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1 OPZET INTERVIEWS 

1.1 Doel van het onderzoek 

Hoofddoel van het !OP/GOM/CAD-onderzoek is om 
een model ten behoeve van een informatietech
nische infrastructuur te ontwikkelen, waar
door een betere uitwisseling van de informatie 
tijdens het ontwerpproces plaats kan vinden. 
Hierbij speelt de informatieoverdracht tussen 
verschillende CAAD-programma's een belangrijke 
rol. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van 
het deelonderzoek GOM-2. Dit deelonderzoek 
belicht de praktijkkant van het IOP/GOM/CAD
onderzoek aan de hand van een inventarisatie 
naar wensen en eisen uit de praktijk met be
trekking tot deze informatieoverdracht. Dit 
resulteert in de volgende subdoelen: 

1. Inzicht verkrijgen in de huidige werk
zaamheden en werkwijzen van de verschi
l lende bedrijven 

2. Inventarisatie van de behoefte aan com
puterondersteuning 

3. Inventarisatie van de huidige computer
ondersteuning bij deze bedrijven 

4, Peiling van wensen en idee~n met betrek
king tot toekomstige ontwikkelingen. 

Gezien het hoofddoel van het GOM-onderzoek, 
het ontwikkelen van een informatietechnische 
infrastructuur, ligt met name op de uitwisse- · 
ling van informatie tussen de partijen onder
ling een belangrijk accent. 
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1.2 De onderzoeksmethode 

1.2.1 Algemeen 

De uitwerking van de doelstelling geschiedt 
aan de hand van een serie interviews. Hiermee 
worden gegevens verzameld aver de uitwisseling 
en integratie van verschillende soorten infor
matie tijdens het ontwerpproces met behulp van 
CAAD-programmatuur. Hierbij is vanuit de ge
zichtshoek van de ontwerper gekeken naar de 
verschil lende andere betrokken disciplines. 
Daarnaast is gekozen voor een fasering van de 
interviews. 

1.2.2 Fasering van de interviews 

Gezien de grote diversiteit van partijen en 
disciplines die een bijdrage leveren aan de 
informatie(overdracht) tijdens het ontwerp
proces, is een splitsing aangebracht naar de 
positie die de verschillende disciplines in 
het ontwerpproces innemen. Er is gekozen voor 
de volgende fasering: 

Fase 1: 

Fase 2: 

Fase 3: 

Benadering van de adviserende 
(technische en goedkeurende) disci
plines. 

Benadering van de ontwerpende 
disciplines. 

Benadering van infomatietechnolo
gie-leverende disciplines, te weten 
hard- en software-ontwikkelaars/le
veranciers. 

Het hierna volgende deel van deel 5 is een 
verslag van fase 1. Hierin zijn tevens de 
resultaten van de interviews terug te vinden. 
Het is de bedoeling om op basis van de resul
taten van fase 1 een checklist te ontwikkelen 
die als basis zal fungeren voor de interviews 
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van fase2. In fase 2 zullen de integrerende/ 
ontwerpende disciplines geconfronteerd worden 
met wensen van andere disciplines ten aanzien 
van de toe te leveren informatie en zullen hun 
eigen wensen kenbaar kunnen maken. De resul
taten van fase 1 en 2 vormen de basis voor de 
interviews van. fase 3. Hierin zal de link 
gelegd moeten worden met de wensen van de 
partijen in het bouwproces en de mogelijkheden 
die de automatiseringstechniek biedt. 

1.2.3 Destructuurvan de interviews 

De structuur van de vragenlijsten wordt be
paald door een drietal elementen: thema's, het 
ARGOM-model en bewerkingssyclus. 

Thema 1: 

Thema 2: 

Thema 3: 

Thema 4: 

Vier thema's 

Inventarisatie van CAAD-programma
tuur die op dit moment gebruikt 
wordt door de betrokkenen ten be
hoeve van het ontwerpproces. 
Algemene bedrijfsgegevens en een 
inventarisatie van de informatie
stromen tussen ontwerpende en advi
serende disciplines in het ontwerp
proces. 
Inventariseren van gewenste ontwik
kelingen met betrekking tot het 
gebruik van CAAD-gereedschap inhet 
ontwerpproces. 
Systeemontwerp en de mogelijkheden 
en beperkingen van hard- en soft
ware. Opmerking: niet alle vier 
thema's komen per interviewfase aan 
de orde. In fase 1 en 2 worden 
alleen de eerste drie thema's aan 
de orde gesteld. Thema 4 komt al
leen in fase 3 (Hard- en software
specialisten) aan de orde. 
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1.2.3.2 ARGOM-Model 

Als structuur voor de uitwerking van de inter
views is het driedimensionale ARGOM- model 
gehanteerd (fasen-domeinen-niveau's; zie deel 
2 van dit rapport). 

1.2.3.3 Bewerkingscyclus 

Het onderscheid invoer- bewerking-uitvoer 
heeft bij de samenstelling van de vragenlijst 
een rol gespeeld, zulks om een zo helder moge-
1 ijk onderscheid te kunnen maken t~ssen wat 
anderen aan informatie aanleveren (invoer), 
welke waarde er op welke wijze er door de 
betrokkene aan wordt toegevoegd (bewerking) en 
welke informatie aan anderen wordt aangeleverd 
(uitvoer). 

1.2.4 Uitvoering van de interviews 

voor de wiJze van informatieverzameling ston
den twee mogelijkheden open: een vragenlijst 
toesturen naar een groot aantal bedrijven of 
een persoonlijke benadering van een beperkter 
aantal bedrijven. Gezien de diversiteit van 
disciplines bleek het moeilijk vragenlijsten 
te ma~en waarin alle aspecten van de disci
pline voldoende naar voren zouden komen. Daar
naast bleek uit een literatuurstudie dat el
ders reeds inventariserend behoefteonderzoek 
uitgevoerd was. De resultaten hiervan bleken 
echter oriênterend van aard en daarmee te 
oppervlakkig voor een diepgaand onderzoek. Er 
is daarom gekozen voor een persoonlijke bena
dering. Hierbij is een vragenlijst gehanteerd 
(zie deel 9), die naast een groot aantal zeer 
concrete vragen voldoende ruimte openliet om 
een zo breed mogelijk spectrum van informatie 
de revue te laten passeren. Binnen de beschik
bare middelen is een selectie gemaakt van 
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partijen die in eerste instantie benaderd 
zouden worden: 

1. Kostenadviseur 
2. Goedkeurende instanties/ overheid 
3. Constructeur 
4. Bouwbedrijf 
5. Organisatieadviseur 
6. Toeleverancier 
7. Bouwfysisch adviseur 
s. Installatieadviseur 
9. Opdrachtgever 

Op basis van een voorstel voor de te inter
viewen personen en adviezen van de begelei
dingscommissie is de uiteindelijke selectie 
van bedrijven en personen tot stand gekomen. 
Deze zijn telefonisch benaderd voor het maken 
van een afspraak en in het kort werd ook het 
doel van het onderzoek toegelicht. Tijdens dit 
toelichtende gesprek met de geselecteerde 
opdrachtgever bleek dat deze dermate negatief 
en ongefnteresserd was dat aangenomen kon 
worden dat het afnemen van een interview 
slechts zeer beperkte informatie zou opleve
ren. Hierdoor en door de tijdsplanning is 
afgezien van het houden van een interview met 
iemand van opdrachtgeverszijde. Na intern 
overleg zijn de volgende bedrijven/personen 
benaderd en geinterviewd: 

1. Kostenadviseur: Berenschot Osborn, de 
heren Houtsma en Moonen 

2. Overheid: Stadsontwikkeling Den Haag, de 
heer Strijland 

3. Constructieadviseur: Tielemans, de heer 
van den Boomen 

4. Uitvoering: Smits Bouwbedrijf, de heer 
Sanders 

5. Organisatieadviseur: Twijnstra en Gudde, 
de heren Bleeker en Rechterschot 

6. Toeleveringsindustrie: Ubbink, de heer 
van der Wiel 
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7. Bouwfysisch adviseur: Architech AB, de 
heer Hendriks 

8. Insta 11 a tiead v iseur: Witteveen en Bos, 
de heer ossevoort 

1-3 De methode van verwerking 

De interviews zijn in drie stappen uitgewerkt: 

1. Een integrale uitwerking van de op de 
band opgenomen gesprekken, teneinde geen 
waardevolle informatie verloren te laten 
gaan, en het kunnen toetsen van resulta
ten aan het oorspronkelijke materiaal 

2. Het verwerken van de concrete antwoorden 
op de vragen uit de interviews. Deze 
zijn per vraag uitgewerkt en waar nodig 
van een toelichting voorzien 

3. vervaardiging van een samenvatting van 
de meest relevante informatie 

4. Conclusies en aanbevelingen 

1.3.1 Beperking van het onderzoek 

Uit de hiervoor beschreven opzet en uitwerking 
van de interviews kan geconcludeerd worden dat 
de resultaten beschouwd moeten worden als een 
indicatie. Wanneer bijvoorbeeld gesproken 
wordt over "de kostenadviseur" betreft het 
slechts een vertegenwoordiger van de desbetre
ffende discipline. Desalniettemin levert met 
name de integrale uitwerking van de interviews 
een aantal belangrijke overwegingen en con
clusies op met betrekking tot de informatie
stroom tussen de verschillende disciplines en 
de wijze waarop automatisering hierbij een rol 
kan spelen. 
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Een tweede opmerking die van invloed is op de 
resultaten van het onderzoek betreft de onvol
ledigheid van beantwoording op sommige vragen. 
De belangrijkste oorzaak hiervoor is het ver
schil in functie van de geinterviewden. Hoewel 
contact gezocht is met personen waarvan aange
nomen kon worden dat deze inzicht in zowel 
inhoudelijke als beleidsmatige aspecten zouden 
hebben, bleek dit in de praktijk te optimis
tisch. In een enkel geval is met twee personen 
gesproken. Daarnaast bleek dat binnen de 
(maximaal haalbaar geachte) tijdslimiet van 
een halve dag niet alle vragen uitgebreid aan 
de orde konden w6rden gesteld. De vragen die 
voor het betreffende bedrijf het meest rele
vant leken zijn daarom het eerst aan de orde 
gesteld. Achteraf bleek dat de inschatting van 
een halve dag per interview zelfs nog aan de 
hoge kant was. 

Tenslotte bleken de geinterviewden bij de 
beantwoording van de vragen die alleen gericht 
waren op niet-geSutomatiseerde dataverwerking, 
vaak tP verwijzen naar aspecteq die juist wel 
met automatisering te maken hadden. vanwege de 
overlapping van vragen die daardoor ontstond 
zijn beide rubrieken (zie 2.3 en 2.5) in een 
aantal gevallen als een enkele rubriek aan de 
geinterviewde voorgelegd. 
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2 Verwerking Interviews 

2.1 Overzicht aanwezige hard- en software 

2.1.1 Aanwezige hardware 

1 kostenadv. 
2 overheid 

3 constructieadv. 

4 uitvoering 

5 organisatieadv. 

Nihil 
Binnen de dienst IBM-PC's. Wang 
tekstverwerkers en Wang kaar
tentekenapparatuur 
Wang computer met twee termi
nals, een printer, een plotter 
voor het maken van balkenteke
ningen, professionele micro, 
multi-user systeem 
Oude installatie bestaat uit 
een ICL-2904 mainframe met ter
minals, aangeschaft in 70'er 
jaren. Nu micro's: ICL-Tower in 
een netwerk, nog niet volledig 
operatJ..oneel. 
Wang & IBM, 6 stuks 

6 toeleveringsind. MAI mainframe, NCR-Tower: mic
ro's in netwerk; geen grafische 
uitvoer 

7 bouwfysisch adv. Werken zelf met IBM-PC- achtige 
apparatuur. verder wordt geb
ruik gemaakt van de Burroughs 
mainframe van EGM via termi-

8 installatieadv. 
nalaansluitingen 
xerox tekstverwerkers, Harris 
Tulips (pc's), Rotring. verbin
ding met Fabi- bestand (dyna
misch-thermisch gedrag van ge
bouwen) 
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2.1.2 Globale nieuwwaarde hard- en software 

1 kostenadv. 
2 overheid 
3 constructieadv. 
4 uitvoering 

5 organisatieadv. 
6 toeleveringsind. 
7 bouwfysisch adv. 
8 installatieadv. 

Nihil 
Boven 2 ton 
Boven 2 ton 
Beschikken over een jaarlijks 
budget van 4 ton. Een globale 
waarde van apparatuur is moei
lijk te geven maar ligt boven 2 
ton 
Boven 2 ton 
Boven 2 ton 
ver boven 2 ton 
Boven twee ton 

2.1.3 Gegevens diverse configuraties 

Geen van de personen waarmee is gesproken, was 
goed ingevoerd in de interne en externe capa
citeiten van apparatuur. De antwoorden op deze 
vraag zijn derhalve achterwege gelaten. 

2.1.4 Ouderdom hardware 

1 kostenadv. 
2 overheid 
3 constructieadv. 
4 uitvoering 

n.v.t. 
Verspreid vanaf 70'er jaren 
Ouder dan 4 jaar 
Mainframe aangeschaft in 70 'er 
jaren. De micro's worden momen-
teel aangeschaft 

5 organisatieadv. Recent tot 4 jaar 
6 toeleveringsind. Vijf jaar oude MA!, micro's van 

7 bouwfysisch adv. 

8 installatieadv. 

het laatste jaar 
Micro's zijn de 
jaar aangeschaft. 
eind 70'er jaren 

laatste twee 
Mainframe EGM 
( ? ) 

Harris ouder dan 5 jaar, ove
rige 1-2 jaar 
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2.1.s Aanwezige Software 

1 kostenadv. n.v.t. of gemaakt op eigen ini
tiatief personeel (thuis). 

2 overheid Alle bedrijfsgerichte software 
wordt genoemd, daarnaast Jurbase 
(data-base met juridische arti
kelen). Wat betreft projectgerichte 
software: elementair 3D-tekenen en 

3 constructieadv. 

4 uitvoering 

5 organisatieadv. 

landmeetkundige berekeningen. 
van de bedrijfsgerichte software 
wordt alleen bedrijfsadministratie 
genoemd. Bij de Projectgerichte 
software 2D-tekeningen, construc
tieberekeningen en projectadminist
ratie. 
Bedrijfsadministratie, boekhouding, 
salarisadministratie, grootboek, 
materieeladministratie, begrotin
gen, constructieberekeningen, pro
jectadministratie. 
Naast bedrijfsadministratie pro
grammatuur voor uittrekken en be-
groten, b~dgetregistratie, inves
teringscalculaties, een project
da tabank, exploi tatiekostenbere
keningen, tijdplanning en corres-
pondentieadministratie. 

6 toeleveringsind. Alleen software, gericht op bed
rijfsadministratie. 

7 bouwfysisch adv. Alle in het interview genoemde 
bedrijfsgerichte software. Bij de 
projectgerichte software ontbreekt 
alleen netwerkplanning en tekstver-

8 installatieadv. 
werking. 
Alle in het interview genoemde 
bedrijfsgerichte software. Aan de 
project- en produktgerichte soft
ware wordt exploit.atiekosten 
(terugverdientijden) toegevoegd. 
2/3D-tekenen, stichtingskostenbewa
king, ontwerpevaluatie en netwerk
planning ontbreken. 
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2.2 Bedrijfskundige aspekten 

2.2.1 Wie bedient de apparatuur. Is dit iemand 
met een gespecialiseerde opleiding ? 

1 kostenadv. 
2 overheid 

N.v.t. 
Zowel gespecialiseerd als niet-ge
specialiseerd personeel. 

3 constructieadv. Niet gespecialiseerd personeel: te
kenaar, constructeur, hoofdconst
ructeur en administratieve werkne-

4 uitvoering 
mers. 
Wordt gebruikt en bediend door cal
culator, constructeur en administra
tieve werknemers. Daarnaast is er 
voor het onderhoud van de mainframe 
gespecialiseerd personeel in dienst. 

5 organisatieadv. Zowel gespecialiseerd (groot sys
teem) als niet-gespecialiseerd per-
soneel (micro's en terminals). 

6 toeleveringsind. administratieve medewerkers. 
7 bouwfysisch adv. Mainframe wordt bediend door gespe

cialiseerd personeel. De micro's 
worden bediend door de mensen die 
normaal het werk doen of de bereke
ningen maken. 

8 installatieadv. Wordt bediend door niet-gespeciali
seerd personeel, uiteenlopend van 
constructeur tot opzichter. Daar
naast is een gespecialiseerde kracht 
in dienst. 
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2.2.2 Hoe is de gemiddelde bezettingsgraad 
van de apparatuur (per week)? 

1 kostenadv. N.v.t. 
2 overheid 

3 constructieadv. 
4 uitvoering 

5 organisatieadv. 
6 toeleveringsind. 
7 bouwfysisch adv. 

