeren als administratieve hoofdzetel.  
  
Perspective E.E.I.G. telt 11 leden uit 11 landen van de Europese Gemeenschap. Zij wil een 
brede waaier van multinationale diensten aanbieden voor verschillende projecttypes. De 
sleutel van de werkwijze is de mogelijkheid voor de leden om op een vlotte en efficiënte 
manier te kunnen werken in de verschillende deelnemende landen, met behulp van de 
locale partner die kennis heeft van de lokale wetgeving, normen en voorschriften.  
  
Om de aanwezige kennis en ervaring te kunnen delen met elkaar, zijn er in 2004 een aantal  
werkgroepen of ‘Centers of Expertise’ opgestart. Deze werkgroepen zullen elke trimester  
samenkomen.  
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- Stedenbouwkundig ontwerpen en vormgeven  
- Hotels, Sport & Ontspanning  
- Industrie  
- Farmaceutische & Bio-farmaceutische industrie  
- Informatie- & Communicatietechnologie  
- Kantoren  
- Publieke gebouwen en infrastructuur  
- Residentiële gebouwen en privé-woningen  
- Kleinhandel & Shoppingcentra  
- Duurzame planning en architectuur  
 
2.3.3 ELD Polen  
ELD heeft in 1997 een kantoor opgericht in Polen. Het bureau is gevestigd in Poznan onder 
de naam ELD Poland SP.z.o.o. Paul Lievens is bestuurder en wordt hierin bijgestaan door 
Stefaan Wasiak.  
De Poolse dochtermaatschappij levert alle diensten van architectuur en engineering en heeft 
een aantal grote industriële en kantoorgebouwen afgewerkt. Het is onder andere 
verantwoordelijk voor een stadsontwikkeling met busstation, hotel en shopping center in 
Torun.  
 
2.3.4 Strategic Alliances en Joint Ventures  
Door de toenemende concurrentie van grote en ook kleinere bureaus die zich op hetzelfde  
marktsegment begeven, heeft ELD het belang van een professioneel netwerk ingezien. Niet 
alleen via Perspective, maar tevens via samenwerking met gespecialiseerde bureaus, tracht 
ELD nieuwe opportuniteiten in te vullen. Deze samenwerkingen kunnen de vorm aannemen 
van lange termijn ‘Strategic Alliances’ of van projectgebonden ‘Joint Ventures’.  
 ELD is een Strategic Alliance aangegaan met SciTech, dat gespecialiseerd is in het ontwerpen 
en inrichten van labo’s en cleanrooms. De gespecialiseerde kennis van Scitech in combinatie 
met ELD vormt een interessant alternatief voor de grote internationale ontwerpbureaus. 
Scitech en ELD door het geven van voorstellingen aan diverse Pharmabedrijven.  ELD Quality  
Als voorbeeld van een Joint Venture kunnen we AES noemen. AES is een samenwerkingsver 
band voor het project van GlaxoSmithKline-Beecham in Wavre waarin ELD een Joint Venture 
is opgestart met ASSAR en SNC.  
 
2.4 Organisatiestructuur  
 
2.4.1 Juridische vorm  
ELD partnership is een C.V.B.A., een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte 
Aansprakelijkheid.  
De zetel van ELD partnership is gevestigd te Antwerpen, Jan Blockxstraat 1, 2018 Antwerpen. 
ELD partnership cvba kan in de verdere teksten afgekort worden tot ELD partnership of 
kortweg ELD.  
 
 
 
 



Rollen, product- en dienstaansprakelijkheden 

25 

 

2.4.2 Organigram ELD 
 

 
Medewerkers 
CAD / Tekenaars, Ass. Architect Ass. Ingenieurs Ass. Ingenieurs Ass. Ingenieurs Ass. 
Ingenieurs, Architect Ingenieur Ingenieur Quantity Surveyor Project Manager  
Kwaliteitscoördinator, PR / communicatie, Directie / Management Team  
Architectuur Structuur, Speciale technieken, Cost Consultancy, Project management,  
Boekhouden / Financiën, Directie secretariaat, Receptie / Onthaal, Economaat  
Automatisering / Systeembeheer, Algemene zaken en Stafafdelingen   
 
2.5 Dienstenpakket  
ELD is een multidisciplinair architectenbureau. ELD levert het volledige gamma van 
architectuur en engineering diensten met name:  
- Architectuur  
- Stabiliteit en Bouwfysica  
- Speciale Technieken (Mechanical and Electronical Engineering)  
- Project management & Construction management  
- Construction Cost Consultancy & Quantity Surveying  
 
Deze diensten kunnen geleverd worden tijdens alle fasen van een bouwproces:  
- Fase 1: Analyse (Programma van Eisen)  
- Fase 2: Concept (Basis van ontwerp) 
- Fase 3: Ontwerp (Definitief ontwerp)  
- Fase 4: Aanbesteding (Toekenning van de opdracht aan de aannemers)  
- Fase 5: Uitvoering (Werftoezicht; budgetcontrole; Voorlopige aanvaarding)  
- Fase 6: Ingebruikname (Definitieve aanvaarding)  
- Fase 7: Instandhouding (Nazorg)   
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2.6 Opdrachtgevers en referentieprojecten  
ELD engageert zich zowel in nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten als master planning. 
De klanten van ELD zijn dan ook van diverse aard: (Dit overzicht is niet exhaustief.)   
Banken en verzekeringen: - Fortis - Euroclear - KBC - Mercator - Morgan Guranty Trust - 
Royale Belge - Zurich Assurance - Bank of New York - Paribas   
Industrie: - Mercedes Benz - Janssen Pharmaceutica - Philips - Mercator Printing Group 
(MPG) - GlaxosmithKline Beecham - Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) - Concentra - 
Regionale Uitgeversgroep (RUG) - De Persgroep  
Hoofdkantoren: - Agfa-Gevaert - Daimler Chrysler - Dow Corning - Exxon - Texas Instruments   
Publieke sector: - Rijksdienst voor Kinderbijslag - Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening - Executieve van de Vlaamse Gemeenschap  
Telecommunicatie: - Belgacom - Proximus - Sun Microsystems - British Telecom Europe - 
Ericsson - Compacq  
Research & Development: - Exxon Petroleum Chemical - Aventis Crop Science - Lilly - Lhoist - 
GlaxoSmithKline Beecham - Dow Corning   
Projectontwikkeling: - Project2 - Brevast NV  
Woningbouw: - Appartementen, Gistoux - Koninklijke Entrepot, Antwerpen - Woontorens 
Kattendijkdok, Antwerpen 
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System separation approach van het  

INO Hospital in Bern, in de Belgische 

situatie 

 

Reflectie op de ontwikkeling en de rol 

Van de architect in België 

 

Auteur: Monique Blacha 

Redactie: Ad den Otter 

 

 

Inleiding 

In dit essay staat de strategie van Open Building (Kendall, 2009) die is toegepast in het INO 

Hospital te Bern en de impact die deze strategie bij toepassing in België heeft op de rol en 

verantwoordelijkheden van de architect centraal. Toepassing van deze strategie in België 

vraagt een andere organisatiewijze van het bouwproces en verandert de onderlinge rollen 

tussen de verschillende spelers en belanghebbenden in het proces.  

Om de impact van de toepassing van dit systeem in kaart te brengen, ga ik eerst in op de 

ontwikkeling, ontwerp en realisatie van het INO Hospital. Daarbij wordt gekeken naar de 

uitgangspunten en de ambitie van het Zwitsers Kanton, de indeling in de verschillende 

systemen en het managementproces. Na de uiteenzetting van de strategie zal ik kort 

toelichten wat er volgens verschillende bronnen de struikelblokken in het proces zijn 

geweest.  

Vervolgens licht ik de rol van de architect in het Belgische bouwproces toe. Deze neemt 

namelijk een zeer belangrijke rol in het Belgische bouwproces in. Wanneer de strategie van 

Open Building wordt toegepast in België zal de architect voor een aantal uitdagingen komen 

te staan omdat hij verantwoordelijk is voor de levering van het totale gebouw als product.. 

Deze uitdagingen komen aan bod wanneer ik de koppeling tussen de strategie en de huidige 

werkwijze in België leg. Deze uiteenzetting zal de impact op de Belgische situatie helder 

maken.  
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Uitgangspunten voor het INO Hospital te Bern 

Het Zwitsers Kanton heeft door de realisatie van vele traditionele gebouwen door de jaren 

heen ontdekt, dat bij de bouw van complexe structuren, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, 

het programma van eisen continu onderhevig is aan een groot aantal veranderingen. Dit zijn 

veranderingen op medisch gebied, nieuwe regelgeving, nieuwe innovaties, verzekeringen, 

etc. Deze veranderingen zijn leidend in de toekomstbestendigheid van het gebouw. Het 

programma van eisen en de daarbij gekozen structuur dient de veranderingen te kunnen 

absorberen en zijn daardoor ondergeschikt aan de veranderende vraag. Een complexe 

gebouwstructuur dient adaptief en organisch te zijn en groeit gedurende de tijd tot zijn 

definitieve vorm. De oplevering van het gebouw kan hierin worden gezien als de geboorte, 

waarna de structuur groeit en zichzelf ontwikkeld, tot de structuur op is, en overlijd. 

Dit zelfde is voorgevallen bij het INO Hospital in Bern. Toen het moment daar was dat het 

ziekenhuis in Bern toe was aan een uitbreiding, is gedurende vele jaren getracht het 

programma van eisen gebonden aan de uitbreiding af te stemmen op de vraag van het 

ziekenhuis. Maar ieder jaar deden zich ingrijpende ontwikkelingen voor, dat het Kanton 

ervan weerhield om de eisen definitief te maken en zo de ontwikkeling van de uitbreiding 

van het ziekenhuis in gang te zetten. Het leek een eindeloos proces te worden. Daarom is er 

besloten het radicaal anders aan te gaan pakken door middel van een compleet nieuw 

planning- en managementproces bij de aanbesteding en realisatie van de uitbreiding.   

Dit nieuwe proces is gedreven door de eisen en wensen van de klant om een 

toekomstbestendige structuur te realiseren. Een structuur die de mogelijkheid bezit om 

iedere toekomstige verandering in techniek, op sociaal vlak en vanuit politieke 

omstandigheden te kunnen adopteren en faciliteren. De toegepaste systematiek wordt 

Open Building genoemd en is ontwikkeld door John Habraken (Zaaijer, 2001; Kendall, S. 

2009). 

System separation approach op basis van Open Building 

De hier boven gestelde conclusies hebben ertoe geleid dat de methodiek van het Open 

Building is toegepast door de kanton Bern bij de ontwikkeling van het INO HOSPITAL. Het 

project is daarbij opgedeeld in drie systemen die worden georganiseerd en gerealiseerd 

gebaseerd op hun verwachte levensduur:  

 Primaire systeem - 100 jaar 

 Secundaire systeem - 20 jaar 

 Tertiaire systeem - 5 tot 10 jaar.  

Het eerste systeem bestaat uit de draagstructuur inclusief schil, en zorgt voor de kaders van 

het secundaire en tertiaire systeem. (Zie figuur 1) De aansluitingen tussen de systemen zijn 

precies bepaald, maar de onafhankelijkheid van de onderliggende systemen moet zo groot 
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als mogelijk zijn.  
 

 

Figuur 1: Organisatie van de ontwerplevels van het INO Hospital in Bern. 

Het proces 

Het Kanton heeft een managementteam aangesteld, dat werd geleid door Architect Giorgio Macchi die in dienst is bij de 

Kanton. Dit is niveau 0 genoemd. Voor alle onderliggende systemen is een aparte ontwerpvraag uitgezet om zo met drie 

verschillende teams het INO HOSPITAL te gaan realiseren. Om voor het ontwerp en realisatie van ieder systeem een bedrijf 

of team te kunnen selecteren is er voor iedere fase (systeem) een competitie uit geschreven. Zo zijn er voor het eerste 

systeem tien architectenteams uitgenodigd  om met een oplossing voor het primaire systeem te komen.  

Het proces wordt gekenmerkt door een hiërarchische structuur in ontwerpen. Vanuit het managementteam wordt de vraag 

geformuleerd. Hierop wordt eerst het primaire systeem vorm gegeven, gevolgd door het secundaire en tertiaire systeem. Er 

is sprake van een trechter van vrijheden, waarbij tussen ieder systeem de vrijheden steeds verder beperkt worden.  

 

 
Het Primaire systeem 

Voor de inzendingen voor dit systeem geldt een strikte eis: het team dat deze fase uit voert 
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mag geen kennis hebben van ziekenhuisbouw. De verschillende inzendingen voor het 

primaire systeem heeft het Kanton op hun waarde getest door verschillende scenario’s te 

hanteren. De mate waarin deze in het primaire systeem pasten, heeft de score en winnaar 

bepaald. Het ontwerp voor het primaire systeem is tot stand gekomen zonder gedetailleerde 

informatie met betrekking tot het programma van eisen dat in het volgende systeem voor de 

invulling zorgt. Dit zorgt ervoor dat de architect open kan ontwerpen, zonder beperkingen. 

Het levert een ontwerp dat ieder door de architect denkbaar toekomstscenario bedacht kan 

worden, moet kunnen dragen. De primaire vorm verzorgt met de kolommen structuur, 

verticale schachten, schil etc. wel een bepaalde uitgangspositie voor de andere systemen. 

Hoewel het onafhankelijk is ontworpen, geeft het duidelijke richtlijnen en kaders aan de 

opvolgende teams.  

Secundaire systeem 
In tegenstelling tot het primaire systeem, is het voor het secundaire systeem de eis dat men 

juist wel kennis heeft van ziekenhuisbouw. Voor het ontwerp van het secundaire staat het 

ontwerpteam nauw in contact met de gebruiker. Dit is al het personeel, van administratieve 

functies tot aan de artsen. Het primaire systeem heeft gezorgd voor een leeg kader, dat met 

het secundaire systeem in wordt gevuld. Doordat het primaire systeem alle mogelijke 

scenario’s moet kunnen hanteren, heeft dit ertoe geleid dat er in deze fase nog veel vrijheid 

is voor inbreng van de wensen van de gebruikers. Op basis van de wensen van het Kanton en 

de gebruikers is een voorstel ontworpen voor de invulling van het primaire systeem.  De 

ontwerpfase heeft plaats gevonden tijdens de realisatie van het primaire systeem.  

Tertiaire systeem  

Vervolgens is er een opdracht uitgeschreven voor het ontwerp en de realisatie voor het 
tertiaire systeem.  
Er is specifiek gekozen voor de strikte scheiding per fase om te zorgen voor 

onafhankelijkheid en scheiding in de systemen. Per fase is tevens een aparte 

aanbestedingsfase en contractering om de onderlinge onafhankelijkheid te garanderen. Dit 

geldt niet alleen voor de realisatie, maar ook in het gebruik.  

 

Uitdagingen  

Veranderingen in de vraag van het ziekenhuis hebben zich zo snel opgevolgd, dat de vraag al 

tijdens de realisatie niet meer gelijk was aan de vraag tijdens de ontwerpfase. Door de 

toepassing van de Open Building methodiek, heeft dit geen problemen opgeleverd. De 

methodiek is zo flexibel dat het gebouw de vraag kan volgen. Hoewel de werkwijze van het 

de methodiek tijdens de realisatie al direct profijt heeft opgeleverd, zitten er ook veel 

nadelen aan de uitvoering. Zo omschrijft Ad den Otter in het artikel ‘Thoughts on Systems 

separation’ opgenomen in de ‘Proceedings, international symposium, Bern, Switzerland’  
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(2006) dat vooral het gebrek in onderlinge communicatie nadelige gevolgen heeft gehad 

voor het eindresultaat. Ik verwijs u naar dit artikel voor nadere uitleg over de uitdagingen in 

het Open Building System. Ik beperk me nu tot het omschrijven van de wijze waarop het INO 

Hospital verwezenlijkt kan worden in België.  

De architect in België 
Takenpakket en rol van de architect in het bouwproces 

Lezend over de rol van de architect in België, valt het mij op dat de architect in België meer 
gerespecteerd wordt dan in Nederland soms het geval lijkt. De architect wordt niet alleen 
gezien als creatief vormgever van gebouwen, maar als een expert die het streven naar een 
esthetisch verantwoord ontwerp combineert met techniek en materiaal. Hij is in staat alle 
ontwerpfasen van een bouwproject te beheersen en tevens wordt verwacht  dat de 
architect in staat is de verschillende uitvoeringsfasen van het bouwproject te leiden en te 
controleren. Verder wordt de architect ook gezien als raadgever voor de cliënt. De cliënt is in 
deze de opdrachtgever of ook wel de bouwheer genoemd. Zijn werk wordt dus niet beperkt 
tot het simpelweg technisch en grafisch uitwerken van een opgave en het ondertekenen van 
de plannen die nodig zijn voor een bouwvergunning. Deze benadering zorgt voor een zeer 
prominente rol van de architect in het gehele bouwproces. Hij regelt ook uw 
vergunningsaanvragen, onderhandelt met de aannemers, controleert de kwaliteit van het 
uitgevoerde werk en verifieert de rekeningen voor het werk.  

 

Wet, regelgeving en contracteren van de Architect 
Architecten moeten in België aangesloten zijn bij de Orde van Architecten om het beroep uit 

te kunnen oefenen. In de Belgische wet is vastgelegd dat bij ieder gebouw of verbouwing 

waarvoor een bouwvergunning vereist is, een architect betrokken moet worden. Deze 

architect maakt de plannen op en voert de controle op de uitvoering van de werken uit. De 

architect bewaakt het budget mede vanuit zijn aansprakelijkheid voor het eindproduct. .  

De verantwoordelijkheid van de architect beperkt zich niet alleen tot het adviseren van de 

bouwheer, het beheren van het totale budget en de verantwoordelijkheid om voor iedere 

verandering of bijkomend werk eerst toestemming te regelen bij de bouwheer. De architect 

is bijvoorbeeld verplicht een reserve te hanteren in het budget om onvoorziene kosten op te 

kunnen vangen. Hij heeft daarbij de plicht om een melding te maken wanneer het budget 

met 10% wordt overschreden. Op basis van deze melding kan worden besloten extra budget 

te creëren of het project op andere wijze verder in te vullen. Bij overschrijding van het 

budget met een x percentage is de architect de bouwheer een vooraf afgesproken 

schadevergoeding verschuldigd.  

Er worden in België twee momenten van oplevering aangehouden. Dit zijn de voorlopige 

oplevering en de definitieve oplevering. Deze wordt bewezen door een geschreven akte die 

op tegensprekelijke wijze door de partijen is opgemaakt. Deze wordt ondertekend door de 
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architect, de aannemer en de bouwheer. Door middel van een contract wordt aangegeven 

dat de controle van de uitvoering der werken wordt verzekerd door de architect. Wanneer 

er achteraf onjuistheden zijn, is de architect hierdoor aansprakelijk.  

 

De architectenopdracht en aansprakelijkheid 
In België is het in de wet vastgelegd dat bouwen onder architectuur een verplichting is in 

hoofde van degene die bouwt. De opdrachtgever is daardoor genoodzaakt om te allen tijde 

een beroep te doen op een architect om de werken uit te kunnen voeren. Het contract 

tussen de bouwheer en de architect wordt de architectenopdracht genoemd. Deze 

architectenopdracht kan tussentijds worden beëindigd door beide partijen, wanneer een van 

de twee partijen niet voldoet aan de eisen.  

 

In de bijlage heb ik een voorbeeld contract voor het vastleggen van de architectenopdracht 

toegevoegd. Bestudering van het contract levert een aantal interessante uitgangspunten op, 

die invloed hebben op de uitvoering en verantwoordelijkheden in het bouwproces 

behorende bij de architect in België. In het contract staat een overzicht vermeld van de 

taken die onderdeel zijn van de architectenopdracht. Deze bevat de volgende onderdelen:   

1. het opstellen van het voorontwerp en de raming van de kostprijs van de werken; 

2. het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige 

vergunning en bijstand bij alle stappen die nodig zijn voor het bekomen van deze 

vergunning en desgevallend, van een stedenbouwkundig attest; 

3. het opstellen van het uitvoeringsdossier omvattende plannen, lastenboeken, 

beschrijving van de werken, meetstaten en uitvoeringsdetails; 

4. hulp bij prijsaanvragen en toewijzing van de werken; 

5. de algemene coördinatie van de werken en de controle over de uitvoering tot de 

volledige voltooiing; 

6. de controle van de werfverslagen, vorderingsstaten, afrekeningen, facturen 

enzovoort; 

7. het assisteren van de bouwheer bij de voorlopige en definitieve oplevering. 

Na de voorlopige en definitieve oplevering zit de opdracht voor de architect, de aannemer 

en de verkoper (als deze betrokken is in het proces) er nog niet op. Zij verbinden zich 

namelijk voor een periode van 10 jaar aan het project met een aansprakelijkheid voor grote 

gebreken. Grote gebreken worden veroorzaakt door fouten in de bouw en leiden tot 

bijvoorbeeld: muren die scheuren, vochtproblemen, fundering van slechte kwaliteit, 

gewapend beton dat verpulverd, slechte dak afdichting, gevelstenen die niet vorstbestendig 

zijn, etc. Niet alle problemen worden door de tienjarige aansprakelijkheid gedekt. Zo moet 

de bouwheer goed onderhoud plegen en ook normale slijtage van gebouwonderdelen staat 

los van de aansprakelijkheid. Wel kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor verborgen 

verbreken die niet ontdekt zijn voor de definitieve oplevering. Dit is bijvoorbeeld 
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condensatie in de beglazing, verzakking van de tegelvloer etc. De data van aansprakelijkheid 

van deze onderdelen zijn afhankelijk van de contracten die zijn opgesteld met de architect 

en aannemers.  

Opvallende punten 

Kijkend naar het voorbeeld contract, vallen een aantal punten andere punten op:  

I. De architect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreng van adviseurs 
zoals de bouwfysicus of de constructeur. Deze specialisten krijgen specifiek de 
opdracht zelf ter plaatse de werken te controleren die ze hebben voorgeschreven. 

II. De bouwheer bepaalt wie de aannemer wordt. De architect heeft het recht om zich 
te verzetten tegen het feit dat een bepaalde aannemer wordt belast met de 
uitvoering van het project, als hij met objectieve argumenten kan aantonen dat de 
aannemer in kwestie onvoldoende bekwaam of betrouwbaar is. De architect moet 
dan schriftelijk bezwaar aantekenen en kan vervolgens zijn ereloon opeisen voor het 
werk dat hij inmiddels heeft geleverd.  

III. De architect moet een verzekering hebben die zijn burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid dekt, inclusief de tienjarige aansprakelijkheid. De polis die 
wordt afgesloten dekt de aansprakelijkheid van de architect, gedurende de tien jaar, 
zelfs in geval van niet-betaling van de premies en faillissementen. Dit garandeert een 
zekerheid voor de bouwheer.  

IV. De bouwheer verbindt er zich toe de architect niet te laten opdraaien voor de 
financiële of andere gevolgen van vergissingen, vertragingen en fouten van de 
andere partijen die bij de bouw betrokken zijn. Hij kan de architect niet 
verantwoordelijk stellen voor de ontwerp- of fabricatiefouten van de materialen. De 
architect zal geen enkele solidaire aansprakelijkheid dragen met andere betrokken 
partijen, en in die zin ook niet schuldplichtig zijn ten opzichte van de bouwheer.  

V. De architect zal geen enkel financieel of ander gevolg dragen voortvloeiend uit de 
fouten en gebreken van andere partijen die deelnemen aan het bouwwerk, ook niet 
voor de schrapping of de afwezigheid van registratie van de aannemer(s).Niettemin 
zal de architect erop toezien dat de verschillende vaklui die aan het bouwproject 
deelnemen verzekerd zijn voor hun tienjarige verantwoordelijkheid en tegen een 
mogelijk faillissement. 

VI. De architect zal erop toezien dat alle voorwaarden strikt nageleefd worden, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de schadevergoeding die de bouwheer zou kunnen vragen 
als de architect in dit verband nalatig zou zijn. 

VII. De architect zorgt voor de notulen van de bouwvergaderingen. Hierin worden de 
fouten, gebreken en tekorten vermeld. De architect staat aan de zijde van de 
bouwheer tijdens de opleveringen en moet te allen tijde zijn belangen behartigen. Hij 
oordeelt of fouten aanleiding geven tot herstelling, korting of weigering van de 
oplevering. De definitieve oplevering staat gelijk met de goedkeuring van het werk 
van de architect en vormt het begin van de tienjarige aansprakelijkheid, zelfs 
wanneer de aannemer deze definitieve overeenkomst weigert te ondertekenen. 

VIII. Bij overname van Architectenopdracht geldt het volgende: Indien de 
bouwheer, onder meer als gevolg van het ereloon dat moet worden betaald aan de 
architect die de opdracht moet verder zetten, bepaalde kosten zou hebben, kunnen 
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deze op de oorspronkelijke architect verhaald worden. Ook andere specifieke schade 
die voortvloeit uit de opzegging, valt ten laste van de oorspronkelijke architect.  

 

De koppeling van Open Building en de Belgische architect 

In deze sectie wordt de koppeling gemaakt tussen de werk- en denkwijze die is toegepast in 

het INO Hospital en de impact die een dergelijke werkwijze heeft op de rol en 

verantwoordelijkheid van de Belgische architect in het bouwproces.  

