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VOORWOORD 

In dit rapport "Ontwerpondersteu 
van bouwtechnische keuzeproblemen" 
afstudeeronderzoek. 

een rationelere benaderlng 
verslag doen van mijn 

Het afstudeeronderzoek onder van dr.ir. Peter A. Erkelens, prof.dr.ir. Jos 
J. N. Lichtenberg en prof.ir.Wim is in de periode mei 2007 tot en met mel 
2008 uitgevoerd binnen Unlversiteit Eindhoven, maar tevens met 
medewerking van een uit diverse sectoren binnen de 
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examencommlssie, maar ook naar personen die een posltleve invloed 
gehad hebben op de totstandkoming van deze studie: 
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ir. Frank ir. 
ing. Ger Schelberg, ing. Paul van 
ir. Dick Timmermans, dr.ir. Ralph 

Eindhoven, mel 2008 

Rob MJ. Salden 
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ir. Bart Kruyning, ing. Harry Pal 

Montfort, lng. Frenk Lardinois, ing. Louis Cleef, 
en ir. Bennie Potjes 
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SAMENVATTING 

Om van een 
maken worden 
gemaakt. 

een uitvoerbaar bouwplan te 
w<;:prlrAF continu bouwtechnische keuzes 

vaak voor het grootste deel gemaakt 
dus zal het nu ook weI de 

niet uit te vlakken factor in het 
subjectieve benadering wei erg 

De standaardkeuze KAN zijn, maar dit HOEFT zeker niet! 

Daarom is er voor dit doelstelling geformuleerd: 

Het ontwikkelen van een ontwerpondersteunend keuzemode/ dat: 
op bouwdeelniveau een overzicht geeft van 
bestaande oplossingsrichtingen voor een bouwtechnisch 
probleem; 
een keuze uit de bestaande een 
rationeler proces "Q"rnrr.QrT 

De probleemsteffing die daarbij 

Hoe kan een ralioneel en 
ontwikkeld worden dat bouwdeelniveau 
oplossingsrichtingen voor bouwtechnische OrClmE!mE!n 

Een persoon of een groep personen, in de vorm van 
een bouwkundig ontwerpproces keuzes ten 
uitwerking van een ontwerp, kan 
gebruiken om een objectiever 

Ontwerpondersteunend betekent 
gebruiker staat en dat output 
is. Het model zorgt 
oplossingsrichtingen, een 
rangschikking die het model 
gebruiker kan dus nog steeds naar 
gebaseerd op een rationeel proces 

Het van het 
uiteindelijk door middel van 
criteria liggen als minimale eisen vast in 
gebruikers gelijk. Dit geldt echter niet voor 
verschillende achtergronden van verschil 
dezelfde variabele criteria van belang voor 
mogelij ke oplossi ngsrichti ngen. 
De uitkomst KAN en MAG dus voor verschillende 
omstandigheden anders zijn! 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde 

- 4 -

de 

n wei 

en zijn 
criteria. Gezien de 

vinden niet allemaal 
ing van de 

in verschillende 

Architectural 



Op basis van literatuur en veel gesprekken met deskundigen uit diverse richtingen 
van de bouwwereld is er in dit afstudeeronderzoek geprobeerd een vernieuwende 
visie te ontwikkelen die uiteindelijk resulteert in een ontwerpondersteunend 
keuzemodel dat nauw aansluit op de behoeften en wensen van de potentiele 
gebruiker. 

Uiteindelijk heeft dat geleid tot een keuzemodel dat met behulp van een 
eenvoudige afwegingsmethodiek (paarsgewijze vergelijking) en eenvoudige 
programmatuur (Excel) de balans opzoekt tussen bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid. Het betrouwbaarheidsgevoel groeit naarmate de gebruiker zich 
met het keuzemodel kan identificeren. Daarom is het van belang om een bepaalde 
mate van vrijheid te bieden in de definiering van variabele criteria. In tegenstelling 
tot de meeste bestaande keuzemodellen, met zeer beperkte mogelijkheden voor 
eigen inbreng, stelt de gebruiker zodoende zelf de variabele criteria vast die van 
belang gevonden worden voor de onderlinge afweging van mogelijke 
oplossi ngsrichti ngen. 

Op basis van de input van de gebruiker en een database vol bestaande 
oplossingsrichtingen voor aile mogelijke bouwdelen is het ontwikkelde keuzemodel 
in staat om in 4 overzichtelijke stappen een rangorde alsook een grafische 
weergave van deze rangorde te genereren. Met deze informatie is de gebruiker 
vervolgens in staat om individueel of in overleg een goed afgewogen keuze voor 
een bepaalde oplossingsrichting te maken. 

Het kan echter ook voorkomen dat de bestaande oplossingsrichtingen in de 
database niet of niet volledig kunnen beantwoorden aan de wensen van de 
gebruiker. Het keuzemodel geeft aan wat de gebruiker van belang vindt bij de 
keuze voor een bepaalde oplossingsrichting en daarmee ook wat de gebruiker 
eventueel mist in de bestaande oplossingsrichtingen. De sterke en zwakke punten 
komen aan het licht. V~~r de innovatieve industrie kan deze informatie een extra 
aanleiding vormen voor verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling 
van innovatieve oplossingen. Dit kan leiden tot nieuwe oplossingsrichtingen die 
voor latere gebruikers weer beschikbaar binnen de database. 