8 installatieadv. 

a< 8 uur/week 
b8-16uur/week 
c 16-24 uur/week 
d24-32 uur/week 
e 32-40 uur/week 
f >40 uur/week 

8-16 uur voor pc's, 32-40 uur voor 
landmeetkundige apparatuur. 
ca. 16 uur. 
voor de mainframe 8-16 uur, voor de 
micro's 24-32 uur 
Continu. 
Onbekend. 
8-16 uur voor de mainframe. 32-40 
uur voor de micro's 
24-32 uur voor pc's, 40 uur voor 
mainframe. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

x x x x 
x 

x x 
x x 

x 

2.2.3 Is er de afgelopen twee jaar perso
neel aangetrokken in verband met 
elektronische dataverwerking? 

1 kostenadv. Nee 
2 overheid Nee 
3 constructieadv. Nee 
4 uitvoering Nee, vroeger wel i.v.m. aanschaf 

en gebruik mainframe 
5 organisatieadv. Ja 
6 toeleveringsind. Onbekend 
7 bouwfysisch adv. Nee 
8 installatieadv. Ja 
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1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2.2.4 Bestaan er plannen om binnen de ter
mijn van een jaar de hoeveelheid 
apparatuur aanzienlijk uit te breiden? 

kostenadv. Nee 
overheid Ja, in de sfeer van pc's en/of CAD-

systeem 
constructieadv. Ja, vage plannen in de richting van 

een CAD-systeem 
uitvoering Ja, micro's 
organisatieadv. Ja 
toeleveringsind. Onbekend 
bouwfysisch adv. Nee 
installatieadv. Ja, pc's met CAD-programmatuur 

2.2.5 Zal er binnen de termijn van een jaar 
personeel aangetrokken worden in ver
band met elektronische datavèrwerking? 

kostenadv. 
overheid 
constructieadv. 
uitvoering 

organisatieadv. 
toeleveringsind. 
bouwfysisch adv. 
installatieadv. 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee, binnen het bedrijf is voldoende 
kennis aanwezig 
Ja, echter moeilijk te vinden 
Onbekend 
Nee 
Ja, hoogstwaarschijnlijk 

15 



2.3 Projectgerichte software (specifiek, per 
pakket) 

De volgende vragen gaan in op de project/pro
ductgerichte softwarepakketten die in de vo
rigeparagraaf zijn genoemd.De vragen zijn in 
vier rubrieken ondergebracht: 

1. algemeen (doelen), 
2. invoer, 
3. bewerkingen en 
4. uitvoer. 
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2 .3 .1 Algemeen 

2.3.1.1 Naam van het programma 

Overzicht van projectgerichte programmatuur 
die met de geinterviewden is besproken. 

1 kostenadv. 
2 overheid 

Geen (A) 
Scope (TH-Delft) (Bl) 
Intergraph(Grafischsysteem) (B2) 
Kaarten tekenen (B3) 

3constructieadv. Berekening funderingsbalken (Cl) 
Ramwerkenberekening (C2) 
Doorgaande liggers (C3) 
Elastisch gesteunde liggers (C4) 
Kolommen (C5) 

4 uitvoering Calculatie (Dl) 
5organisatieadv.Uittrekken/begroten (El) 

Budgetregistratie (E2) 
Investeringscalculatie (E3) 
Projectdatabank (ARB) (E4) 
Ramen exploitatiekosten: enerbgie(E5) 
schoonmaakkosten (E6) 
glazenwaskosten (E7) 
bouwkundig onderhoud (EB) 
Kleinere pakketten (E9) 

6 toeleveringsind. Geen (F) 
7bouwfysischadv.Warmte/vocht/energie(G) 

R- ofK-waarde/hygrischetoetsen (Gl) 
THEN (thermisch-energetische toetsing (G2) 
Goal(G3) 
Akoestische berekeningen (G4) 

8 installatieadv. Globale energieberekeningen (Hl) 
Globale en gedetailleerde transmis
siebereken~ng (H2) 
Radiatorenselecti~ (H3) 
Luchthoeveelhedenberekening (H4) 
Leidingberekening (H5) 
Exploitatieberekening (H6) 
Terugverdientijden (H7) 
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2.3.1.2 Type programma 

Database 
Expert syst. 

1 Spreadsh. 

1 1 Specifieke toep. 

1 1 1 Grafisch 

1 1 1 Evaluatief 

1 1 1 Berekeningen 

1 1 1 1 Administr. 

Bl 8cope (X) . x x x x 
82 Intergraph (X) . x 
B3 Kaarten (X) . x x x x 
Cl. .5 Constr. rekenen x (X) . x 
Dl Begrotingscalc. x x x x 
El Begroten x x x x 
E2 Budgetregistratie x x x x x 
E3 Investeringscalc. x x x x 
E4 Projectda taban k x x 
E5 Energie (X) . x x x 
E6 Schoonmaakkosten (X) . x x x 
E7 Glazenwaskosten (X) . x x x 
E8 Bouwk • . onderhoud (X) . x x x 
Gl R- en K-waarde (X) . x x x 
G2 THEN (X) . x x x 
G3 GOAL x x x x x 
G4 Akoestiek x x x x 
Hl. .2 Energieber. (X) . x x x 
H3 Radiatoren selectie (X) . x x 
tl4 Luchthoeveelheden x x 
H5 Leidingberekeningen . x x 
Hö Exploita tieber. (X) . x x x 
H7 Terugverdientijden (X) . x x x 

() = in beperkte mate 
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2.3.1.3 wat is het doel van de programma's (kor
te omschrijving) ? 

Bl ::icope 

B2 lntergraph 

B3 Kaarten 

Cl •• 5 Constr. ber. 

Een hulpmiddel bij stedebouwkundige planvorming, op 
basis van grafische en alfanumerieke gegevens, 
beoordelen van planalternatieven. 
Genereren van grafische beelden ten dienste van 
stede bouwkundige planvorming. 
Op basis van veldmetingen verrichten van 
landmeetkundige berekeningen en het genereren van 
kaarten. 
Het doen van constructieve berekeningen voor hout
beton- en staalconstructies. Daarnaast het uittekenen 
van funderingsbalken inclusief het maken van 
wapeningssta ten 

Dl Begrotingcalculatie Begroten van bouwkosten. 
El Uittrekken/begr. Begroten van bouwkosten. 
E2 Budgetregistratie Registratie van gemaakte kosten en vergelijken met 

gestelde budgetten. 
E3 Investeringscalc. 
E4 Projectda tabank 

E5 Energie 

E6 8choonmaakkosten 

E7 Glazenwaskosten 

ES Bouwk. onderhoud 

Gl R- en K-waarde 

G2 THEN 
G3 GOAL 

G4 Akoestiek 

Hl •• 2 Energieber. 

H3 Ra dia torenselectie 

Analyses t.b.v. investeringen in projecten. 
Registreren van gegevens bestaande gebouwen ten 
dienste van analyses en budgetstelling nieuwe 
projecten. 
Here kenen van energieverbruik t.b.v. 
exploitatiekostenberekeningen. 
Berekenen van schoonmaakkosten t.b.v. 
exploitatiekostenberekeningen. 
Berekenen van glazen was kosten t.b.v. 
exploitatiekostenberekeningen. 
Berekenen van onderhoudskosten t.b.v. 
exploitatiekostenberekeningen. 
Bouwfysische (warmte-isolatie) evaluatie van 
constructies t.b.v. energieverbruik. 
Energetische toetsing op gebouwniveau. 
Evaluatie van projecten in een vroeg planstadium; 
indicatieve re sul ta ten. 
Akoestische berekeningen zowel op stedebouwkundig als 
bouwkundig gebied. 
Statische en dynamische berekening van het 
energieverbruik van gebouwen 
Het berekenen van de benodigde radiatorcapaciteit en 
keizen van radiatortype 

H4 Luchthoeveelheden Het berekenen van voor ventilatie benodigde 
luchthoeveelheden 
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H5 Leidingberekening Het berekenen van diameters en capaciteiten van 
leidingen, kranen, afsluiters, etc. voor 
verwarmingsinstallaties. 

H6 Exploitatieber. Het maken van een exploitatieberekening op 
gebouwniveau m.b.t. energieverbruik. 

H7 Terugverdientijden Kostenberekening gericht op het nemen van 
beslissingen over materiaalverbruik. 

20 



Bl 
B2 
B3 

De volgende vragen zijn gericht op het 
verkrijgen van informatie over de plaats die hat 
programma inneemt binnen het bredere kader van 
bouwkundige processen. Programmatuur wordt 
geplaatst op basis van drie kenmerken, namelijk 
de aspecten, de proces fasen en de niveau' s 
waarop het programma betrekking heeft. 

2 .3 .1.4 Op welke van de volgende aspecten is het 
programma gericht? 

Scope 
Intergraph 
Kaarten 

-object
Functioneel 

Technisch 

-proces-

Financieel 
Beeldvorming 

x x 

x 

1 

1 

1 

x 
x 
x 

Organisatie 
1 Planning 

1 1 Kosten 

Cl. .5 Constr. rekenen x 
Dl Begrotingcalculatie x 
El Uittrekken /begroten x 
E2 Budgetregistratie x x 
E3 Investeringscalculatie • x 
E4 Projectdatabank x x x 
E5 Energie x x 
E6 Schoonmaakkosten x 
E7 Glazenwaskosten x 
ES Bouwk. onderhoud x 
Gl R- en K-waarde x x (X) (X) . 
G2 THEN x x (X) (X) . 
G3 GOAL x x (X) (X) . 
G4 Akoestiek: x x (X) (X) . 
HL .2 Energieber. x x (X) . 
H3 Radia torenselectie x x 
H4 Luchthoeveelheden x x 
H5 Leidingberekening x 
H6 Exploitatieber. x 
H7 Terugverdien tijden x x 

() = in beperkte mate 
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Op welke procesfase(n) heeft het 
programma betrekking ? 

Haalbaarheid 

1 Projectdefinitie 

1 1 Structuurplan 

1 1 1 Voorl.ontw. 

1 1 1 Def. ontw. 

1 1 1 Bestek 

1 1 1 Werkvoorber. 

1 1 1 Uitvoering 

1 1 1 1 Gebruik 

Bl Scope x x x 
B2 lntergraph x x x 
83 Kaarten x 
Cl •• 5 Constr. ber. (X) x x 
Dl Begroting scalcula tie x x x 
El Uittrekken /begroten . x x x 
E2 Budgetregistratie x x x x x x x x 
E3 fnvesteringscalculatie X x 
E4 Projektdataba'nk x x 
E5 Energie x x 
Eö Schoonmaakkosten x x x x 
E7 Glazen waskos ten x x x x 
E8 Bouwk. onderhoud x x x x 
Gl R- en K-waarde x x 
U2 THE.N x 
G3 GOAL x 
G4 Akoestiek x x x 
Y.l •• 2 Energieber. x x x 
tl3 Radiatorenselectie x x 
H4 Luchthoeveelheden x x 
H5 Leidingberekening x x 
H6 Exploitatieb_er. x x x 
H7 Terug verdien tijden x x x 

() = in beperkte mate 
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Bl Scope 
B2 lntergraph 
B3 Kaarten 
Cl. .5 Constr. ber. 
Dl Beg roting scalcula tie 
El Uittrekken/ begroten 
E2 Budgetregistratie 

Op welk(e) niveau(s) heeft het prog
ramma betrekking ? 

Omgevingsniveau 

1 Gebouwniveau 

1 Afdelingsniveau 

1 1 Vertrekniveau 

1 1 Uetailniveau 

x x 
x x x x x 
x x 

x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 

E3 Investeringscalculatie • x 
E4 Projektdatabank x x x 
E5 Energie x 
E6 Schoonmaakkosten x 
E7 Glazenwaskosten x 
E8 Bouwk. onderhoud x 
Gl R- en K-waarde x x x x 
G2 THEN · x x x x 
G3 GOAL x x x 
G4 Akoestiek x x x x x 
Hl. .2 Energieber. x x x 
H3 Ra dia toren se lee tie x x x x 
H4 Luchthoeveelheden x x x x 
H5 Leidingberekening x x x x 
H6 Exploita tieber. x 
H7 Terugverdientijden x 
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Bl Scope 

B2 Intergraph 
B3 Kaarten 

Invoer. 

2 .3 .2 .1 Wordt er gebruik gemaakt van standaard
bestanden, worden bestanden per project opgezet 
of is er sprake van een tussenvorm (mutatie van 
de standaard)'? 
Deze vraag is vrij onduidelijk beantwoord. Geen 
van de geinterviewden maakt gebruik van geinteg
reerde bestanden die een grote verscheidenheid 
aan informatie bevatten waaruit door de diverse 
toepassingsprogramma's geput wordt. In de meeste 
gevallen worden er kopieen gehanteerd die per 
project gemuteerd worden. 

Datasets worden per project aangemaakt. Soms wordt er 
gebruik gemaakt van eerder aangemaakte databestanden 
Per project in deze gebruiksperiode 
Voor zover bekend niet. Het programma richt zich op . 
het aanmaken van bestanden 

C 1. • 5 Constr. ber. Geen datasets. Gegevens worden direct ingevoerd. 
Dl Begrotingscalculatie Mutatie van standaardbestanden 
El Uittrekken/begroten Uittrekstaten worden aangemaakt, kostengegevens 

worden gemuteerd en waar nodig aangevuld per project 
E2 Budgetregistratie Per project 
E3 Investeringscalculatie Per project 
E4 Projektdatabank Ja, was op het moment van interview echter nog niet 

E5 Energie 
E6 Schoonmaakkosten 
E7 Glazenwaskosten 
E8 Bouwk. onderhoud 
Gl R- en K-waarde 
G2 THEN 
G3 GOAL 

G4 Akoestiek 
Hl •• 2 Energieber. 
H3 .H.adiatorenselectie· 
H4 Luchthoeveelheden 
H5 Leidingberekening 
H6 Exploitatieber. 
H7 Terugverdientijden 

operationeel 
Standaard kengetallen die per worden project gemuteerd 
Standaard worden kengetallen die per project gemuteerd 
Standaard worden kengetallen die per project gemuteerd 
Standaard worden kengetallen die per project gemuteerd 
Standaard worden kengetallen die per project gemuteerd 
Standaard worden kengetallen die per project gemuteerd 
Standaard kengetallen die per project gemuteerd worden 
Daarnaast worden datasets aangemaakt 
Standaard kengetallen die per project gemuteerd worden 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
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2 .3 .2 .2 Hoe zijn deze bestanden opgebouwd ? 

Deze vraag kon door geen enkele geinterviewde 
duidelijk beantwoord worden. De hierarchie of 
opbouw van bestanden is blijkbaar meer een aan
gelegenheid van de maker van het programma. 

2 .3 .2 .3 Zijn deze bestanden bedrijfsgebonden ? 

Door geen der geinterviewdèn wordt gebruik ge
maakt van bestanden die door een extern bureau 
worden geleverd of bijgehouden. In een enkel 
geval wordt er bij specifieke problemen gebruik 
gemaakt van programmatuur en data van externe 
bureau's (o.a. van een dynamische bouwfysische 
berekening door de installatieadviseur). 

2.3.2.4 Worden deze bestanden binnen of buiten 
het bedrijf bijgehouden ? 

Meestal binnen het bedrijf; zie 

2.3.2.s Van wie is deze bestandinformatie af
komstig ? 

Deze is in alle gevallen afkomstig van de tradi
tionele bronnen zoals literatuur, onderzoeks
instellingen, normen van de overheid, etc. Nie
mand noemt een gespecialiseerd instituut of 
bedrijf (Misset, Stabu, MVROM, e.d) als leveran
cier {op een electronisch medium). 

2 .3 .2 .6 Hoe wordt deze informatie aangeleverd ? 

Niet via electronische media, wel via literatuur 
e.d. 
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2.3.2.7 Moet de geleverde informatie nog voorbe
werkt worden alvorens deze ingevoerd kan 
worden ? 

De via literatuur verkregen informatie wordt 
geselecteerd en/of ingevoerd. 
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2.3.3 Bewerkingen 

2.3.3.1 Hoe is het programma opgebouwd 
(structuur, modules). Is er een eenvou
dig schema van de bewerkingen te teke
nen? Welke stappen worden genomen? 

Deze vraag is door geen van de geinterviewden 
beantwoord. De enige mogelijkheid om een duide
lijk antwoord op deze vraag te krijgen is blijk
baar een grondige analyse van de programma's 
zelf. 

2.3.3.2 Worden hier standaardprocedures bij ge
volgd? 

In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van 
programmatuur die gebaseerd is op het zoveel 
mogelijk aansluiten bij de traditionele (handma
tige) wijze van werken. voor zover hierbij 
sprake was van standaardprocedures zijn deze ook 
in de programmatuur verwerkt. Met name in de 
constructieve en bouwfysische hoek word't ver
wezen naar standaard-rekenmethoden, in vee 1 
gevallen vastgelegd in TGB en NEN-normen. 