Uitdagingen 

De analyse van de architect in het bouwproces in België leert dat deze een unieke positie 

vervult met zeer veel verantwoordelijkheden. Door de Open Building methodiek worden 

deze verantwoordelijkheden voor een deel opgeknipt en verdeeld over de verschillende 

niveaus, ook wel de verschillende systemen genoemd. Dit zorgt voor een paar grote 

uitdagingen en knelpunten. De grootste uitdagingen die ik zie zijn de volgende:  

 Het bouwaanvraagdossier staat in België altijd op naam van de eerste architect die 

normaliter ook als controlerend architect vermeld is op de vergunning. Officieel is dit 

dus de architect met de volledige opdracht en wordt hij geacht het project tot het 

einde op te volgen. Deze rol wordt gegund aan de architect die in niveau 0 (het 

management) uitvoert en de rode lijn tussen de drie systemen legt, die rol komt dan 

bij de architect van de Kanton Bern. Hij vervult de rol voor het behartigen van de 

belangen van de bouwheer en wordt hoofdaansprakelijk voor het product: het INO 

Hospital. Vanuit de geformuleerde system separation approach krijgen de architect 

van elk system een deelverantwoordelijkheid vanuit de hoofdarchitect van de 

Kanton toebedeeld. 

 Voor ieder systeem wordt een andere architect aangetrokken, die de 

verantwoordelijkheid krijgt over dat specifieke systeem. De basis en kaders 

waarbinnen deze architecten gaan ontwerpen, worden aangeleverd door de 

architecten uit het voorgaande systemen. Het ontwerp van het secundaire systeem 

wordt ontwikkeld, tijdens de uitvoering van het eerste systeem. Er kunnen allerlei 

dingen voorvallen waardoor het proces vertraging op kan lopen. Zo kan de architect 

van het secundaire systeem concluderen dat er fouten in het eerste systeem zitten. 

Deze kunnen dan mogelijk nog tijdig worden gecorrigeerd. De aansprakelijkheid ligt 

dan duidelijk bij de architect van het primaire systeem. Maar de situatie kan ook 

voorkomen dat de architect van het primaire systeem in de uitvoering van het 

primaire systeem aanpassingen moet doorvoeren, die van impact zijn op het 

ontwerp van het secundaire systeem. Het ontwerp kan dan niet precies zoals 

gepland uitgevoerd worden. Bij wie ligt de aansprakelijkheid dan? Er is dus sprake 

van grote samenhang en afhankelijkheid tussen de systemen.  
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 Zoals al omschreven is het proces van het INO Hospital nu zo ingericht dat de 

systemen worden ontworpen tijdens de realisatie van het voorgaande systeem. De 

architect kan daarbij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan wel/niet 

aansluiten op het vorige systeem. In het voorbeeld contract staat omschreven: ‘De 

bouwheer verbindt er zich toe de architect niet te laten opdraaien voor de financiële 

of andere gevolgen van vergissingen, vertragingen en fouten van de andere partijen 

die bij de bouw betrokken zijn.’ Er ontstaat hier echter een conflict. De strikte 

scheiding tussen de systemen maakt het moeilijk dit punt na te komen. Een architect 

moet een ontwerp maken voor het primaire systeem, zonder te weten wat de 

volgende eisen zijn die worden gesteld aan het secundaire systeem. En toch wordt 

hij aansprakelijk gesteld voor een deel waar hij moeilijk verantwoordelijkheid voor 

kan dragen. Het is volgens het Belgische systeem ook niet mogelijk om een scheiding 

te leggen in deze verantwoordelijkheid. Er is dan sprake van vroegtijdige beëindiging 

of overname van de architectenopdracht. 

 Bij het achtereenvolgend optreden van verschillende architecten op een project in 
België is normaliter sprake zijn van beëindiging en overdracht van de 
architectenopdracht. Daarbij dient de opdracht dus in eerste instantie tussen 
partijen officieel beëindigd te worden, hetzij door een addendum te laten 
ondertekenen bij het architectencontract tot beëindiging van de opdracht, hetzij 
door een aangetekend schrijven waarin de beëindiging van de architectenopdracht 
wordt bevestigd. Ook is het van het belang dat de architectenopdracht officieel 
wordt beëindigd ten overstaan van derden, niet contracterende partijen. Dit kan 
enkel door de Orde van Architecten en de gemeente officieel op de hoogte te 
brengen van het einde van de opdracht. Er is in dit project deels sprake van 
overdracht van de architectenopdracht. De architect uit niveau 0 draagt namelijk 
een deel van zijn taken over. De architecten op de systemen ronden de opdracht 
voor ieder systeem officieel wel af. 

 Door de grote onderlinge afhankelijkheid kun je betwisten of bij het INO Hospital de 
overname van de architectenopdracht gebeurd in de loop van de uitvoering. In dat 
geval is een tegensprekelijke stand van werken allernoodzakelijkst om de 
verantwoordelijkheden te kunnen aflijnen. Als overnemend architect is belangrijk 
dat er een grondige inspectie plaats vindt van de al uitgevoerde werken om na te 
gaan of de architect van het voorgaande systeem naar behoren heeft gehandeld en 
zijn werk goed oplevert. Zo wordt voorkomen dat er niet verder wordt gewerkt op 
zichtbare gebreken of uitvoeringen met miskenning van de regels van de kunst. Als 
opvolgend architect is het essentieel dat er wordt geëist indien nodig herstelwerken 
uit te laten voeren, voordat de architect van het volgende systeem het werk uit 
voert. Doet de architect dit niet, dan kan hij verantwoordelijk gesteld worden voor 
het verzwaren van de herstelkosten.  

 Wanneer in de overeenkomst iets staat dat strijdig is met de wet van Breyne worden 

deze clausules als ongeschreven beschouwd. In de De Wet van Breyne staat ook 

omschreven dat de aannemer, de projectontwikkelaar of verkoper zich ertoe 

verbindt een gebouw 'te bouwen', 'te laten bouwen' of 'te verschaffen'. Dat lijkt 

vanzelfsprekend, maar het is toch zeer belangrijk: dat betekent dat er slechts één 

enkele aannemer mag zijn, die het project van a tot z afmaakt. Indien je beroep doet 
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op verschillende aannemers via meerdere contracten, is de wet-Breyne dus niet van 

toepassing, zelfs wanneer je een overeenkomst met één enkele aannemer voor de 

gesloten ruwbouw afsluit. Dit punt kan een groot knelpunt opleveren voor het 

succes van het toepassen van het INO Hospital.  

 Terugkomend op het eerste punt, de architect uit niveau 0 draagt officieel de 

overkoepelende productverantwoordelijkheid. Je kunt je afvragen in hoe verre hij 

aansprakelijk is voor fouten die worden gemaakt in een van de drie systemen en op 

welke wijze deze verantwoordelijkheden bij de andere drie architecten kunnen 

komen te liggen. Ik verwijs dan weer terug naar het punt: ‘De bouwheer verbindt er 

zich toe de architect niet te laten opdraaien voor de financiële of andere gevolgen 

van vergissingen, vertragingen en fouten van de andere partijen die bij de bouw 

betrokken zijn.’ 
 

De uitvoering van INO Hospital in België 

Met bovenstaande uitdagingen in gedachte, zijn er een paar basis uitgangspunten die vast 

moeten worden gelegd om een succesvol eindresultaat te behalen.  

Allereerst is het van belang dat bij oplevering van ieder systeem twee opleveringspunten 

plaatsvinden: de tussentijdse oplevering en de eindoplevering. Bij de opleveringen wordt 

naast de architect uit niveau 0, de architect van het voorgaande systeem betrokken om te 

kunnen beoordelen of de basis die het voorgaande systeem biedt, voldoet aan de kaders die 

hem in eerste instantie waren geboden en of het op te leveren product voldoet. De architect 

uit niveau 0 is verantwoordelijk voor acceptatie van het deel-product, de andere architect 

moet bepalen of het deel-product voldoende is om op verder te bouwen.  

Er moet een slimme oplossing worden gezocht rondom het bouwaanvraagdossier. Er kan per 

bouwfase één bouwaanvraagdossier worden gemaakt. Hiermee is ook meteen het 

intellectuele eigendom van de architect van het systeem gewaarborgd. Dit betekend echter 

dat het document vier keer goedgekeurd moet worden, wat vertraging oplevert in het 

bouwproces. Mijn voorstel zou daarom zijn één bouwaanvraagdossier aan te vragen aan het 

begin van het traject en hierin een clausule opnemen om tussentijds aanvullingen te doen 

met de drie systemen. Er zijn bepaalde basis voorwaarden af te spreken (hoogte, straatbeeld 

etc.), waar bij sterke overschrijding van een van de systemen de architect uit niveau 0 de 

verantwoordelijkheid heeft hier melding van te maken en het project te staken tot er 

akkoord wordt gegeven op de bouwplannen.   

In iedere architectenopdracht worden de verantwoordelijkheden van de architect 

vastgelegd, de mate van aansprakelijkheid en de verbonden boetes voor nalatigheid. De 

niveaus van het primaire, secundaire en tertiaire systeem, dragen alleen de 

verantwoordelijkheid voor hun individuele onderdeel. De architectenopdracht die hiervoor 
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wordt geformuleerd wordt op deelniveau samengesteld en ondervinden ieder hun eigen 

uitdagingen. Iedere architect heeft zo op het onder zijn leiding gerealiseerde gebouwproduct 

een verantwoordelijkheid van 10 jaar. Door de scherpe opleveringspunten en betrokkenheid 

van zowel de architect van niveau 0, de uitvoerende architect en de opvolgende architect, 

kunnen fouten tijdig worden hersteld. Ondertekening van de tussentijdse en de definitieve 

oplevering zorgt ervoor dat als de architect uit bijvoorbeeld het secundaire systeem achteraf 

op bepaalde onjuistheden stuit, dit niet ten laste kan leggen van de vorige architect, maar dit 

probleem binnen zijn budget op moet lossen door in zijn ontwerp te anticiperen op de 

onverwachte fout.  

Zo kan het INO Hospital worden gerealiseerd, door de verdeling in de niveaus in totaal vier 

architectenopdrachten te formuleren. Voor deze vier architectenopdrachten is per 

niveau/systeem een specifieke rol van de Belgische architect te benoemen:  

 Niveau 0 

De architect is de adviseur van de bouwheer. Aan het einde van het project wordt de 

architect afgerekend op het al dan niet goed functioneren van het gehele product: 

het INO HOSPITAL.  

De architectenopdracht van de architect verbonden aan niveau 0 bevat onder 

andere: 

1. het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige 

vergunning en bijstand bij alle stappen die nodig zijn voor het bekomen van 

deze vergunning en desgevallend, van een stedenbouwkundig attest;  

2. het assisteren van de bouwheer bij de voorlopige en definitieve oplevering. 

3. Het behartigen van de belangen van de bouwheer (kanton en ziekenhuis)  

4. Beheren van het algehele budget  

5. Coördinatie en afstemming tussen de drie systemen 

 

 Niveau 1/ primaire systeem 

Architectenopdracht beperkt zich enkel en alleen tot het ontwerpen en coördineren 

van het primaire systeem. In deze zou de hoofdarchitect uit niveau 0 als 

opdrachtgever voor de architect in het primaire systeem aangewezen kunnen 

worden. De architect in niveau 1 heeft de verantwoordelijkheid om het product 

‘casco’ op te leveren.  

De architectenopdrachten van het primaire systeem omvat de volgende 

werkzaamheden: 

1. het opstellen van het voorontwerp voor het specifieke systeem en de 

raming van de kostprijs van de werken; 

2. het opstellen van het uitvoeringsdossier omvattende plannen, 

lastenboeken, beschrijving van de werken, meetstaten en 

uitvoeringsdetails; 

3. hulp bij prijsaanvragen en toewijzing van de werken; 
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4. de algemene coördinatie van de werken en de controle over de uitvoering 

tot de volledige voltooiing; 

5. de controle van de bouwverslagen, vorderingsstaten, afrekeningen, 

facturen enzovoort; 

 

 Niveau 2 / Secundaire Systeem 

De architectenopdracht beperkt zich tot het ontwerpen van de inbouw. Hierbij doet 

zich de uitdaging voor om bij de oplevering van het voorgaande systeem nauw in de 

gaten te houden of het kader dat wordt geschetst voldoet aan alle eisen.  

De architectenopdrachten van het secundaire systeem omvat de volgende 

werkzaamheden: 

1. het opstellen van het voorontwerp voor het specifieke systeem en de 

raming van de kostprijs van de werken; 

2. het opstellen van het uitvoeringsdossier omvattende plannen, 

lastenboeken, beschrijving van de werken, meetstaten en 

uitvoeringsdetails; 

3. hulp bij prijsaanvragen en toewijzing van de werken; 

4. de algemene coördinatie van de werken en de controle over de uitvoering 

tot de volledige voltooiing; 

5. de controle van de bouwverslagen, vorderingsstaten, afrekeningen, 

facturen enzovoort; 

 

 Niveau 3 / Tertiaire Systeem 

De verantwoordelijkheid beperkt zich tot het product de flexibele inbouw. De 

architectenopdrachten van het secundaire systeem omvat de volgende 

werkzaamheden: 

1. het opstellen van het voorontwerp voor het specifieke systeem en de 

raming van de kostprijs van de werken; 

2. het opstellen van het uitvoeringsdossier omvattende plannen, 

lastenboeken, beschrijving van de werken, meetstaten en 

uitvoeringsdetails; 

3. hulp bij prijsaanvragen en toewijzing van de werken; 

4. de algemene coördinatie van de werken en de controle over de uitvoering 

tot de volledige voltooiing; 

5. de controle van de bouwverslagen, vorderingsstaten, afrekeningen, 

facturen enzovoort; 
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Doordat er in het INO Hospital voor wordt gekozen om te bouwen met verschillende 

aannemers per systeem is de wet-Breyne is niet van toepassing te verklaren op deze 

bouwwijze1. Dit betekent dat de partijen met de bouwheer een akkoord moeten 

ondertekenen hoe in het geval van geschillen wordt gehandeld. De bouwheer of architect 

moet dan zelf in staan voor de coördinatie tussen de verschillende aannemers. In het geval 

van het INO Hospital lijkt het voor de hand dat deze rol bij de architect in niveau 0 komt te 

liggen (en niet bij de bouwheer). Dit maakt de verantwoordelijkheid van de architect in 

niveau 0 wel extra zwaar. De architect zal hier een aanvullende verzekering voor af moeten 

sluiten om in geval van fouten eventuele boetes te kunnen dekken. In het artikel van Ad den 

Otter en het artikel van Stephen Kendall is aangegeven dat communicatie, gebrek aan kennis 

over de systemen en onderlinge afstemming de grootste struikelblokken in het project zijn 

gebleken. Doordat de wet niet van toepassing is, zal er de organisatiestructuur beter 

gecoördineerd moeten worden. Het INO Hospital in België zal daarom alleen succesvol zijn 

wanneer er communicatie tussen de drie systemen mogelijk is.   

                                                           
1
 De wet van Breyne is van toepassing op woningbouw. Ik heb niet kunnen achterhalen of deze ook voor andere functies van 

toepassing is. Omdat een ziekenhuis ook een verblijfsfunctie voor langere periode heeft, heb ik dit nu wel als waar aangenomen 
dat deze wet ook hier van toepassing is.  
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Bijlage:  

Voorbeeldcontract tussen bouwheer en architect  

Bijlage:  

Voorbeeldovereenkomst met de architect, opgesteld door ‘beter bouwen & verbouwen’ 

Tussen enerzijds: 

de heer/mevrouw _______________________________________________________ 
(naam en voornaam), 

en de heer/mevrouw ____________________________________________________ 
(naam en voornaam), 

wonende _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
hierna de ‘bouwheer’ genoemd, 

en anderzijds: 

____________________________________________________________________ 
(gegevens van de architect) ingeschreven bij de Orde van Architecten van de provincie 
____________________________________________________________________ 
hierna de ‘architect’ genoemd, 

werd overeengekomen wat volgt 

Artikel 1 - Voorwerp 

De bouwheer vertrouwt de architect de volledige bouw- of verbouwingsopdracht (*) toe van een onroerend goed gelegen 
te ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(*) het overbodige schrappen 

Artikel 2 - Budget 

De bouwheer beschikt voor het geheel van de werken, niets uitgezonderd, en met inbegrip van onder meer de volledige 
afwerking, uitrustingen en decoratie, over een budget van 
€ _____________________________________________________________________ 

(voluit geschreven), alles inbegrepen 

Dit budget mag niet worden overschreden, tenzij mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de bouwheer. 

De architect verbindt er zich toe bij alle ontwerpen die hij voorstelt en wijzigingen die hij aanbrengt, zelfs tijdens de werken, 
rekening te houden met dit definitief vaste budget. 

De architect mag geen bijkomende werken aanvatten, noch varianten toestaan vooraleer de bouwheer schriftelijk op de 
hoogte te hebben gebracht van de financiële gevolgen van deze wijzigingen. 
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De architect zal in het bijzonder het verschil tussen de voorgestelde wijziging en de oorspronkelijk voorziene prijs 
vermelden. 

Hij kan de uitvoering van deze werken slechts toestaan nadat hij een schriftelijk akkoord van de bouwheer heeft verkregen 
inzake de extra-uitgave die deze aanpassing met zich brengt. 

Om voorbereid te zijn op eventuele onvoorziene omstandigheden, zal de architect in het budget een reserve van ongeveer 
tien procent laten voorzien. 

Wanneer de architect in het lastenboek een herzieningsclausule voorziet, zal hij erop toezien dat bij toepassing ervan het 
hierboven vermelde budget niet overschreden wordt. 

Indien het hierboven vermelde budget met meer dan tien procent overschreden wordt, zal de architect de bouwheer een 
schadevergoeding verschuldigd zijn van ___________________ % van het totaal bedrag van de overschrijding. 

Artikel 3 - De opdracht van de architect 

De volledige opdracht die aan de architect wordt toevertrouwd omvat onder meer: 

1. het opstellen van het voorontwerp en de raming van de kostprijs van de werken, 

2. het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en bijstand bij alle stappen die 
nodig zijn voor het bekomen van deze vergunning en desgevallend, van een stedenbouwkundig attest, 

3. het opstellen van het uitvoeringsdossier omvattende plannen, lastenboeken, beschrijving van de werken, meetstaten en 
uitvoeringsdetails, 

4. hulp bij prijsaanvragen en toewijzing van de werken, 

5. de algemene coördinatie van de werken en de controle over de uitvoering tot de volledige voltooiing, 

6. de controle van de bouwverslagen, vorderingsstaten, afrekeningen, facturen enzovoort, 

7. het assisteren van de bouwheer bij de voorlopige en definitieve oplevering. 

Artikel 4 - Technische studies 

Technische studies inzake stabiliteit, verwarming, akoestiek, ventilatie en andere worden toevertrouwd aan studiebureaus 
die worden aangeduid door de bouwheer, na overleg met de architect. 

De architect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de tussenkomst van deze specialisten die meer specifiek de 
opdracht hebben zelf ter plaatse de werken te controleren die ze hebben voorgeschreven. 

De ingenieurs en andere specialisten dienen samen te werken met de architect. 

De bouwheer zal de studiebureaus voor hun werk vergoeden. 

Deze vergoeding moet door de architect wel voorzien zijn in het oorspronkelijke budget, zodat dit bedrag (zie artikel 2, 
paragraaf 1) niet wordt overschreden. 

De opdracht van de architect omvat de coördinatie van de ingenieursstudies en de andere technische adviezen. 

De architect verbindt er zich toe nauw samen te werken met de studiebureaus teneinde de perfecte uitvoering van de 
verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen.  
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Artikel 5 - Administratieve stappen 

De bouwheer zal alle aanvragen die noodzakelijk zijn voor het bekomen van de vergunningen voor de verschillende werken 
tekenen en desgevallend persoonlijk alle mogelijke vormen van beroep aantekenen tegen de betrokken overheid of 
derden. 

Alle administratieve of burgerlijke documenten die bestemd zijn voor het ontwerp en de uitvoering van de werken en in het 
bijzonder de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning en zijn bijlagen, zullen onmiddellijk door de bouwheer naar 
de architect gestuurd worden. 

Artikel 6 - Keuze van de aannemer 

De bouwheer zal vrij bepalen welke aannemer(s) belast zal (zullen) worden met de uitvoering van de werken. 

De architect heeft het recht zich om professionele redenen te verzetten tegen het feit dat een bepaalde aannemer belast 
wordt met de uitvoering van de werken, als hij met objectieve argumenten kan aantonen dat de aannemer in kwestie 
onvoldoende bekwaam of niet solvabel is. 

Wanneer deze aannemer ondanks de tegenkanting van de architect toch gekozen wordt, kan de architect van de rest van 
zijn opdracht afzien, mits hij de bouwheer hiervan aangetekend op de hoogte brengt. 

In dat geval kan de architect het ereloon opeisen voor het werk dat hij daadwerkelijk geleverd heeft. 

Artikel 7 - Registratie van de aannemers 

De bouwheer mag enkel overeenkomsten afsluiten met aannemers die, zoals de wet voorziet, geregistreerd zijn in de 
categorie die overeenkomt met de werken die hen worden toevertrouwd. 

De bouwheer moet bij de ondertekening van een overeenkomst en voor elke betaling die hij aan een aannemer doet, 
nagaan of deze nog altijd voldoet aan alle wettelijke of reglementaire eisen inzake registratie. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de goedkeuring door de architect van een factuur altijd gebeurt op voorwaarde 
dat voor welke betaling dan ook, de bouwheer persoonlijk het bestaan en het behoud van de registratie van de aannemer 
nagaat. 

Artikel 8 - Beroepsaansprakelijkheid en verzekering 

De architect heeft een verzekeringspolis onderschreven die zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dekt, inclusief de 
tienjarige aansprakelijkheid, bij de maatschappij 
______________________________________________________________ 

onder het nr. _____________________________________________ 

Hij zal erop toezien dat deze polis een clausule bevat die de verzekeraar verbiedt deze dekking op te zeggen zonder een 
vooropzeg aan de bouwheer van ten minste drie maanden. 

Deze polis zal hoe dan ook de aansprakelijkheid van de architect gedurende die tien jaar dekken, zelfs in geval van niet-
betaling van de premies. 

De bouwheer zal de betaling van elk ereloon kunnen opschorten zolang het bewijs van het afsluiten van deze verzekering 
niet is geleverd. 

De bouwheer verbindt er zich toe de architect niet te laten opdraaien voor de financiële of andere gevolgen van 
vergissingen, vertragingen en fouten van de andere partijen die bij de bouw betrokken zijn. Hij kan de architect niet 
verantwoordelijk stellen voor de ontwerp- of fabricatiefouten van de materialen. De architect zal geen enkele solidaire 
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aansprakelijkheid dragen met andere betrokken partijen, en in die zin ook niet schuldplichtig zijn ten opzichte van de 
bouwheer. 

De architect zal geen enkel financieel of ander gevolg dragen voortvloeiend uit de fouten en gebreken van andere partijen 
die deelnemen aan het bouwwerk, ook niet voor de schrapping of de afwezigheid van registratie van de aannemer(s). 

Niettemin zal de architect erop toezien dat de verschillende vaklui die aan het bouwproject deelnemen verzekerd zijn voor 
hun tienjarige verantwoordelijkheid en tegen een mogelijk faillissement. 

De architect zal erop toezien dat deze voorwaarden strikt nageleefd worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
schadevergoeding die de bouwheer zou kunnen vragen als de architect in dit verband nalatig zou zijn. 

Artikel 9 - Verzekering van de bouwheer 

De bouwheer moet de constructie laten verzekeren tegen brand, water- en stormschade, hagel en sneeuw, glasbraak, 
burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke schade aan bezoekers enzovoort. 

Artikel 10 - Controle van de werken - opleveringen 

De architect zal persoonlijk of via een bevoegd plaatsvervanger de noodzakelijke bezoeken aan de bouw uitvoeren en dat 
minstens één keer per week. 

Hij zal een proces-verbaal opstellen van de bouwvergaderingen en erop toezien dat deze door alle partijen worden 
goedgekeurd. 

Het proces-verbaal zal de fouten, gebreken en tekorten vermelden, naast de opmerkingen van de verschillende partijen. 

De architect staat de bouwheer bij tijdens de opleveringen. 

Hij oordeelt of eventuele gebreken of fouten aanleiding geven tot herstelling, een korting of een weigering van de 
oplevering. 

De bouwheer die op die manier is voorgelicht, zal slechts op eigen verantwoordelijkheid deze beslissing kunnen 
aanvechten. 

De definitieve oplevering staat gelijk met de goedkeuring van het werk van de architect en vormt het begin van zijn 
tienjarige aansprakelijkheid, zelfs wanneer de aannemer deze definitieve overeenkomst weigert te ondertekenen. 

De voorlopige oplevering moet schriftelijk worden vastgelegd en kan niet vervangen worden door eender welke vorm van 
bezetting van de woning of door een volledige betaling van de facturen zonder voorbehoud. Ook de definitieve oplevering, 
ten vroegste één jaar na de voorlopige, moet schriftelijk worden vastgelegd.  

Artikel 11 - Ereloon en betalingswijze 

A) Ereloon  

Het ereloon van de architect is vastgesteld op de forfaitaire som van 

€ ____________________________________________________ 

(voluit), exclusief btw, 

of (variante) is vastgesteld op 

____________ % van de prijs van de werken, exclusief btw (*). 
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Dit bedrag omvat alle verplichtingen en prestaties voor de vervulling van zijn taak, zoals ze is voorzien in deze 
overeenkomst (zie artikel 3). 