De werking en mogelijkheden van het ontwerpondersteunende keuzemodel zijn 
uiteindeHjk aan de hand van een concreet bouwtechnisch voorbeeld, namelijk de 
keuze v~~r een oplossingsrichting ten behoeve van de brandwerendheid van een 
stalen kolom/ aan diverse personen uit de bouwwereld gepresenteerd. 
Aan de hand van dit voorbeeld is tevens in de literatuur veronderstelde geringe 
invloed van weegfactoren getoetst. Velen hechten gevoelsmatig veel waarde aan 
deze weegfactoren, maar ook binnen het kader van dit onderzoek blijkt inderdaad 
dat de invloed in keuzeprocessen als verwaarloosbaar klein is. 

Op basis van de positieve reacties van deskundigen op het eindresultaat kan er 
gesteld worden dat de opzet van het afstudeerproject geslaagd is. Het ontwikkelde 
keuzemodel en de achterliggende visie worden als verassend, vernieuwend en 
bruikbaar ontvangen. 
Cruciaal voor praktische waarde van het model is echter de ontwikkeling van 
een onafhankelijke/ complete en up-to-date database. Deze opdracht valt buiten 
het kader van dit afstudeeronderzoek, maar vormt samen met de verdere 
automatisering van het keuzemodel wei de belangrijkste aanbeveling voor 
vervolgonderzoek richting de werkelijke toepassing van het ontwikkelde 
keuzemodel in de praktijk. 
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1. INLEIDING 

Het integreren van een nieuwe functie binnen een bestaande gebouwstructuur 
blijkt steeds opnieuw een complexe opgave met soortgelijke bouwtechnische 
problemen. Oude gebouwen voldoen namelijk niet aan de eisen die de nieuwe 
gebruiksfunctie eraan oplegt. Deze constatering, vanuit mijn werksituatie bij een 
Bouw & Ontwikkelingsbedrijf met een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied 
van renovatie, restauratie en herbestemming, vormde het onderwerp van mijn 
derde Masterproject [1], waarin uiteindelijk ook de oorsprong van mijn 
afstudeerproject verscholen ligt. 

De doelstelling van Masterproject III was om een objectieve beslissingsmatrix te 
ontwikkelen, aangezien beslissingen over de toe te passen oplossingensrichtingen 
vaak subjectief en op basis van een of slechts een beperkt aantal criteria genomen 
worden. 

Uiteindelijk werd er in Masterproject III geen vernieuwende beslissingsmatrix 
ontwikkeld. Er werd gebruikt gemaakt van een keuzemethode op basis van 
paarsgewijze vergelijking, zoals beschreven door professor H.H. van den 
Kroonenberg [2,3,4]. Deze methode werd toegepast binnen een streng 
afgebakend gebied binnen de renovatie, namelijk : woningscheidende vloeren bij 
herbestemming van voormalige kloostergebouwen. 

De hoofdvraag die beantwoord diende te worden was of het mogelijk is een 
beslissingsmatrix te ontwikkelen waarmee er een objectieve keuze gemaakt kan 
worden voor een techniek om bestaande houten, betonnen en steenachtige 
vloeren te upgraden, zodat deze voldoen aan de nieuwe gebruikseisen. 

Met onderstaande conclusie en aanbeveling uit het betreffende eindrapport, werd 
het Masterproject III afgesloten. 

"Nadrukkelijk moet er gesteld worden dat dit kleinschalige onderzoek slechts een 
verkenning van het onderwerp betreft waarbij de beantwoording van de 
hoofdonderzoeksvraag niet meer dan een aanzet / opstap is voor een vervolgproject. 

Een belangrijke conclusie van M3 is weI dat de hoofdonderzoeksvraag in beginsel met 
"JA" beantwoordt kan worden. Het is dus mogelijk een keuzemodel op te stellen 
waarmee er een objectieve keuze gemaakt kan worden voor een techniek am 
bestaande vloeren te laten voldoen aan de eisen die de nieuwe gebruiksfunctie met 
zich meebrengt. 

Uiteraard betekent dit niet dat er tevredenheid bestaat over het zeer specifieke en oak 
onvolledige model dat in dit eindrapport wordt getoond. Juist hierin liggen de 
uitdagingen voor vervolgonderzoekf" 

Het vervolgonderzoek heeft uiteindelijk vorm gekregen binnen mijn 
afstudeerproject, waarvan het eindrapport nu voor u ligt en dat middels een 
begincolloquium op 10 mei 2007 gestart werd met de volgende stelling: 

"Een ontwerpondersteunend keuzemodel zal in de toekomst, 
indien gebruiksvriendelijk gepresenteerd, een belangrijk 
onderdeel vormen in het bouwkundig ontwerpproces. " 