2.3.3.3 Zijn deze procedures vastgelegd in bij
voorbeeld NEN-normen ? (Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan constructie- en ener
gieberekeningen, tekenwijzen en ontwerp
methodieken) 

Zie de vorige vraag. 

2.3.3.4 Kan in het kort aangegeven worden welke 
informatie aan de uitgangspunten wordt 
toegevoegd? 

Ook deze vraag bleek door de geinterviewden 
moeilijk te beantwoorden. voor het doel van de 
verschillende programma's wordt verwezen naa r de 
antwoorden van vraag 2 ,3 .1.3. 
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2 .3 .4 Uitvoer 

2.3.1.6 Kunnen er voorbeelden gegeven worden van 
resultaten (tekeningen, uitdraaien) ? 

Zie de illustraties in dit hoofdstuk. 

2.3.4.1 Welke bestanden levert het programma op ? 

Gezien de antwoorden op par. 2.3.2. (invoer) 
en par. 2.3.3. (bewerking) niet van toepassing. 

2.3.4.2 Hoe zijn deze bestanden opgebouwd ? 

Gezien het antwoord op de vorige vraag niet van 
toepassing. 
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Bl 
B2 
133 

2.3.4.3 Op welke informatiedragers komen de 
resultaten van het programma? 

tekeningen (2D,3D) 

1 tekst 

1 tabellen 

1 lijsten 

1 1 maquettes 

1 1 1 electronische media 

Scope x x 
lntergraph x x 
Kaarten x x x 

Cl •• 5 Constr. ber. x x x 
Dl Begrotingscalculatie • x x x 
El Uittrekken/begroten • x x x 
E2 Budgetregistratie x x x 
E3 Investeringscalc. x x x 
E4 Projek tda tabank x x x 
E5 Energie x x 
E6 Schoonmaakkosten x x ·x 
E7 Glazen was kosten x x x 
ES Bouwk. onderhoud x x x 
Gl R- en K-waarde x x x x 
G2 THEN x x x x 
G3 GOAL x x x x 
G4 Akoestiek x x 
Hl. .2 Energieber. x x x 
H3 Rad ia torenselectie x x x 
J:-f4 Luchthoeveelheden x x x 
H5 Leidingberekening x x x 
H6 Exploitatieber. x x x 
H7 Terug verdien tijden x x x 

Opmerking: Bij alle programma's is er sprake van 
informatieopslag op electronische media 
(schijven, diskettes, band). In geen van de 
gevallen wordt echter informatie via deze media 
aan andere disciplines geleverd. 
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2 .3 .4.4 voor wie is deze informatie bestemd ? 

architect 
opdrachtgever 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bl Scope x x 
I-?2 lntergraph x x 
B3 Kaarten x 
Cl. .5 Constr. ber. x x 
Dl Begrotingscalcula tie x x 
El Uittrekken /begroten x x 
E2. .Budgetregistratie x x 
E3 lnvesteringscalculatie x x 
E4 Projektdatabank x x 
E5 Energie . x x 
E6 Schoonmaakkosten x x 
E7 Glazenwaskosten x x 
E8 Bouwk. onderhoud x x 
Gl R- en K-waarde x x 
G2 THEN x x 
G3 GOAL x 
':4 Akoestiek x x 
hl •• 2 Energieber. x x 
.tl3 Radiatorenselectie x x 
H4 Luchthoeveelheden x x 
H5 Leidingberekening x x 
H6 Exploitatieber. x x 
H7 Terugverdientijden x x 

X = Externe informatieoverdracht 
1 = Wordt intern gebruikt 

goedkeurende instanties 

1 kostendeskundige 

1 1 constructeur 

1 1 bouwfysisch adviseur 

1 1 1 bouwbedrijf 

1 1 1 1 toeleverancier 

1 1 1 1 install. adviseur 

1 1 1 1 organ. adviseur 

I 

l 

l 

x 1 x 
I 

1 
1 
I 

I 

l 
I 

1 
1 

x x 1 x 
x x 1 x 

l 
x x I x 

I 

x 1 

x I 

x I 

1 
1 
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2.3.4.5 Moet de geleverde informatie nog nabe
werkt worden voor externe presentatie? 

De meeste antwoorden op deze vraag zijn ont
kennend. De bouwfysisch adviseur stelt dat de 
uitdraaien van printers qua presentatie te 
wensen overlaten. Op dit moment wordt, om deze 
handicap enigszins op te hef fen, gebruik ge
maakt van voorbedrukt printerpapier. 
De meeste bewerkingen blijken bedoeld te zijn 
ter ondersteuning van eigen werkzaamheden en 
zijn niet gericht op directe presentatie naar 
buiten. Dit maakt nabewerkingen weinig noodza
kelijk. Een uitzondering hierop vormt het 
Intergraph tekensysteem (B2) dat op dit moment 
met name voor presentatie naar buiten wordt 
gebruikt. 

2.3.4.6 Worden de resultaten binnen dit bed
rijf gebruikt a 1 s uitgangspunt of 
invoer voor andere bewerkingen? 

In de meeste gevallen wel. De resultaten van 
programma's worden in de meeste gevallen geb
ruikt ter ondersteuning van 'handmatige' werk
zaamheden. Koppe 1 ing tussen verschil lende 
programma's komt in beperkte . mate voor, al 
wordt de grote wenselijkheid hiervan wel inge
zien. Men is van mening dat de huidige stand 
van de ontwikkelingen hiervoor nog niet ver 
genoeg is. 

De volgende koppelingen zijn door de geinter
viewden genoemd: 

De resultaten van B3 (Kaar.ten) worden gebruikt 
bij de invoer van Bl (Scope) en B2 (Inter
graph). 
Bij de constructeur worden de resultaten van 
constructieberekeningen direct gebruikt voor 
de maatvoering. De uitvoer van de berekening 
van doorgaande liggers wordt ingevoerd in het 
programma voor het tekenen van funderingsbal-

31 



ken en maken van buigstaten. Daarnaast worden 
de resultaten van raamwerkberekeningen geb
ruikt bij het berekenen van spanningen in 
staalconstructies. 

Inschrijfbegrotingen (Dl) worden gebaseerd op 
kengetallen die afkomstig zijn uit het 'grote 
systeem'. Deze begroting vormt daarna het 
uitgangspunt bij het maken van de werkbegro
ting. Deze informatie wordt teruggevoerd naar 
het 'grote systeem'. 
Hoewel nog niet operationeel, ligt het bij de 
organisatieadviseur in de bedoeling alle 
informatie rond een bouwproject in een data
base op te slaan. De specifieke programma's 
(El.:EB) zullen in de toekomst de nodige 
inform~tie hieruit moeten betrekken. 
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1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 

1 

2 .4 Bureaugegevens 

2.4.1 De grootte van de bedrijven {aantal 
werknemers en omzet). 

Grootte Omzet 
(personen) (mln.) 

kostenadv. 30 niet beantwoord 
overheid 270 niet beantwoord 
constructiead v. 25 enkele miljoenen 
uitvoering ca. 350 100 
organisatieadv. niet beantwoord niet beantwoord 
toeleveringsind. ca. 185 75 
bouwfysisch adv. 120 ( EGM) niet beantwoord 

5 (Architech) niet beantwoord 
installatie adv. 250 niet beantwoord 
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2.4.2 Wat is de structuur van de bedrijven 
(afdelingen met specifieke taken, 
divisies). 

1 kostenadv. 

2 overheid 

3 constructieadv. 
4 uitvoering 

5 organisatieadv. 

Heeft de volgende afdelingen: 
a gebouw en installatiekosten 
b civiele werken 
c projectmanagement 
d huisvestingsmanagement (exploitatie/onderhoud 
beheer) 
e contractenineering (samenwerkingsverbanden) 
Bestaat uit twee hoofdafdelingen: 
a de dienst stadsontwikkeling 
b grondzaken: 

grondbedrijf 
- landmeetkunde 
- cartografie 
Afdelingen bouwfysica en constructie 
Hoofdgroep Bouw waaronder ressorteren: 
a beheer 
b bouwmaatschappij 
c stadswerk 
d aannemingsbedrijf 
e restauratiebedrijf 
a bouwadviesgroep 
b bouwvoorbereiding 
c bou wmanagemen t 

6 toeleveringsind. Moederbedrijf Ubbink Nederland BV waaronder: 
a Ubbink Doesburg 
b Ubbink Roosendaal 
c Ubbink Ventilatie 
d Ub bink U .K. 
e Ubbink Belgie 
Aparte af delingen bestaan voor: 
a productie 
b marketing en 
c serviceverlening 

7 bouwfysisch adv. a EGM Architecten (ontwerp) 

8 installatieadv. 

b Architech AB (bouwfysica en akoestiek) 
c NIB Constructie 
d International 
a lnstallatiegroep elektrotechniek en werktuigbou 
b lnstallatiegroep civiele bouw 
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1 kostenadv. 

2 overheid 

3 constructieadv. 

4 uitvoering 
5 organisatieadv. 

6 toeleveringsind. 

7 bouwfysisch adv. 

8 installatieadv. 

2 .4. 3 voornaamste werkzaamheden (korte om
schi jving) . 

Het begeleiden van opdrachtgevers bij bouwprojecten, 
zowel in de voorbereidings-, planontwikkelings- als in 
de uitvoeringsfase. Het in een vroege fase informeren 
van de opdrachtgever hoeveel geld hij kwijt zal zijn. 
Daarnaast het opstellen en het bewaken van budgetten. 
Houdt zich bijna uitsluitend met utiliteitsbouw bezig. De 
werkzaamheden betreffen in eerste instantie 
kostenbewaking en in tweede instantie 
projectmanagement. 
Voornaamste doel is het initieren van bouwplannen in de 
vorm van beleidsnota's (met name voor 
stadsvernieuwingsplannen). Het maken van 
stedebouwkundige plannen en het begeleiden van 
bouw teams die geplande projecten realiseren. Het toetsen 
van (bouw-)plannen aan de stedebouwkundige 
randvoorwaarden. 
Berekenen, uitwerken en detailleren van 
bouwconstructies in zowel ho~t, beton als staal. Eeen en 
ander in relatie met bouwfysische aspecten. In 
voorkomende gevallaen de totale 'engineering' van 
gebouwen (utiliteitsbouw). 
Uitvoeren van voornamelijk (8U%) woningbouwprojecten. 
De toetsing van haalbaarheid van projecten; de 
beheersing van kosten en kwaliteit en het onderzoeken 
van exploitatiekosten van gebouwen. 
Productie en levering van bouwproducten en andere 
kunststofproducten (autoindustrie, tuinmeubelen). 
Het doen van adviezen op het gebied van: 
a warmte/vocht 
b geluid 
c wind en licht 
d bouwfysiche plantoetsing 
e bou wpathologie ( schadevaststelling) 
Het ontwerpen van installaties ten behoeve van 
utiliteitsgebouwen; toezicht houden op de uitvoering. 
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2.2.4 Het onderstaande schema geeft een over
zicht van fasen, met activiteiten, do
cumenten en beslissingsmomenten in het 
bouwproces. Aangegeven is met welke 
informatie het betreffende bedrijf nor
maliter te maken heeft. 

1 kostenadviseur 

1 2 overheid 

1 1 3 cons tructiead viseu r 

1 1 1 4 uitvoering 

1 1 1 1 5 org ani sa tiead viseu r 

1 1 1 1 1 6 toelevering sind us t rie 

1 1 1 1 1 1 7 bouwfysisch adv. 

1 1 1 1 1 1 1 8 installatieadv. 

lnititatief 
Initiatief tot het doen realiseren van 
een project x X2) x 
Overleg en onderzoek over 
mogelijkheden tot realisatie x x x X2) x x 

Opstellen criteria voor architecten-
keuze· x x X2) x x 
Bereiken principeakkoord: 

opstellen tijdschema x x X2) x x 
afäpraken over voortgangs-
bewaking x x X2) x x 
afspraken over budgetbewaking x X2) x x 

Programma 
Onderzoek uitgangspunten en rand-
voorwaarden x x X2) x x 
Inspraak x x X2) x 
Formuleren programma- en ontwerp-
team x x X2) x x 
Aantrekken financieringsmiddelen 
t.b.v. voorbereiding x X2) x 
Opstellen voorlopig p. v .e. x X2) x x 
Inspraak over programma van eisen x X2) x 
Vaststellen (voorlopig) p.v.e. X2) x x 
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2.4.4. (vervolg) 

Ontwerp 
Opdracht opstellen voorlopig 
ontwerp 
Keuze aanbestedingsvorm 
Criteria voor aannemerskeuze 
opstellen 
Opstellen voorlopig ontwerp: 

verzamelen aanvullende gegevens 
ontwikkelen woningtypen en 
varianten 
toetsen op p.v.e. 
toetsen financiele haalbaarheid 
voorlopige woonlasten (kosten)
berekening 

Inspraak 
Vooroverleg met goedkeurende 
instanties 
Goedkeuring voorlopig ontwerp 
Opstellen definitief ontwerp: 

verkavelingsplan 
woning(gebouw )typen 
technische omschrijving 
maten plan 

Inspraak 
Vooroverleg met instanties, plan

beoordeling 
Goedkeuring definitief ontwerp 
Aanvraag bouwvergunning 

1 kostenadviseur 
1 2 overheid 

1 1 3 constructieadviseur 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

x 
x 

x 

x 

Xl) • 

x x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
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1 4 uitvoering 

1 1 5 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

org ani sa tiead viseu r 
6 toeleveringsindustrie 
1 7 bouwfysisch adv. 

1 1 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

8 installatieadv. 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 



, 2 • 4 • 4 • (vervolg ) 

Uitwerking 
Opdracht bestedingsklaar maken 
Inspraak: 

vervroegde woningtoewijzing 
opstellen keuzepakketten 
opstellen afwerkingsvarianten 

Opstellen bestek en tekeningen: 
bestek 
bestektekeningen 
constructietekeningen 
installatietekeningen 
palen- en funderingsplan 
verwerking geg. uit vooroverleg 
verwerking gegevens inspraak 

Opstellen gedetailleerde architecten
begroting 

Aanpassen plan 
Gereedmaken bestedingsstukken en 

aankondiging aanbesteding 

Prijsvorming 
Opstellen gedetailleerde begroting 
Bepalen bouwtempo 
Bepalen bouwrouting 
Bepaling inrichting bouwterrein 
Prijsopgave (aanbesteding) 
Prijsoverleg 
Aanpassing van prijs of plan 
Prijsovereenstemming 

1 kostenadviseur 

1 

1 

1 

1 · 

1 

1 

1 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 

2 overheid 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 constructieadviseur 
1 4 uitvoering 

1 1 5 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

organisatieadviseur 
6 toeleveringsindustrie 
I 7 bouwfysisch adv. 

1 1 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

8 installatieadv. 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

1) Niet in de zin van ontwerpen, wel in de zin 
van kostenberekeningen maken op basis van wel 
of geen tussenverdiepingen, globale gebouw
volumes, verdiepingshoogten, etc. 
2)Het bouwbedrijf in de rol van initiatief
nemer c.q. opdrachtgever. 

38 



2.s Informatiestromen 

2.s.1 Algemeen 

2.s.1.1 Doel van de werkzaamheden (korte om
schrijving) 

Zie voor de beantwoording vraag 2.4.3. (Voor
naamste werkzaamheden). 

2.s.1.2 De werkzaamheden zijn op de volgende 
aspecten gericht 

1 kostenadviseur 

1 2 overheid 

1 1 3 constructieadviseur 

1 1 1 4 uitvoering 

1 1 1 1 5 organisatieadviseur 

1 1 1 1 1 6 toeleveringsindustrie 

1 l 1 l 1 1 7 bouwfysisch adviseur 

1 l l 1 1 1 1 8 installatieadViseur 

Functionele aspecten x x Xl) . x x x x 
Technische aspecten x x x x x x 
Financiele aspecten x x x x x x x 
Beeld vormingsaspecten x X2) . x x x 
Organisatorische aspecten X x X3) x 
Planningsaspecten x x X4) x 
Kostenaspecten x X4) x x 

1) Bij de constructie dient rekening 
gehouden te worden met akoestische 
consequenties. 