Het aldus overeengekomen forfait zal niet gewijzigd kunnen worden in functie van de uiteindelijke totale prijs van de 
werken, noch van de manier waarop deze zijn uitgevoerd, ook niet wanneer beroep gedaan wordt op afzonderlijke 
werkkorpsen (**). 

De bouwheer verklaart dat hij de werken zal laten uitvoeren door een algemene aannemer. Het ereloon werd op die basis 
vastgesteld. 

Wanneer de bouwheer voor afzonderlijke werkkorpsen kiest (meer dan twee stielmannen buiten de algemene aannemer), 
zal het ereloon verhoogd worden met __________ % van de prijs van de werken, exclusief btw. 

(*) Het overbodige schrappen 

(**) Te schrappen indien het ereloon niet forfaitair is. 

B) Bijkomende prestaties  

De architect heeft recht op een vergoeding tegen een uurtarief van € ____________________________ exclusief btw, voor 
taken die hij vervult en die niet binnen de omschreven opdracht vallen. 

Hij heeft nochtans slechts recht op dit ereloon voor zover hij vooraf de bouwheer heeft verwittigd dat de prestaties die hij 
zal uitvoeren moeten beschouwd worden als niet in de opdracht begrepen en dat ze een supplement wettigen. Verder 
moet hij een raming maken van het aantal uren dat deze bijkomende prestatie zal vergen. 

Bijkomend ereloon is verschuldigd wanneer een officieel organisme wijzigingen eist die door geen enkel reglement worden 
voorzien of die voortvloeien uit wijzigingen op het bestaand reglement na de datum van deze overeenkomst. Hetzelfde 
geldt voor alle wijzigingen die door de bouwheer worden aangevraagd. 

Het ereloon van € ______________________ wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex die van kracht 
is op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst. 

Indien de termijn waarin de bouw moet voltooid zijn met meer dan ________ % wordt overschreden als gevolg van een 
tussenkomst van de bouwheer, zal de architect vanaf de eerste dag van het overschrijden van de termijn, recht hebben op 
een supplementair ereloon dat overeenkomt met, per maand, ________ % van het overeengekomen totale ereloon te 
delen door het aantal oorspronkelijk voorziene maanden voor de uitvoering van het werk. 

C) Opeisbaarheid  

De erelonen van de architect zijn opeisbaar volgens volgende modaliteiten: 

  

 bij de goedkeuring van het voorontwerp door de bouwheer: 20% 

 bij het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning: 25% 

 na het overhandigen van alle erkenningsdocumenten en na de aanduiding van de aannemer belast met de 
werken: 15% 

 tijdens de bouw, naarmate het voortschrijden van de werken: 30% 

 bij de voorlopige oplevering: 5% 

 bij de definitieve oplevering: 5%. 

  

De ereloonnota’s van de architect zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na datum. 
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In geval van niet-betaling binnen deze termijn, moet de bouwheer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 
vertragingsrente van ________ % betalen op de onbetaalde sommen. 

In geval van niet-betaling binnen de _________ maanden van de uitgifte en middels een voorafgaandelijke 
ingebrekestelling, zullen de onbetaalde sommen bij wijze van boeteclausule vermeerderd worden met 10% en kan de 
architect bovendien zijn prestaties opschorten. 

Artikel 12 - Opzegging 

Wanneer de bouwheer ervan afziet te bouwen of zijn project niet wenst verder te zetten, zal de architect uitsluitend het 
ereloon ontvangen dat betrekking heeft op het effectief geleverde werk, zonder dat het bedrag van dat ereloon lager kan 
zijn dan het bedrag dat verschuldigd is voor de effectief uitgevoerde en aan de gang zijnde werken. 

Wanneer de architect zonder geldige reden besluit de opdracht die hij heeft aanvaard niet verder te zetten of wanneer de 
overeenkomst door zijn schuld wordt opgezegd, heeft de architect maximaal recht op het ereloon voor de uitgevoerde 
werken. 

Indien de bouwheer, onder meer als gevolg van het ereloon dat moet worden betaald aan de architect die de opdracht 
moet verder zetten, bepaalde kosten zou hebben, kunnen deze op de oorspronkelijke architect verhaald worden. Ook 
andere specifieke schade die voortvloeit uit de opzegging, valt ten laste van de oorspronkelijke architect. 

Wanneer de bouwheer een einde maakt aan de opdracht van de architect en/of het verderzetten van de opdracht aan een 
andere architect toevertrouwt zonder vooraf de overeenkomst te hebben opgezegd wegens een fout van de 
oorspronkelijke architect, zal hij aan deze laatste, naast het ereloon voor de werken die effectief zijn uitgevoerd of die in 
uitvoering zijn, een schadevergoeding moeten betalen van ________ % op het gedeelte van de opdracht dat hem wordt 
ontnomen. 

Deze schadevergoeding is slechts verplicht op voorwaarde dat de oorspronkelijke architect zich niet verzet of vertragingen 
veroorzaakt bij de overdracht aan de nieuwe architect. 

Indien de werken enkel en alleen door de bouwheer worden stilgelegd gedurende een periode van _________ en na 
officieel verzoek van de architect, zal deze laatste het ereloon dat betrekking heeft op de werken die zijn uitgevoerd en 
bezig zijn, ontvangen, naast een vergoeding van ________ % van het deel van de opdracht dat nog moet worden 
uitgevoerd. 

Artikel 13 - Auteursrechten 

De architect bewaart de intellectuele eigendom van de studies en documenten die hij aan de bouwheer levert. 

De bouwheer geeft de architect het recht zijn werk te ‘signeren’ (gevelplaatje of dergelijke) op voorwaarden die 
gezamenlijk bepaald worden en op kosten van deze laatste. 

In geen geval kan het auteursrecht van de architect een hinder vormen voor het voortzetten van de werken, wijzigingen 
aan het bouwwerk of het recht van de bouwheer beroep te doen op een andere architect, onder meer voor latere 
verbouwingen. 

De bouwheer verbindt er zich toe de plannen van de architect niet te gebruiken, zonder het akkoord van deze laatste, voor 
andere doeleinden dan die voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst en met respect van deze laatste. 

Artikel 14 - Toewijzing van rechtspraak 

Alle geschillen die kunnen rijzen als gevolg van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst vallen onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van 

______________________________________________________________ 
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De architect zal erop toezien een gelijkaardige clausule op te nemen in de overeenkomsten met de verschillende 
aannemers en andere partijen. 

Artikel 15: Verzoeningscommissie Bouw 

Elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van het huidige contract, 
kan op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor de Verzoeningscommissie Bouw. Eenmaal 
de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil, kunnen de andere bouwparticipanten die de huidige 
bevoegdheidsclausule hebben aanvaard, zich niet meer onttrekken aan de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie. 

De Verzoeningscommissie kan een deskundige-verzoener aanstellen, desgevallend bijgestaan door een sapiteur, die 
optreedt overeenkomstig het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw. Deze deskundige staat de bouwpartijen bij 
met zijn technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening na. 

In geval van niet-verzoening, stelt de deskundige-verzoener een gemotiveerd technisch verslag op dat bindend is voor de 
betrokken bouwparticipanten. 

De partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement en er volledig mee in te stemmen. 

Elke partij verbindt er zich toe deze clausule in te lassen in de overeenkomsten die zij afsluit met derden, met het oog op de 
uitvoering van het huidige contract. 

Opgemaakt op ______________________________________________ 

te ____________________________________________________________ 

in evenveel exemplaren als partijen bij de overeenkomst. Elk van de partijen erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen. 
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ADM in de Oostenrijkse situatie 

 

De Oostenrijkse bouwsector is zo georganiseerd dat één partij hoofdverantwoordelijk is voor 
de gebouwontwikkeling tot en met de realisering waaronder de overige deelnemende 
bouwpartijen hun deelverantwoordelijkheid toegewezen krijgen. De architect/ het 
architectenbureau heeft in Oostenrijk meestal de hoofdverantwoordelijkheid en heeft 
daarmee een leidende rol voor de organisatie van het ontwerp. Aangezien deze partij 
nevenaannemers contracteert en zelf zorgt voor de coördinerende rol en de financiering 
beheerd vervult zij daarmee belangrijke rollen die een hoofdaannemer in de Nederlandse 
positionering invult zowel als van de project manager.  Het architectenbureau en de 
architect zijn regisseur van de totale bouwontwikkeling inclusief het bouwproces en bepalen 
voor elk van de nevenaannemers hun productaansprakelijkheid. Hoe de architect zijn rol 
invult in het project  is voor een belangrijk deel afhankelijk van het architectenbureau en hoe 
dit daarbinnen verder georganiseerd is.  
 

ATP architects and engineers is een van de grootste architecten- en ingenieursbureau 

in de regio zuid-Duitsland en Oostenrijk. De onderneming telt meer dan 500 medewerkers 
en beschikt over meerdere vestigingsplaatsen in verschillende landen. De hoofdvestiging is 
in Innsbruck. De overige vestigingen zijn gesitueerd in: Wenen, Zurich, Frankfurt, München, 
Moskou en enige kleine vestigingen in Zagreb en Boedapest. De vestiging in Innsbruck heeft 
ongeveer 150 personen verdeeld over een aantal disciplines. ATP heeft ervoor gekozen alle 
ingenieurstaken op zich te nemen en de bouw volledig te begeleiden. Alle opdrachten 
worden zoveel mogelijk geïntegreerd gedaan vanaf het begin. De verdere typering en uitleg 
van de organisatie van ATP is door adms’er Jeandonnée Schijlen beschreven in zijn 
rapportage over ATP als volgt: 
 
Strategie 
ATP’s strategie die aan de visie beantwoordt bestaat uit de volgende elementen:  

1) Meer als 2/3 deel van de totaal omzet komt van een kerngroep van opdrachtgevers uit 
verschillende sectoren van de industrie die regelmatig met opdrachten bij ATP komen: 
Industrie en Handel 66%; Vastgoedontwikkeling 26%; Gezondheid en toerisme 8%.  

2) Een gedegen markt oriëntering: De architecten en ingenieurs van  ATP werken naast 
Oostenrijk regelmatig in: Engeland, Duitsland, Zwitserland, Centraal-Europa en Zuid- en 
Oost Europa. ATP heeft ook specialistische opgaven in Productie en Logistiek in het 
Verre Oosten en in Amerika. Door met lokale, gevestigde ondernemingen samen te 
werken verzekert ATP zich van klantgerichtheid en flexibiliteit. 

3) Gerichte kerncompetenties; deze kerncompetenties zorgen voor innovatieve 
oplossingen die de opdrachtgever sneller, beter en duurzamer ondersteunen. Simultane 
samenwerking van de medewerkers heeft tot doel de Harmonie van esthetiek, Funktie, 
Konstruktie zowel als een afgewogen resultaat te bereiken voor de omgeving, de mens 
en de economie.   

4) Deze visie wordt in de toekomst verder versterkt door: Vestiging van een 
ondernemingsbrede samenwerking, duurzaam en  met een verdere Vastgoed oriëntatie. 

 
Deze strategie wordt voor vier jaar vastgelegd in het middenlange termijn 
ondernemingsplan en wordt in jaarplannen verder gedetailleerd. De beide documenten 
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worden voor de Holding en voor elke vestiging gemaakt. In de beide documenten worden de 
kernmarkten en de interne doelen in getallen vastgelegd. De kernmarkten en de interne 
doelen zijn per vestiging te onderscheiden. Het doel van het jaarplan wordt elk jaar binnen 
de gehele vestiging voorgesteld. Informeel wordt de groep als een kleine onderneming 
beschreven, een soort van eigen business unit. In de groep worden de algehele visie, het 
doel en de strategie getransformeerd naar een specifieke visie, doel en strategie van de 
betreffende groep. Deze zijn niet expliciet formeel genoteerd en zijn daarom informeel en 
ook niet structureel.  
 
Ontwerpmanagement 
Hiervoor maakt ATP gebruik van een ontwerpend architect/manager en uitvoerend 
architect/manager. Beiden stellen zich als ontwerpmanager op waarbij de ontwerpend 
architect/manager zich richt op zowel het overall management van het project als de inhoud 
van het totaal product.  
 
Competenties 
In het algemeen zijn de competenties van ATP van hoge kwaliteit. De competenties bestaan 
gedeeltelijk uit een technisch bestanddeel omdat ze voor het ontwerp van nieuwe 
producten (namelijk Gebouwen) gebruikt worden. De interviews laten zien dat verwijzing 
naar de gebieden tussen de competenties twee zaken te onderscheiden zijn. Het eerste 
onderscheid is het resultaat van de verhouding tussen de architectuur en de bouwheer. De 
kerncompetenties van de architectuurgroepen is daardoor markt georiënteerd of naar de 
vaste klanten. Enige groepen in de architectuur omgeving zijn gefocust op voorraad, logistiek 
of productiebereik en andere zijn meer bezig met Retail-projecten. De groepen in de andere 
gebieden zijn minder markt georiënteerd en zijn allen met projecten bezig. Daardoor hebben 
de andere gebieden meer algemene competenties. Deze groepen zijn meer intern 
georiënteerd dan de architectuur groepen en proberen de competenties met hun 
medewerkers (door opleiding) te veralgemeniseren.  
Het tweede onderscheid hangt samen met de taak verantwoordelijkheid in de verschillende 
gebieden. De competenties volgen de taakverantwoordelijkheden. Omdat de 
taakverantwoordelijkheden van de verschillende gebieden elkaar meestal niet overlappen, 
overlappen ze ook de competenties niet. De capaciteitsmanagement-competenties van de 
groepsleider zijn meestal gebaseerd op zogenaamde “tacit knowledge”. Dit houdt in dat ze 
aangeleerd zijn door en tijdens het werk. Dit type kennis is erg persoonlijk. Omdat het om 
impliciete kennis gaat is het moeilijk om de capaciteitsplanning hiervoor bespreekbaar te 
maken. 
 
Managementstijl ATP 
De algemene managementstijl is afhankelijk van de hoofdstructuur van de onderneming. 
Deze stijl is vanuit het perspectief van Auto’s organisatiestructuur hiërarchisch te noemen, 
maar vanuit de projectstructuur eerder democratisch te noemen. Vanuit site-niveau 
beïnvloedt de grootte van de site de managementstijl van de ondernemer. Bijvoorbeeld: ATP 
Innsbruck is wat betreft het management erg afhankelijk van controlesystemen: daardoor 
ondersteunen ze meer dan dat ze daadwerkelijk sturen. ATP München is klein. De 
ondernemers hebben er overzicht over de gehele onderneming (ook zonder 
controlesysteem). Binnen ATP München wordt er daardoor meer door de ondernemer zelf 



Rollen, product- en dienstaansprakelijkheden 

49 

 

gestuurd. De individuele managementstijl bij GRL-Ebene is afhankelijk van de persoon. Deze 
managementstijl kan soms ondersteunend, sturend of een mix van beide zijn. 
 
Cultuur 
In het algemeen zijn de kernbegrippen binnen de ATP cultuur: loyaliteit en ambitie. Net zoals 
de managementstijl is de cultuur afhankelijk van het structuurframe. Vanuit het perspectief 
van de organisatiestructuur is de cultuur minder transparant dan bezien van het perspectief 
van de projectenstructuur. Een ander onderscheidt tussen beiden is dat de cultuur binnen de 
organisatiestructuur conflict direct is en de cultuur van de projectstructuur conflict 
oplossend is. Door dit dualistische onderscheid is het gedrag niet altijd hetzelfde met 
datgene wat er binnen de organisatie gezegd wordt.  
 
Andere bedrijfsopdrachten uitgevoerd voor ATP 
In 2005 is de eerste opdracht afgerond door Magdalena Obermair en dit betrof de 
implementatie van een uniform Kostenmanagement systeem voor de gehele organisatie 
genaamd: KOMA. De noodzaak voor de ontwikkeling en implementatie van een uniform 
Kostenmanagement systeem binnen de onderneming kwam voort uit de behoefte naar een 
beter overzicht en inzicht in de kosten van de projecten, vergelijkingen hierover en evalatie 
achteraf over de projecten. Omdat vele architecten een eigen systematiek ontwikkeld 
hadden, met een excel applicatie, met hulpprogrammatuur of met een zelfontwikkelde 
papieren boekhouding, ontbrak overzicht en inzicht volledig. Door een faciliterende dienst 
van ATP is KOMA ontwikkeld en vervolgens diende dit organisatiebreed ingevoerd te 
worden. Om na te gaan hoe dit zou kunnen en op welke wijze de implementatie het beste 
kon verlopen is deze ADMS bedrijfsopdracht opgesteld. In appendix 1 is een korte 
samenvatting van dit onderzoek en de resultaten opgenomen met de titel: Das Erwecken des 
KOMA: ein Veränderungsproces für Baukostenmanagement bei ATP.(zie Appendix 2, pag. 92) 
 
In 2012-2013 is door Aury van Beers de de derde bedrijfsopdracht bij ATP uitgevoerd. Deze 
opdracht kreeg de titel: Navigating ATP towards a better BIM. De opdracht betrof de 
verbetering van de BIM competenties in het ontwerp proces van ATP Innsbruck. De centrale 
vraag voor deze opdracht was: How can ATP improve their BIM competence, while enhancing 
an effective and efficient integral working process? ATP had reeds een start gemaakt met de 
invoering van een Bouw informatie management methodiek maar deze stokte omdat er te 
weinig inzicht was in de competenties van de verschillende medewerkers, een uniforme 
nieuwe werkmethodiek en de aansturing ervan organisatiebreed. (zie Appendix 3, pag. 94) 
 
In de volgende sectie is opgenomen het essay van ADMS’er Inigo Cleton voor wat betreft de 
organisatie en sturing van project- en ontwerpteams en de rol van de architect  aan de hand 
van het pilot project, het Ino spital te Bern dat eerder beschreven is. In dit project werd op 
basis van drager-inbouw een volledige systems separation approach doorgevoerd door de 
opdrachtgever, het Kanton Bern.  
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Oostenrijkse situatie INO uitbreiding Insel ziekenhuis Bern  

Auteur: Inigo Cleton. Redactie:  Ad den Otter 

 

Dit verslag begint met een korte beschrijving van de context van het INO project en het Open 

Bouwen. Hierna wordt kort de projectorganisatie en projectmanagement behandeld om mijn 

beeld van het INO project te presenteren. Daarnaast beschrijf ik mijn begrip van Architectural 

Design Management beschreven. Vervolgens koppel ik de verschillende beelden door mijn 

visie op het INO project in de Oostenrijkse bouw situatie vanuit Architectural Design 

Management perspectief te beschrijven. Het verslag wordt afgesloten met een reflectie.  

 

1 INO uitbreiding in Zwitserland 

 

1.1 Context INO 

Bern is de bondsstad van Zwitserland en de hoofdstad van het kanton Bern. Het Insel 

ziekenhuis is een academisch ziekenhuis in Bern dat deels niet meer de gevraagde prestaties 

kon leveren. Het overgrote deel van de kern faciliteiten zoals de operatiekamers, intensive 

care, radiologie en eerste hulp vereisten meer ruimte en andere voorzieningen. Het facilitair 

management stelde destijds dat ziekenhuizen die moeite hebben met het inpassen van hun 

programma binnen hun gebouwen waarschijnlijk niet een up-to-date service kunnen blijven 

bieden en uiteindelijk niet zouden kunnen blijven concurreren binnen de toekomstige 

marksituatie.  

Het facilitair team van de bouwafdeling van het kanton Bern dat verantwoordelijk is voor 

deze medische faciliteit heeft gedurende zeven jaar gewerkt aan een programma van eisen 

voor de nieuwe INO uitbreiding van het Insel ziekenhuis. In deze tijd liepen zij tegen een 

aantal ingrijpende veranderingen aan zoals een nieuw medisch hoofd met nieuwe staf, 

nieuwe medische apparatuur, veranderende vraag naar ruimte en apparatuur, 

veranderende wet- en regelgeving, etc. Deze veranderingen zorgde er voor dat het facilitair 

team niet in staat was om op een traditionele wijze een bruikbaar programma van eisen te 

ontwikkelen en daardoor niet verder kwamen in de ontwikkeling van de INO uitbreiding.  De 

reden hiervoor was dat de traditionele wijze voor het ontwikkelen van ziekenhuizen was 

gebaseerd op de vooronderstelling dat het beter was een ziekenhuis als geheel te 

ontwikkelen met alle onderlinge afhankelijkheden hier in vastgelegd. Het facilitair team 

ontdekte dat het ziekenhuis niet als geheel kon worden ontwikkeld aangezien het 

programma en de onderlinge afhankelijkheden sterk aan veranderingen onderhevig waren 
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tgv. aanpassingen in de ziekenhuis organisatie. Om toch de INO uitbreiding van het Insel 

Ziekenhuis te ontwikkelen heeft het ziekenhuis bestuur het advies van een consultant 

opgevolgd en gekozen voor een nieuwe strategie, het zogenaamde Open Bouwen (Buildings 

Future Institute, 2002).   

1.2 Open Bouwen 

Aangezien de INO uitbreiding volgens de principes van het Open Bouwen zijn opgezet is het 

belangrijk deze eerst goed te begrijpen. John Habraken heeft in de jaren zestig een concept 

gepresenteerd waarin een gebouw werd gescheiden in een permanente drager (langere 

levensduur) die een kader vormt voor een veranderbare inbouw (kortere levensduur). Het 

onderscheid tussen drager en inbouw is niet alleen technisch van aard, maar is met name 

gericht op zeggenschap. De drager maakt binnen deze context uit van het publieke domein, 

terwijl de inbouw tot het individu behoord (Kendall, 2007; Zaaijer, 2011). In de jaren zestig 

richtte Habraken met negen architectenbureaus en de Bond van Nederlandse Architecten 

(BNA) de Stichting Architecten Research (SAR) op. Deze stichting verrichte onderzoek naar 

hoe een zo ruim mogelijke toepassing van industriële productiemethoden in het kader van 

huisvesting kon worden bereikt en welke bijdrage architecten in de toepassing van deze 

methoden konden leveren. In navolging van de SAR werd in de jaren tachtig de stichting 

Open Bouwen opgericht. Deze stichting richt zich nog steeds op het beheersen en realiseren 

van projecten volgens het drager inbouw principe (Cleton, 2013). 

1.3 Projectorganisatie INO 

Als eerste staat bovenaan de projectorganisatie (Afbeelding 1.1) het bestuur van het kanton 

Bern en het facilitair team van de bouwafdeling die verantwoordelijk zijn voor de medische 

faciliteit van het Insel ziekenhuis en optreden als opdrachtgever. Daarnaast staan het 

bestuur van het Insel ziekenhuis en het ziekenhuis comité die verantwoordelijk zijn voor het 

programma dat het ziekenhuis aanbiedt en uiteindelijk de medische faciliteit in gebruik 

nemen. Het overall projectteam is vervolgens samengesteld uit een projectmanager vanuit 

het Insel ziekenhuis (B. Leu), overall projectmanager ontwerp (St. Geiser) en overall 

projectmanager uitvoering (W. Nützi) vanuit het kanton Bern, executive architect (B. Suter) 

en hoofdaannemer (Techdata AG). Het kanton heeft de executive architect de 

verantwoordelijkheid gegeven voor de overall aansturing van het project en de bewaking 

van het proces (Buildings Future Institute, 2002).   

Aan de hand van de principes van Open Bouwen zijn drie autonome systemen gedefinieerd 

namelijk het primaire, secundaire en tertiaire systeem. De drie autonome systemen hebben 

ieder een eigen onafhankelijke projectverantwoordelijkheid. Dit betekent dat er naast het 

overall projectteam drie losse projectteams zijn ontstaan bestaande uit verschillende losse 

besluitvormingsgroepen (Afbeelding 1.2). Het primaire systeem bestaat uit de fundering, 



ADM in Europese context 

 

52 

 

constructie, schil, installatie structuur en ontsluiting structuur. Het stelt de structuur van het 

ziekenhuis vast en geeft de condities voor de ontwikkeling van de daarop volgende 

systemen. Dit systeem zou volgens de principes van Open Bouwen de vaste drager vormen 

voor de volgende systemen. Het secundaire systeem is bouwkundig de verdere technische 

en organisatorische invulling van het gebouw met een levensduur van ongeveer twintig jaar. 

Als laatste is het tertiaire systeem de invulling van alle ruimten in de vorm van de losse 

inrichting. Deze laatste twee systemen zouden volgens de principes van open bouwen de 

veranderbare inbouw vormen binnen de hierboven genoemde vaste drager (Buildings Future 

Institute, 2002) (Kendall, 2005).    

  

Afbeelding 1.1 projectorganisatie (Buildings future Institute, 2002). 
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1.4 Projectmanagement INO 

Het INO project bestaat in principe uit een aantal deelprojecten namelijk, de ontwikkeling 

van de locatie en het primaire, secundaire en tertiaire bouwproject. Zoals eerder vermeld 

heeft het kanton heeft de executive architect (Team 0) de verantwoordelijkheid gegeven 

voor de overall aansturing van het project. De verantwoordelijken voor het ontwerp van de 

deelprojecten zijn verdeeld onder Team 1 (primair), Team 2 (secundair) en Team 3 (tertiair). 

De verantwoordelijkheden voor de uitvoering zijn verdeeld onder Aannemer 1 (primair), 

Aannemer 2 (secundair) en Aannemer 3 (tertiair). De omvang van ieder van de deelprojecten 

zijn opgezet met een vast budget zonder de mogelijkheid om te schuiven. 

 

Afbeelding 1.2 ruimtelijke en technische organisatie drie systeemniveaus (Kendall, 2005) 

Deze benadering heeft als grote voordeel dat er gerichte gebieden van verantwoordelijkheid 

ontstaan in de ontwikkeling van het INO project. Dit geeft de mogelijkheid om de onderlinge 

invloed tussen de systemen te  beheersen en te beperken. Dit maakt het mogelijk om 

belangrijke lagere systeem beslissingen later in het proces te nemen. Als voorbeeld van een 

lagere systeem beslissing valt de keuze van de plattegrondindeling binnen het secundaire 

systeem waardoor deze later in het proces kan worden gemaakt dan beslissingen binnen het 

primaire systeem. Dit kan met name bij ziekenhuisprojecten een groot effect hebben op het 

eindresultaat door de relatief lange doorlooptijd en grote dynamiek van de lagere bouw-

kundige systemen. Het later kunnen maken van beslissingen maakt het tevens mogelijk meer 

tijd te spenderen aan het analyseren van de vraagstukken en het afwegen van alternatieven. 

Het belangrijkste tegenargument is dat het economisch voordelig zou kunnen zijn om binnen 

één project het totale gebouw te ontwikkelen met alle onderlinge afhankelijkheden. Het 

projectmanagement geeft echter aan dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is bij een gebouw zo 

complex as het INO (Buildings Future Institute, 2002) (Kendall, 2005). 
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1.5 Samenwerking en communicatie INO 

De keuze voor het Open Bouwen heeft een grote invloed gehad op de samenwerking en 

communicatie tussen de betrokken individuen en organisaties. Bij de communicatie binnen 

het INO project speelt de executive architect vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de overall 

aansturing van het project een centrale rol. In de beoogde situatie communiceert ieder 

projectteam niet met elkaar. In de ontwerpkolom communiceren de projectteams 

uitsluitend met de executive architect, in de uitvoerende kolom gebeurt dit uitsluitend met 

de hoofdaannemer. De executive architect en de hoofdaannemer zouden vervolgens 

verantwoordelijk zijn voor de communicatie tussen de ontwerpende en uitvoerende kolom.  

Er is bewust gekozen voor een hoge mate van onafhankelijkheid, dit betekent een radicale 

verandering ten opzichte van het traditionele samenwerkings- en communicatieproces. Om 

succesvol te zijn had de benadering opgenomen moeten worden door alle betrokken 

individuen en organisaties. Dit is en bleek echter een moeilijk proces in een situatie met een 

dynamisch planning en productieproces. Bij het INO waren individuen en organisaties dan 

ook  niet volledig vertrouwd met deze nieuwe benadering en de consequenties voor het 

samenwerkings- en communicatieproces. Dit heeft ertoe geleid dat er gedurende het 

bouwproces toch enige mate van samenwerking en communicatie tussen de diverse 

projectteams heeft plaatsgevonden. In de praktijk heeft de INO benadering dus nog steeds 

veel overeenkomst met de traditionele situatie (den Otter, 2006). Het belangrijkste nadeel 

van de daadwerkelijke situatie is dat de beoogde ontkoppeling van systemen niet kan 

worden gerealiseerd. Dit betekent dat het belangrijkste voordeel voor de keuze voor Open 

Bouwen, onafhankelijkheid realiseren tussen systemen, sterk wordt verminderd.  

1.6 Ontwerpmanagement 

In het gebied van ontwerp en organisatie kan een veld van ontwerpmanagement worden 

onderscheiden. Dit richt zich op het ontwerpproces waarbij de inhoud van het ontwerp en 

proces beide betrokken worden. Dit onderscheid is onder andere  van belang omdat een 

ontwerpmanager ontwerpproblemen anders benaderd en tot andere oplossingen komt dan 

een projectmanager. De projectmanager richt zich in het begin van het proces namelijk met 

name op het verminderen van onzekerheid en het creëren van duidelijkheid over het eind-

resultaat, terwijl de ontwerpmanager meer is gericht op de inhoud door het ontwikkelen van 

inzicht en perspectief in de problemen en oplossingen voor de diverse ontwerp-

vraagstukken. Bij het INO is ontwerpmanagement belangrijk omdat er sprake is van een 

grote mate van afhankelijkheden tussen de verschillende onderdelen van het gebouw. 

Aangezien deze onderdelen vervolgens  in losse projecten worden ondergebracht wordt het 

managen van het ontwerp steeds belangrijker.   
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2.1 Projectorganisatie INO Oostenrijk 

De bouwsector is in Oostenrijk zo georganiseerd dat er vanuit de opdrachtgever één partij 

hoofdverantwoordelijk is waaronder de rest van de bouwpartijen hun verantwoordelijkheid 

hebben. De architect heeft in Oostenrijk een leidende rol, omdat hij tevens de rol van de 

hoofdaannemer en projectmanager vervuld. De architect is als hoofdaannemer 

verantwoordelijk voor het totale product, de vele nevenaannemers hebben daarnaast ieder 

hun verantwoordelijkheid over hun eigen product.  

Hoe de architect zijn rol invult is voor een belangrijk deel afhankelijk van het 

architectenbureau. ATP architects and engineers hebben ervoor gekozen alle ingenieurs-

taken op te nemen en de bouw volledig te begeleiden. Het ontwikkelen en realiseren van 

het INO in Oostenrijk bij een organisatie als ATP architects and engineers vraagt om een 

andere projectorganisatie. De indeling van projectmatige systemen waarbij naast het overall 

projectteam drie losse besluitvormingsgroepen ontstaan kan in Oostenrijk anders worden 

georganiseerd. Als eerste zullen bij ATP de executive architect en hoofdaannemer worden 

vervangen door een ontwerpend architect en uitvoerend architect. In dit geval zullen beide 

architecten zich als ontwerpmanager opstellen waarbij zij zich richten op zowel het overall 

management van het project als de inhoud van het totaal product. De volgende belangrijke 

verandering is dat de verantwoordelijkheden voor het ontwerp en de uitvoering niet langer 

in twee verschillende kolommen zullen worden ingedeeld en de verantwoordelijkheden voor 

de diverse systemen niet langer aan verschillende ontwerpende en uitvoerende project-

teams worden gegeven. Bij ieder systeem zal een ontwerpend en uitvoerend architect 

betrokken zijn die de verantwoordelijkheden hebben voor zowel het ontwerp als de 

uitvoering. Vervolgens zal ieder van deze projectteams als ‘hoofdaannemer’ de leiding 

hebben over een aantal nevenaannemers die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

product. Binnen deze projectorganisatie is het nog steeds mogelijk de diverse systemen lost 

te koppelen, nu wordt het daarnaast mogelijk binnen ieder systeem het ontwerp en de 

uitvoering op elkaar af te stemmen. 

Het gebouwontwerp zal vergelijkbaar volgens de principes van het Open Bouwen kunnen 

worden opgezet. Dit betekent dat het primaire systeem ook in Oostenrijk de vaste drager zal 

vormen waarmee de structuur van het ziekenhuis wordt vastgesteld en de condities worden 

gegeven voor de ontwikkeling van de daarop volgende systemen. De laatste systemen 

vormen vervolgens de veranderbare inbouw binnen deze vaste drager.  

2.2 Projectmanagement INO Oostenrijk 

De oorspronkelijke verdeling in deelprojecten is ook binnen ATP mogelijk. Het INO bestaat in 

principe nog steeds uit een aantal deelprojecten namelijk, de ontwikkeling van de locatie, 

primaire, secundaire en tertiaire bouwprojecten. Het voornaamste verschil is dat er binnen 

de projecten het budget niet langer wordt uitgegeven aan  verschillende organisaties en 
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disciplines maar binnen ATP aan de verschillende afdelingen en buiten ATP aan de 

nevenaannemers.  

 
Afbeelding 2.1 projectorganisatie INO in Oostenrijk 

2.3 Samenwerking en communicatie INO Oostenrijk 

In de Oostenrijkse projectorganisatie (figuur 2.1) is de belangrijkste verandering dat er bij 

ieder systeem een ontwerpend en uitvoerend architect betrokken is die de 

verantwoordelijkheden hebben voor zowel het ontwerp als de uitvoering. Hierdoor wordt 

het noodzakelijk extra aandacht te besteden aan het ontwerpen van het 

Ontwerpend architect <> Uitvoerend architect 

Ontwerpend architect <> Uitvoerend architect 

                                            + nevenaannemers 

Ontwerpend architect <> Uitvoerend architect 

                                            + nevenaannemers 

Ontwerpend architect <> Uitvoerend architect 

                                            + nevenaannemers 
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communicatieproces binnen ATP zelf. In deze situatie is niet langer het communiceren 

tussen organisaties het voornaamste probleem, maar communicatie tussen individuen 

binnen de ATP organisatie. De projectbenaderingen laten mij daarnaast een aantal 

belangrijke overwegingen zien. Het onderscheid tussen de drie systemen zorgen er aan de 

ene kant voor dat het projectteam genoodzaakt wordt deze los van elkaar te ontwerpen en 

hiervoor voldoende capaciteit te creëren. In zowel de oorspronkelijke als Oostenrijkse 

situatie betekent dit daarentegen dat de houding binnen de verschillende projectteams zal 

verschillen. Dit verschil is groter in de oorspronkelijke situatie omdat daar ieder systeem 

eigen ontwerpers en eigen aannemers heeft, met allemaal verschillende kennis en 

vaardigheden en een eigen visie op het project. Doordat de systemen uiteindelijk wel een 

geheel moeten vormen is het cruciaal dat de visie van deze projectleden zoveel mogelijk 

gelijk is. Binnen de Oostenrijkse situatie kan volgens mij de inhoud van het ontwerp en de 

uiteindelijke uitvoering hiervan beter worden bewaakt doordat de ontwerpend architect en 

uitvoerend architect binnen hetzelfde projectteam binnen dezelfde organisatie kunnen 

communiceren. 

2.4 Architectural Design Management INO Oostenrijk 

Het is duidelijk dat de verdeling in projecten, projectteams en systemen en het vaststellen 

van de bijbehorende budgeten een grote invloed hebben op het eindresultaat. Deze 

oefening heeft mij met name inzicht gegeven in het verschil tussen een projectmanager en 

ontwerpmanager. Het INO is opgezet gericht op het managen van het project vanuit het 

projectmanagement perspectief en niet gericht op de inhoud vanuit ontwerpmanagement 

perspectief. Dit blijkt met name uit het feit dat het budget van de projecten leidend is in 

tegenstelling tot de inhoud van het ontwerp. Het is namelijk niet mogelijk om bepaalde 

onderdelen van een systeem en het bijbehorende budget onder te brengen buiten de 

projectkaders binnen een van de andere systemen. Dit betekent dat het bijvoorbeeld niet 

mogelijk is de gevel en het gevelbudget uit het primaire systeem te verplaatsen naar het 

secundaire systeem. Dit vastzetten van het budget betekent dus dat het managen van 

inhoud tussen de verschillende systemen niet mogelijk is, aangezien het verplaatsen van 

onderdelen naar een ander systeem ook vraagt om een verplaatsing van het bijbehorende 

budget. Het managen vanuit het ontwerpmanagement perspectief kan het eindresultaat van 

het project sterk verbeteren. Het zou namelijk kunnen voorkomen dat bepaalde onderdelen 

binnen het primaire systeem bijvoorbeeld een beter effect hebben in het secundaire 

systeem of andersom. Als men kijkt naar de praktijk zien we in Nederland bijvoorbeeld bij 

het Martini Ziekenhuis dat de gevel bewust los is gehouden van de constructie terwijl bij het 

Jeroen Bosch Ziekenhuis de gevel juist deel uitmaakt van de constructie en daarmee de vaste 

drager. Dit betekent dat het situaties zullen zijn die vragen om een andere verdeling van de 

inhoud tussen systemen. Gericht op het managen vanuit het ontwerpmanagement 

perspectief wordt de inhoud centraal gezet en is het wel mogelijk om inhoud en het 

bijbehorende budget te verplaatsen tussen systemen.  
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ADM in de Nederlandse Situatie 
 
Nederland kent ten opzichte van een bouwopgave een zogenaamde  “dienst” cultuur. Dit 
houdt in dat het ontwerp dat de architect maakt niet als een product beschouwd wordt 
maar als een dienst aan de opdrachtgever. Op basis van deze dienst zijn ook de 
aansprakelijkheden geregeld. In Nederland is bij wet gereld dat de productverantwoordelijk-
heid tot 10 jaar na oplevering van het bouwproduct, bij de aannemer ligt. In vergelijk met 
België zien we dus dat de aansprakelijkheid van de architect dus veel geringer is. Dit 
betekent echter ook dat hij later in het intiatief en ontwikkelingsproces betrokken wordt en 
neemt de projectmanager steeds vaker de lead. 
Om dit voorstadium beter af te dekken heeft de Architecten Cie een nieuwe onderneming 
opgericht Arch Assist die welbewust en pro-actief in het voorstadium een regie rol wil 
nemen zodat de architect een betere positie en rol kan innemen zodra hij ingeschakeld 
wordt. Oud-adms’er Erik Vrieling is sedert zijn afstuderen bij ADMS in dienst bij de 
Architecten Cie en heeft hier onlangs een presentatie over verzorgd bij ADMS. In 2005 had 
de Architecten Cie een vraag hoe op de structurele eigenschappen van de organisatie 
effectief gestuurd kon worden. Hieronder de samenvatting van zijn opdracht. 
 

Structuur, cultuur en kennis;  Op weg naar  “kennis” en “shared values”  

Auteur: ir. H.H. Vrieling PDeng 
 
Managementsamenvatting  “De behoefte van de organisatie om de structurele 
eigenschappen van de organisatie te veranderen resulteert in een oplossing gericht op 
aspecten van cultuur, samenwerken en waardering voor gedrag van partners en 
medewerkers. Juist op deze aspecten kan profijt worden behaald op de aanwezige kennis en 
talenten”  
 
Omgaan met kennis  
De aanbevelingen aan de Architekten Cie. hebben als doel de directie inzicht te geven in de 
mogelijkheden en gevolgen van geambieerde veranderingen in de ontwerpende organisatie. 
Deze zijn gekoppeld aan de thema’s “shared values” en “omgaan met kennis”. De voordelen 
voor de organisatie moeten gezocht worden in een soepelere samenwerking en het beter 
laten stromen van informatie door de organisatie. waardoor effectiviteit in termen van een 
verbeterde kwaliteit van resultaten en een verhoogde motivatie van medewerkers kan 
worden bereikt.  
 
Scenario’s  
Om te komen tot verbeteringen worden aan de hand van twee bestaande scenario’s de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van het bedrijf uitgewerkt. De ondernemersorganisatie 
met direct toezicht op medewerkers en de professionele organisatie met zeggenschap op 
basis van specialistische kennis. Het eerste beschrijft de huidige situatie van het bedrijf 
vanuit de optiek van een verzameling van vijf eenvoudige ondernemersorganisaties waarin 
informatie vooral verticaal stroomt . Het tweede scenario is een uiterste uitwerking van een 
ambitie van de partners en beschrijft het bedrijf als een verzameling van specialistische 
professionals die met alle partner samenwerken en waarin kennis vrijelijk kan worden 
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ingezet waar deze nuttig is. Door de beide scenario’s te vergelijken aan de hand van de 
bepalende organisatorische kenmerken ontstaat een overzicht van de krachten die spelen bij 
het veranderen van de werking van de organisatie. Tevens ontstaat zo het overzicht van de 
grensverleggende ingrepen die gedaan moeten worden om de organisatie vanuit de huidige 
situatie meer de voordelen te geven van een professionele organisatie.   
Een nadere beschouwing op grond van kenmerken van de huidige werking leert dat het 
tweede scenario niet binnen het directe bereik ligt van de Architekten Cie. Zowel de eisen 
die partners stellen ten aanzien van zichzelf, de eisen die opdrachtgevers stellen aan 
architecten, de inrichting van werkprocessen en de besturing staan niet toe dat de 
dominantie van het directe toezicht wordt losgelaten. Daarvoor is het belang van de 
kwaliteit en de afhankelijkheid van de partner te groot. Ontwikkelingen in de formele 
structuur zullen dan ook langzaam verlopen.  
 
Beoordeling van de organisatie  
In de beoordeling van de organisatie wordt voorafgaand aan bovengenoemde bevinding de 
conclusie getrokken dat zowel de opbouw als de werking in de huidige situatie en omgeving 
goed functioneren. Daartoe zijn de werking van de processen, de aansturing door de 
partners en de besturing van het bedrijf onderzocht en beoordeeld. 
Per onderwerp zijn de volgende conclusies getrokken: De processen en de aansturing 
worden gedomineerd door de persoonlijke ambities, doelen en werkmethoden van de 
partners. Hierdoor ontstaat rond elke partner een groep van medewerkers. Deze zijn 
aangepast aan de werkwijze en de voorkeuren van de partner. Elke groep presteert daarbij 
goed, geambieerde resultaten worden bereikt.  De resultaten zijn echter geenszins 
éénduidig. Niet wat betreft de proceskwaliteit, noch wat betreft het financiële resultaat. Uit 
het vergelijkend analyseren op basis van één norm van de verschillen tussen de groepen kan 
worden geconcludeerd dat de grootste verschillen liggen in de persoonlijke ambities en 
doelstellingen van de partners. De besturing van het bedrijf functioneert goed voor zover de 
omgeving stabiel is. Voor de kwaliteit van grensverleggende beslissingen bestaan 
daarentegen geen garanties. Hiervoor ontbreken éénduidige, gezamenlijk richtinggevende 
doelen. Deze beperken de snelheid voor het maken van belangrijke keuzes voor de 
toekomst.  
 
Missie en gedrag  
De behoefte van de organisatie om de structurele eigenschappen van de organisatie te 
veranderen moet binnen de overgebleven speelruimte worden ingevuld. De oplossing wordt 
eerder gevonden in aspecten van cultuur, samenwerken en waardering voor bepaald gedrag 
van partners en medewerkers.  In de huidige organisatie is weinig aandacht voor een 
gedeelde cultuur. Deze relatieve chaos wordt als aangrijpingspunt gebruikt om een nieuwe 
richting te geven aan de bestaande subculturen. Door het bevorderen van “shared values” 
kan profijt worden behaald op de aanwezige kennis en talenten. De aanbevelingen gaan in 
de eerste plaats over gedrag. Gedrag van medewerkers en gedrag van partners. Het 
volgende advies wordt gegeven:   
• Stel als directie een richtinggevende mission statement op en specificeer gezamenlijk hoe 
medewerkers om moeten gaan met kennis binnen het bedrijf. Betrek hierbij medewerkers.  
• Probeer als partner rechtstreeks het gedrag van mensen te beïnvloeden tijdens het werk. • 
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Probeer als veranderaars gedrag rechtstreeks te veranderen in interne, confronterende en 
assertieve conferenties (podia).  
 
“Cultuurprogramma”  
Deze activiteiten worden ondergebracht in drie samenhangende projecten die gezamenlijk 
worden aangeduid als “Cultuurprogramma” en waarin “shared values” en “omgaan met 
kennis” richtinggevende thema’s zijn. Binnen het programma wordt de perceptie van 
medewerkers beïnvloed in een richting die zowel de eigen waarden en normen als die van 
de zich vernieuwende organisatie ondersteunt. Daarbij is voor veranderaars en partners van 
belang dat zij rekening houden met de volgende punten bij het uitvoeren van de 
aanbevelingen:   
• Elke handreiking van de partners richting de organisatie heeft een positieve uitwerking. • 
In de huidige opbouw zijn de partners rolmodellen voor de rest van organisatie. Signalen en 
gebaren van hun zijde geven richting aan het gedrag van medewerkers. • Bij rechtstreekse 
verandering van gedrag moet inmenging van partners gebaseerd zijn op een collectief 
gedeelde missie. 
 
Agenda voor de toekomst  
Teneinde bovengenoemde acties te realiseren wordt het “Cultuurprogramma” in 
samenspraak met de organisatieleden ingericht en uitgezet in de organisatie. Het eerste 
project is gericht op de partners. Hierin wordt in twee maanden een bruikbare mission 
statement opgesteld . In het tweede project worden medewerkers gedurende een periode 
van 9 maanden door directe sturing van de partner bewust gemaakt  op de manier waarop 
met kennis omgegaan kan worden. Het derde project loopt parallel aan het tweede en is 
gericht op “shared values”. Door interne, confronterende, assertieve of ludieke 
bijeenkomsten te organiseren rondom de mission statement wordt door de directie een 
signaal afgegeven. Hiervoor worden in samenspraak met de medewerkers bijeenkomsten 
geprogrammeerd.  
 
Kritische factoren  
Bij het doorlopen van de projecten moet met het volgende rekening gehouden worden: • 
Een open interne en externe communicatie door de directie binnen en over het programma 
draagt bij aan het bereiken van resultaten. • Wanneer binnen de directie duidelijk positie 
worden genomen over de inhoud van de mission statement, ontstaan de goede 
voorwaarden voor het slagen. 
 
Situatie anno 213 
Tijdens het gastcollege is Erik Vrieling ingegaan op de vorming van Arch. Assist. Dit is een 
dochterorganisatie die tot doel heeft om aan de voorkant van het ontwikkelingsproces coalities te 
vormen met projectmanagement bedrijven en daardoor betere voorwaarden te creeëren voor inzet 
van het architectenbureau Architecten Cie. Op die manier kan het ontwerpteam beter ingericht 
worden liefst ook gericht op de mogelijkheid om integraal te kunnen ontwerpen.  
 
In de volgende sectie is het  essay van ADMS’er Paul Schouten opgenomen die de Nederlandse 
situatie beschrijft voor wat betreft de organisatie en sturing van project- en ontwerpteams en de rol 
van de architect  aan de hand van het pilot project, het Ino spital te Bern dat eerder beschreven is.  
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INO spital realisering in de Nederlandse situatie 

Paul B.M. Schouten 

 

Introductie  

Als het systeem wat bij het INO ziekenhuis in Bern, Zwitserland, is toegepast, zou worden 
toegepast in Nederland, wat zou dan de rol van de architect zijn?, Hoe zou deze moeten 
omgaan met de opdracht t.o.v. zijn rol, taken en verantwoordelijkheden? 
 
INO ziekenhuis in Bern.  

Het INO ziekenhuis in Bern is een goed voorbeeld van de “open bouwen” methodologie met 
als filosofie veranderbare ziekenhuizen. Ruwbouw, inbouw en inrichting waren afzonderlijke 
ontwerpopgaven met levensduren van 100, 20 en 5-10 jaar. Hierdoor was het mogelijk 
tijdens het inbouwen van de operatiekamers de indeling alsnog te wijzigen van 
clusteroperatiekamers naar individuele operatiekamers. 
De afdeling bouw van het kanton Bern, die verantwoordelijk was voor het toezicht op de 
bouw, streefde naar de open bouwmethode voor de INO project. Dit om ervoor te zorgen 
dat de "service structuur" van het gebouw (met de belangrijkste hulpprogramma 
infrastructuur) zeer flexibel zal blijven en dat de onderdelen van het gebouw uitwisselbaar 
en herbruikbaar zijn.  
In een ziekenhuis zijn er veel installaties nodig, dit maakte de ontwerp opgave zeer 
technisch. Het doel was verder niet nieuwe technische systemen te bedenken maar door 
middel van flexibiliteit in het bouwsysteem veranderingen in de tijd mogelijk te maken. Het 
paradigma van “facility procurement” (aanschaf) en “design management” moesten 
herdacht worden. Deze innovatie is primair organisatorisch, maar de consequenties zijn 
architecturaal en strategisch. 
Voor het aanbestedingsproces werd een hiërarchische structuur van de beslissing niveaus 
ontwikkeld als een managementmodel. Hoger niveau beslissingen voorzien "capaciteit" voor 
een reeks van lagere-niveau functionele scenario's. Het principe is om opdeling te maken 
van het geheel door wat "systemen scheiding" wordt genoemd. Een architect ontwerpt het 
basis gebouw (1e ontwerpopgave), zonder gedetailleerde programma informatie over wat er 
later zou worden ingevuld. Het primaire systeem (het basis gebouw) lijkt 'neutraal', maar is 
dit zeker niet, omdat het dwingt wat er binnen wel of niet kan worden geïnstalleerd. Denk 
hierbij aan: kolomafstand, verticale mechanische assen, de belangrijkste corridors, en 
dergelijke. 
Dit wordt gevolgd door een tweede aanbesteding (2e ontwerpopgave) voor de selectie van 
de secundaire systeem architect. Deze houdt zich bezig met de intense programmering voor/ 
van het ziekenhuispersoneel en de klant. Vervolgens wordt het secundaire systeem in het 
basis gebouw geïnstalleerd. 
Het derde system word gekenmerkt door separate contracten. Dit om de typische 
afhankelijkheden binnen de het derde systeem en de afhankelijkheid tussen de drie 
systemen te verminderen/ weg te nemen.  
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De open bouwen methodologie is hier toegepast met een separate system benadering. Deze 
benadering is zowel ruimtelijk als technisch, elk niveau kent enige mate van aanpasbaarheid 
en flexibiliteit juist omdat het niet is geïntegreerd met het hogere niveau waardoor 
maximale flexibiliteit bestaat voor beslissing van ontwerpers op het volgende niveau. Alle 
gebouwcomponenten moeten van elkaar te ontkoppelen zijn, zodat voorkomen kan worden 
dat componenten met een kortere levensduur de levensduur van andere componenten 
aantasten. Zie onderstaande figuur voor de indeling van de verschillende teams; het 
organisatiediagram ten behoeve van het projectmanagement. 
 