2) Toeleverend aan architect. 
3) Alleen een adviserende rol naar 

architect en uitvoering 
4) Al leen voor zover het de constructie 

betreft. 
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2.s.1.3 De werkzaamheden hebben betrekking op 
de volgende procesfase(n) 

1 kostenadviseur 

1 2 overheid 

1 1 3 constructieadviseur 

1 1 1 4 uitvoering 

1 1 1 1 5 organisatie adviseur 

1 1 1 1 1 6 toeieveringsindustrie 

1 1 1. 1 1 1 7 bouwfysisch adviseur 

1 1 1 1 1 1 1 8 ins talla tiead viseu r 

a Haalbaarheidsstudie x x X2) x x 
b Projectdefinitie x x X2) x x 
~ Structuurplan x x X2) x 
u Voorlopig ontwerp x Xl) x X2) x x x 
e Definitief ontwerp x Xl) x X2) x x x 
f Bestek x x ,X2) x x x 
g Werkvoorbereiding x x x x 
h Uitvoering 
i Gebruik 

x x x Xl) 

x x 

N.B. De toeleverancier richt zich met name op 
projectongebonden productie. Een duidelijke 
fase is daardoor niet aan te geven. 

1) Alleen begeleidend. 
2) In de rol van initiatiefnemer/ 

projectontwikkelaar. 
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2.5.1.4 De werkzaamheden hebben betrekking op 
de volgende niveau(s) 

1 kostenadviseur 

1 2 overheid 

1 1 3 constructie adviseur 

1 1 1 4 uitvoering 

1 1 1 1 5 org anisa tiead viseu r 

1 1 1 1 1 6 toeleveringsindustrie 

1 l 1 1 1 1 7 bouwfysisch adviseur 

1 1 1 1 1 1 1 8 installatieadviseur 

a Omgevingsniveau x Xl) . x 
b Gebouwniveau x x x x x x x x 

Afdelingsniveau x x x x x x x 
a Vertrekniveau x x x x x x x 
e Detailniveau x x x x x x x 

1) Alleen met betrekking tot p rojectmanag emen t 
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2.s.2.2 Wordt er voor de werkzaamheden gebruik 
gemaakt van standaardgegevens en/of 
bestanden ? 

Deze vraag is zeer beperkt beantwoord. In de 
meeste gevallen maakt men gebruik van lite
ratuu:c (bv. bouwkosten), (NEN-)normen (m.n. 
berekeningen) of door de overheid vastgestelde 
normen (bv. grondkosten). Meestal zijn de 
gegevens die gehanteerd worden van beperkte 
omvang. 

2 de overheid a parkeernormering 
b groennormen per woning 
c gemiddelde woninggroottes 
d diverse korrectiefactoren 

1 constructieadviseur a sterktenormen 
b constructieve normen 

7 bouwfysisch adviseur a normen, standaardberekeningen 
b onderzoeksrapporten 
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2.s.2.3 Hoe zijn deze bestanden opgebouwd ? 

Zie 2.s.2.2. Geen van de geinterviewden kon op 
deze vraag een duidelijk antwoord geven. 

2.s.2.4 Zijn deze bestanden bedrijfsgebonden ? 
Bent u bereid anderen over deze gege
vens te laten beschikken ? 

Over het algemeen is men bereid anderen over 
deze informatie te laten beschikken. Het be
lang hiervan wordt echter nauwelijks ingezien. 
In de praktijk wordt hier dan ook geen gebruik 
van gemaakt. 

2.2.2.s Worden deze bestanden binnen of buiten 
het bedrijf bijgehouden? 

voor zover er sprake is van het gebruik van 
bestanden worden deze meestal binnen het bed
rijf bijgehouden. 
De door de overheid gehanteerde kengetallen 
(opgesteld door VNG) kunnen worden beschouwd 
als extern bijgehouden gegevens. 
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2.s.2.6 van wie is deze bestandsinformatie 
afkomstig (a .. o)? 

1 kos tenad viseu r 

1 2 overheid 

1 1 3 constructieadviseur 

1 1 1 4 uitvoering 

1 1 1 1 5 org ani sa tiead viseur 

1 1 1 1 1 6 toeleveringsindustrie 

1 1 1 1 1 1 7 bouwfysisch adviseur 

1 1 1 1 1 1 1 8 installatieadviseur 

a architect/ontwerper x 
c goedkeurende instanties x x 
d kostendeskundige x x 
f bou wfy sisc h adviseur 
g bouwbedrijf x 
h toeleverancier x x Xl) . x x 
i installatieadviseur x x 
j organisatie/planningsdeskundige • 
k aanwezig binnen eigen bedrijf Xl) x x X2) . x x 
1 overheid x 
m literatuur x x x x x x 
n VNG x 
o NNI/TNO x x 

1) De 'markt'. 
2) Nacalculaties 
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2.s.2.1 Hieronder volgt een lijst met documen
ten die in de meeste ontwerpprocessen 
worden gebruikt. Wilt u aangeven van 
welke documenten u gebruik maakt voor 
het verzamelen van informatie? 

Onvoldoende beantwoord. 

2.s.2.8 Op welke media wordt deze informatie 
aangeleverd ? 

Onvoldoende beantwoord. 

2.s.2.9 Moet de geleverde informatie nog be
werkt worden voor deze gebruikt kan 
worden? 

Met betrekking tot deze vraag stelt de verte
genwoordiger van de overheid dat er een inter
pretatie van kaartenmateriaal plaats vindt. 
Voor het eigen doel is te veel informatie 
aanwezig. Kaarten worden meestal overgetekend. 
voor het maken van bouwfysische berekeningen 
op stedebouwkundig niveau worden de gebouw
volumes gedigitaliseerd om de informatie ge
schikt te maken voor berekeningsmodel gevel
isolatie. Ditzelfde geldt voor de organisa
tie.adviseur m.b.t. de kwantitatieve toetsing 
van ruimten. 

2.s.2.10Wie voert deze laatste bewerking uit ? 

voor zover uit de beantwoording valt af te 
leiden is dit altijd in de werkzaamheden ge
integreerd en is er geen sprake van een aparte 
functie. 
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~ 2. 5. 2. 7 Hieronder volgt een lijst met docu men ten die in 
de meeste ontwerpprocessen worden gebruikt. Wilt u 
aangeven van welke documenten u gebruik maakt voor he.t 
verzamelen van informatie? 

Onvoldoende beantwoord. 

2.5.2.8 Op welke media wordt deze informatie 
aangeleverd ? 

Onvoldoende beantwoord. 

2 .5 .2 .9 Moet de geleverde informatie nog bewerkt 
worden voor deze gebruikt kan worden? 

Met betrekking tot deze vraag 
van de overheid dat er 
kaartenmateriaal plaats vindt. 

stelt de vertegenwoordiger 
een interpretatie van 

Voor het eigen doel · is te 
veel in forma tie 
overgetekend. 
Voor het maken 
stede bouwkundig 
gedigitaliseerd om 
berekeningsmodel 

aanwezig. Kaarten worden meestal 

van bouwfysische berekeningen op 
niveau worden de gebouwvolumes 
de informatie geschikt te maken voor 

gevelisolatie. Ditzelfde geldt voor de 
organisatieadviseur .m.b.t. de kwantitatieve toetsing van 
ruimten • 

. 2 .5 .2 .10 Wie voert deze laatste bewerking uit ? 

Voor zover uit de beantwoording valt af te leiden is dit 
altijd in de werkzaamheden geïntegreerd en is er geen 
sprake van een aparte functie. 

2.5.3 Bewerkingen 

2 .5 .3 .1 Welke stappen worden hierbij doorlopen 
(Structuur, modules). Is er een eenvoudig stroomschema 
van de bewerkingen te tekenen? 

Deze vraag is door geen van de geïnterviewden 
beantwoord. 

2 .5 .3 .2 Worden hier standaardprocedures bij gevolgd? 
Zijn de procedures voor deze werkzaamheden vastgelegd in 
bijvoorbeeld NEN-normen? (Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
constructie- en energieberekeningen. tekenwijzen. 
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2.5.3 Bewerkingen 

2.5.3.1 Welke stappen worden hierbij doorlopen 
(Structuur, modules). Is er e~n een
voudig stroomschema van de bewerkingen 
te tekenen? 

Deze vraag is door geen van de geinterviewden 
beantwoord. 

2.s.3.2 Worden hier standaardprocedures bij 
gevolgd? 

Zijn de procedures voor deze werkzaamheden 
vastgelegd in bijvoorbeeld NEN-normen? (Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan constructie- en ener
gieberekeningen, tekenwijzen, ontwerpmetho
dieken) 

voor de beantwoording van deze vraag zie 
2.3.3.1/2. 
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2.s.4 Resultaten 

2. 5. 4 .1 Kunnen er voorbeelden gegeven worden 
van resultaten (tekeningen, rapporten, 
uitdraaien) ? 

2.S.4.2 Welk resultaat leveren de werkzaa~
heden op ? 

Zie de beantwoording van vraag 2 .3 .1.3. 

De vragen 2.s.4.3 t/m 2.S.4.7 zijn in onvol
doende mate beantwoord. Zie voor meer informa
tie 2.3.3 (Bewerkingen) en 2.3.4. (Uitvoer) in 
de paragraaf Projectgerichte software. 

2. 5 .4. 3 Worden deze resu 1 ta ten gebruikt voor 
andere bewerkingen binnen het bedrijf? 

2.S.4.4 Op welke informatiedragers komen de 
resultaten van de werkzaamheden? 

2.5.4.5 voor wie is deze informatie bestemd ? 

2.S.4.6 Moet de geleverde informatie nog nabe
werkt worden voor externe presentatie? 

2.s.4.7 Hieronder volgt een lijst met documen
ten die in de meeste ontwerpprocessen 
worden gebruikt. Wilt u aangeven welke 
documenten u met betrekking tot dit 
werk levert en aan wie? 

48 



2.6 Toekomstverwachtingen 

2.6.1 Ziet u in de komende 5-10 jaar grote 
veranderingen optreden in de positie 
van uw discipline binnen het bouw
en/of ontwerpproces ? 

2 .6 .2 \Jat zijn in uw ogen de oorzaken van deze 
positie-veranderingen? 

De meeste genterviewden beantwoorden deze 
vraag positief: 
Kostendeskundige: De discipline wordt belang
rijker. Een trend kan gesignaleerd worden om 
meer als algemeen adviseur werkzaam te zijn 
dan alleen op kosten gericht. Een trend vanuit 
architectenbureau's is , om ook de uittreksta
ten en begroting van een gebouw tegen een 
konkurrerende prijs te leveren. 
overheid: nee. 
Constructie: De discipline wordt minder be
langrijk. veel werkzaamheden worden uitgevoerd 
door de constructiebedrijven zelf. Men zal 
meer zelf initiatieven moeten ontplooien. 
Daarnaast is er een streven van de toeleve
ringsbedrijven naar prefab-constructies. 
Bouwbedrijf: De eigen positie wordt belangrij
ker door ontwikkelingen in de richting van 
Open Bouwen. Bouwbedrijven gaan meer en meer 
werken op basis van project/productspecifica
ties. 
Toelevering: Geen grote veranderingen. Wel een 
streven naar projectongebonden productie; ver
der ontwikkelingen in de richting van Modu
laire Cordinatie. 
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2.6.3 Heeft het feit dat uw discipline een 
meer of minder belangrijke rol speelt 
te maken met een veranderende positie 
van de architect? 

Deze vraag wordt door de helft van de geinter
viewden· bevestigend beantwoord. In de meeste 
gevallen is een veranderende positie echter 
geen oorzaak maar gevolg: de architect is 
afhankelijk van het functioneren van de andere 
participanten (architect is geen risicodra
ger). Alleen de kostendeskundige stelt dat er 
een trend is te signaleren dat architecten
bureau's meer en meer uittrekstaten en begro
tingen leveren. Daarnaast worst gesteld dat de 
architect zich meer en meer zal gaan richten 
op het ontwikkelen van de stedebouwkundige 
infrastructuur. Een duidelijke relatie met 
automatiseringsontwikkelingen is in deze ant
woorden niet terug te vinden. 

2.6.4 Zo ja, hoe ziet U uw toekomstige rela
tie met de ontwerpende discipline? 

Zie 2.6.3. 

2.6.5 Ziet u binnen uw discipline in de 
komende 5-10 jaar grote veranderingen 
optreden in de wijze waarop gewerkt 
wordt? 

Kostendeskundige: Ja, onder invloed van stan
dardisatie, waarbij gedacht kan worden aan 
ontwikkelingen als bijvoorbeeld het STABU
bestek. 
Uitvoering: Er vindt een ontwikkeling plaats 
in de richting van integratie van disciplines. 

Ook hier geen duidelijke relatie met automati
sering. 
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2.6.6 Zo ja, betreffen deze veranderingen 
met name de wijze waarop binnen dit 
bedrijf gewerkt wordt of op de wijze 
waarop interdisciplinair gewerkt wordt? 

Uitvoering: Met name in relatie met de ontwik
kelingen in het kader van Open Bouwen 

2.6.7 Zo ja, kunt u een beeld schetsen van 
deze toekomstige veranderingen? 

Zie voor de beantwoording van deze vraag 3. 7. 
(Overige informatie uit de interviews). 

2.6.8 Welke acties vinden momenteel binnen het 
bedrijf plaats die gericht zijn op het reali
seren van deze toekomstvisie? 

Kostendeskundige: Nauwelijks, ontwikkelingen 
op individuele basis worden niet afgeremd; de 
resultaten van het werken met een bouwkos~en
systeem wareri in eerste instantie niet zodanig 
dat aan verdere ontwikkelingen gedacht wordt. 
Methodische ontwikkelingen vinden nauwelijks 
plaats. Overheid: Reorganisaties, uittesten 
apparatuur en programmatuur; het doen van 
proefprojecten. 
Constructie: Orienterend op diverse CAD-syste
men. Ondersteunen van initiatieven van studen
ten 
Uitvoering: Ja, ontwikkelingen in het kader 
van Open Bouwen. 
Bouwfysisch adviseur: De ontwikkeling van de 
Project Informatie Matrix is een eerste stap 
op weg naar een integraal informatiesysteem. 
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2.6.9 Worden er in relatie met een verder
gaande automatisering binnen uw bed
rijf acties ondernomen in het kader 
van scholing van werknemers? 

Alleen de uitvoering en organisatieadviseur 
noemen scholing door middel van interne 
cursussen. 

2.6.10 Welke activiteiten zouden in dit ver
band door universiteiten en hogescholen ont
plooid dienen te worden? 

overheid:Akkoord met hoe het nu gaat (hebben 
contact met groep van Loon, TH-Delft). Geen 
specifieke wensen m.b.t. richting van onder
zoek. 

Bouwwfysisch adviseur: Met name coordinatie 
van onderzoek. Integratie van prograrrunatuur is 
binnen het eigen onderzoeksbudget niet meer te 
realiseren. 

Uitvoering: Geen specifieke wensen 
m.b.t. onderzoek. Is van mening dat de nodige 
aandacht besteed moet worden aan de opleiding 
van studenten. Deze kennis komt dan automa
tisch bij het bedrijfsleven terecht. 
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2.6.11 Tot slot een aantal stellingen waaraan 
een waarde waar, neutraal, onwaar dient te 
worden toegekend. 
Een verdergaande mate van geautomatiseerde 
dataverwerking ... 

kos tenad viseu r 
overheid 

constructiead v •• 

a Maakt onze discipline in de toekomst 
overbodig 

b Maakt de architect in de toekomst 
overbodig 

c Zal een sterke verschuiving van de 
werkzaamheden binnen de huidige 
disciplines teweegbrengen 

d Zal een centralisatie binnen de 
+ 

disciplines veroorzaken + 
e Zal de eenvormigheid van het bouwen 

vergroten 
f Zal leiden tot kostenverlaging + 

+ 

? 

+ 
? 

g. Zal leiden tot kwaliteitsverbetering+ + + 
h Zal leiden tot een verdergaande specia-

lisatie van disciplines + + 1- + 
i Zal leiden tot nieuwe disciplines binnen 

het bouwteam +/- ? 

j Zal de grenzen tussen de disciplines doen 
vervagen 

k Is een heilloze ontwikkeling 
1 Is binnen onze discipline niet 

mogelijk +/-
m Zal een vergaande uniformering van 

werkzaamheden en procedures tot 
gevolg hebben. + + 

n Zal de concurrentie binnen de branche 
vergroten ? 

o Leidt tot creatievere oplossingen +/- + 
p Leidt tot grotere flexibiliteit in 

werken + 
q Leidt tot sneller werken ? +1) 

53 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

uitvoering 

1 

1 

1 

1 

+ 

-3) 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

organisatieadv. 
1 toelevering 

1 1 bowfy sicaad v. 

1 1 1 installatieadv. 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ +/-

+ 

+4) + 

+4) + 

+ +/- • 

+ + 

+ 

+/-

+ + 
? + 

? ? 

+ ? 