 

 

Het systeem toegepast in Nederland 

Het systeem zoals toegepast in Bern zou men definiëren als een gescheiden systeem 
benadering. Nederland is bekend met deze benadering. De kantorenbouw kent een groot 
aandeel drager-inbouw projecten. Opdrachtgevers bepalen met een architect de structuur 
van het gebouw, de gebruikers bepalen zelf de inbouw, mogelijk met een andere architect; 
Kantoorgebouwen worden met lege plattegronden opgeleverd; bouwbedrijven en de 
industrie bepalen de detaillering van bijvoorbeeld vloeren en installaties. De principes van de 
gescheiden systeem benadering worden hier al toegepast, al worden ze niet zo genoemd. 
Nederland kent ten opzichte van de bouwopgave een “dienst” cultuur. Deze dienst gaat uit 
van de rol die de architect inneemt, de taken die hij hierbinnen verricht en de 
verantwoordelijkheden die hij neemt. Elke bouwopgave heeft een bewust ontwerpproces 
nodig en daarbij ook een totaal ontwerp, want ongecoördineerd ontwerpen kan niet. Zoals 
in de voorgaande hoofdstuk al uitgelegd, wordt het totaal ontwerp neergelegd bij team 0 in 
de vorm van een functie. Dit team bestaat bij het INO uit de afdeling bouw van het kanton 
Bern. In een Nederlandse situatie zou men als architect in dit team plaats kunnen nemen. Hij 
zorgt ervoor dat de stakeholders bij elkaar komen en dat de workpackages en daarbij de 
randvoorwaarden worden gedefinieerd. 
 
Binnen de gescheiden systeem benadering, indien toegepast in Nederland, zou de 
opdrachtgever, al dan niet met zijn adviserende architect, verantwoordelijk zijn voor het 
programma en de kwaliteitseisen. De architecten in team 1,2 en 3 zijn verantwoordelijk voor 
hun individuele ontwerpen. Verder zouden de uitvoerend bouwbedrijven (aannemers) 
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verantwoordelijk zijn voor het gebouw als geassembleerd totaal van bouwdelen. In 
verantwoordelijkheid kwesties is het in Nederland wel zo dat de opdrachtgever moet 
aantonen dat er iets niet goed is gedaan, dit is bij de gescheiden systeem benadering dus 
heel lastig. 
 
Team 0 
De architect, in team 0, zou de regie nemen over de coördinatie.  Door toepassing van 
modulaire coördinatie als (eenduidige) communicatiestructuur voor alle partijen en het 
onderscheid in besluitvormingsniveaus verandert de traditionele taakinhoud van de 
architect. De gescheiden systeem benadering dient door de architect i.s.m. zijn team goed te 
worden gecommuniceerd naar de andere teams. Dit zal al bij de start van de planning en ook 
bij de realisatie moeten gebeuren en er zullen nieuwe communicatie methodes moeten 
worden ontwikkeld om dit effectief en efficiënt te doen. De communicatie in de individuele 
teams zou bij voorkeur bilateraal geschieden. De teams onderling zijn kleiner, wat dit goed 
mogelijk maakt. Communicatie tussen teams 1,2 en 3 dient vermeden te worden; het is geen 
“concurrent design”, maar een duidelijk opgesplitste methode. 
De architect zal door zijn intermediaire, adviserende, rol mede verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit en daarmee de gebruikswaarde van de bouwopgave op langere termijn. De 
toetsing en selectie van de door de teams gepresenteerde specificaties zijn belangrijk. Voor 
de architect zal daar, als adviseur van de opdrachtgever, een belangrijke en 
verantwoordelijke 'toetsende' taak liggen. Daarnaast zal ook een 'controlerende' taak 
ontstaan want het gebouwde dient namens de opdrachtgever gecontroleerd te worden. Uit 
deze toetsende en controlerende taak komt ook de productverantwoordelijkheid naar 
voren. Deze productverantwoordelijkheid kan wel of niet kunnen worden genomen door de 
architect in team 0. Vergelijkbaar met de methode waarop Cie-assist werk kan de architect 
kiezen geen productverantwoordelijkheid te nemen. Hiermee is hij een partner in het 
proces, waarbij hij de positie inneemt van projectmanager die management, tekenwerk en 
begeleiding invult. De productverantwoordelijkheid ligt daarbij bij de aannemers. 
Tegenovergesteld aan dit staat de architect die wel voor productverantwoordelijkheid kiest. 
Cepezed is in Nederland een voorbeeld van een architectenbureau dat wel 
productverantwoordelijkheid zou nemen. Cepezed adviseert de opdrachtgever bij de 
aanbesteding. Bij deze aanbestedingen kan nog een verdere product-verant-
woordelijkheidsstap genomen worden, zoals architectenbureau Rothuizen, die ook de 
aanbestedingen volledig op zich nemen in de vorm van “bouwmeester”. 
 
Team 1,2,3 
In team 1 wordt het primaire systeem ontworpen, dat bestaat uit de bouwstructuur. Het is 
hierbij belangrijk dat de architect de omschrijvingen en randvoorwaarden vertaald in een 
ontwerp waarin later de inbouw kan worden geplaatst. Er zal binnen het architectenbureau 
een team van specialisten moeten worden gevormd dat wat betreft kennis en vaardigheden 
optimaal aansluit bij de opgave. Dit wordt gekenmerkt door een horizontale structuur die 
eigen is aan het onderscheid naar besluitvormingsniveaus binnen de gescheiden systeem 
benadering. Bij het ontwerpen van de bouwstructuur kan men tot een verdere 
productvernieuwing en procesinnovatie komen door het stimuleren van meervoudig gebruik 
van bouwtechnische oplossingen. De uiteindelijke technische detaillering van de 
bouwstructuur kan de bij het uitvoerende bouwbedrijf kunnen worden gelegd. Om tot een 
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verdere productbeheersing t.b.v. flexibiliteit en toekomstig gebruik zou men moet streven 
naar een meer projectonafhankelijke technische ontwikkeling en productie van het 
gebouwstructuur en de bouwdelen.  
 
In team 2 wordt het secundaire systeem ontworpen, dat bestaat uit de inbouw, en in team 3 
wordt het tertiaire systeem ontworpen, dat bestaat uit de inrichting. Veel van de bij team 1 
genoemde eigenschappen gelden ook voor deze teams. Wel is het zo dat team 1 de 
structuur ontwerpt, en zo de randvoorwaarden bepaald, waarbinnen de team 2 en 
daaropvolgend team 3 moet werken. Het INO streefde naar een methode waar geen 
communicatie tussen teams 1,2 en 3 zou plaats vinden (geen “concurrent design”, maar een 
duidelijk opgesplitste methode). In de uitvoering bleken de uitvoerende partijen, vanuit de 
verschillende teams, zeer veel last van elkaar te ondervinden. Alleen door zeer goede 
communicatie vanuit team 0 zou het ontwerpen en de uiteindelijke uitvoering goed kunnen 
verlopen. Bij fouten is het zeer lastig te bepalen bij wie de verantwoordelijkheid en de 
aansprakelijkheid ligt. 
De aansprakelijkheid van de Nederlandse architect is minder dan in omliggende landen. 
Door meer samenwerking met aannemers ontstond een gedeelde verantwoordelijkheid. Als 
de gescheiden systeem benadering zou worden toegepast zal de architect in resp. team 1,2 
en 3 aansturen op het gebruik van De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 . DNR 2011 is de 
opvolger van DNR 2005 en beschrijft algemene voorwaarden voor adviseurs van 
opdrachtgevers. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een afweging van 
belangen gemaakt. Tevens is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is 
afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Deze 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is zeer verschillend per land omdat de beroepsgroep 
daar andere verantwoordelijkheden kent. DNR 2011 bevat de algemene 
branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde 
omgeving voor opdrachtgever en –nemer. De DNR wordt in Nederland gezien als de beste 
regeling voor het aangaan van overeenkomsten tussen adviseurs, architecten, ingenieurs, en 
de klant.  
De regeling is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en 
NLingenieurs. In 2005 is de DNR voor het eerst uitgebracht; DNR 2005 en daarna in 2011 
vernieuwd. Voor de gescheiden systeem benadering is bepaling in artikel 15 van de DNR zeer 
belangrijk. hierin is een tweeledig aansprakelijkheidsregime opgenomen; adviseur en 
opdrachtgever moeten kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000 of € 2.500.000. 
Ofwel,  De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht is beperkt tot een bedrag 
gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000, of de door de adviseur te 
vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag aan driemaal de advieskosten met 
een maximum van € 2.500.000. Deze bepalingen zijn dus zeer relevante t.o.v. de 
aansprakelijkheden van de adviseur of architect. Een verdere aansprakelijkheids- beperking, 
in het voordeel van de adviseur (architect), zijn de voor opdrachtgever gevaarlijke 
vervaltermijnen. De aansprakelijkheid van de adviseur of architect vervalt met verloop van 
vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd. Aangezien het mogelijk is om 
contractueel af te wijken van de DNR 2011, is het wel de verwachting dat opdrachtgevers 
afwijkende afspraken zullen willen maken over deze bepalingen. 
 
 



ADM in Europese context 

 

66 

 

Visie op de gescheiden systeem benadering 

Het INO project in Bern wordt door het kanton Bern gezien als een succes. Dit beeld van 
succes wordt door velen niet gedeeld en zij zien het project als een mislukking. In 
bouwprojecten maak ik graag een onderscheid tussen “projectmanagement succes” en 
“succes van het project”. Succesvol projectmanagement antwoord op de vraag of de 
resultaten van het project binnen de driehoek van tijd, geld en kwaliteit is gebleven.  
 
Dit soort succes kan worden afgesproken, gecontroleerd en gemeten op voorhand. Succes 
van het project richt zich echter op de vraag of het projectresultaat doet wat het moet doen. 
De vraag hierbij is of het INO ziekenhuis functioneert zoals een nieuwe afdeling van een 
ziekenhuis zou moeten functioneren en is de flexibiliteit werkelijk zo groot als bedacht?  
De gescheiden systeem benadering kent een aantal interessante eigenschappen en 
uitgangspunten. Zoals ik al eerder stelde in voorgaande paragrafen is Nederland reeds 
bekend met een soort gelijke benadering. De kantorenbouw kent een groot aandeel drager-
inbouw projecten. Opdrachtgevers bepalen met een architect de structuur van het gebouw, 
de gebruikers bepalen zelf de inbouw; Kantoorgebouwen worden met lege plattegronden 
opgeleverd; bouwbedrijven en de industrie bepalen de detaillering van bijvoorbeeld vloeren 
en installaties. De principes van de gescheiden systeem benadering worden hier al 
toegepast, al worden ze niet zo genoemd.  
 
 
Het onderscheid naar besluitvormingsniveaus in de benadering, en daarbij het 
ontwerpproces, is interessant en zo kan er een grotere vorm van specialisatie binnen de 
beroepsgroep ontstaan. De verschillende taken van de architect kunnen door een betere 
communicatiestructuur meer onafhankelijk van elkaar plaats vinden. Dit zou kunnen leiden 
tot een groter aantal onafhankelijke gespecialiseerde bureaus die zich slechts met een 
bepaald facet van het totale ontwerp bezighouden. Per project wordt er bijvoorbeeld door 
een coördinerend ontwerpbureau (team 0) contact gezocht met verschillende andere kleine 
gespecialiseerde bureaus, passend bij de opgave. Het niveauonderscheid binnen de 
gescheiden systeem benadering en de komst van steeds geavanceerdere CAD en BIM 
systemen maken het mogelijk dat de verschillende bureaus zelfstandig aan de opgave 
kunnen werken. Een voorbeeld van een bureau dat goed werkt met BIM is Atelier Pro in Den 
Haag. Zij werken met verschillende bureaus en disciplines samen door te tekenen in één 
model waardoor de randvoorwaarden en beperkingen goed duidelijk zijn. Algemeen gezien 
kan er nog opgemerkt worden dat wanneer de gescheiden systeem benadering gebruikt 
wordt deze dan wel door alle teams en alle leden van deze teams begrepen dient te worden. 
Hiervoor dienen deze leden te beschikken over kennis en kunde in communicatie, 
management en samenwerkingsverbanden. 
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Discussie en eindconclusie over de verschillende situaties: 
België, Oostenrijk en Nederland  
 
Op basis van de beschreven studies kan gesteld worden dat ontwerpteams in Oostenrijk ten 
opzicht van die in Nederland in het voordeel zijn omdat ze een grotere span of control 
hebben. Ze worden geformeerd vanuit de architectenorganisatie en in het geval van ATP kan 
over een groot aantal deelnemers uit de eigen organisatie beschikt worden. Omdat in deze 
situatie de projectarchitect de volledige regie over het team en het ontwerpproces neemt en 
daarbij ook de nevenaannemers selecteert heeft de ontwerpmanager naast een grote span 
of control ook de beschikking over ontwerpers met hetzelfde belang.   

In Nederland is de projectmanager voor een deel in staat om een dergelijk team te 
formeren maar ontwerpkennis zal vanuit verschillende ontwerporganisaties met bepaalde 
belangen komen en realiseringskennis via de hoofdaannemer. De financiële kennis is bij de 
projectmanagement organisatie vaak veel groter dan bij het architectenbureau/architect.  

De Belgische architect kan wel een goede regierol pakken doordat hij eindverant-
woordelijke is voor de levering van het gebouw aan de opdrachtgever maar hij heeft een 
beperktere regie over de uitvoerende partners hebben omdat dit afgedekt wordt door een 
hoofdaannemer.  

 
De kritische succesfactoren zijn als volgt te benoemen: 
- Span of control: Directe contrôle en mogelijkheid voor regie, een doel 
- Multidisciplinary complexity: Veel deelnemers van verschillende partijen met belangen. 
- Architectural competences: Belangrijk welke architect van welk bureau ingehuurd wordt 

ivm. de persoonlijke kennis en vaardigheden en de financiële kennis. 
- Roles, responsibilities: Heldere rollen en verantwoordelijkheden in het team. 
- Tasks, tuning: Heldere taken en organisatie, afstemming is belangrijk, tijd is gereguleerd.  
 
Schematisch kan het bovenstaande als volgt weergegeven worden:   

 

Position 
 

Span of 
control 

Multidisciplinary 
complexity 

Architectural 
competences 

Roles, 
Responsibility 

Tasks, tuning, 
time 

Netherlands 
(UK, Scandi) 

Low High complex Low Unclear Pressure 

Belgium Medium complex Medium Clear Pressure 

Austria High low complex High Clear Good 

 
Dat ontwerpteams heel krachtig kunnen zijn en tot grote integrale prestaties kunnen 

komen is gaandeweg bij het doornemen van alle stukken steeds duidelijker geworden. Het is 
de vraag dan hoe je deze kracht van een integraal ontwerpteam kunt benoemen en welke 
factoren daar een rol in spelen.  

Om die reden  introduceer ik het begrip Integraal Ontwerpend Vermogen van een 
ontwerpteam ( engelstalig: Integral Design Power [IDP]). In de volgende paragraven zal ik 
nader uit een zetten waarom deze kritische succesfactoren van belang zijn om dit Integraal 
Ontwerpend Vermogen te bepalen en hoe deze toepasbaar zijn.
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Integraal Ontwerpend Vermogen  
Ik versta onder het Integraal Ontwerpend Vermogen, het vermogen van een team van 
ontwerpende managers en managende ontwerpers uit verschillende disciplines om elkaars 
ontwerpcapaciteit integraal in te zetten, rekening houdend met alle eisen en de nieuwste 
inzichten op de deelgebieden, voor de realisering van een (eveneens) integrale 
ontwerpopgave met de hoogst mogelijke kwaliteit en waarde voor de opdrachtgever binnen 
een overeenkomen tijdspanne. 
  
Ontwerpteams voor bouwprojecten worden meestal gevormd op het moment dat er een 
Programma van Eisen bekend is en een architect / architectenbureau ingeschakeld wordt. In 
Nederland is dit een actie die door de projectmanager als gedelegeerd opdrachtgever of 
door de opdrachtgever zelf wordt verricht. De regierol zal derhalve door de projectmanager 
ingevuld worden waarbij de architect een gedelegeerde regierol kan krijgen voor wat betreft 
de coördinatie van het ontwerpteam. In België zal de opdrachtgever eerder een architect of 
architectenbureau inschakelen omdat bij wet geregeld is dat voor het ontwerp en realisatie 
van een gebouw de inschakeling van een architect verplicht is. Een Belgische architect of 
architectenbureau zal derhalve een grotere regierol over zowel het ontwerpproces en het 
bouwproces kunnen nemen.   
In Oostenrijk heeft de architect/ het architectenbureau de regierol vanaf de start en zal 
daarom ook het ontwerpteam formeren. Ontwerpteams zijn meestal multidisciplinair  van 
samenstelling. 
 
In het ontwerpend vermogen wil ik tot uitdrukking laten komen dat het niet alleen de 
capaciteit is van de deelnemende ontwerpers die de kwaliteit van de ontwerpoplossingen 
bepalen maar dat het een samenhangend geheel is van de capaciteit van de deelnemende 
ontwerpers, hun taken, inzet, samenwerking en afstemming, hoe men dit doet in de 
tijdspanne en reguleert, de ontwerpopgave en de communicatie en uitwisseling. En 
tenslotte spelen ook de belangen van de ontwerppartners in multidisciplinaire teams een 
grote rol. Vaak zijn de belangen van elke partner in een project verschillend zoals in de 
eindrapportage van Elfi de Wit treffend naar voren komt (Wit, E.H.B.J.M. de, 2006). Als er 
een belang is voor een ontwerppartner om het beste van zichzelf te geven, en zijn 
toegevoegde waarde duidelijk is, dan is ‘what’s in it for me’ ingevuld. Men dient elkaar te 
vinden en de gezamenlijke pas en ritme te bepalen, men dient een soort van danspartners te 
worden (). De critici zullen naar voren brengen dat een goed contract, planning en 
taakomschrijvingen dit soort zaken zal borgen. Dat is echter maar ten dele mogelijk omdat 
het in ontwerpprocessen niet gaat om kennis- en ervaringsuitwisseling die op de plank voor 
het grijpen ligt. Maar ingebed is, vaak in de tacit knowledge omgeving van de ontwerpers. 
Men dient elkaar goed te begrijpen, op tijd kunnen reflecteren en effectief kunnen 
communiceren en informatie uitwisselen. Ontwerpprocessen verlopen niet lineair en het 
indelen van de tijd op die wijze kan beperkend werken waardoor de ontwerpoplossing van 
een lager niveau blijft. Deze processen verlopen cyclisch (Zijsel, ) en leveren inzicht op in de 
mogelijkheden voor een betere oplossing. Het is vaak een creatief zoekproces waar men 
door voortschrijdend inzicht zich een weg door baant.  
Met name onderlinge uitwisseling, elkaar begrijpen maar ook concurrent werken zijn van 
belang. De goede systemen gebruiken voor de communicatie en tevens op tijd kunnen 
reflecteren, zowel tijdens het ontwerpen als erna (Emmit e.a. 2007; Otter e.a. 2008).  
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Zie tevens de appendix 7 en 8 over Ontwerpteam communicatie en taak complexiteit, en 
effectieve ontwerpteam communicatie. 
 
Een ontwerpteam moet integraal kunnen werken (Tibor Goossens) , er moeten meerdere 
ontwerpkwaliteiten geleverd worden, niet alleen van de architect, in verband met de 
complexiteit van de opgave(Sander Scheltens) , men moet goed met de tijd om kunnen gaan 
(ruimte voor creativiteit maar ook versnelling in het proces, proces moet soepel en effectief 
verlopen. Elkaar goed kunnen begrijpen in de opgave, concurrent kunnen werken, goed 
kunnen uitwisselen (bim) maar ook een goed product neerzetten. Goed kunnen netwerken 
(Iliescu, Gaag 2009). 
 

Vijf kritische succes factoren 
Ik heb voor het bepalen van het Integraal Ontwerpend Vermogen (in het engels: Integral 
Design Power, afgekort IDP) de vijf kritische succesfactoren bedacht: S.M.A.R.T. die ik 
hieronder verder omschrijf. In het IDP model in figuur 6 wordt dit grafisch weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6: De Kritische succesfactoren die de Integral Design Power van een ontwerpteam bepalen 
 
S = Span of control van de ontwerpmanager, direct of gedelegeerd door de 

projectmanager. Samenwerken, snel schakelen tussen de ontwerpwereld en de 
maakbaarheid van het ontwerp. Een soepel ontwerpproces waarin teamflow bereikt wordt, 
systemen die het uitwisselen en de communcatie  en interactie ondersteunen. waarbij de 
leden van het ontwerpteam met elkaar integraal samenwerken, slim netwerken, kennis en 
inzicht delen. Door elkaar te stimuleren om team flow te bereiken is er meer begrip en 
wordt het onderling samenwerken simpel. Zoals Jeandonnee Schijlen schrijft: “Only through 
informal communication it is possible to adjust pragmatically resource scheduling 
information with each other.”  



Rollen, product- en dienstaansprakelijkheden 

71 

 

 

M = Multidisciplinaire complexiteit. Hoe meer partijen er deelnemen in het ontwerpteam 

hoe lastiger de ontwerptaken gezamenlijk uit te voeren en te coördineren. Het gaat hierbij 
met name om het combineren van kennis en inzicht vanuit de verschillende disciplines in het 
ontwerp. En het afstemmen van de ontwerphouding, de taken,  
Hierdoor dient rekening gehouden te worden met What’s in it for me? Van elke 
deelnemende partij. De belangen en motivatie van alle teamleden (zieAppendix 6, Belangen 
op goede gronden). Alle leden moeten extra moeite doen voor het bereiken van het hoogst 
mogelijke resultaat. Het resultaat hiervan is een teamresultaat alhoewel vaak enkel de 
architect vermeld wordt als ontwerper van een gebouw. Verder dient rekening gehouden te 
worden met de verschillen in cultuur van de deelnemende partners qua communicatie en 
uitwisseling, pro-actief of juist niet, en de aanpak van het ontwerp waarbij gebruik gemaakt 
wordt van verschillende informatiesystemen en alle beschikbare communicatiemiddelen.  
 

A= Architectural design competenties. De architect, vaak als hoofdontwerper of als 

ontwerper / manager heeft bepaalde competenties nodig om goed te kunnen functioneren 
als ontwerpmanager in een integraal ontwerpteam. Zijn niveau van ontwerpen dient 
tenminste op Master niveau te zijn volgens de tabel van Brian Lawson (Lawson, 2005). 
Competent: acquiring design knowledge, A designerly way of knowing.” Nigel Cross 2003). 
 De architect dient ook te beschikken over voldoende interpersonal competenties om de 
kwaliteiten van het architectonisch ontwerp te delen met de kwaliteiten van de andere 
ontwerpers/managers in het ontwerpteam op het gebied van duurzaamheid, bruikbaarheid 
en functioneren zowel als het gaat om de schoonheid van het ontwerp (zie Vitruvius).  “De 
architect wordt niet alleen gezien als creatief vormgever van gebouwen, maar als een expert 
die het streven naar een esthetisch verantwoord ontwerp combineert met techniek en 
materiaal. Hij is in staat alle ontwerpfasen van een bouwproject te beheersen”. Waar het 
gaat om de haalbaarheid en de maakbaarheid is het van belang om het model voor Inclusiv 
design te beschouwen zoals ontwikkeld door The Britsh Standards Institution.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In 2005 The British Standards Institution (BSI) launched a new "Inclusive Design" standard to 
encourage organisations to think about the "Design of mainstream products and/or services 
that are accessible to, and usable by, as many people as reasonably possible on a global 
basis, in a wide variety of situations and to the greatest extent possible without the need for 
special adaptation or specialised design." 
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R= rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, reflection 

Het is van belang dat er een goede rolverdeling is en dat men indien nodig ook van rol kan 
wisselen. Daarvoor is het nodig om de individuele verantwoordelijkheid en de team 
verantwoordelijkheid nader af te spreken. Onderling vertrouwen is de basis voor het 
functioneren. Reflectie op het ontwerpen en handelen van elkaar is belangrijk om rollen te 
evalueren en te kijken hoe het team zo integraal en effectief mogelijk kan werken om de 
doelen te bereiken.  

 
T= Taken en taakformulering dienen duidelijk geformuleerd te zijn waarbij de capaciteit van 

de partners eveneens duidelijk moet zijn. Dit is belangrijk om de Teamcapaciteit per 
onderdeel in de tijd te bepalen en de tijd te kunnen reguleren. Men moet parallel en 
concurrent en sequentieel kunnen werken afhankelijk van de tijd en de ontwerpopgave.  
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Appendix 1 
 
Das Erwecken des KOMA: ein Veränderungsproces für Baukostenmanagement bei ATP 
Dipl. Ing. Magdalena Obermair. PDEng. 
 