2.6.ll (vervolg) 

r Leidt tot grote werkeloosheid ? +2) +/- -
s Leidt tot thuiswerk + + + + +/-

Legenda + waar +/- neutraal 
niet waar ? geen mening 

1) Misschien niet sneller, wel intenser 
2) Opleidingsniveau wordt nog belangrijker 
3) Kennis wordt universeler; mee:r;dere disciplines krijgen toegang tot dezelfde kennis 
4) Daarvoor bestaan echter geen garanties 

• 
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2.7 overige informatie uit de gesprekken 

2.1.1 De bouwkostendeskundige 

2.1.1.1 Werkzaamheden 

De werkzaamheden van de bouwkostendeskundige 
worden globaal als volgt omschreven: 
Het in de programmafase vaststellen van de 
aard van het gebouw, het aantal en de grootte 
van ruimten, e.d. 
Een eerste budgetberekening op basis van de 

, functies, de hoeveelheid benodigd vloeropper
vlak. aantal verdiepingen en globale indica
ties over techniek en afwerkingsniveau. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis 
over kosten van bestaande (referentie)gebouwen 
die met behulp van korrektiefactoren (locatie, 
afwerkingsniveau, gemiddelde maat van ruimten, 
gecompliceerdheid van de fundering, e.d.) 
worden gemuteerd. In andere gevallen hanteert 
men bepaalde rekenregels._ Ee_n voorbeeld hier
van is de wijze waarop men van netto geprqgra
meerd oppervlak naar bruto geprogrammeerd 
oppervlak komt. vanuit het bruto geprogram
meerd oppervlak komt men met behulp van be
paalde rekenregels aan de hoeveelheid bouw
delen met bijbehorende kengetallen voor gevel, 
dak, klimaatinstallaties, liftinstallaties 
e.d. 
Daarnaast worden budgetten uitgesplitst voor 
grond-, bouw- en bijkomende kosten. 
De budgetten voor de bouwkosten worden voor de 
verschillende bouwdelen uitgesplitst (fun
dering, skelet, etc.) en worden er harde af
spraken gemaakt over deze budgetten. 

Evaluatie van het globaal ontwerp van de ar
chitect op basis van vloeroppervlak, volumes 
en geveloppervlak, gebruikmakend van kenge
tallen zoals de verhouding vloer/gevelopper
vlak. 
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Tweede fase kostenberekening, nu op basis van 
het definitief ontwerp en voor wat betreft de 
afwerking nog op basis van het referentiege
bouw. 
Derde fase kostenberekening (binnenwanden, 
liftinstallaties bekend) 

Getracht wordt zolang mogelijk onafhankelijk 
van de uitvoeringsmethode te werken (verschil
lende bouwbedrijven moeten konkurerend kunnen 
aanbieden). 
De genterviewde ziet gezien de nederlandse 
bouwtraditie op dit moment niet veel heil in 
het werken op basis van een 'performance spe
cification', maar signaleert wel enige ontwik
kelingen in die richting. 

2.1.1.2 Automatisering. 

De genterviewde bouwkostendeskundige werkt 
niet met computers. Al lijkt het cijfermatige 
werk op het eerste gezicht belangrijk te zijn, 
de beleidsmatige aspecte~ worden belangrijker 
geacht. Het beleidsmatige werk leent zich in 
hun ogen niet voor automatisering. Bovendien 
is binnen het bedrijf de trend de afgelopen 
jaren steeds meer in de richting van beleids
matig werk verschoven. Het maken van uittrek
staten en begrotingen wordt steeds vaker door 
architectenbureaus zelf aangeboden voor minder 
geld. 
Een tweede reden is dat de volgorde van begro
tingen wordt gebaseerd op het bestek en in 
Nederland niet gewerkt wordt met een standaard 
bestek. 
Enig onderzoek wordt gedaan naar de mogelijk
heden van gegevensopslag. Wel is men aktief 
bezig te zoeken naar een systeem voo~ de f i
nanci le administratie van een werk (meer- en 
minderwerk, bijhouden van deelbestekken) en 
financieringsplanning (wanneer moet geld be
schikbaar komen). 
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Men ziet grote gevaren in het automatisch 
uittrekken en prijzen van elementen omdat men 
zich bij het prijzen continu moet realiseren 
in welke context het element zit (op welke 
verdieping zit het, welk materieel wordt geb
ruikt, in welk tempo ?). Automatisering hier
van wordt desondanks niet afgewezen, maar 
wordt beschouwd a 1 s iets dat a 11 een een (be
perkt) hulpmiddel kan zijn. 

2.7.1.3 Informatieoverdracht 

met opdrachtgever 
met architect 
met bouwbedrijf 
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2.7.2 De overheid 

2.1.2.1 Herkzaamheden 

De werkzaamheden van de afdeling Stadsontwik
keling gemee~te Den Haag worden globaal als 
volgt omschreven. 
Het verrichten van kwaliteitsonderzoek, resul
terend in kwaliteitskaarten. Het vaststellen 
van de gewenste woningdifferentiatie. Het 
ontwikkelen van ruimtelijke bebouwingsvoor
stellen (groen, parkeren, bouwblokken, voor
zieningen). De planning van het bouwproces. 
Het toetsen aan het stedebouwkundige randvoor
waarden van de door de opdrachtgever en archi
tect uitgewerkte plannen. 

Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van grote 
bestanden. Wel worden norm~n gebruikt voor 
parkeren, groenvoorzieningen, gemiddelde wo
ninggrootte en door de rijksoverheid vastge
stelde normen voor de exploitatieopzet met 
korrektiefactoren. 

Er is een sterke scheiding tussen grafische en 
alfanummerieke informatie. Hoewel de afdeling 
landmeetkunde gebruik maakt van digitale in
formatie op basis waarvan kaarten gegenereerd 
worden, maakt de dienst SO daar zelf geen 
gebruik van. Alle materiaal wordt traditioneel 
aangeleverd (op tekening}. 
Wat de planningsmethodiek betreft, zijn geen 
duidelijke standaardmethoden aan te geven. Wel 
worden er momenteel standaardprocedures opge
steld die vooral ten doel hebben inzicht te 
krijgen in de informatie die nodig is voor het 
opstellen van een stedebouwkundig plan. 
De omvang van de werkzaamheden bedraagt ca. 20 
plannen per jaar (sterk varierend}. 

2.1.2.2 Automatisering 

Naast de gebruikelijke administratieve automa-

58 



tisering wordt er op beperkte schaal gebruik 
gemaakt van PC's. van een gentegreerde com
puterondersteunde aanpak binnen de planvorming 
is (nog) geen sprake. Als vervolg op een 
eerste experiment met een stedebouwkundig CAD
programma dat door de TH-Delft is ontwikkeld, 
lopèn er nu twee vervolgprojecten waarbij de 
computerresultaten wel zijn gentegreerd. Het 
betreft hier een programma dat een door de 
gebruiker gegenereerd stedebouwkundig plan 
evalueert op basis van ingevoerde grafische 
informatie. De resultaten hebben in het bi
jzonder betrekking op de kwantitatieve ge
gevens en via norrnkosten op de exploitatie
kosten van het plan. Daarnaast is men experi
menteel bezig geweest de mogelijkheden van een 
krachtig grafisch systeem af te tasten. Deze 
orintatie richt zich met name op de geschikt
heid van het systeem voor landmeetkundige 
toepassingen. 

2.1.2.3 Informatieoverdracht 

De onderliggende informatie wordt geleverd 
door d6 afdeling landmeetkunde door middel van 
kadasterkaarten. Deze vormen de basis voor het 
genereren van eigendomskaarten, kwaliteits
kaarten, functiekaarten, en slopen/handhaven
kaarten. Bodemkaarten worden gehanteerd voor 
het inschatten van eventuele funderingsproble
men met belendende percelen en bestemmings
plankaarten voor het bepalen van de noodzake-
1 i jke juridische procedures. De meeste ge
gevens blijven binnen de dienst. Wat naar 
buiten komt (naar architect, opdrachtgevers en 
goedkeurende instanties) zijn bebouwingsvoor
stellen. Resultaten van stedebouwkundige plan
nen gaan voor toetsing van maatgegevens naar 
de dienst landmeetkunde. Als voornaamste prob
leem met betrekking tot informatieoverdracht 
tussen de verschillende participanten wordt de 
grote diversiteit aan informatie gezien. 
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2.7.3 De constructieadviseur 

2.7.3.1 Werkzaamheden 

Het berekenen, uitwerken en detailleren van 
bouwconstructies (hout, beton en staa 1 const
ructies) in relatie met bouwfysische aspecten 
(warmte, vocht, akoestiek). 
In voorkomende gevallen de totale engineering 
(management, architectuur, etc.). 
Men levert meestal op basis van een voorlopig 
ontwerp meerdere constructieve varianten met 
kostenconquenties aan de architect (meestal 
binnen de tijd van enkele weken). Deze beoor
deelt op basis van kosten en esthetica. 
Het knelpunt van de werkzaamheden (relatie 
tussen tijdsbesteding en honorariumregeling) 
zit duidelijk bij het maken van werktekenin
gen. De constructeur stelt soms een gedetail
leerde begroting van onderdelen en is even
tueel betrokken bij beoordeling van een in
schrijving met betrekking tot constructieve 
elementen. 

2.7.3.2 Automatisering 

De constructeur maakt gebruik van computerpro
grammatuur voor het uittekenen van funderings
balken (inclusief wapeningsberekening en het 
maken van buig staten). verder maakt men geb
ruik van programma's voor de berekening van 
raamwerken, doorgaande liggers, platen, elas
tisch gesteunde liggers en kolommen. 
Koppeling tussen programma's vindt in beperkte 
mate plaats, o.a. tussên de berekeningen van 
doorgaande liggers en het tekenprogramma en 
tussen de berekeningen van raamwerken en de 
berekening van spanningen in staalconstruc
ties. In geval van prefabconstructies wordt 
gewerkt met gegevens van de fabrikant. Be
standsinformatie, voor zover daar sprake van 
is, wordt binnen het bedrijf bijgehouden. 
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Gedacht wordt aan de aanschaf van een CAD
systeem, met name vanuit de gedachte om meer 
service te kunnen leveren naar de opdrachtge
vers (uitholling markt door meer prefab-const
ructies). De snelheid van leveren is hierbij 
een belangrijk punt. 
Binnen het bedrijf wordt momenteel wel gedacht 
over de aanschaf van een CAD- systeem. Geen 
aanschaf op korte termijn. De geinterviewde is 
van mening dat de stand van de techniek op dit 
moment nog niet ver genoeg is voor het ef fek
tief toepassen van een CAD-systeem binnen het 
bedrijf. Als oorzaken hiervoor worden aangege
ven de grote variatie in werkzaamheden, de 
kleinschaligheid en het specifieke karakter 
hiervan en d.e grote diversiteit aan partijen 
en produkten in de bouw. In dit verband wijst 
men op het feit dat CAD-toepassingen met name 
geschikt zijn voor toepassing in bedrijven met 
een grotere, meer uniforme produktiestroom. In 
dit verband wordt het belang onderstreept van 
een integrale aanpak van automatisering in de 
bouw, waarbij de diverse werkzaamhede~ meer op 
elkaar afgestemd dienen te worden. 

2.7.3.3 Informatieoverdracht 

In geval van prefabconstructies wordt gewerkt 
met gegevens van dè fabrikant. 
De constructeur levert constructieve bereke
ningen bestektekeningen en bestek, in de mees
te gevallen aan architect, en soms aan de 
opdrachtgever. Ook informatie met betrekking 
tot goedkeuring en aanvraag bouwvergunning van 
het constructieve gedeelte. De constructeur 
maakt alleen indirect gebruik van getekend 
materiaal van de architect, d.w.z. de informa
tie wordt overgetekend. De berekeningsmethoden 
zijn grotendeels geniformeerd op basis van 
norrnbladen, klassen, standaardberekeningen. 

61 



2.7.4 De uitvoering 

2.7.4.1 Werkzaamheden 

Het gentervieuwde bedrijf houdt zich voorname
lijk bezig met de uitvoering van woningbouw
projecten. Men neemt veel initiatieven naar 
woningbouwvereningingen om plannen op eigen 
risico te ontwikkelen. Men verzorgt in dit 
geval het hele ontwerp en detaillering. Er 
wordt een duidelijke teruggang gesignaleerd in 
het werken met bouwteams, en dat deze wer
kwijze met betrekking tot nieuwbouw in de 
woningbouw nagenoeg niet meer voorkomt. Het 
bedrijf is in feite een adviseur van de wo
ningbouwvereniging. 

De werkzaamheden van het bouwbedrijf worden 
globadl omschreven met de formulering van het 
programma van eisen, planontwikkeling, begro
ten, schrijven van bestekken, calculatie en 
uitvoering. Men geeft opdracht aan de archi
tect om een ontwerp te maken. na de goed
k~uringsprocedures worden direct de werkteke
ningen vervaardigd. De bestektekeningenfase 
wordt veelal overgeslagen. Werktekeningen wor
den belangrijker geacht dan bestektekeningen, 
omdat op de grotere schaal veel zaken beter 
uitgezocht (kunnen) worden. Werkzaamheden die 
traditioneel door de architect werden gedaan, 
worden nu intern uitgevoerd. 

De uitvoeringsmensen van het bedrijf worden 
betrokken in de werktekeningenfase om wij
zigingen achteraf op het werk zoveel mogelijk 
te beperken: e~n verschuiving van werkzaam
heden binnen het bouwbedrijf. Interne 
herstucturering met betrekking tot de uitvoe
ring vindt momenteel plaats. De uitvoering 
stelt zich traditioneel op ten aanzien van 
veranderingen. 
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2.7.4.2 Automatisering• 

De ervaring met architecten die van computers 
gebruik maken is niet onverdeeld positief. 
Door het ontbreken van adequate controlemetho
den worden veel fouten gemaakt (zowel in 
teken- als calculatieprogramma's). 
Het bouwbedrijf gebruik de computer vanaf de 
zeventiger jaren, in eerste instantie gericht 
op bedrijfsadministratieve toepassingen, en in 
tweede instantie gericht op de calculatie. 
Beide toepassingen draaien nog steeds voor een 
deel op een groot computersysteem. Aanpassing 
van het calculatieprogramma was dermate duur 
dat anderhalf jaar gewerkt is met een extern 
systeem. Door de stroeve communicatie met het 
externe systeem (programmadisc's klaarzetten 
e.d.), het ontbreken van voldoende controles 
en de veel lagere kosten, wordt momenteel met 
micro's gewerkt die met het oude mainframe
programma kunnen communiceren. 

Pogingen om de automatiseringafdeling te ver
zelfstandigen (ook als softwareleverancier) 
zijn gestopt, omdat iedere aannemer blijkbaar 
zijn eigen methodes hanteert en de ontwikkelde 
programmatuur niet verkoopbaar bleek. Naast 
bedrijfsgerichte software is met name het 
maken van begrotingen geautomatiseerd. Hierin 
zijn twee fasen te onderscheiden; het maken 
van een inschrijfbegroting en het maken van 
een werkbegroting. 

voor het maken van de inschrijfbegroting wordt 
op het grote systeem door de afdeling 'be
wakiqg' een moederbestand bijgehouden dat per 
project op de micro door de calculator wordt 
gemuteerd. Deze inschrijfbegroting fungeert op 
zijn beurt weer als moederbestand voor het 
maken van de werkbegroting. Beide bestanden 
worden door de afdeling bewaking gecodeerd en 
gebruikt voor de projectbewaking. voor het 
maken van bestellijsten wordt opnieuw uitge
trokken. Als reden hiervoor wordt met name 
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gewezen op het feit dat dit nu eenmaal de 
traditie is en dat het vanuit de begroting 
vaak moeilijk is om te zien waar bepaalde 
materialen zitten. Men wijst in dit verband op 
de moeilijkheden die kunnen ontstaan bij het 
hanteren van verschillende coderingen door 
verschillende afdelingen van het bedrijf (een 
afdeling codeert naar materiaal, een andere 
codeert naar de plaats van het materiaal). 
Door middel van het maken van deelbegrotingen 
zou het probleem, om vanuit de begroting be
stel lijsten te kunnen maken, grotendeels on
dervangen kunnen worden. 
Het neerzetten van de computer op de bouw
plaats gebeurt momenteel nog niet maar wordt 
als zinvol ervaren, met name voor de controle 
en opgave van bestellingen bij het bedrijfs
kantoor. 

De scholing van personeel wordt gestimuleerd 
door mensen op cursus te sturen. 
Men heeft verspreid nog een aantal micro's 
staan waarop kleinere berekeningen gemaakt 
worden. Deze worden voornamelijk gebruikt voor 
het uitvoeren van berekeningen van beperkte 
omvang (bouten, liggers, etc.). Tevens signa
leert men de vroegere weerstand van het perso
nee 1 om ze-1 f te typen. Door de introductie van 
micro's is dit nagenoeg geheel verdwenen. 

Men ziet weinig heil in het werken met zoge
naamde 'recepten': deze zijn gevoelig voor het 
maken van fouten doordat er geen gedetail
leerde informatie meer in het hoofd van de 
calculator zit. Gezien de grote risico's die 
de aannemer loopt, moeten dergelijke foutkan
sen zo veel mogelijk voorkomen worden. Ook in 
een aparte afdeling voor het het bijhouden van 
prijsgegevens ziet men niets, vanwege het 
ontbreken van het kontakt met het gebouw. 
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2.7.4.3 Toekomst 

Het bouwbedrijf zal steeds meer gaan werken op 
basis van produktspecificaties, met meer acti
viteiten voor de bouwvoorbereiding, zoals meer 
prefab, het monteren van gerede produkten, en 
minder voorbereidend werk door de aan pr,o
dukten gekoppelde standaard detaillering. ver
der signaleert men het in toenemede mate wer
ken met multifunctionele uitvoeringsteams, die 
het werk van de huidige onderaannemers overne
men. 

Daarnaast wordt een verdergaande taakui thol-
1 ing voor de architect gesignaleerd vanwege 
het relatief geringe risico dat hij draagt bij 
de planontwikeling. De architect zou zich meer 
moeten richten op het nemen van initiatieven 
en het initiren van projecten. Men hecht in 
tegenstelling tot eerdere beweringen grote 
waarde aan kosteninzicht bij de . architect en 
samenwerking in een vroegtijdig stadium (voor
naamste kostenbeslissingen liggen in de 
schetsontwerpfase). 
Het bouwbedrijf ziet met name een taak liggen 
als cordinator van de uitvoering en het leve
ren van de ruwbouw. Men ziet weinig heil in 
een gescheiden aanbesteding en uitvoering van 
drager en inbouw. 

De taak van de onderwijsinstituten ligt niet 
in het ontwikkelen van toepassingen maar meer 
in het vertrouwd maken van mensen met nieuwe 
ontwikkelingen. Op deze manier komt de nieuwe 
kennis directer bij de bedrijven terecht. 
Gecentraliseerde ontwikkelingen zijn gedoemd 
te mislukken, omdat de vraag altijd speci
fieker is dan op deze algemene wijze aange
boden wordt. Als voorbeeld wordt de ontwik
keling van het BKI-systeem (BouwKosten Infor
matiesysteem) genoemd. 
Men ziet automatisering als een belangrijk 
hulpmiddel om de produktie in de toekomst op 
peil te houden (dit in verband met de vergrij-
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zing van de bevolking en het gebrek aan goed 
geschoold personeel voor het bouwbedrijf). 
Een groot belang moet gehecht worden aan com
municatie tussen verschillende computersyste
men, zowel binnen het bedrijf als tussen ver
schillende bedrijven: tijdwinst, voorkomen van 
papierhandel, gerichter overleg.mogelijk op 
afstand. 

2.7,4.4 Informatieoverdracht 

De belangrijkste informatie wordt door de 
architect in de ontwerpfase op tekening aange
leverd. Zoals eerder beschreven, hecht men 
door het ontbreken van adequate controlemetho
den niet veel waarde aan de informatie die 
door middel van automatiseerd tekenwerk tot 
stand is gekomen. Duidelijke eisen aan het 
door de architect te verrichten tekenwerk, om 
in de uitvoering optimaal duidelijk te zijn, 
kan (nog) niet worden gegeven. 
Men onderstreept het feit dat naar verschi
l lende partijen toe verschillende soorten 
informatie nodig is (bv. naar een bouwer, 
leverancier, opdrachtgever, koper of ge
meente). 
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2.7.5 De organisatieadviseur 

2.1.s.1 Werkzaamheden 

De voornaamste taak van de bouwadviesgroep 
ligt in de voorbereiding van grotere bouwpro
jecten (voorbereidende studies, haalbaarheids
studies, locatiebepaling- en analyse, vesti
gingsplaatsbepaling, formuleren programma van 
eisen) en het voeren van management namens de 
opdrachtgever (beheersing van kosten, kwali
teit, informatie en organisatie). Op dit mo
ment houdt men zich ook bezig met de ontwik
keling van vastgoedprojecten (advies bij het 
opzetten in opdracht van beleggers of grond
exploitanten) . 
Men betrekt ontwerpers bij voorkeur bij de 
planontwikkeling aan het einde van de formule
ring van het eisenpakket. vervolgens vinden 
kwantitatieve en architectonische toetsingen 
plaats in de diverse ontwerpstadia, begeleidt 
men de inspraak en het besluitvormingsproces 
en vindt nadere programmering plaats (specifi
ceren oorspronkelijk p.v.e.). 

Het ontwerpen komt onder grote druk te staan, 
enerzijds vanuit de programmeringskant die 
opschuift naar het maken van het functionele 
ontwerp en anderzijds vanuit de uitvoering. 
Een andere trend die gesignaleert kan worden 
is de opdrachtgever die steeds hardere eisen 
aan het ontwerp gaat stellen. 
Wat betreft de toekomst en het functioneren 
van de architect wordt gesteld dat dit sterk 
kan verschillen in de woning- en utiliteits
bouw. verwacht wordt dat de rol van de archi
tect in de woningbouw sterker aan belang zal 
inboeten dan in de utiliteitsbouw. Verwezen 
wordt naar het systeem dat bij het bouwfonds 
momenteel in gebruik is (het woningontwerp 
wordt hierbij opgebouwd uit een aantal stan
daardmodulen). 

Men stelt dat de huidige situatie, waarin 
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werkmethoden sterk aan verandering onderhevig 
zijn, aan de ene kant bedreigend zijn maar ook 
kansen biedt voor degene die ze oppakt, inclu
sief de architect. CAD- en expert-systemen 
bieden de architect kansen om kennisgebieden 
te betreden die voorheen voor hem niet open 
lagen. 

2.7.s.2 Automatisering 

In de toekomst za 1 men in toenemende ma te gaan 
werken met bij het gebouw behorende datasets 
(ideale of referentie situatie ten opzichte 
van de werkelijke situatie op dat moment, 
waarbij de laatste voordurend wordt gemuteerd 
en analyses vinden plaats om de discrepantie 
tussen ideale en werkelijke situatie aan te 
geven). Als voorbeeld voor data worden ge
noemd: 
Gebruikers van de ruimten, telefoonnummers, 
schoonmaakoppervlak, oppervlak buitenramen, 
glazenwasopperv lak, inventaris, e.d.). 
Men ziet in relatie hiermee een ontwikkeling 
die gaat van projectmanagement naar informa
tiemanagement. 

Of het de kant van integratie (bedrijven pak
ken het hele veld) of communicatie (informatie 
tussen bedrijven wordt uitgewisseld) op zal 
gaan, blijft vooralsnog onduidelijk. 
De twee stromen confectie een maatwerk zullen 
blijven bestaan en zullen zich onder invloed 
van automatisering sterker gaan onderscheiden. 
De confectie leent zich bij uitstek voor auto
matisering, voor maatwerk kunnen binnen korte 
tijd meer mogelijkheden worden afgetast dan 
voo:i;heen. 

Dat alleen kapitaalkrachtige bedrijven in 
staat zijn de noodzakelijke investeringen te 
doen wordt niet als een probleem ervaren. De 
kosten van apparatuur nemen dermate snel af 
dat ook voor kleinere bedrijven voldoende 
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kansen bestaan. verder zal er een markt blij
ven bestaan voor degene die traditioneel blij
ven werken. 

In relatie tot het ontwerpen worden mogelijk
heden genoemd als het geneneren van gebouw
volumes en het verrichten van bijbehorende 
exploitatiekostenanalyses vanuit relatie
schema's en benodigde oppervlakken. 

Bij het genterviewde bedrijf wordt gebruik 
gemaakt van de volgende hard- en software. 
1-Uittrekken en begroten. Ontwerptekeningen 
worden gedigitaliseerd voor de kwantitatieve 
toetsing op basis van oppervlakten, relaties 
tussen ruimten en de grootte van ruimten. 
2-Budgetregistratie. Beheersing van budgetten 
vanaf de programmeringsfase tot en met de 
ingebruikname. Begint met grove posten die 
uitgedetailleerd worden. Kontrakten worden 
hierin opgenomen, vereffening overschijvingen, 
prijsindexeringsmechamnisme, rekeningen en 
termijnadministratie 
3-Investeringscalculatie. Analyse voor haal
baarhe idstudie s, beleggingsanalyses, rende
rnentstudies ten aanzien van investeringsproje
cten, simulatie van kosten op basis van finan
cieringsalternatieven, gebruikskosten, prijs
stijgingen en inflatie. Invoer: alle investe
ringskosten, gefaseerd in de tijd, subsidies, 
belasting, prognoses gebruikskosten (gas, wa
ter, electra, onderhoud, beveiliging), rente, 
wijze van financiering, inflatieprognose, 
waardeverminderingsgegevens, marktontwikkeling 
en grondkostenontwikkeling). 
4-Projectdatabank. Het opslaan van alle gege
vens die rond een project spelen. Selecties 
van deze gegevens worden gebruikt om manipula
ties mee uit te voeren. Invoer: in program
meringsfase eerste hoeveelheden en ruimtebe
hoeften. vervolgenstoewijzing ruimten en ver
trekken. In een later stadium opslaan van 
afwerkingsstaten, schema's, hoeveelhedensta
ten, begrotingen. In het gebruiksstadium op-
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slaan van gegevens over inventaris, sleutel
plannen, telefoonplannen, bewegwijzeringsplan
nen, etc.) 
5-Exploitatiekosten. Het ramen en analyseren 
van exploitatiekosten van varianten van een 
gebouw in een vroeg stadium over een periode 
tot ongeveer 20 jaar. Energieberekening, 
schoonmaakkostenberekening, aanmaken glazen
waskontrakten, bouwkundig en technisch onder
houd. 
6-Tijdplanning. 
7-Correspondentieadministratie. 

Men heeft in het verleden gebruik gemaakt van 
externe rekencentra. Momenteel gebeurt alles 
intern. Er wordt gestreeft om alle program
matuur op micro's te laten draaien, eventueel 
gekoppeld aan een groter systeem. Er bestaat 
een automatiseringsafdeling van vijf mensen. 
Op dit moment vindt programmatuurontwikkeling 
intern plaats, vroeger werd het meeste aange
kocht. Men maakt gebruik van een progranunage
ne ra tor. Eind 1985 heeft een op de twee advi
seurs een PC tot zijn beschikking en op mid
del lange termijn ligt deze vehouding een op 
een. 
De bestandsinformatie wordt intern bijgehouden 
(nacalculaties), en is verder afkomstig van 
een extern bureau (Kraan), litteratuur (Mis
set) en toeleveranciers. 

2.7.5.3 Informatieoverdracht 

naar en van architect 
naar en van opdrachtgever 
naar en van bouwbedrijf 
van toe leverancier 
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2.7.6 De toeleveringsindustrie 

2.7.6.1 Werkzaamheden 

Levering van projectongebonden kunststofpro
dukten aan de bouwindustrie, sterk gericht op 
de woningbouw. Marketing, produktontwikkeling, 
produktie, verkoop en service. Uitgangspunten 
voor produktontwikkeling ligt voor een groot 
gedeelte vastgelegd in normen (diameters van 
kanalen, materiaalgebruik e.d.), de bouwveror
dening (glasopeningen/dakramen), keurmerken 
(Giveg, Gavo) plus een 'grote hoeveelheid van 
landelijke en lokale vo6rschriften en advie
zen. Het bedrijf werkt nooit op basis van 
specificaties (een strategische keuze). 

2.7.6.2 Automatisering 

Met betrekking tot automatisering is men ge
start bij administratieve werkzaamheden. De 
marktzijde (naar de architect toe) is daarbij 
achtergebleven. Men is daarna bezig geweest 
met de markt in de vorm van het verrichten van 
marktgerichte analyses. Momenteel wordt ge
werkt aan een systeem om de markt gerichter te 
benaderen (wie is waar mee bezig, welke spe
cialisaties hebben de diverse bureaus en bed
riijven) wat uiteindelijk moet resulteren in 
een project-signalerings-systeem. Men streeft 
naar een systeem (gekoppelde micro's) voor 
alle bedrijfsafdelingen. 

Het bedrijf bevindt zich op dit moment in een 
overgangsfase van het oude administratieve 
systeem (mini-computer) naar het gekopppelde 
micro-systeem (conversie van programmatuur). 
Een extern bureau is ingeschakeld voor bege
leiding van de automatisering (introductie, 
cursussen en schol i ng). 

Het bedr i jf z i et in de toekomst het werk van 
de vertegenwoordiger mogelijk sterk veranderen 
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of zelfs verdwijnen onder invloed van toe
komstige kommunikatiemogelijkheid;. minder be
hoefte aan persoonlijk kontakt met iemand van 
het bed.rijf en meer behoefte aan puur zake
lijke informatie. 

Volgens de genterviewde zal met name de rol 
van de architect in de woningbouw sterk veran
deren. Deze zal zich meer op het gemeenschaps
gedeelte (de drager) en de stedebouw gaan 
richten en de aannemer op het totaalprodukt, 
sterk vanuit de bewoner geredeneerd. De over
heid trekt zich terug als financier van volks
huis vesting. Er zal meer gebouwd worden voor 
eigen risico. Produktontwikkeling zal meer 
plaatsvinden binnen een samenwerkingsverband 
van uitvoering en leverancier. Er zal meer 
gewerkt worden op basis van plaats- en maataf
spraken (modulaire cordinatie). Men is niet 
overtuigd van het feit dat computers het pro
duktieproces dermate flexibel maken dat deze 
afspraken niet meer nodig zijn. Modulaire 
cordinatie is noodzakelijk voor fundamentele 
produktontwikkeling (bijvoorbeeld de timmerin
dustrie, waar blijkt dat een sterke projectge
bonden produktie weinig toekomst heeft). 

Daarnaast wordt gesteld dat men zich de afge-
1 open decennia met name op kwantiteit heeft 
gericht en dat de vraag naar kwaliteit steeds 
sterker wordt. Een beter produkt kan alleen 
met behulp van automatisering tegen aanvaard
bare kosten geproduceerd worden. 

2.7.6.3 Informatieoverdracht 

Bij produktontwikkeling vindt overleg plaats 
met goedkeurende instanties (bijvoorbeeld gas
keuringen). In enkele gevallen vindt projekt
gebonden overleg met de architect plaats in 
verband met detailkwesties (met name in de 
bestek- en uit voeringfase). In voorkomende 
gevallen treedt de leverancier op als interme-
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diair tussen ontwerper en bijvoorbeeld het 
gasinstituut. Het bedrijf levert technische 
omschrijvingen c.q. besteksomschrijvingen aan 
de architect. Men signaleert dat de informa
tiestroom naar ontwerpers niet optimaal 
functioneert. Tevens levert men prijsinforma
tie naar aannemers, architecten, opdrachtge
vers en adviseurs. 

Het bedrijf experimenteert op dit moment met 
data-communicatie tussen het bedijf en de 
bouwmaterialenhandel. Deze krijgt beperkt toe
gang tot het computersysteem dat zich richt op 
het automatiseren van de 'order-behandeling'. 
Daarnaast heeft een medium als Viditel de 
aandacht ten behoeve van het verstrekken van 
informatie. 

Men ziet weinig heil in het leveren van diens
ten (bijvoorbeeld projektgebonden tekenwerk) 
naar de ontwerper toe. De geleverde informatie 
moet voor de ontwerper voldoende zijn om mee 
uit de voeten te kunn_en. De uniforme presenta
tie van produkten (Sf/~) heeft een beperkte 
waarde doordat vanuit een beperkte hoek (un~ 
iformiteit) wordt gekeken en niet vanuit de 
optimaliseringshoek. 
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2.7,7 De bouwfysisch adviseur 

2.7,7.1 Werkzaamheden 

De werkzaamheden worden globaal omschreven met 
het geven van adviezen (met name aan architec
ten) die er op gericht zijn om de verschil
lende bouwfysische aspecter; op een evenwich
tige manier in een plan te verwerken. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in een v ierta 1 as
pecten: 
-Thermische/hygrische aspecten (warmte/voch
thuishou-ding/ energie). 
-Geluidsaspecten (binnen-binnen, binnen-bui
ten). 
-Wind- en lichtaspecten. 
-Bouwpathologie (oplossingen voor schadegeval-
len). 

Deze vier aspecten worden samengebracht onder 
de noemer Bouwfysische Plantoetsing. In de 
programmafase bestaat het werk voornamelijk 
uit het ste 11 en van rand voorwaarden (o.a. 
energieverbruik). Het accent van werkzaamheden 
ligt in de voorlopige- en definitieve ontwerp
fase. In de prijsoverlegfase worden eventueel 
materiaal- en konstruktiealternatieven voorge
steld. 

Uitgangspunt voor de werkzaamheden wordt mees
tal gevormd door de ontwerptekeningen van de 
architect. voorbewerkingen vinden afhankelijk 
van de werkzaamheden plaats. 