Het onderwerp van deze ADMS eindopdracht was 'Bouwkostenmanagement' bij Achammer Tritthart 
und Partner - Gesamtplanungsbüro (ATP), voor de vestiging Innsbruck. Voor de standaardisering van 
de kostenplanning is in 2001 het KOstenMAnagementtool KOMA voor ATP ontwikkeld. Het systeem 
stelt tools voor de kostenraming en bouwkostendata ter beschikking voor de hele organisatie. Door 
regelmatig onderhoud van de data kan uit persoonsgebonden kostenkennis, transparante 
systeemkennis worden gemaakt. ATP heeft een concurrentievoordeel door KOMA. Tijdens de 
analysefase is geconstateerd dat KOMA vooralsnog onvoldoende wordt gebruikt, om de beoogde 
doelen te bereiken. De focus van de opdracht wordt daarom gelegd op de implementatie van KOMA 
bij ATP.De ontworpen 'Kostenplanungsmatrix' is een sturingsinstrument voor de kostenplanning. Het 
structureert de verschillende aspecten die bij de thematiek 'kosten' bij ATP spelen. Aandachtspunten 
die in samenhang met de kostenplanning spelen, kunnen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. 
Op basis daarvan kunnen oplossingen worden geformuleerd.Gebaseerd op de geanalyseerde 
uitgangspositie en met behulp van de 'Kostenplanungsmatrix' is het einddoel van het 
kostenplanningsproces met KOMA gedefinieerd. De verantwoordelijkheden voor KOMA zijn op 
organisatievlak en op projectvlak vastgelegd. Door KOMA organigram en de benoeming van KOMA 
Group-Users, en de KOMA Super-User, krijgen de groepen zelf de verantwoording voor de 
vaststelling en evaluatie van de voor hen relevante KOMA-kostenkengetallen. KOMA wordt het tool 
van de groepen. Door de verankering van KOMA in het kwaliteitshandboek kan het gebruik van 
KOMA tijdens projecten bij kwaliteitsmanagementaudits worden getoetst. De 'KOMA-Bearbeiter' is 
verantwoordelijk voor de invoering van de kostenramingen in het KOMA. In de doelsituatie vervult 
de Projectleider deze positie. Voor het succes van KOMA is het noodzakelijk dat de 
randvoorwaarden, begrippen en methoden van KOMA eenduidig en uniform worden vastgelegd en 
dat actuele kostenkengetallen voor ieder ATPmarktgebied (ATP Planungszweige) beschikbaar zijn. Op 
basis van de literatuur zijn de gedetailleerde projectbeschrijving bij de gespecificeerde 
eindafrekening en de definitie van de gebruiksfunctie-methode (Nutzungsbereichsmethode) 
voorbereid. Deze zijn met de groepen besproken en vastgelegd. Gebruiksfunctie-kengetallen van een 
ATP marktgebied worden vastgesteld en ingegeven in KOMA.Verder zijn aanbevelingen 
geformuleerd ter optimalisering van het kostenplanningsproces bij ATP, die voor de aan het project 
betrokkenen in een transparante en navolgbare kostenplanning kunnen resulteren.Het 
veranderproces in drie fasen voor de acceptatie van KOMA bij ATP is met de bijhorende maatregelen 
vastgelegd. Essentiële eerste stappen zijn gezet en het verdere verloop is in beeld gebracht. Op basis 
van de analysefase en de doelsituatie zijn maatregelen geformuleerd. De maatregelen zijn 
gerubriceerd naar de categorieën 'KOMA kennen', 'KOMA verbeteren' en 'KOMA verankeren'. De 
eerste twee fasen zijn ingericht naar een basisfase, waarin alle maatregelen worden genomen. Fase 
drie is een controlefase. Aan het begin van de fase wordt de uitgangspositie geanalyseerd en op basis 
daarvan worden de maatregelen gepland. In het proces zijn vaste controlemomenten opgenomen 
met de mogelijkheid regulerende maatregelen te initiëren, indien de ontwikkelingen niet naar wens 
verlopen. De verantwoordelijkheid ligt bij de proces-, technologie- en machtpromotor. Het doel van 
fase 1 is het frequenter gebruik van KOMA in alle groepen van ATP Innsbruck. Wezenlijke 
maatregelen van deze fase zijn afgesloten, zoals de KOMA promotie met vier presentaties, zestien 
interviews, en een artikel, de realisatie van het KOMA organigram en de verankering van KOMA in 
het kwaliteitshandboek, de KOMA scholingen, de aanpassing van de projectbeschrijving en de 
gebruiksfunctie-methode na overleg met de groepen. Andere maatregelen lopen momenteel, zoals 
de verzameling van KOMA verbeteringsvoorstellen in een gezamenlijke lijst. Verdere maatregelen 
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zijn gepland zoals de KOMA workshop en het eerste KOMA forum. Het doel van fase 2 is de verdere 
verbetering van KOMA, in samenspraak met de gebruikers. In deze fase zijn twee tot vier KOMA fora 
en een KOMA task-force gepland. Indien nodig, worden KOMA scholingen en KOMA workshops 
georganiseerd. Het doel van fase 3 is de afronding van het veranderingsproces. Het is een 
controlefase met de mogelijkheid tot het formuleren van regulerende maatregelen. Deze zijn 
afhankelijk van de resultaten van fase 2 en fase 3, en wordt afgesloten met een procesevaluatie. 
Door de definitie van de doelsituatie en het veranderproces zijn de wezenlijke condities voor het 
implementatieproces KOMA bij ATP vastgelegd. Deze moet nu consequent worden opgevolgd. Het 
gebruik van KOMA is bij de tussentijdse controle van fase 1 eenduidig toegenomen, hoewel het 
effect van sommige getroffen maatregelen pas in de tweede helft van het jaar 2005 kunnen worden 
gecontroleerd. De betrokkenheid van de groepen bij de bedrijfsopdracht en de kans actief aan de 
verbetering van KOMA deel te nemen hebben tot de opgetreden stemmingsverbetering in de 
groepen bijgedragen. 

(voor nader informatie zie bibliotheek TU/e).   
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Appendix 2 
Aangepaste NLversie van paper P1110 van de  International AM conference Vienna 2011, 12 p.  
 

Een Ontwerp contrôle structuur voor Architecten- en ingenieurs-
bureaus in een hoge, complexe en onzekere productie situatie  
 

J.T.H.A.M. Schijlen, A.F.H.J. Den Otter, Hj Pels 
Architectural Design Management Systems (ADMS), Eindhoven University of Technology (TU/e) 

Abstract: Een groot, internationaal architecten-ingenieursbureau met een hoog complex 
en onzeker productie proces vroeg om de toegepaste productie controle 
systematiek voor ontwerpprojecten te verbeteren. Om die reden is een 
onderzoeks- ontwerpproject opgesteld van negen maanden op de werkvloer. 
Het productie controle systeem in de organisatie was gebaseerd op een mix van 
project management tools, toewijzingsmiddelen voor totale projecten en 
regelmatig updating van projecten portefolio.  
De onderzoeksresultaten laten zien dat de situatie van de ontwerpprojecten van 
de organisatie niet gecontroleerd kunnen worden met enkel dergelijk 
gereedschap. Dat komt door het gebrek aan samenhang tussen de productie 
controle en de ontwerpsituatie. Om deze samenhang te verbeteren, is een basic 
productie controle systeem ontworpen. Het ontwerp voor deze structuur is 
gebaseerd op de match tussen de onderzoeksresultaten en de theoretische 
principes van hoe beslissingen gemaakt zullen worden in een multidisciplinaire 
project situatie die hoog complex en onzeker is. Het ontwerp bestaat uit vier 
hierarchische, samenhangende plannings functies: strategische hulpbron 
planning,  grove capaciteitsplanning, hulpbronnen gedwongen project planning 
en gedetailleerde planning. 
Na de afsluiting van het onderzoeks-ontwerpproject en de presentatie van het 
ontwerp, leidde dit tot nieuwe inzichten in toewijzingsmiddelen voor de 
opdrachtgever die zijn goedgekeurd door hem en door het office management. 
De implementatie van het voorgestelde ontwerp verloopt echter langzaam ten 
gevolge van andere prioriteiten in de organisatie.  
. 

 

Key words: Production Control, Resource allocation, Multi-Project Scheduling, Matrix structure, Engineer to Order, 
Design situation. Paper size, Font, and number of Pages 

1 Introduction 

Larger architectural organizations are mostly involved in many building projects in 

parallel. This involvement leads often to undesired human resource scheduling problems 

(HRSPs) (e.g. Emmitt; 2007, 2010). Solutions are important, because these problems lead to 

less efficiency in the architectural organization, and could cause project delays or lower 

project quality and therefore lead to less profit for both the organization and its clients.  

Architectural management theory that considers design control mostly focuses on the 

complexity of information inputs and outputs and tasks in the iterative processes of single 

design projects (e.g. Austin et al., 2000; Gray et al. 2001, Carmichael 2006).  
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Solutions for the HRSPs poorly get attention in the literature compared to production 

control theory (e.g. Hendriks 1996, 1998; Schönsleben, 1998; Leus, 2003; Bertrand et al., 

1990, 2009). However, mostly the attention is not focussed on architectural organizations, 

but on Engineer-to-Order (EtO) production companies. Architectural organizations can be 

regarded as a category of EtO rganizations.  

Because architectural management theory mostly focus on the complexity of the design 

project scheduling, and production control theory does not focus on architectural 

organizations, we believe there is a gap that deserves more development in architectural 

management practice and theory. Especially, because on the one hand large architectural 

organizations cope with similar HRSPs, and on the other hand each design situation is 

different and specific. An understanding of existing design control structures in practice 

might lead to better theoretical principles for architectural offices, which could improve 

design control in practice (Romme & Endenburg, 2006). A large architectural firm with EtO 

characteristics in a German speaking country faced problems as described and explained and 

asked the authors to investigate and improve its existing “production control” system for 

multiple design projects to find out how the firm’s efficiency level can be improved and be 

controlled.  

To that account in the next chapter the research approach is described. In chapter 3 the 

situation of the firm’s design projects (the design situation) and control structure are 

described and explained, and the weaknesses in the existing design control structure are 

revealed. In chapter 4 the starting points for the redesign are formulated. In chapter 5 the 

redesign and its theoretical principles are described. Finally the conclusions are given and 

recommendations for further research.  

2 Research Approach 

To find out how the existing “production control” system for design projects functions, 

the firm’s resource allocation system was investigated in order to derive at causes that can 

explain the inefficiency. A case study has been designed (Yin, 2003) and conducted to that 

account. A qualitative method for the research was used focusing on management issues as 

Gummesson (1999) describes. The case study comprised a starting meeting with the whole 

group, a team workshop with the managers, interviews and participative observations to 

collect the necessary data. The interviews were performed with key persons in the 

management system using semi-structured interviews.  

The focus of the research is on key concepts in production control literature to identify 

the weak points of the existing design control structure and to provide indications for 

resource allocation efficiency improvements. The research shows that the design control 

structure with only a mix of project management tools, resource allocation to whole 
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projects, and regular updating of the project portfolio is too weak to keep effective control 

over the analyzed design situation. Therefore, a redesign with four hierarchical multi-project 

planning functions is proposed to improve the design control effectiveness. The mentioned 

theoretical framework, principles and methods can be useful in future design control 

research. 

2.1 The formal resource allocation system  

The resource allocation system as prescribed by the organization consists of three 

planning functions that are interconnected in a software program:  

1. An aggregate planning function of assigning working hours to projects -responsibility of 
the aggregate manager- , 

2. A rough project planning function of assigning working hours to design unit parts of the 
project - responsibility of the Head Project Manager (HPM)- , 

3. A design unit planning function of assigning working hours to the design unit projects 
part and human resources - responsibility of the Design Unit Manager (DUM)-. 

 

The aggregate planning was based on two ‘efficiency rules’: (a) all human resources have to 

be allocated to a project always, and (b) an amount of project working hours to projects has 

to be assigned. The fixation of hours had two goals. The first goal was to gain control over 

the project resources within the capacity as planned in the budget. The second was to make 

DUMs and HPMs co-responsible for the project profit.  

At the start of a project the HPM estimated and assigned working hours for the design 

unit project parts in a rough project plan. The HPM’s responsibility was to keep the working 

hours for a whole project within budget. The design unit planning made by the DUM was 

used to allocate human resources to the project working hours. The DUM was responsible 

for keeping the hours of the design unit within budget. The DUMs could fill in the worked 

hours in the information software system.  

The formal information system for resource allocation had three main overviews: 

1. The aggregate managers had an overview of the resource allocation in the whole 
office, and on the organization’s profit;  

2. The HPMs had  an overview of the estimated Delta between the used and 
estimated hours for the project; 

3. The DUMs had an overview of the resource allocation and on the Delta of 
projects’ working hours the design units. 
 

To gain insight in the coherency between the design situation and design control 

structure from a theoretical perspective the research and development approach for 

organization design of Romme and Endenburg (2006) (See Figure 2.1) was used.  
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Figure 2.1: The research and development cycle in organizational design (Romme & Endenburg, 2006) 

 

The cyclic approach was passed in the following order: 

Step 1: Implementation and Experimentation; the implemented resource allocation 

system was analyzed; its usefulness and its weaknesses as perceived by the organization 

were obtained. 

Step 2: Organization Science; the causes of the perceived problems were derived by 

analyzing and evaluating the existing control structure using key concepts of production 

control science.  

Step 3: Construction principles and rules; construction principles and design rules of EtO 

production control theory that fitted the practical conditions were collected.  

Step 4: Organization design; the redesign was constructed by the theoretical principles 

and rules found in step 3, the encountered organizational situation, and the preferences of 

the people who were involved in the redesign. 

Step 5: Implementation and experimentation; experiments should be done to evaluate the 

usefulness of the redesign in practice. Due to the limited time period the fifth step could not 

be completed. Instead the design proposition was evaluated with the managers and key 

concepts for coherency evaluation between design control structure and situation were 

used. Experiments should still adjust defaults in the practical usability of the redesign. Due to 

other management priorities the redesign is still in a design proposition. 

The execution of the research and design project consisted of three phases: 1) an 

orientation phase, 2) an analysis phase and 3) a design phase. In the first two phases the first 

three steps of the cycle were completed. The design phase included the fourth step. In the 

orientation phase, the design situation and the problem area were explored. In this phase, 

data was collected by 22 semi-structured interviews. If managers aloud it, the interviews 

were recorded and partly transcribed, Minutes of all the interviews were made.  The 

Questions were mostly how- and sometimes what- questions about the organization framed 

in a 7S-framework (Peters et al. 2004), the design control process, the used software system, 

and the strong and weak points in the process and the system. Additional data like formal 
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documents, informal scheduling plans and interviews with control groups were used to 

triangulate the interview data to find causes for the perceived problems.  

In the analysis phase, these causes were analyzed and evaluated. In this phase, 8 semi-

structured interviews and a workshop were executed for data collection. Before an interview 

was executed information about project management approaches, complexity and 

uncertainty in design situations, together with how- and what-questions related to these 

subjects and the resource allocation in the organizations was distributed amongst the 

respondents. The purpose was to get a better understanding of the topics that were 

discussed during the interview. Interviews focused on questions related to the coherence 

between the design control and the design situation and on the relation between resource 

allocation and project scheduling. The interview data were again recorded and partly 

transcribed. Data about the relationship between the different hierarchical management 

activities with regard to project scheduling and resource allocation and possible solutions for 

perceived problems in this relation were collected in the management workshop that 

consisted of role playing games and reflection on these games.  

The data of both phases were framed by theoretical production control principles as 

found in chapter 3. The orientation phase together with the analysis phase resulted in an 

evaluation of the coherency between the design control and the design situation. In the 

design phase a redesign was made by using the results of the practical analyses and 

theoretical principles found in production control and project management literature. The 

redesign was constantly adjusted after conversations with the concerned managers about 

the practical feasibility.  

2.2 Sample and control groups 

The architectural organization consists of several offices in various countries. Every office 

had its own separate resource allocation system. Due the limited research time of nine 

months in a big office in a German speaking country was taken as a sample for the research. 

The design control structure of this organization was investigated. The interviewees within 

the sample were chosen on the basis of their direct interaction with the resource allocation 

system. This implied that the aggregate managers, the HPMs, and the DUMs were 

interviewed. A minimal condition of one interviewee of each discipline and of hierarchical 

level was set.  

To control if the sample’s information was useful for the whole organization and if it was 

coherent with the efficiency perceived on operational level two control groups were used. 

The first group was used to control if the resource allocation system of the other offices 

worked similar and had similar deficits. The interviewees were chosen on the same basis as 

the interviewees of the sample. The resource allocation system did not work the same in 
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small offices, although the similar tools were used, because informal communication in small 

offices was of more importance as in large offices. 

The second group consisted of the staff that was managed. The people of this group were 

picked ad randomly. This control group was used to control if the perceived problems on all 

levels matched. The comparison showed that this was indeed the case. 

3 Key concepts for Production Control Structures  

Because production control theory has more key concepts and theoretical principles 

about HRSPs as architectural management theory does, the existing control structure in the 

analyzed architectural organization is evaluated from a production control perspective. The 

focus is on architectural design projects. Therefore in this case we write about design control 

instead of production control. In general cases we keep using the term production control. 

The control of production processes can be defined as "the coordination of supply and 

production activities in manufacturing systems to achieve a specific delivery flexibility and 

reliability at minimum costs" (Bertrand et al.; 1990). The production control objective is the 

coordination of the primary process, aiming at (1) the delivery speed and delivery reliability, 

and (2) the resource allocation efficiency (Bertrand et al.; 1990). Design control is defined as 

the coordination of supply and design activities in architectural design systems to achieve a 

specific delivery flexibility and reliability at minimum costs. 

The production control perspective leads to three units of analysis: A) the characteristics 

of the design situation B) the design control structure, and C) the coherency between the 

control structure and the design situation. The units can be framed by concepts and 

principles derived from Bertrand et al. (1990). The work of Bertrand et al. is used, because 

their concepts and principles are intended as tools for the analysis of production control 

problems in practice and the design of adequate production control systems that are 

adjusted to a specific situation. The units of analysis and the frameworks are explained 

shortly in this section.    

A) characteristics of the design situation 

The three important characteristics of the design situation that should be considered to 

select an adequate control structure (Bertrand et al. 1990). These are the following 

characteristics: 

(1) The uncertainty and dynamics of the production situation: a) uncertainty creates b) 
dynamics, because it is hard to anticipate in an uncertain situation. A situation is more 
dynamic, if there are more changes, which should be controlled. The degree of 
uncertainty in a situation becomes higher if changes in the situation will be more 
unexpected. Uncertainty and dynamics can be situated at the demand side or the 
resource side of an organization.  
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(2) The flexibility in the production situation; Flexibility of resources is the pendant of 
uncertainty and dynamics. Flexibility has a quantitative aspect and a timely aspect. It is of 
no use if it does not serve any purpose. Flexibility makes it possible to reduce 
fluctuations in the primary process. 

(3) The complexity of the production situation; the more interdependencies between 
separate elements are given, the more complex a situation is. A high degree of 
complexity needs more information and coordination than a low degree. 
During the research, these concepts got less abstract, and can be described as follows: 

(1) a) Uncertainty is the number of unknown requirements, methods, solutions and resource    
assignments in the process, 
b) Dynamics are the number of changes in requirements, methods, solutions, and 
resource assignments during the process that occur due to the interdependencies and 
uncertainties,   

(2) Flexibility is the ability to accommodate to uncertainty and dynamics by adaptation on 
the resource side.  

(3) Complexity is the number of interdependencies between requirements, methods, 
solutions to requirements, and resource types needed to create the solutions. 

The characteristics of the production situation can be depicted by mapping the 
relationship between the important aspects of the situation. 

 

B) The control structure 

A global control structure proposed by Bertrand et al. (1990) is used to frame different 

planning activities (See figure 2.1).   

This structure can be decomposed vertically into aggregate planning and production unit 

planning, and horizontally into capacity planning and planning of inputs and outputs during 

the primary process. Aggregate planning gives on overall overview. Production unit planning 

gives a detailed overview over the resource allocation state in the unit. Capacity planning 

keeps track of the capacity to gain workload control. The primary process planning keeps 

control over the priorities in work order and task releases.  

C) Coherency between the control structure and the design situation 

The research model used in the analysis to evaluate the coherency between the design 

control structure and the design situation is also deduced from Bertrand et al. (1990). They 

express that an effective coherency between a control structure and a specific organizational 

situation should fulfill at least five basic rules:  

a. The flexibility should be bigger than, or equal to the uncertainty, and dynamics; 
b. The flexibility should be used functionally by means of a good information system and 

decision making process.  
c. The flexibility itself, the authorization and the information for using the flexibility should 

ideally be available on organizational positions, where disturbances could appear.  
d. The complexity should be reduced or clarified.  
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Figure 2.1: global control structure derived from Bertrand et al. (1990) 

The coherence between the design control and the situation is evaluated by these five 

rules. The rules evaluate the effectiveness of the production control structure. If the 

structure is effective, there can be a reliable task scheduling and a good level of resource 

allocation efficiency. 

These key concepts for production control structures were used to analyze the design 

situation and the design control structure and evaluate the coherence between these two. 

The findings of the analyzes and the evaluation are described and explained in the next 

chapter.  

4 Findings  

4.1 Design Situation and Perceived Problem 

The design situation in the investigated organization is depicted in figure 3.1. 

The findings of the interviews show that in the investigated architectural organization high 

uncertainty, and dynamics can be noticed on the demand side of the projects. The situation 

has similarities to an EtO situation as characterized by Wortman et al. (1997). The findings 

reveal that uncertainty and dynamics cause more dynamics in the high complexity in 

projects and between projects. The high uncertainty and complexity is typical for EtO 
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environments with several complex projects in parallel (Leus et al.; 2003). Flexibility on the 

resource side can be used to stabilize changes in the planning of the primary process. 

 

Only few design unit managers (with human resources working on all projects) perceived 

the interdependencies between multiple projects as resource scheduling problems. Most 

managers perceived the problems as “bad project management by others”, or as 

“relationship problems between design units”. Due to this perception, management blamed 

each other in a vicious circle.  

4.2 The Design Control Structure 

The formal organization used separate information systems for the resource allocation and 

project scheduling. The project schedules made by the HPMs contained the planned tasks 

and task outputs. The schedules could not be linked directly to the resource allocation 

information. This made the information of the resource allocation system almost useless. In 

order to have a neat overview of the project tasks in their design units, DUMs were forced to 

make separate informal information systems.  The common formal information system was 

therefore not used regularly and information was not up-to-date. The information system 

was therefore also of less use for aggregate managers. It led to a situation that can best be 

described as an iceberg-metaphor (See figure 3.2). On top of the organizational iceberg the 

aggregate manager tries to control the iceberg by means of the formal information system.  

Under the water the iceberg is full of cracks between design units, because all design units use 

individual informal information systems.  
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Figure 3.1: Design Situation at the investigated architectural firm 
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Figure 3.2: Iceberg-metaphor of the control structure in the analyzed organization 

Only through informal communication it is possible to adjust pragmatically resource 

scheduling information with each other. A total common overview is lacking. This pragmatic 

design control structure also led to political and cultural issues. The goals within the 

individual information systems of managers became the dominant trigger for a behavior that 

focused on own management results. This resulted in defensive behavior, avoiding conflicts 

and decisions that could cause problems in individual planning. A political game between 

HPMs and DUMs could lead to role conflicts for the functional staff as mentioned during the 

workshop. According to Jones and Drecko (1991) such a situation can be recognized as one 

of the most commonly identified sources of conflict in matrix organizations. The issues also 

explain the perceived problem, which is described in section 3.1.  

4.3 The coherence between the design situation and the existing design 
control structure 

The coherence between the design situation as described in 3.1 and the design control 

structure as elaborated in 3.2 is evaluated in this section by using the five basic rules for 

effective coherency listed in section 2.4.  In this section we conclude that the coherency 

rules do not match with the analyzed design control structure.  

The first conflict is provoked by keeping everybody allocated to a project. By using the 

maximum capacity limit of the organization as basic principle, the need for more or at least 

equal amount of flexibility in comparison with the amount of uncertainty and dynamics is 

not considered. 

The second conflict arises because the information system gives not enough information to 

functionally use the flexibility. In the formal information system, hours are assigned to whole 

projects and not assigned into detail to tasks. Therefore there is no insight into the project 
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complexity and no clear Delta between the estimated time and the actual time needed to 

complete project tasks.  

The third conflict with the coherency rules is the unavailability of authorization for using 

flexibility on all the right organizational positions, because the real flexibility is needed in 

projects, but only the DUMs have authorization to schedule tasks and resources of his design 

unit, HPMs only have influence (this also led to the political issues).  

The fourth and fifth conflict results from the lack of clarity with regard to the complexity 

between projects. The aggregate planning level does not gain an insight in the 

interdependencies between projects. Due to a lack of overview, the complexity cannot be 

reduced and not be decomposed.  

It can be concluded that the five basic rules are not fulfilled. This indicates that the control 

structure can be more effective.  

5 Redesign to the control structure to the design situation 

In the redesign a design project is viewed as a network of tasks, where each task generates 

output. Each output is the input for one or more interdependent tasks until the end result is 

reached. In the design process, these inputs and outputs are mainly design documents and 

requirements (e.g. functional requirements, client requirements). Another type of 

interdependency originates from the fact that tasks require human resources that are 

shared between orders (projects). Both types of interdependencies can lead to an inefficient 

situation, in which either tasks wait for resource availability causing loss of time, or human 

resources wait for tasks that cannot start because input is not yet available causing loss of 

resource capacity. Both interruptions cause loss of profit. As a basic principle planning 

should aim at sequencing tasks of multiple projects in time over human resources in order to 

minimize both types of waiting times. The redesign combines principles of production 

control theory with project management principles of the architecture and engineering (AE) 

industry.  