De geluidberekening vindt plaats op twee 
niveau's: stedebouwkundig- en gebouwniveau. In 
eerste instantie wordt het stebouwkundig plan 
beoordeeld vanuit opgedane ervaring. vervol
gens kunnen berekeningen worden uitgevoerd. 
Hiertoe wordt een (stedebouwkundige) situatie 
vert.aald naar een modelmatige situatie die 
geschikt is voor digitaliseren. Berekening 
vindt plaats volgens een standaardrekenmethode 
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(artikel 102 wet geluidshinder). Hoofdbewer
kingen: 

-wat is de geluidbelasting op gevels, 
-welk geluid dringt het gebouw binnen bij een 
bepaalde constructie, 
-\lelke normen worden gehanteerd bij welke 
functie van ruimtes, 
-welke maatregel~n kunnen genomen worden (of 
wijziging verkavelingsplan of konstuktieve 
maatregelen) . 

Gevelisolatie: uittrekken van oppervlakten van 
gevels en ruimten, en volumes van ruimten. 

Omdat in het definitief ontwerpstadium niet 
altijd de definitieve materiaalkeuze bekend is 
wordt veelal in twee fases gerapporteerd: 
voorlopige rapportage met eisen waar de te 
kiezen materialen aan dienen te voldoen plus 
principedetails en een definitieve rapportage 
op basis van de uiteindelijke materiaalkeuze 
en detailering. 

Met betrekking tot warmte en vocht vindt in de 
p.v.e- en haalbaarheids-fase een analyse 
plaats op basis van geschreven informatie en 
bebouwingsstudies en vinden eerste berekenin
gen plaats op basis van open/dicht-verhoudin
gen en aannames met betrekking tot K-waarden. 
In de ontwerpfasen worden werkelijke opper
vlaktes uitgetrokken en K-waarden bepaald. 
Berekeningen vinden plaats op verschil lende 
niveaus van gedetaileerdheid: vuistregels, 
graad-dagenberekening, graad-urenberekening of 
simulatie berekeningen (deze laasten wordt 
slechts zelden uitgevoerd). 

2.1.1.2 Automatisering 

Men wijst op de niet altijd even hoge kwali
teit van de in het verleden a a ngekochte soft
ware (de energieberekeningen die in GOAL zijn 
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opgenomen). Een probleem vormt de discrepantie 
die veelal bestaat tussen de verschillende 
niveau's van gedetailleerdheid waarop gewerkt 
wordt en de gedetailleerdheid van computer
programma's (vaak moet meer informatie inge
voerd worden dan in het betreffende stadium 
aanwe~ig of noodzakelijk is, een dosis 'over
ki 11 ').Daarnaast heeft niet elke discipline 
behoefte aan dezelfde gedetailleerdheid van 
informatie ( latarenpa len zijn voor het maken 
van bouwfysische stedebouwkundige berekeningen 
van geen belang). Het werken met informatie
dragers die al deze informatie bevatten leidt 
veelal tot onnodig lange respons(wacht)tijden. 
Aan de andere kant komt het voor dat informa
tie die juist wel relevant is (in dit geval 
bijvoorbeeld hoogteverschillen in de situatie) 
blijkt te ontbreken. In het algemeen kan ge
steld worden dat er bij programmatuurontwikke-
1 ing een te grote mate van gedetailleerdheid 
wordt nagestreeft. in een te vroeg stadium. 

De programmapakketten waar momenteel mee ge
werkt wordt bestaan (met uitzondering van 
GOAL) uit afzonderlijke programma's. Communi
catie tussen de verschillende programma's 
vindt niet plaats. Aan integratie wordt wel 
gedacht. Met betrekking tot bouwfysische be
rekeningen wordt met name gedacht aan een 
mogelijke link tussen de geometrische vorm van 
gebouwen als basis voor invoer van de diverse 
berekeningen, eenrichtingsverkeer dus. In 
eerst instantie zou het programma GOAL zich 
lenen voor het opnemen van een aantal bereke
ningsmodulen. Implementatie hiervan is gezien 
de hiervoor benodigde budgetten op dit moment 
niet haalbaar. Mogelijk ligt hier een taak 
voor de hogescholen (en voor cordinatie van de 
huidige ontwikkelingen). Een gunstige omstan
digheid is het feit dat bouwfysische bereke
ningen in hoge mate zijn gestandaardiseerd. De 
werkwijze van verschillende bureau's zullen 
hierdoor, in tegenstelling tot veel andere 
werkzaamheden die in het ontwerpproces plaats-
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vinden, niet ver uit elkaar liggen. 
Men signaleert onder invloed van automatise
ring een trent, waarbij de architect zich in 
toenemende mate bezig houdt met bouwfysische 
aspecten. Doordat het hierbij in de meeste 
gevallen gaat om de meer elementaire zaken 
wordt het raakvlak tussen de beide disciplines 
breder. Wel wordt het gevaar gesignaleerd van 
een black-box-effekt: a. architecten hebben 
vaak niet de tijd om zich echt met program
matuur vertrouwd te raken, 
b. computerresultaten hebben geen absolute 
waarde en dienen met de nodige deskundigheid 
gevalueerd te worden. Een belangrijke ver
schuiving van werkzaamheden zal daardoor op 
korte termijn niet plaatsvinden. 

Daarnaast is een trent te signaleren dat de 
bouwfysicus als volwaardige participant aan 
het ontwerpproces (in het bouwteam) deel gaat 
nemen, ~aarbij zijn werkzaamheden verschuiven 
in de richting van het ontwerpen. Het is niet 
waarschijnlijk dat onder invloed van automa
tisering disciplinès zullen verdwijnen of 
nieuwe disciplines zullen ontstaan. Er zullen 
wel verschuivingen plaatsvinden, waarbij in 
eerste instantie gedacht wordt aan een ver
sterking van de cordinerende functie binnen 
het ontwerp- en bouwproces. 

2.7.7.3 Informatieoverdracht 

De bestandsinformatie is afkomstig van (NEN)
normen, materiaalinformatie (bestand wordt 
intern bijgehouden) afkomstig uit litteratuur, 
TNO, en tabrikanten. Incidenteel wordt een 
opdracht aan TNO gegeven om bepaalde materia
len te onderzoeken. 
Uitgangspunt wordt meestal gevormd door de 
ontwerptekeningen van de architect. 
De rapportage is, afhankelijk van de opdracht, 
bestemd voor: 
controlerende 

architecten, 
instanties 
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kostendeskundige en het bouwbedrijf. 

2.7.8 De installatieadviseur 

2.1.s.1 Werkzaamheden 

. Het bedrijf is oorspronkelijk afkomstig uit de 
natte werktuigbouw (waterzuivering, bruggen, 
sluizen). Op dit moment vormt het bedrijf een 
installatiegroep voor electrotechniek en werk
tuigbouw en een installatiegroep voor civiele 
werken. Men houdt zich uitsluitend met utili
teitsbouw bezig. Naast het advieswerk voor 
derden houdt men zich ook bezig met de reali
satie van totale projecten. Daarvoor zijn 
enkele architecten in dienst. Men werkt voor
namelijk in bouwteamverband. 

In de programmafase bestaan de werkzaamheden 
met name uit het verrichten van energieonder
zoek en -berekeningen, en onderzoek naar de 
technische en financiele haalbaarheid met 
betrekking tot het aspect energie eninstalla
ties (bijvoorbeeld afwegingen tussen wind- en 
zonne-energie). 
Men signaleert grote verschillen in de samen
werking met verschillende ontwerpers. Aan de 
ene kant de ontwerpers/architecten die in zeer 
nauwe samenwerking een gebouw ontwikkelen en 
aan de andere kant architecten die een afge
rond ontwerp leveren waarbinnen de installa
ties gerealiseerd dienen te worden. Aan de 
eerste vorm wordt duidelijk de voorkeur.gege
ven. 

De wijze waarop uitgangspunten worden vastge
steld kunnen sterk uiteenlopen. De ene op
drachtgever laat dit volledig over aan de 
installatietechnicus, de andere opdrachtgever 
(bij bijvoorbeeld een NATO-opdracht) stelt een 
zee van normen vast. Benadrukt wordt dat bij 
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het ontwerpen van een installatie het be
hagelijkheidsaspekt een grotere rol zou moeten 
spelen dan nu vaak het geval is (geluid van 
leidingen en luchtverversing, geluidoverdracht 
door luchtkanalen, luchtvochtigheid, etc). 
Hoever de detaillering van installaties moet 
gaan is niet direct aan te geven. Alleen al 
het feit of je met een op installatiegebied 
deskundige uitvoering te maken hebt of niet, 
is hiervoor vaak bepalend. Daarnaast is het 
type installatie van belang. Een luchtbehande
lingsinstallatie wordt, vanwege het feit dat 
de kwaliteit hiervan van grote invloed is op 
de behagelijkheid (denk hierbij aan stromings
patronen), veel strikter omschreven dan een 
traditionele cv-installatie. verder kan het 
feit of men zelr de directie over het werk 
voert van invloed zijn. 

De volgorde van de werkzaamheden wordt als 
volgt weergegeven. 
Globale energieberekeningen (It-waarden: index 
gebaseerd op verhouding volume en K-waarde van 
de gebouwschil). vaststellen streefwaarden. 
Hierbij spelen invloeden als bezettingsgraad, 
gebruiksuren, toelaatbaar energieverbruik een 
rol. Evaluatieronde, installatieprincipes wor
den vastgesteld. 

Detaillering van het ontwerp (gebouwvorm, 
constructieprincipes). Op basis van platte
gronden en doorsnedes wordt vervolgens een 
globaal ontwerp van de installaties gemaakt. 
Dit is de meest overleg-intensieve fase. Een 
nauwkeurige detaillering is in dit stadium 
niet gewenst. Er wordt gewerkt .wordt vanuit de 
hoofdconstructie/stramienlijnen e.d. De van de 
architect afkomstige informatie is wat dat 
betreft vaak veel te gedetailleerd. Op basis 
hiervan wordt een ruwe schets van de ruimtebe
hoefte voor installaties gemaakt. Tweede eva
luatieronde. 

Een uitgebreide transmissieberekening vindt 
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plaats. Deze is noodzakelijk om de capaciteit 
van de installatie voor elke ruimte afzonder
lijk te bepalen. Detaillering van de installa
ties en het schrijven van het bestek. Afhanke-
1 ijk van de situatie het voeren van prijs
overleg over het ins tal latiegedeel te. 

2.1.s.2 Automatisering 

Het bedrijf maakt gebruik van zowel microcom
puters als een mini-computer. De vestigingen 
in Zierikzee en Almere zijn continu op deze 
laatste aangesloten. De programmatuur is voor 
ongeveer de helft gekocht, de andere helft is 
intern ontwikkeld. Men heeft programmatuur in 
huis voor o.a. globale energieberekeningen, 
gedetailleerde transmissieberekeningen {per 
ruimte van het gebouw), radiatorenselectie, 
berekening luchthoeveelheden (plus dimensione
ring luchtkanalen), leidingberekeningen (capa
citeiten en dimensionering), tekstverwerking 
(bestekken schrijven), exploitatieberekeningen 
(met name vanuit energieverbruik), terugver
dientijden en transmissieberekeningen. 

Grote voordelen zijn behaald bij het berekenen 
van leidingen. Door de komplexiteit van het 
leidingstelsel bij wat grotere gebouwen was 
het niet mogelijk de installatie als geheel 
handmatig uit te rekenen. Hierdoor was men 
genoodzaakt met forse overmaten te werken. Met 
behulp van de computer is dit wel mogelijk. De 
huidige berekeningen leveren hierdoor niet 
alleen materiaalbesparing op, maar verhogen de 
kwaliteit van de installatie omdat de ver
schillende onderdelen beter op elkaar zijn 
afgestemd (diameters, grootte van afsluiters, 
ventielen, etc.). Daarnaast ligt het grote 
voordeel in het snel kunnen wijzigen en op
nieuw kunnen doorrskenen van de installatie 
bij wijziging van het ontwerp. Nadeel: de 
programmatuur berekent alleen op basis van 
volledig ingevoerde informatie. Dit betekent 
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in eerste instantie meer werk dan op de tradi
tionele wijze van werken. De voordelen wegen 
hier echter ruimschoots tegenop. 

De mogelijkheden die CAD-systemen bieden roe
pen op dit moment nog veel vragen op. Bij 
welke werkzaamheden kun je een CAD-systeem 
toepassen, welke mate van standaardisatie is 
nodig, we 1 ke gegevens dienen ingevoerd te 
worden, in hoeverre wil je werkzaamheden in 
een dergelijk systeem integreren? Momenteel 
ziet het er naar uit dat een CAD-systeem zal 
worden aangeschaft. In eerste instantie zal 
dit worden gebruikt als een veredelde teken
machine om de mogelijkheden ervan af te tas
ten. Een van de problemen voor het ontwerpen 
van een CAD-systeem is het karakter van het 
bouwkundig ontwerpwerk. Hoewel voor een aantal 
bewerkingen wel wetmatigheden zijn aan te 
wijzen, ontbreken in de meeste gevallen vaste 
regeis. 
Aan intern~ ontwikkelingen op dit gebied wordt 
niet gedacht, afgewacht wordt wat er in de 
nabije toekomst op de markt komt. Wel denkt 
men aan integratie en uitwerking van de 
hulpmiddelen die men nu al in huis heeft. 

voor het doen van thermisch-dynamische bereke
ningen wordt via een lijnverbinding gebruik 
gemaakt van het computersysteem van de FABI. 
Alleen bij zeer specifieke gebouwen wordt hier 
gebruik van gemaakt. 
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3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

3 .1 verschuiving van werkzaamheden, rollen 
en functies 

Een groot aantal van de genterviewde personen 
maakt melding van een verschuiving van werk
zaamheden door bepaalde partijen in het bouw
proces, mede onder invloed van de automatise
ringsontwikkeling. Traditioneel gegroeide rol
patronen en te vervullen functies zijn hierbij 
aan verandering onderhevig. 

Zo signaleert de bouwkostendeskundige dat het 
maken van uittrekstaten en begrotingen steeds 
vaker door architectenbureaus zelf wordt ge
daan, en voor minder geld. 

Het bouwbedrijf signaleert een duidelijke 
teruggang in het werken met bouwteams, met 
name in de woningbouw. Plannen worden in toe
nemende mate genitieerd en ontwikkeld voor 
risico van het bouwbedrijf. Men zal steeds 
meer gaan werken op basis van produktspecifi
caties. Met betrekking tot de uitvoering sig
naleert men het in toenemende mate werken met 
multidisciplinaire teams, die het werk van de 
huidige onderaannemers voor een groot deel 
overnemen. 
De architect zou zich volgens de aannemer meer 
moeten gaan richten op het nemen van initia
tieven en het initiren van projecten. Tevens 
wordt grote waarde gehecht aan kosteninzicht 
bij de architect en samenwerking in een vroeg
tijdig stadium. 

Volgens de organisatieadviseur komt het ont
werpen onder grote druk te staan, enerzijds 
vanuit de programmeringskant, die opschuift 
naar het maken van het functionele ontwerp, en 
anderzijds vanuit de uitvoering. Een andere 
trend die gesignaleerd kan worden is dat de 
opdrachtgever steeds hardere eisen aan het 
ontwerp gaat stellen. verwacht wordt dat de 
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rol van de architect in de woningbouw sterker 
aan belang zal inboeten dan in de utiliteits
bouw. 
Men stelt dat de huidige situatie, waarin 
werkmethoden sterk aan verandering onderhevig 
zijn, aan de ene kant bedreigend is, maar ook 
kansen biedt voor degene die ze oppakt, in
clusief de architect. CAD- en expert-systemen 
bieden de architect kansen om kennisgebieden 
te betreden die voorheen voor hem niet open 
lagen. 
In de toekomst zal men in toenemende mate gaan 
werken met bij het gebouw behorende datasets. 
Men ziet in relatie hiermee een ontwikkeling 
die gaat van projectmanagement naar informa
tiemanagement. 

De toeleverancier ziet in de toekomst het werk 
van de vertegenwoordiger ('de bedrijvenbezoe
ker') in zijn bedrijf sterk veranderen of 
zelfs verdwijnen onder invloed van toekomstige 
communicatiemogelijkheden. Met name de rol van 
de architect zal in de woningbouw sterk veran
deren. Deze zal zich meer op het gemeenschaps
gedae l te (de drager) en de stedebouw gaan 
richten en de aannemer op het totaalprodukt. 
De overheid trekt zich terug als financier van 
volkshuisvesting. Er zal meer gebouwd worden 
voor eigen risico. Produktontwik~eling zal 
meer plaatsvinden binnen een samenwerkingsver
band van uitvoering en leverancier. 

De bouwfysisch adviseur signaleert onder in
vloed van automatisering een trend, waarbij de 
architect zich in toenemende mate bezig houdt 
met bouwfysische aspecten. Hij acht het niet 
waarschijnlijk dat onder invloed van automati
sering disciplines zullen verdwijnen of nieuwe 
disciplines zullen ontstaan. Er zullen wel 
verschuivingen plaatsvinden, waarbij in eerste 
instantie gedacht wordt aan een versterking 
van de cordinerende functie binnen het ont
werp- en bouwproces. 
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3.2 Knelpunt informatieoverdracht en automa
tisering 

volgens de bouwkostendeskundige vormt de vol
gorde en coderingswijze van begrotingen een 
belemmering in het kader van informatieover
drachi:. en automatisering. In Neder land wordt 
niet gewerkt met slechts n standaard bestek of 
een bepaalde wijze van coderen. 
Men ziet grote gevaren in het automatisch 
uittrekken en prijzen van elementen omdat men 
zich bij het prij zen continu moet rea 1 iseren 
in welke context het element zit. Automatise
ring hiervan wordt desondanks niet afgewezen, 
maar wordt beschouwd als iets dat al leen een 
(beperkt) hulpmiddel kan zijn. 

De constructieadviseur geeft aan dat de stand 
van de techniek op dit moment nog niet ver 
genoeg is voor het effektief toepassen van een 
CAD-systeem binnen zijn bedrijf. Als oorzaken 
hiervoor worden aangegeven de grote variatie 
in werkzaamheden, de kleinschaligheid en het 
specifieke karakter ervan en de grote diversi
teit aan partijen en produkten in de bouw. 
In dit verband wordt het be lang onderstreept 
van een integrale éanpak van automatisering in 
de bouw, waarbij de diverse werkzaamheden meer 
op elKaar afgestemd dienen te worden. 

Het bouwbedrijf signaleert een belangrijk 
knelpunt. Door het ontbreken van adequate 
controlemethoden worden veel fouten gemaakt 
(zowel in teken- als calculatieprogramma's). 
Pogingen om de automatiseringafdeling te ver
zelfstandigen (ook als softwareleverancier) 
zijn gestopt, omdat iedere aannemer blijkbaar 
zijn eigen methodes hanteert. 
Voor het maken van bestellijsten wordt opnieuw 
uitgetrokken. Als reden hiervoor wordt met 
name gewezen op het feit dat dit nu eenmaal de 
traditie is en dat het vanuit de begroting 
vaak moeilijk is om te zien waar bepaalde 
materialen zitten. Men wijst in dit verband op 
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de moei 1 i jkheden die kunnen ontstaan bij het 
hanteren van verschillende coderingen door 
verschillende afdelingen van het bedrijf. 
Men ziet weinig heil in het werken met zoge
naamde 'recepten': deze zijn gevoelig voor het 
maken van fouten doordat er geert gedetailleer
de informatie meer in het hoofd van de cal
culator zit. Gezien de grote risico's die de 
aannemer loopt, moeten dergelijke foutkansen 
zo veel mogelijk voorkomen worden. Ook in een 
aparte afdeling voor het het bijhouden van 
prijsgegevens ziet men niets, vanwege het 
ontbreken van het 'kontakt' met het gebouw. 
Gecentraliseerde ontwikkelingen zijn gedoemd 
te mislukken, omdat de vraag altijd specifie
ker is dan op deze algemene wijze aangeboden 
wordt. 

De bouwfysisch adviseur signaleert de discre
pantie tussen de verschillende niveau's van 
gedetailleerdheid waarop gewerkt wordt en de 
gedetailleerdheid van computerprogramma's. 
vaak moet meer informatie ingevoerd worden dan 
in het betreffende stadium aanwezig of noodza
ke 1 ijk is. Daarnaast heeft niet elke discip
line behoefte aan dezelfde gedetailleerdheid 
van informatie. Het werken met informatiedra
gers die al deze informatie bevatten leidt 
veelal tot onnodig lange respons(wacht)tijden. 
Aan de andere kant komt het voor dat informa
tie die juist wel relevant is blijkt te ont
breken. In het algemeen kan gesteld worden dat 
er bij programmatuurontwikkeling een te grote 
mate van gedetai 1 leerdheid wordt nagestreeft 
in een te vroeg stadium. 
Ook wordt het gevaar gesignaleerd van een 
black-box-effect. De architecten hebben vaak 
niet de tijd om zich echt met programmatuur 
vertrouwd te raken, en computerresu 1 taten 
hebben geen absolute waarde en dienen met de 
nodige deskundigheid gevalueerd te worden. 

De vertegenwoordiger van de overheid signa
leert eveneens een belangrijk probleem met 

85 



betrekking tot informatieoverdracht tussen de 
verschillende participanten in verband met de 
grote diversi~eit aan informatie. 

3.3. Opleiding en onderwijs 

beperkt aantal bedrijven stimuleert zijn per
soneel in verband met hun automatiseringsont
wikkeling, door hen op cursus te sturen. 
verder ziet men voor de opleidingen een taak 
weggelegd, niet zo zeer in het ontwikkelen van 
toepassingen, maar meer in het vertrouwd maken 
van mensen met nieuwe ontwikkelingen. Op deze 
manier komt de nieuwe kennis directer bij de 
bedrijven terecht. 

3.4 Relatie kosten-kwaliteit 

Met name de toeleverancier geeft aan dat een 
beter produkt alleen met behulp van automati
sering tegen aanvaardbare kosten geproduceerd 
kan worden. 

De installatie adviseur signaleert dat dankzij 
automatisering grote voordelen zijn behaald 
bij het berekenen van leidingen. Door de komp
lexiteit van het leidingstelsel bij wat gro
tere gebouwen was het in het verleden niet 
mogelijk de installatie als geheel handmatig 
uit te rekenen. Hierdoor was men genoodzaakt 
met forse overmaten te werken. Met behulp van 
de computer is dit wel mogelijk. De huidige 
berekeningen leveren hierdoor niet alleen 
materiaalbesparing op, maar verhogen de kwali
teit van de installatie omdat de verschillende 
onderd~len beter o~ elkaar zijn afgestemd. 
Daarnaast ligt het grote voordeel in het snel 
kunnen wijzigen en opnieuw kunnen doorrekenen 
van de installatie bij wijziging van het ont
werp. 
Het bouwbedrijf ziet automatisering als een 

86 



belangrijk hulpmiddel om de produktie in de 
toekomst op peil te houden (dit in verband met 
de vergrijzing van de bevolking en het gebrek 
aan goed geschoold personeel voor het bouwbed
rijf}. 

3.5 Informatieoverdracht en modulaire cor
dinatie 

In het kader van informatieoverdracht en auto
matisering zal er volgens de toeleverancier in 
toenemende mate gewerkt worden op basis van 
plaats- en maatafspraken (modulaire cordina
tie). Men is niet overtuigd van het feit dat 
computers het produktieproces dermate flexibel 
maken dat deze afspraken niet meer nodig zijn. 
Modulaire cordinatie is noodzakelijk voor 
fundamentele produktontwikkeling. 

3.6 Informatieoverdracht bij de diverse par
tijen 

a. De overheid 

De informatie waarmee de afdeling Stadsontwik
keling aan het werk gaat, wordt voornamelijk 
geleverd door de afdeling Landmeetkunde door 
middel van kadasterkaarten. 
De meeste gegevens blijven binnen de dienst. 
Wat naar bui ten komt (naar architect, op
drachtgevers en goedkeurende instanties) zijn 
bebouwingsvoorstellen. Resultaten van stede
bouwkundige plannen gaan voor toetsing van 
maatgegevens 
kunde. 

terug naar de dienst Landmeet-

b. De constructieadviseur 

Men l~vert meestal op basis van een voorlopig 
ontwerp meerdere constructieve varianten met 
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kostenconquenties aan de architect. Deze be
oordeelt op basis van kosten en esthetica. In 
geval van prefabconstructies wordt gewerkt met 
gegevens van de fabrikant. Bestandsinformatie, 
voor zover daar sprake van is, wordt binnen 
het bedrijf bijgehouden. 
Gedacht wordt aan de aanschaf van een CAD
systeem, met name vanu~t de gedachte om meer 
service te kunnen leveren naar de opdracht
gevers (uitholling markt door meer prefab
constructies). De snelheid van leveren is 
hierbij een belangrijk punt. 
De constructeur levert constructieve bereke
ningen bestektekeningen en bestek, in de mees
te gevallen aan architect, en soms aan de 
opdrachtgever. Ook informatie met betrekking 
tot goedkeuring en aanvraag bouwvergunning van 
het constructieve gedeelte. De constructeur 
maakt alleen indirect gebruik van getekend 
materiaal van de architect, d.w.z. de informa
tie wordt overgetekend. 

c. Het bouwbedrijf 

Een groot belang wordt gehecht aan communica
tie tussen verschillende computersystemen, 
zowel binnen het bedrijf als tussen verschil
lende bedrijven: tijdwinst, voorkomen van 
papierhandel, gerichter overleg mogelijk op 
afstand. 
De belangrijkste informatie wordt door de 
architect in de ontwerpfase op tekening aange
leverd. Men hecht door het ontbreken van ade
quate controlemethoden niet veel waarde aan de 
informatie die door middel van automatiseerd 
tekenwerk tot stand is gekomen. Duidelijke 
eisen aan het door de architect te verrichten 
tekenwerk, om in de uitvoering optimaal duide
lijk te zijn, kan (nog) niet worden gegeven. 
Men . onderstreept het feit dat naar verschil
lende partijen toe verschillende soorten in
formatie nodig is (bv. naar een bouwer, leve
rancie r, opdrachtgever, koper of gemeente). 
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d. De organisatieadviseur 

Men betrekt ontwerpers bij voorkeur bij de 
planontwikkeling aan het einde van de formule
ring van het eisenpakket. 
Of het de kant van integratie (bedrijven pak
ken het hele veld) of communicatie (informatie 
tussen bedrijven wordt uitgewisseld) op zal 
gaan, blijft vooralsnog onduidelijk. 
De twee stromen confectie en maatwerk zullen 
blijven bestaan en zullen zich onder invloed 
van automatisering sterker gaan onderscheiden. 
De confectie leent zich bij uitstek voor auto
matisering, voor maatwerk kunnen binnen korte 
tijd meer mogelijkheden worden afgetast dan 
voorheen. 

e. De toeleverancier 

Bij produktontwikkeling vindt overleg plaats 
met goedkeurende instanties (bijvoorbeeld gas
keuringen). In enkele gevallen vindt projekt
gebonden overleg met de architect plaats. 
Tevens levert men prijsinformatie naar aanne
mers, architecten, opdrachtgevers en advi
seurs. 
De geleverde informatie moet voor de ontwerper 
voldoende zijn om mee uit de voeten te kunnen. 
De uniforme presentatie van produkten (Sf/B) 
heeft een beperkte waarde doordat vanuit een 
beperkte hoek (uniformiteit) wordt gekeken en 
niet vanuit de optimaliseringshoek. 

f. De bouwfysisch adviseur 

Een gunstige omstandigheid is het feit dat 
bouwfysische berekeningen in hoge mate zijn 
gestandaardiseerd. De werkwijze van verschil
lende bureau's zullen hierdoor, in tegenstel
ling tot veel andere werkzaamheden die in het 
ontwerpproces plaatsvinden, niet ver uit el
kaar liggen. De bestandsinformatie is afkoms
tig van (NEN)normen, materiaalinformatie (be
stand wordt intern bijgehouden) afkomstig uit 
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litteratuur, TNO, en fabrikanten. Uitgangspunt 
wordt meestal gevormd door de ontwerptekenin
gen van de architect. De (eind)rapportage is, 
afhankelijk van de opdracht, bestemd voor 
architecten, opdrachtgevers, controlerende 
instanties en eventueel de kostendeskundige en 
het bouwbedrijf. 
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4. CONCLUSIES 

1. Er vindt op dit moment nagenoeg geen 
(electronische) datacommunicatie plaats 
tussen de partijen die betrokken zijn 
bij het bouwproces. 

2. Hel wordt informatie, die met behulp van 
computers tot stand is gekomen, onder
ling uitgewisseld op traditionele inf9r
matiedragers (tekeningen, staten, e.d.), 
maar door het ontbreken van vertrouwen 
of voldoende controlemogelijkheden wor
den verschillende werkzaamheden nog eens 
dunnetjes overgedaan. 

3. In dit verband bestaat er niet veel 
vertrouwen in de huidige stand van de 
techniek. 

4. De kwaliteit van de huidige software is 
onvoldoende (ontbreken van controlemoge
lijkheden). 

s. In veel gevallen bestaat er en afwach
tende houding ten aanzien van de ontwik
keling van de automatisering, en de 

·- -

wij~e waarop deze gebruikt zou kunnen 
worden binnen het eigen bedrijf. 

6. Veel van de huidige werkwijzen lenen 
zich niet of slecht voor automatisering. 
Door de invoering hiervan is men gedwon
gen om meer systematischer te gaan wer
ken. 

7. Geen van de geinterviewde partijen is 
echt goed in staat om knelpunten te 
formuleren ten aanzien van automatise
ring, en wat de mogelijke consequenties 
voor het eigen bedrijf zouden kunnen 
zijn. 

8. Mede onder invloed van de automatisering 
wordt melding gemaakt van een verschui
ving van de werkzaamheden van de ver
schil lende partijen. Deze situatie wordt 
soms als bedreigend ervaren, maar biedt 
ook grote kansen voor partijen om andere 
kennisgebieden te betreden. 
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Algemeen 

In de hiernaast afgebeelde schema's is naar 
aanleiding van de interviews met de betrokken 
bedrijven aangegeven, op welke wijze de infor
matiestromen onderling verlopen. Aangezien de 
verkregen informatie verre van volledig is, 
betreft het slechts een indicatie. Wel kan 
hieruit geconcludeerd worden dat met name de 
architect en de opdrachtgever een belangrijke 
plaats innemen wanneer het gaat om het leveren 
en ontvangen van informatie. 

Opgemerkt wordt dat zowel de architect als de 
opdrachtgever niet in deze fase van het onder
zoek betrokken zijn. Invullingen van het sche
ma voor deze partijen zijn dan ook gedaan op 
basis van de uitspraken van de overige par
tijen. 

Uit het onderzoek komt niet specifiek naar 
voren in welke fase van het ontwerp- c.q. 
bouwproces door wie en aan wie informatie 
geleverd of ontvangen wordt en om welke infor
matiedragers het gaat. In het kader van infor
matieoverdracht en automatisering in het bouw
proces lijkt het dan ook zinvol om hieraan in 
een specifiek en nader onderzoek aandacht te 
besteden. 

92 



Architect 

Boowkostettdeskundige 

Overheid 

Constructeur 

Bo•.iwbedriif 

O~isatieadviseur 

Toe Ie VQl"Ql'lcier 

Bouwfysisch adviseur 
Installatie aàviseur 

Opdl"elehtgever 

Int ormati estro om 
Van 

Architect 

Bouwkostendeskundige 
Overheid 

Toele•rerancier 

Bouwfysisch adviseur 

nstallatie ad'liseur 

Opd~htgever 

Int ~lie~troom 
Neer 

v~_J 

ö 
~ 
:.E 
e 
< 

~ 
Q.I 

~ e 
-< 

"11 
a> 

:;:; 
§ " .:.t ::::s 
IA "O IJl 
'Il ·~ 0 

"O -e t! :s:: 
IJl ~ v. 
t:; 0 :s:: 
·~ 0 
~ v 
;. 

~ 
CD 

Q.I 
Clio 

~ ::. ~ 
~ ..., Gil 

GI ëii 0 
"O -E 2 s: 
.& ~ -11' 
IA 0 s 0 

.:w: (,.)> 

3: 
::::s 
0 m 

Se hema 's informatiestromen . 

• =veel informatieoverdracht 

@ = matig inf onnati e overdracht 

Q = weinig inf orrnati e overdracht 

93 

"-
"- ::: "-:::s: Cll :::s: Q.I "- IA (1.1 "-- ~ ... Q.I "5= ~4 ~ ·i;: ·5 ·= 
~ 

-g ·:;:: Q.I 
"O ~ -g O> 
Q.I 

<Il .s: 1: ~ 

"i g! t::.• .9! 3: v. f ::s VI GI -~ ~ 0 "äj "ii ~ "'=' (Q 

t=. ~ .:... 

e- v. () 
::::J J: 0 0 m 

"-
" ::::J ,,_ 
i a< ::s 

"-,,_ oJI - IA 41 ·.,: 
-~ ~ 'i: ~ ·o ~ ~ 

.,, 
"O i !? GI .s: 

-~ "-

~ 
.s::. 

~ 
'..) 41 

3: GI .!!! -~ ::::s IA IJl 
~ 0 

-~ "";ji "!i -0 m 
~ ~ iA e 21 :::s: 

0 0 ..s 
aJ 