The redesign is based on four hierarchical capacity planning functions derived from the 

hierarchical multi-project approach of Leus et al. (2003). They argue that a scheduling 

approach with four hierarchical resource capacity planning functions is needed in situations 

with a high degree of uncertainty and complexity: 1) a strategic resource planning (SRP); 2) a 

rough cut capacity planning (RCCP); 3) a resource constrained project scheduling (RCPS); and 

4) a detailed scheduling. For the RCCP approaches they conclude that RCCP approaches as 

investigated in literature deal with uncertainty on the tactical level and are all proactive 

approaches. The approaches aim at anticipating uncertain events.  
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Due to research limitations, the SRP was not investigated and therefore not redesigned in 

detail. Basically the first hierarchical level, the strategic planning gives yearly (long term) 

goals for the human resource planning and incoming projects.  

The second level, the RCCP, should take the interdependencies between projects and the 

project uncertainties into account. Understanding (1) pace of work intensities in creative 

design processes and (2) project uncertainties is key to a proactive solution for the control 

problems occurring at the aggregate planning level.  

The increase of work intensity in design projects when a deadline approaches is inherently 

rooted in the design process (Beeftink, 2008). The interviews undertaken in our research 

confirm this. When deadlines of multiple projects take place at the same time, the office’s 

resource capacity limit can be exceeded due to the increasing work intensity in more 

projects. By tuning deadlines with each other at the aggregate level high peaks can be 

avoided. (See figure 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1: avoiding work overload peaks by tuning deadlines 

On the aggregate level resource capacity buffers for “uncertain, dynamic projects” could be 

planned to avoid work overload problems caused by uncertainty and dynamics. By planning 

buffers the chance of a snowball effect due to interdependencies of shared human resources 

between projects can be reduced. In order to plan an uncertainty capacity buffer, an 

uncertainty estimation of a project should be made. The uncertainty can be estimated by 

using the goal-and-methods matrix of Turner and Cochrane (1993). The goal-and-methods 
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matrix indicates parameters for the project’s uncertainty: project goals and methods (See 

figure 4.2). The less these parameters are defined by the client, the higher the chance of a 

dynamic project situation. The research findings show that projects of the analyzed 

organization could be categorized in four uncertainty categories. This categorization could 

be used to estimate buffers at aggregate level. The buffer makes flexibility on the resource 

side possible (e.g. by outsourcing). By regulating project deadlines and creating uncertainty 

capacity buffers on the aggregate level the balance in the pace of projects can be controlled 

proactively.  

Figure 4.2: goal-and method matrix (Turner & Cochrane, 1993) used for categorization of project uncertainty 

To allocate resources to projects productively at design unit level, the coordination of task 

inputs and outputs of the project should be planned and the duration of the tasks should be 

estimated before planning human resources on projects. This procedure has five 

advantages: the project progress can be measured in terms of time, the errors in the 

estimated task durations are visible, the relationship between inputs and outputs of tasks 

can be better established in time, the resources can be efficiently allocated and the project 

profit can be estimated better. The division in capacity planning and the coordination of 

inputs and outputs also elucidates the difference in responsibility between project managers 

and DUMs. The coordination and planning of inputs and outputs in a project is the 

responsibility of the project manager. He should define project goals and requirements. The 

estimation of the design unit tasks and the capacity planning is the responsibility of the 

DUM. 

Because most design projects are uncertain, the planning approach on the operational 

design unit level consists of two hierarchical capacity planning functions: (1) a planning to 

find  resource constrained project scheduling problems in the medium term, and (2) a 

detailed planning in the short term. The medium range planning should be based on 

deadlines, but also on the output that should be delivered on these deadlines (Leus et al, 

2003). The interviews show that also the input description of technical specifications could 

help to optimize the task duration estimations. Due to the medium range planning based on 

deadlines, output and technical specifications resource constraint project schedules can be 

based on better estimations. Resource scheduling problems can be overseen and solved by 
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allocating the capacity buffer that is set at the aggregate level. In the detailed planning, 

human resources are allocated to task priorities for the coming two weeks. By keeping the 

human resources flexible till the last moment, the organization can cope better with 

uncertainties and will work more efficient on projects.  

Due to all hierarchical planning functions, it is possible to have a multi-project overview with 

a focus on single project goals and at the same time an efficient resource allocation. These 

functions have to get simultaneously tuned, e.g. by the communication principle by Hendriks 

et al. (1996, 1998). The set of hierarchical planning functions is in line with the coherency 

rules we found in the literature, the only constrain is a supporting information system for 

these planning functions. 

6 Conclusions and Recommendations   

Especially for large AE offices with multiple projects in parallel, a design control structure is 

considered to be an essential tool to manage delivery reliability to the demand side and at 

the same time create efficiency at the resource side. This paper proposes a design control 

structure with four hierarchical planning functions and explores how these planning 

functions can function in a large architectural firm with EtO characteristics. According to the 

latest feedback from the organization the design control structure is still not tested or 

implemented. However managers at design unit level are now asking for the planning 

functions of  the redesign, which shows a good support to implement the redesign at 

operational level. Although the proposed control structure has not yet been tested, the 

positive response from the management is a basis for confidence in the approach.  

This research gives an example how production control theory concepts, principles and rules 

can be applied to control multiple projects in the AE industry. Project management as 

familiar to the AE industry focuses on creating less uncertainty and dynamics in projects 

(Laufer, 1996; Turner & Cochrane, 1993), but does not give any principles or tools how to 

handle resource allocation in large architectural organizations. The research shows that a 

control structure should take into account the familiar project management practices in the 

AE industry in order to get management support for the new control structure. Therefore 

theoretical concepts, principles and rules of a multi-project planning approach have been 

combined with project management principles that are familiar for the AE industry. This led 

to a redesign in which a multi-project planning approach is suggested with room for project 

management at the operational level.  

In the literature as explored in this research, design control in architectural firms gets too 

little attention in architectural management practice and theory. It is plausible that more AE 

firms face similar problems in resource efficiency and delivery reliability, because most 

architectural firms have human resources working on multiple projects in parallel (e.g. 
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Beeftink, 2008). In order to generalize the results from our research, more research and 

design projects should be done to create satisfying design principles and rules for the AE 

industry. Therefore the authors hope this paper contributes to attention for this topic in AE 

industry which is neglected by researchers, by sharing the redesign proposition and its 

theoretical principles and rules.  
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Appendix 3  

 
Navigating ATP towards a better BIM 
Guidance on how to improve the BIM competence within the Design Process at ATP 
Innsbruck 
A.F.S. (Aury) van Beers Ma, PDEng. Company assignment ADMS, January 2013 
 
Management summary  
ATP, a multidisciplinary architectural and engineering organization originated in Innsbruck 
Austria, is implementing BIM. ATP wants to increase and further develop its BIM capabilities 
on organizational and interpersonal level to exploit the BIM benefits. BIM requires a 
different working process approach, traditionally parties work on separate information 
pools, but in a BIM process they work on the same information pool. Therefore, the design 
team and all disciplines, involved in the project, must work in an integrated and concurrent 
manner. BIM implementation can provide the organization and projects with a faster design 
process and a reduction in construction errors during the execution phase, which 
consequents in a reduction of design and construction costs. So, ATP can produce its designs 
more efficient and effectively with less production costs and lower failures. This might 
positively affect the final quality of delivering products to its clients and stimulates ATP to 
become an innovative leader in the use of BIM.  
For these reasons a research project was defined to gain insight and understanding in the 
adaption of BIM, and how they can further develop its implementation, in order to reach the 
benefits described. As main research question was defined:  
How can ATP improve their BIM competence, while enhancing an effective and efficient 
integral working process?  
The introduction of a new technology into a design and engineering organization is far more 
complex than simply purchasing the software package as, for instance, in the past the 
introduction of 2 and 3D CAD showed. This is especially so with BIM, because it involves a 
paradigm shift towards a representation of physical and functional characteristics of a 
facility.  
The research period took nine months and was mainly executed within ATP’s Innsbruck 
office, as well as brief reviews at the other offices of ATP. The project consisted of an 
orientation phase, analysis phase and the Design of a management tool to support the use 
of BIM in ATP Innsbruck.  
The orientation phase is used to define the problem statement more clearly. During the 
Analysis phase, the definition of BIM and the important aspects regarding its 
implementation were explored, and the current organizational capabilities. The outcomes 
were compared to the relevant literature. Based on these findings the design of a 
management tool for the design and engineering process and its communication was 
developed in the next phase.  
Based on the outcomes of the analysis it was also concluded that new management 
positions need to be created. First of all, BIM Managers need to be positioned in the 
organization to stimulate the performance of BIM. The positioning of a BIM Officer is a 
valuable addition to the organization to be able to manage the group of the BIM Managers. 
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In that way the quality of the Building information Models produced by design teams can be 
controlled effectively. Based on the outcomes from the interviews, expert meetings and 
project investigation, the selection criteria for the design model were developed.  
During this part of the research, it was also found that the most important aspects for a 
more advanced BIM capability were: 1) the communication in the project teams, 
collaborative and 2) the integral design ability and finally 3) the working process. Each aspect 
was investigated how it need to be improved, and how this would affect the internal BIM 
process.  
The findings have been translated into specific aspects of the design model developed for 
the advancement of ATP’s BIM adaptation. Currently the BIM capability level is still AD hoc 
and in a trial and error phase. It need to be further developed to support the organization’s 
mission statement fully and an integral work process using BIM. 
The design model developed concerns a BIM workflow Guide. This is a supportive tool to 
create a repeatable and qualitative BIM process, which will allow ATP to obtain the benefits 
of BIM, while supporting an Integral working process. The guide will bring transparency to 
the team and the organization regarding the deliverables, task division roles and 
responsibilities, whilst allowing ATP to improve its internal BIM process in a consistent 
structure. 
The guide contains a tool called the ATP Radar. The ATP Radar is a method to stimulate the 
communications at ATP in an informal and unstrained fashion. Providing the organization 
with a solution towards an improved communication, which will ultimately benefit the 
design processes. The ATP Radar stimulates communication, by illustrating all employees, in 
the design disciplines, and there current availability as well as the projects they are involved 
in. 
The guide is intended to benefit the entire design and engineering team. It will stimulate the 
communication and transparency within the organization. It needs to be mostly used by the 
General Project Leader’s and/ or Project Leaders of ATP. It is recommended to install the 
guide with the existing network of ATP so that the information, assembled from the 
instrument, could be made visible to all ATP employees. The knowledge of external experts 
in the field of BIM was used to reflect the design on its usefulness in the organization and its 
implementation. 
In this way the BIM work process of ATP Innsbruck can be enhanced, as was aimed by ATP at 
the start. It will contribute to insight and understanding into how ATP can improve their 
internal BIM competence and will support the further adaptation of BIM within ATP. 
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Appendix 4 (NL versie van engelstalige publicatie ARCHITECTURE SCIENCE, 2010,1, pp.1-12)  

Architecten en management: reflectie op de 
opleiding van architectural design managers 
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ABSTRACT 

Architectural management heeft zich als vakgebied ontwikkeld van een klein aantal 

verkennende publicaties uit de60tiger jaren van de vorige eeuw naar een belangrijk 

kennisgebied. Het kennisgebied is geschraagd op een substantieel groeiend aantal publicaties 

met theoretische kennis die is gewaardeerd door mensen uit de praktijk voor de bijdrage aan 

de verbetering van planning, ontwerp en uitvoering van projecten. 

Er zijn echter maar weinig opleidingsprogramma’s die zich specifiek richten op architectural 

management. Het doel van deze publicatie is om de ontwikkeling van architectural 

management te reviewen op basis van de output van de post-master technologische 

ontwerpersopleiding ADMS (Architectural Design Management Systems) van de 3TU.School 

for technological design, SAI in Eindhoven, NL.  

Dit unieke programma dat opleidt tot het  Professional Doctorate in Engineering diploma, 

maakt het mogelijk dat de deelnemers hun competenties ontwikkelen door een combinatie 

van universitair en pratijkgericht werk. Meer dan 85 bedrijfsopdrachten zijn er uitgevoerd in 

de afgelopen 15 jaar zijn gereviewed om de identify pertinent issues for practitioners and 

educators and to identify future trends in architectural management.  
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1 Introductie 

De dagelijkse uitdaging om goede architectuur te produceren concentreert zich rond de 

drie kern gebieden van ontwerp, technologie en management. Hoewel, de management 

component is te vaak beschouwd als niet inbegrepen in de architectonische cultuur (Cuff, 

1991, Emmitt, 1999). Architectural management is daarnaast vaak bekeken als zijnde 

oppervlakkig vergeleken met ontwerpen, terwijl de wijze waarop architecten hun organisatie 

en projecten besturen en managen cruciaal is voor het creëren en onderhouden van de 

juiste omgeving waarin ze hun architectuur ontwikkelen en leveren. Management is een 

complex gebied en om een goede manager te worden moet een persoon een uitgebreide 

reeks aan competenties ontwikkelen waarvan de meeste niet onderwezen worden in 

Ontwerpscholen  (Kaderlan, 1991). 

Herbert Simon was de eerste onderzoeker die de nadruk legde op het menselijk gedrag in 

management (Simon 1955), en vervolgens werd dit snel actueel door daarop volgende 

publicaties die het management door architecten behandelde. Van deze publicaties wordt er 

een herkend als de antecedent voor het kennisgebied van architectural management. Het 

boek van Brunton: Management Applied to Architectural Practice (Brunton et al, 1964). In 

deze publicatie verkennen de auteurs het management van de architecten organisatie en 

het management van hun individuele projecten, en formuleren een eerste definitie en 

verklaring van architectural management. Dit boek  werd opgevolgd door een reeks van 

initiatieven om architecten beter op te leiden met inbegrip van de management aspecten, 

echter zoals door Emmitt (1999) geregistreerd wordt, een review van de literature laat zien 

dat veel van dit werk genegeerd is in het curriculum van de architecten opldeiding, dit punt 

wordt hieronder verder behandeld.  

Wat sinds die tijd veranderd is, is de substantieele stijging van de aantallen publicaties die 

ingaan op de aspecten waarop en hoe architecten hun bedrijf managen en hun projecten. 

Architectural management heeft zich daardoor verder ontwikkeld tot een belangrijk kennis 

domein (see Nicholson, 1992; Emmitt, 1999; Emmitt, 2007; Achten et al, 2007; Emmitt et al, 

2009). Vanuit de review van de literatuur referenties is het duidelijk aanttonbaar dat dit 

kennisgebied groter geworden is en verandert tengevolge van de vragen van opdrachtgevers 

en gebruikers, de continue groei van de complexiteit van onze gebouwde omgeving  en de 

focus op de gehele levens cyclus en duurzaamheids aspecten. Gelijktijdig hieraan is er de 

groeiende behoefte aan een betere samenwerking, communicatie en integratie, 

gefaciliteerd door ICT systemen en een betere toepassing van het management. Het doel 

van deze publicatie is om de ontwikkeling van architectural management te reviewen op 

basis van de output van de post-master technologische ontwerpersopleiding ADMS 
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(Architectural Design Management Systems) van de 3TU.School for technological design, SAI 

in Eindhoven, NL. 

Dat maakt het mogelijk om enige toepasselijke aspecten te identificeren voor opleiders 

en mensen uit de praktijk en toekomstige trents te markeren voor de ontwikkeling van 

architectural management.  

2 Management in architectural education 

Given the importance of design and, in the majority of countries, the importance of the 

architect, one might be forgiven for assuming that management would form an important 

part of the architect’s curriculum; but this is not the case. Writing on the subject of 

architectural management over fifty years ago, Taylor (1956) noted that architectural 

students often asked why they had not been taught the business side of architecture. Taylor 

concluded that there was no easy answer to this question, other than to note that 

management was not part of the curriculum and that the teachers were there to teach 

architecture; not management. Since the publication of Taylor’s book there have been many 

changes in technologies and the way in which buildings are procured, but still there is little 

room for management within the architect’s education. Instead management is left to be 

learned in practice and is addressed as part of the final right of passage, via the professional 

practice examination (e.g. RIBA Part 3 in the UK) and the update of the Dutch ‘Architect Title 

Act’ (WAT, 2009) in which a two year period of professional experiences is demanded for 

young architects before they can be registered as a Dutch architect. One exception is a new 

undergraduate programme developed at Northumbria University in the northeast of 

England. The trials and tribulations of introducing management into an undergraduate 

architecture degree programme is reflected upon by two of the individuals involved (Dawes 

& Beacock, 2009). What is evident is the ease with which managements integrates with the 

design projects, even from the first year, which begs the question why other undergraduate 

architectural programmes do not follow a similar pattern. 

Outside architectural education other programmes have been successful in marrying 

architecture, technology and management, such as the undergraduate degree in 

Architectural Engineering and Design Management at Loughborough University. Graduates 

from this programme enter industry as design managers, working alongside architects and 

engineers to help realise complex architectural designs. 

Lack of attention to management in the curriculum means that, for many architects, 

management skills have to be learned in the workplace, supported with continuing 

professional development activities. There are few places to study architectural 

management, unless undertaking an MBA. One noteable exception is the Architectural 

Design Management Systems (ADMS) technological designers programme offered at 

Eindhoven University. This programme on the professional doctorate of engineering level 



Rollen, product- en dienstaansprakelijkheden 

99 

 

(PDEng) has been running since 1996 and has evolved into a project based education 

programme with an element of applied research via case-studies and in-company 

assignments. Given that this programme is unique, an overview of the programme and the 

output of the students serves as a useful vehicle to explore the application of management 

to architecture. 

2.1 Architectural Design Management Systems 

In 1996 a new two year technological designers programme, Architectural Design 

Management Systems (ADMS) was started at Eindhoven University of Technology in The 

Netherlands as one of the eleven programmes of the 3TU.School of Technological Design SAI 

(Stan Ackermans Institute).Stan Ackermans was the founder of these programmes. In 2001 

the programme was redesigned to make it a project oriented programme with trainees 

undertaking several case-studies and in-company assignments while employed in 

architectural practices located in The Netherlands and other countries, such as, Austria, 

Belgium, China and Germany. Successful trainees gain the certificate of PDEng (Professional 

Doctorate in Engineering). 

Trainees first spend 15 months on a project-based education centred on two real life 

case-studies. During this period the trainees analyze the design processes of complex 

projects, such as the Mosa Forum project of the well known Dutch architect Jo Coenen ( 

Beckers et al. 2008). Theory is mostly learned though interactive workshops and discussion 

sessions with lecturers from the Faculty of Architecture, Building and Planning and also the 

Faculty of Industrial Engineering and Innovation Sciences of TU/e. This is supplemented with 

guest lecturers from other universities and from architectural practice. Typical lecture 

topics/themes include: architectural design management, strategy and change in design 

organisations; management of the design office; management of the design process; 

decision making processes for urban development; design theories and methods specific to 

integral design; financing and ground exploitation; contract negotiations; building 

information systems; and building and construction law. At the end of the 15 months the 

trainees reflect with their lecturers on their own study/learning process via a session titled 

‘Reflections on Architectural Design Management’. 

For the second case-study trainees need to make a choice for the direction in which they 

develop their skills. This might be focussing on the early design and development process, 

consultancy, design office management or design and engineering elements of design 

process.  

For the In-Company Assignment (ICA) a trainee has to find a suitable client that fits their 

direction of professional development, stimulated by the management of ADMS. If the client 

agrees to execute an ICA, a research team is configured. The outcome is judged on its 

scientific merit for solving a major design process problem for a company.  
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From a Dutch perspective, architectural design management can be regarded as a specific 

knowledge domain in which the ADMS programme at Eindhoven University has gained 

knowledge and experience during the past 12 years. Since inception of the programme more 

than 75 in-company assignments (ICA) have been completed. The majority of these were 

written in Dutch with an English summary, although since 2008 graduates are required to 

produce a written paper in English. Assignments have focused on design processes at both 

organizational and inter-organizational levels, with a focus on design teams within complex 

buildings and urban developments. Students have mapped and modelled processes to 

improve effectiveness, efficiency and design quality. The word ‘architectural’ in this context 

is meant to focus on the quality of the built environment to which designers, and more 

specifically architects, contribute. In general the students’ investigations have been focused 

on analyzing design processes, focusing on perceived bottlenecks and searching for causes 

and explanations. From this they are able to re-order and systemise processes, delivering 

management tools for a specific organization or multidisciplinary design process.  

Process design concerns the systemizing, structuring and modelling of design processes, 

or parts of the process, and the development of practical management tools. The 

assignments are concerned with: (a) the execution of case-studies during the programme 

(mostly executed in small groups), and (b) by the individual execution of the final in-

company assignment. By performing such an assignment, a trainee has to show their 

competences and abilities to independently execute business oriented research, while being 

supervised and coached by a scientific team.  

The assignments were executed for a variety of organizations and firms: large, well known 

architectural offices, combined architectural-engineering firms, consultancy firms, and 

advisory firms for building physics services and installations, project developers, care taking 

organizations, municipalities, county government, national operating real estate agencies 

and hospital related organizations. 

Architectural design management needs to be recognized as an essential phenomenon in 

the playing field of concerned parties and actors in the planning process for new 

accommodations of organisations: clients and users. The corners of this playing field, as 

ADMS discriminates, are: client(s) and users; management of the project; architect(s) and 

specialist designers; building contractor and sub-contractors (see Figure 1).  
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Figure 1: Playing field of collaborating parties in building and construction  

In the playing field project management is identified as a specific party because of their 

contract with the client, mostly acting as the client’s representative independent from the 

other stakeholders. This party mostly direct the project and its partners and controls the 

project goals to reach them within the specified quality, time and agreed budget.  

Architectural offices apply design management depending on their specific capacities and 

market orientation, reflected in the contract with the client for delivering services (Emmitt, 

1999; DNR, 2005). Large architectural offices usually have the capability to perform 

architectural and project management tasks successfully. However, based on the client’s 

concerns in The Netherlands a project management company is often hired to direct the 

whole project. This includes the management of the design and construction process as well 

as dealing with the organisational move of client and employees, furniture, infrastructure 

and IT. Balance between design and project management tasks is necessary in such 

collaboration as demonstrated in the planning and realization of the Luxor theatre in 

Rotterdam (Demmers et al. 1998), the planning and redevelopment of the Glass Palace 

Schunck in Heerlen (Friedl et al.1999;) and more recently the redevelopment of the 

Westraven offices in Utrecht (Erkelens, et al. 2005) and the development of the Mosa Forum 

in Maastricht (Beckers et al. 2008). In the playing field the circle of design object and design 

process overlaps and might conflict in concern and interest (Doorn, et al. 2005). Within this 

approach, on the diagonal connection between the design and management corners, the 

interest field of design management can be discriminated. The line represents the 

connection between product and content (designer’s corner) and the product’s 

development process (management corner) and focused both to the design content and the 

collaboration tasks and planning.  
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A design process can be managed and controlled either by project management or by the 

designers, depending on the position, responsibilities and task of a design manager 

(Hendrata and Scheltens, 2003). The overlapping field in the middle is a symbolic 

representation of conflict in the management view that might appear due to differences in 

approach by project managers and design managers to design problems and possible 

solutions.  

Government and external stakeholders are positioned outside the playing field because 

they have no contractual relationship with the client, despite the fact that they concerned 

with the project. Project management and managers tend to lower uncertainty in the 

beginning of the process to get a clear sight on the final result by using a linear process 

approach. By contrast, design management in general is focused to the design content as the 

best possible answer to the client’s brief. This process is usually an iterative process that 

needs time searching for better insights into the problem and how to deal with it from new 

perspectives and perhaps a change in paradigm’s to work and living spaces. This asks for 

sharing of knowledge, communication, negotiation and visualizing ideas, tuning of design, 

and stimulation of the team (Emmitt and Gorse, 2007).  

3 Design management on organizational and inter-organizational level 
For architectural design management we discriminate between management on 

organizational and inter-organizational levels, as highlighted by Dainty et al (2006). On an 
inter-organizational level investigations of the functioning and management of 
multidisciplinary design teams were performed for six different companies:  a real estate 
agency, a governmental agency on regional level, a consultancy firm, one of the largest 
project management companies in the Netherlands, a healthcare firm and for one of the 
professional research boards in the Netherlands in cooperation with a consultancy firm. 

 
Compared to the in-company assignments ADMS delivered in the first five years (1998-

2002), a move in subjects and companies occurred. In the first five years assignments were 
performed in the area of ICT use on organizational and inter-organizational levels, yet no 
assignments regarding ICT were executed in the following five years. A shift in focus can be 
observed to the inter-organizational level and for companies operating in the early design 
phases for starting a project. During the early years a lot of contracts and collaboration were 
based on the traditional contract model between the client and its main participants. A 
contract usually was made with the architect and the building contractor. In most large, 
complex projects an independent project management company was contracted by the 
client. In such multi-disciplinary projects the collaboration between the architect, the project 
management firm and the building contractor usually was not based on a contract (Figure 2).  

 
The in-company assignments executed during the last five years show differences 

concerning contracts and collaboration.No focus to ICT use and assignments on 
organizational level, but much more organizations and companies, who operate in the early 
design phases for initiating projects, defining the program and configuring the team using 
various types of contracts (Erkelens, et al. 2005). The traditional triangle, centred to the  
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Figure 2: Traditional contracting and collaboration 

client and users of the facility is changing in large, complex projects. Instead of centring to 
the client it is management oriented. 

 

4 Changes in contracts, management oriented 

Project development mostly is focused to deliver design concepts or to deliver products 

based on repetition and variation on a basic product concept. Development focusing to the 

organization of the project in the early design phase, for delivering well studied concepts 

with high architectural values and new scenarios for project private partnerships to deliver 

and maintain the product during the life cycle. 

Project development, focusing on variation and repetition of basic concepts, try to 

optimize the detailed design and the execution of the product using contract forms like 

design & built or performance based building, but also on design, built, finances, maintain 

and operate (DBFMO) contracts. Also the building’s life cycle became an issue during the 

past years and needs better planning at the start as well as better organizing the realization 

of the product and contracting participants that are able to provide life cycle services.  

Regarding the opinions of the ADMS external advisory board, this change in organizing 
design and build processes will be intensified in the near future. This also means that future 
ADMS assignments will also be executed in the new triangle of design, focused to the 
capabilities and possibilities the producing firms offer (Figure 3). The assignment concerning 
‘Creating spaces of great value’ executed for Rabo Vastgoed and the ‘Manual for DBFMO 
tender procedures’ executed for Arcadis are examples of such change that will also need 
investigations and analyses how to stimulate changes in the traditional building culture and 
how to intensive collaborations between the partners in such projects and contracts. Public 
private partnerships with a focus to privatizing public spaces, integral design approach with 
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collectively used ICT on both the inter-organizational and organizational level might be 
subjects for such assignments. 

5 Positions and responsibilities 

In the conclusion to Emmitt’s 1999 book the question was raised as to whether or not 

there was a specific role for an individual which could be termed an ‘architectural manager’; 

a question that can, to a certain extent, be answered via the in-company assignments. Based 

on a review of the assignments, architectural design management needs to be better 

identified as a professional task and role that can be performed independently by a party 

that is hired by the client, or part of a project management task or as a specific task and role 

in an architectural office or design specialist firm.  In the case of an independent party, a 

design manager has an important trustful relationship with a client concerning the content 

of the design. In the case design- and project management is a combined task and party, 

both tasks and responsibilities can be tuned very well although a trustful relation is needed 

with the architectural firm and the other deign specialists. Because design management 

tasks might not be clearly defined in a project, architects and designing participants might 

perform these tasks although the responsibilities for this process are defined different in the 

contract, depending on how, from the project management perspective, the work packages 

are organized and work has to be delivered (Friedl, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: New contracts and collaboration oriented to management 

If design management is clearly defined and organized in an organization or on inter-

organizational level, based on a growing volume of evidence from the field, it enables 

designers to fully concentrate on the values of the design to be delivered. This easily results 

in durable designs highly responding to the client’s demands and functioning better in 

practice.  
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So it is important to prevent project management in the building and construction 

industry to become too much a checking organization to design organizations involved that 

focuses on the logistics of planning and progress of design instead of focusing to 

understanding, supporting the creation of synergy in design tasks of the various design 

partners involved. Size and complexity of building and construction projects are still 

increasing.  

Such projects are increasingly based on public private partnerships in which governmental 

partners share governance with private partners or are based on DBFMO contracts in which 

consortia of consultancy, architects, advisors, contractors and suppliers signed to deliver the 

product and take responsibility for the building’s lifecycle. In these situations the design 

teams are bigger, have greater responsibilities and are configured differently compared to 

traditional configurations. Thus the managing architects need better skills and better tools to 

direct and coordinate the design process, manage the progress of the design and for 

effective and efficient design communication. To communicate design, collaborative 

technologies (see Wilkinson, 2005) are need as well as building information modelling (BIM) 

to improve integral design and mitigate design errors. Design management in large design 

firms and architectural offices most usually is a task of the architects because of their close 

relation to the client; however they might delegate such tasks for quality purposes and for 

better tuning of the various design tasks of employees working sequent on more than one 

project. 

6. Concluding observations  

Based on the experiences gleaned from the ADMS programme it appears that the 

performance of design management is greatly dependent on the type and complexity of the 

project, the contracting and team configuration, and the design management competences 

of the architects. It is clearly indicated in the assignments that due to the split in contracts 

for delivering design concepts and for product design and engineering, architectural firms 

and architects no longer easily get full contracts for delivering designs as in the traditional 

way. Consequently this leads to questions about quality, because in concept designs a lot of 

design aspects need to be developed and are not, or are poor documented (Demmers, 1998; 

Doorn et al. 2005; Janssen, 2007). It appears that a growing trend is for project developers to 

leave the detailed design work to other designers responsible to the main contractor. With 

increased focus on the quality of design and the value to be delivered through design this 

raises questions about who is best positioned to deliver the best value to clients and also to 

questions over quality (Doorn et al. 2005).  

Both applied research and education are important within the ADMS programme. The 

3TU School of Technological Design has set new criteria for the trainees’ output that is 

grounded in rigorous scientific methods and draws on state of the art theories to produce 

innovative and practical architectural management solutions to real life challenges. The 
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School is also focussing on facilitating possibilities to prove the value of the innovative 

models in practice in a scientific way and producing data about the testing and validation 

process. This provides the opportunity for the trainees to progress to a PhD after successful 

completion of the ADMS programme. As a unique educational programme, ADMS focuses on 

educating young high performers by teaching trainees how to gain the right competences in 

the field of architectural design management, thus enabling them to re-order and model 

design processes affecting design quality. Gaining the business knowledge, skills and abilities 

to model design processes and to perform well in the design process as a responsible party is 

paramount to the aims of the programme. Through this education programme we have 

found that designers can perform better because of greater insight and knowledge of design 

processes of complex building and construction projects, supported by knowledge of the 

latest business science developments relevant to the architectural, engineering and 

construction (AEC) industry. 

The authors’ experience, combined with feedback from the ADMS trainees, suggests that 

there is a need for more literature on architectural management. Early work on architectural 

management has helped to establish the domain. Future work should seek to explore in 

greater depth the theory and application of architectural management as a distinct domain. 

Obvious areas in need of further development and articulation relate to:  

(i) The philosophy and theory underpinning architectural management, and  

(ii) Appropriate tools and their application.  

 
Many of the case studies performed by the ADMS students have potential to be published 

in English, and this is one area that could help the continued development of the 

architectural management knowledge base. Indeed, one criticism of the ADMS programme 

is the failure of the trainees to convert their research into peer reviewed journal articles. 

Publication has not been the remit of the programme, and given the nature of their work 

there may be issues of confidentiality which prevent publication, however, since 2008 

trainees are encouraged to write academic papers and introduce them to the rigours of peer 

review. This should help them to develop their work and also help them to position their 

findings in relation to the larger body of architectural management literature.  

Based on our experiences, observations and analysis of the students’ work we can 

conclude that architects and architectural firms are increasingly challenged on their design 

management competences and their potential to perform at an optimal level in complex 

design projects.  

 

Due to the change from small collaborating teams, based on trust and mutual concerns, 

into big business teams responsible by contracts for the product and its lifecycle, 

architectural management needs to evolve. Quite often architectural firms need to deal with 

complex business cases that are not suited to their management competences.  
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They also have to deal with new responsibilities, such as the lifecycle of the product, 

which adds further complexity to the management of architectural design. New technologies 

such as building information modelling (BIM) and communicating design by using 

collaborative technologies is also demanding and requires new approaches to management. 

Additionally, new professional demands for design management of projects are being set 

and expected by clients. For these reasons there is a need for more and better guidance for 

practitioners. To a certain extent this will come from the ADMS trainees taking their newly 

acquired skills into practice, thus helping to bring about positive change, but there is also the 

need for new literature on architectural (design) management that is written specifically for 

students (learning about architectural management) and practitioners (applying 

architectural management). 
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Appendix 5 

Managing Integration in Design Practice    

Author: Tibor Goossens, PDEng, M.Sc. M.A.   
In-company assignment for: Stichting Bouwresearch Rotterdam. Paper nr. 7 in Selected 
Works ADMS 2007.   
Supervision: Dr.ir. H. Achten; prof.dr.ir. J.E. van Aken; dr.ir. H.J. Pels   
 
Keywords: Integrated design, design management, design process    

Results:  

A study was made to analyze the different factors that influence the design process in 

multidisciplinary teams. The goal is to achieve integration of the different disciplines, in this 

way the design process is improved.  

Introduction  

For the last two decades, integrated design has proven to be an important topic in the Dutch 

construction industry. However, it was still not clear how to define the subject theoretically 

and how to instrument it in a way that gives the current design practice the opportunity to 

put it into practice.  For Stichting Bouwresearch, the author has written a publication that 

aims to support parties in the design and management of integrated design processes on 

those issues, which appear to be most relevant in the current design practice. First, a 

theoretical framework has been developed, in which the concept of integrated design is 

reframed as Managing Integration. Second, the main issues on integration have been 

identified in interaction with the parties in current design practice. Third, a set of validated 

tools has been selected in order to make the key issues in integrated design processes more 

manageable.   

Reframing Integrated Design  

Due to increased client demands and legal aspects, well-managed integration of the 

contributions of the various stakeholders has become increasingly significant for the success 

of a design venture. Additionally, experiences in design practice demonstrate that managing 

integration can vastly improve the cost/quality-relation, in both complex and less complex 

projects.    

Integrated design is commonly presented as a radical new approach, and regarded as an 

alternative process that dismisses the ‘traditional’, regular approach. However such idealized 

views regularly disregard the restrictions which design practice faces, and thereby fail to 

identify the specific possibilities for improvement for participants in current design 
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processes. Idealized descriptions do not meet the requirements and initiatives of current 

practice, which have to cope with current and existing situations as a starting point, and feel 

the need for optimization and transformation right now.   

An elaboration of integrated design should start with a clear concept, which clarifies what 

integrated design substantially is. Therefore, list of definitions on integrated design has been 

identified. These definitions have been tested on applicability on three aspects. The 

definition is preferably put in unambiguous terms, limited to its essence, and verifiable and 

applicable as an instrument for analysis and design. Such a concept is helpful in effectively 

translating the practical needs to solutions and instruments. Almost none of the descriptions 

of integrated design in existing literature meet these three criteria for a qualitative 

definition.   

Integrated Design as Managing Integration  

The issue of integration turns up when the responsibilities become distributed over more 

disciplines and stakeholders. Because the demands on design from clients and regulatory 

bodies have increased, the need for specialist knowledge increases. Subsequently, the 

contributions of the various stakeholders need to be aggregated to one design, responding 

as much as possible to the ambitions of the client. When it is consciously attempted to unite 

these contributions into a coherent result, one can speak of “managing integration”. In this 

respect, discussion of integrated design can be reframed to a discussion on managing 

integration. To some extend this unification of contributions occurs within every project. 

Therefore, all processes, including the processes which are characterized as traditional, 

include a certain level of integration. However, like managing quality or time, managing 

integration is not about reaching a maximum, but about reaching an optimum. For an 

optimized output, integration needs be balanced to other aspects to be managed, such as 

cost, time and quality. Experience from practice shows that complementary management on 

integration can shorten the project-runtime, reduce costs, and increase the quality. However 

as stated, a high degree of integration can also result in adversary effects. The various 

project-characteristics have to be balance in a way that serves the interests of the client 

best.    

Key issues to be managed in today’s design practice  

Integration as a management factor can be made tangible by applying tools and best 

practices. However, not all applicable tools do correspond to the key issues that can be 

identified in present day practice.  So far the success of integration primarily depends on the 

way a design team comes to a result (the process), and much less on the application of 

technical instrumentation. In present day practice the most important bottlenecks turn out 

to be political and organizational in nature. Consequently instruments that can support this 

integration in a technical area are not of primary importance. This also applies to the ICT-
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solutions, which have an added value in the later design phases in particular. In current 

practice, specific attention for the early project stages is essential to make an important leap 

to successful integration. Consequently, effective management will in first instance target 

the early phases of the design process.  In order to identify the key issues to be managed, 

several project management models have been matched to the input of a diversity of actors 

of current design practice. The key issues in the present day situation which opt for further 

support can be centered around five themes: creating a team, controlling a shared vision on 

the design assignment, arranging the integration role within the team, the award system, 

and the application of instruments.  The mechanisms which are a risk for optimized 

integration will be described briefly below, as well as the possibilities to manage these 

aspects. The tools, which have been described in the SBR-publication, will not be elaborated 

in this text.   

Creating a team  

Key issues in team creation are the presence of relevant competencies on both the 

individual level as well as team level, and on managing team development. A group that is 

composed of the most professional specialists does not guarantee the best end-result. In 

order to achieve better results, additional interpersonal competencies are required next to 

professional competencies. These include skills like effective listening, sending and receiving 

feedback and conflict management.  In addition, a carefully selected team is not 

automatically an achieving team. Only gradually can a team develop an effective, flexible 

cooperation. In some cases such team development ceases and an inspiring climate of 

cooperation does not develop. To prevent this situation to occur, one can already in an early 

stage direct this team development. In many projects however, there are only limited time 

and limited financial means to stimulate team members to get sufficiently accustomed to 

each other.    

A shared vision on the design goals  

Supervising on the presence of a shared perception of the ambitions of the client reduces 

the risk that various stakeholders each hold their own interpretation of the design 

assignment. With shared ambitions the team can, due to its alignment, materialize the 

wishes of the client, take decisions more effectively, while at the same time there will be less 

need for retrospective adjustment. Consequently it can decrease design costs and increase 

design quality.  Many clients have little experience in formulating the qualities they want. 

These have to be drafted in such a way that the design team can operate on them. The client 

can subsequently be involved in the design process, for additional clarity on aspects where 

the programme of requirements is not yet decisive.  This dynamic, evolving character of the 

design process increases the risk that the various stakeholders develop converging visions on 

the ambitioned end result, and in taking design decisions pursue conflicting building 

qualities. In order to advance the synchronization between the stakeholders multiple 
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methodologies can be applied to discuss, select and assess the different building qualities in 

a transparent way.   

Managing on integration within the design team  

Essentially, integration is an individual responsibility that is inherent to working as a team. So 

in an idealized team the integration role will be fulfilled by a number of team participants. Of 

course, in practice, this will never be the case. Managing on integration can be assured by 

deliberately allocating the tasks, responsibilities, and authorities within the team. In present 

practice, teams are regularly complemented by a facilitator. In such processes the 

integration role is allocated to a specific team member. Some important competences to be 

able to fulfil this role are capabilities of effective dialogue, the management of conflict 

situations, anticipation and atonement. For many team members these aspects are not 

sufficiently developed. The one, who takes care of the integration, has to be able to 

compensate these shortcomings within teams.   

Governance  

A well-considered governance structure can strongly stimulate the integration within the 

design team. Financial incentives help in creating the environment that optimally supports 

and stimulates the integration of disciplines. Here it is important that the partners can win 

more by effectively work together that by operating individually. This can be achieved by 

managing on the relation between team awards and individual awards, effort- and result-

liabilities, and financial stimuli. However, incentives are scarcely used in design team 

management. Nevertheless, there are a number of applicable possibilities by which the 

governance structure can be aligned with the goals of the specific design process.  Currently, 

fees are often based on fixed percentages of the building costs. Therefore, the deployment 

of the disciplines is distributed in a similar manner, although similar sized projects often have 

strong differences. This deployment can be made flexible, for instance by a fee structure 

which is based on the tasks assigned. This creates possibilities for reconfiguring the 

deployment of parties during the process. In some projects the division of tasks and the 

accessory awarding is already delegated to the stakeholders themselves.  The fee for parties 

in the design process can also be made dependent of the realized project result. 

Arrangements where the parties offering cost saving, quality increase or runtime decrease 

proposals, are awarded, have been shown successful. In such cases, cost savings can be 

distributed among clients and stakeholders. Here, the level of the award not solely depends 

on the amount of building costs, but is also determined by the effectiveness of the design 

team.    

Application of tools  

There is a range of effective tools, which can be applied for managing integration. These 

tools cannot guarantee a successful integration, since successful integration depends also on 
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other aspects, like the attitude of individual team members. Nevertheless a careful 

application of tools can stimulate integration in the design process, since they can facilitate 

the design team in taking integrated design decisions. Although there is a recurrence of a 

number of aspects in each design process, an idealized process cannot be modelled. Since 

every design assignment and every design team has its own characteristics, the main issues 

that need to be supported will differ per project too. Optimization of processes is about 

attuning to these project-specific characteristics. There is no standard formula for ‘the 

(integration driven) design process’.    

Conclusions  

Management of integration becomes more and more a necessity in order to realize a design 

which properly fits the increased ambitions and needs of the client. The integration can be 

highly increased by additionally managing in four dimensions: a productive team, a shared 

vision, the integration role, and governance.  Reframing the debate on the nature of 

integrated design into the management of integration makes integration a factor to be 

managed, which appeared to be an effective means for analyzing key issues and made it 

possible to translate these factors into tools, which are applicable in current practice.    

Recommendations for further research  

The issue on integrated design in this publication has been primarily focused on structuring 

the design process and the tools which can improve the quality of both output and 

processes. However, the implementation of such changes in processes and in the ways of 

collaboration requires further understanding of the ways in which change can be achieved in 

an environment primarily existing of professionals. Further studies on the management of 

design participants as ‘reflective practitioners’ will probably generate further insights for the 

successful application of the suggestions mentioned.    
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Appendix 6 

Samenwerken op goede gronden, Belangenmanagement in 
de projectorganisatie 
 
Management samenvatting van het eindverslag Bedrijfsopdracht SAI, 2006, TU/e bibliotheek 
Auteur: ir. Elfi de Wit PDEng 
 
Samenvatting 
De provincie Gelderland, en de onderafdeling Stedelijke ontwikkeling in het bijzonder, buigt 

zich over het versnellen van inbreidingsprojecten en het aanpakken van stagnerende 

woningbouwprojecten. Ondanks positieve uitwerkingen van de huidige middelen (het 

provinciale aanjaagteam en subsidiegelden) blijft het woningbouwproces aan een groot 

scala belemmeringen onderhevig. Eén van de grotere knelpunten in het woningbouwproces 

zijn problemen die voortkomen uit belangen(tegenstellingen). Door verschil, onduidelijkheid 

en onbegrip voor ieders belang en achtergrond kunnen een veelvoud van problemen 

optreden, zoals irritaties, frustraties, trage besluitvorming en exploitatieproblemen. Het ziet 

er naar uit dat in integrale woningbouwprojecten het managen van deze belangen steeds 

belangrijker wordt. Dit vanwege de toenemende complexiteit van projecten en het 

uiteenlopen van belangen. Deze ontwikkeling hoeft niet per definitie tot problemen te 

leiden. Wanneer men bewust is van de rol die belangen(tegenstellingen) kunnen spelen, er 

begrip is voor ieders belang en achtergrond en elke organisatie duidelijk en transparant is, is 

er voldoende basis voor een vruchtbare samenwerking. Het inspelen op deze 

bewustwording van belangen(tegenstellingen) is slechts één puzzelstukje van de totale 

puzzel van woningbouwprocessen. Het is echter een belangrijk puzzelstukje en de provincie 

Gelderland vraagt zich zodoende af hoe je projectleiders bewust kan maken van deze 

belangen(tegenstellingen).  

Elke vertegenwoordiger in een projectorganisatie heeft een persoonlijk belang, een 

organisatie belang en een gemeenschappelijk belang. Deze belangen zijn dynamisch en 

veranderen als ze zijn vervuld. Een belang van een partij, op welk niveau dan ook, wordt 

bepaald door het doel dat hij stelt, de standpunten die worden ingenomen en de middelen 

die tot zijn beschikking staan. Als alle (ook uiteenlopende) organisatie belangen van de 

vertegenwoordigers in de projectorganisatie op één lijn liggen is er sprake van een 

gemeenschappelijk belang. Onderhandelende partijen bereiken eerder overeenstemming 

over het gemeenschappelijke belang als zij de meerwaarde zien van de samenwerking. 

Of uiteindelijk het gemeenschappelijke belang of alleen de organisatie belangen worden 

gerealiseerd hangt af van de manier van samenwerken. Een succesvolle samenwerking 

vraagt om afstemming en begrip voor ieders werkproces en achtergrond (cultuur en 

structuur). Dit begrip leidt tot vertrouwen tussen de samenwerkingspartners.  
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Mist men het vertrouwen en het vermogen tot samenwerken en zijn de verschillen tussen 

de actoren te groot, dan valt men terug op de organisatie belangen. De belangen van een 

partij, die betrokken is bij een project, zijn te beïnvloeden. De mate waarin een partij 

daadwerkelijk te beïnvloeden hangt af van de relatie tussen de organisaties (of ze elkaar 

tegenwerken of juist samenwerken) en de invloed en relevantie van de organisatie zelf.  

Als deze zaken in kaart zijn gebracht bieden ze een raamwerk voor de samenwerking. Ze 

geven aan in welke relatie(s) extra aandacht geschonken moet worden en de mate waarin 

eenvoudig een gemeenschappelijk standpunt geformuleerd kan worden.  

Om belangen te kunnen managen is inzicht nodig in de eigen wil en onderhandelingspositie 

van een organisatie, het belang en achtergrond van andere organisatie(s), meerwaarde van 

de samenwerking en onderlinge afhankelijkheid en ideeën over hoe om te gaan met een 

situatie als dit niet ideaal is (bijvoorbeeld de onderlinge afhankelijkheid is gering of de 

belangen lopen sterk uiteen). De waaier ‘Samenwerken op goede gronden’ bevat deze 

inhoudelijke elementen. Het instrument zorgt ervoor dat een projectleider, alleen of met 

samenwerkingspartner(s), naast zijn reguliere werkzaamheden bewust kan worden van 

belangen(tegenstellingen). Het nut van de waaier wordt in de praktijk positief ervaren. Of 

het instrument door de vele projectleiders in de provincie Gelderland daadwerkelijk gebruikt 

wordt hangt af van twee zaken. Allereerst in hoeverre projectleiders open staan voor 

(nieuwe) instrumenten en ten tweede van de implementatie van het instrument in de 

praktijk. 
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Appendix 7 
 
Nederlands abstract van Journal artikel:  

Design Team Communication and Design Task Complexity, The Preference for 
Dialogues 
Architectural Engineering and Design Management (AEDM), 2008, Vol. 4, pages 121–129 

 
 
De wijze waarop dialogen en groepsbesprekingen de voortgang van een multidisciplinair 
architectonisch ontwerpteam beïnvloeden wordt gemakkelijk onderschat door managers. Dit komt 
door de belangrijke taak van groepsbesprekingen voor het reviewen van een ontwerp, het delen van 
informatie, beslissingen nemen en in het algemeen de voortgang van een ontwerp. Het doel van dit 
artikel is om te bediscussieren hoe ontwerp dialogen en ontwerpteam besprekingen de team 
communicatie faciliteren. Een review van wetenschappelijk onderzoek naar ontwerpteam 
communicatie en hun prestaties waarbij voor de communicatie ook gebruik gemaakt wordt van een 
Projectwebsite zorgt voor inzicht hoe ontwerpteam leden met hun synchrone en asynchrone 
communicatie omgaan gedurende het adaptie proces van het projectweb, Door middel van case 
studies zijn de communicatie handelingen die het team prestatie beinvloeden ten gevolge van het 
gebruik van een projectweb. De onderzoeksresultaten onthullen een voorkeur van de 
ontwerpteamleden voor dialogues als hun favoriete communicatie medium ondanks het groeiende 
gebruik van asynchrone communicatie door deze teams. De resultaten worden bediscussieerd op 
basis van de onderzoeksbevindingen uit andere onderzoeken naar communicatie in ontwerp- en 
managementteams. Tenslotte worden de consequenties voor ontwerpmanagers die zich bezig 
houden met het verbeteren van communicatie en het management van het ontwerp bediscussieerd 
in het licht van de onderzoeksuitkomsten. 
 
Keywords 
Communication tools; design management; design tasks; dialogues; group meetings; synchronous 
and asynchronous team communication 
 



Rollen, product- en dienstaansprakelijkheden 

119 

 

Appendix 8 

 
Abstract van het Journal artikel: Effectiveness of team communication: EXPLORING 
EFFECTIVENESS OF TEAM COMMUNICATION:  BALANCING SYNCHRONOUS 
AND ASYNCHRONOUS COMMUNICATION IN DESIGN TEAMS.    
(ECAM: Engineering, Construction and Architectural Management, Bradford, U.K., Volume 14, 5, 
pp:408-419) 
 
Doel – Effectieve teams maken gebruik van een zekere balans tussen synchrone- en asynchrone 
communicatie. Team communicatie is afhankelijk van de communicatie activiteiten van de 
teamleden en het vermogen van managers om hen te faciliteren, te stimuleren en te motiveren. 
Teamleden uit organisaties gebruiken verschillende informatiesystemen hebben de neiging om 
verschillende opvattingen, ideeen, opinies te hebben en verschillen in de graad van adoptie en 
niveaus om te gaan met specifieke IT tools. Het doel van dit artikel is om het effectieve gebruik van 
tools voor communicatie in ontwerpteams te exploreren en de strategieen voor het gebruik van 
specifieke tools.   
 
Design/methodology/approach – A review of the potential effectiveness of synchronous and 
asynchronous communication means and tools for team communication leads to a review of 
research conducted into the use of two relatively new electronic tools for team communication by 
design teams in the Netherlands.   
 
Findings – The research results revealed that a collective framework for team communication and 
collaboration using electronic tools was missing. There was also evidence of a lack of understanding 
by the users of the proper use of the tools, a lack of training, poor management competences to 
stimulate proper use. There was also evidence that the rivalry of tools tended to hinder, rather than 
improve, effectiveness of team communication.  
 
Research limitations/implications – The findings are limited to the cases investigated, however, they 
tend to support earlier findings into construction team communication. There is a need for a better 
collective understanding of team communication, which should be supported with training to 
develop appropriate skills, both for use of new technologies and the use of team rules.  
 
Originality/value - The results provide information and advice for design and project managers 
concerned with improving communications in design and construction projects.  
 
Keywords – Communication; Design Management; Project Websites; Rivalry of  
tools, Synchronous and asynchronous communication. 
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