Het complete eindverslag van Masterproject III is in Bijlage B1 digitaal aan dit 
rapport toegevoegd. 
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Dit eindrapport omvat een vijftal hoofdstukken en een negental bijlagen. 
Hoofdstuk 2 "Het onderzoeksplan" omvat een beschrijving van het eerste deel van 
het afstudeeronderzoek; verkenning en omschrijving van het probleemveld, 
relevanties, begripsomschrijvingen, gestelde randvoorwaarden en de 
geformuleerde doelstellingen, probleemstelling en onderzoeksvragen, welke allen 
als basis dienden voor het uitgevoerde onderzoek. In hoofdstuk 3 "Het onderzoek" 
zal worden ingegaan op de vragen WAT potentiele gebruikers van een keuzemodel 
verwachten en HOE een keuzemodel aan de gewenste prestaties kan voldoen. De 
gebruikte afwegingsmethodiek wordt hier uitgebreid toegelicht en getest. 
Hoofdstuk 4 "De onderzoeksresultaten" betreft een uitgebreide presentatie van het 
ontwikkelde model aan de hand van een concreet bouwtechnisch voorbeeld. De 
invloed van weegfactoren wordt aan de hand van hetzelfde voorbeeld getoetst en 
de waarde van het keuzemodel als extra aanleiding voor innovaties wordt 
toegelicht. Ook wordt de evaluatie van het keuzemodel in de praktijk besproken. 
In hoofdstuk 5 "Conclusies en aanbevelingen" komen de belangrijkste conclusies 
uit dit afstudeeronderzoek aan bod en worden er aanbevelingen gedaan voor 
verder onderzoek. In de bijlagen is er dan verder nog plaats voor belangrijke 
informatie die in het rapport echter teveel zou afleiden van de grote lijn. 
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2. HET ONDERZOEKSPLAN 

§2.1 Fasering afstudeerproject 

Om het afstudeerproject op een gestructureerde wijze aan te pakken is ervoor 
gekozen het ontwerpondersteunend keuzemodel te beschouwen als een product 
dat via een methodisch ontwerpproces tot stand komt. Dit houdt in dat het proces 
wordt opgedeeld in 3 fasen [3]. 

BC ---------------------t -------------- ------- -

TC ------------------------------------------- -

EC ------------------------------------------------
Fig. 1 - Het driefasenmodel 

Het driefasenmodel (Fig. 1) wordt in feite weergegeven als een proces dat van een 
abstracte probleemste"ing naar een concrete oplossing moet voeren. In de eerste 
fase is de vraag "waarom?/I bepalend, terwijl in de tweede en derde fase 
respectievelijk de vragen "wat?/I en "hoe?/I centraal staan. Uiteraard verloopt het 
proces niet volstrekt lineair zoals de schematische weergave doet vermoeden, 
maar is elk ontwerpproces, juist ook een methodisch ontwerpproces, iteratief en 
vindt er dus geregeld terugkoppeling plaats naar een eerdere fase of wordt er 
vooruitgelopen op een volgende fase. 
In dit hoofdstuk wordt omschreven welke behoefte er geconstateerd is en waar 
deze behoefte vandaan komt. Zodoende wordt er gedefinieerd WAAROM er een 
ontwerpondersteunend keuzemodel ontwikkeld dient te worden voor toepassing 
binnen de bouwsector. 
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§2.2 Aanleiding en Probleemveld 

2.2.1 Waarom een ontwerpondersteunend keuzemodel? 

Met de opgedane, maar zeer specifieke, kennis en ervaring van Masterproject III 
in het achterhoofd is het belangrijk om het probleemveld voor het afstudeerproject 
te verbreden en opnieuw te definieren. Het uitgangspunt blijft echter hetzelfde, 
want om van een architectonisch ontwerp een bestek en uiteindelijk een 
uitvoerbaar bouwplan te maken worden er in de praktijk binnen de gehele 
bouwsector continu bouwtechnische keuzes gemaakt. 

De genoemde keuzes worden vaak voor het grootste deel gemaakt op basis van 
ervaring: ... "zo doen we het al jaren, dus zal het nu ook weI de beste oplossing 
zijn". Ervaring is natuurlijk een niet uit te vlakken en erg belangrijke factor in het 
keuzeproces, maar de gemaakte keuze is, met deze subjectieve benadering / 
standaardisatie in het keuzeproces, wei erg afhankelijk van wie de betreffende 
keuze maakt. Zoals u in het artikel [5] in 8ijlage 82 kunt lezen word deze 
problematiek, ook buiten de bouwwereld, onderkend en besproken. Er kan dan 
ook terecht gesteld worden dat: 

De standaardkeuze de juiste keuze KAN zijn, maar dit HOEFT zeker niet! 

Juist hierop speelt een ontwerpondersteunend keuzemodel in door het 
keuzeproces te rationaliseren. Wat dit exact inhoudt komt verderop in dit rapport 
uitgebreid aan de orde. 

2.2.2 Verkenning probleemveld - gespreksronde 1 

Om het probleemveld vanuit een bredere optiek opnieuw te verkennen en vanuit 
verschillende richtingen binnen de bouwsector reacties en aanbevelingen voor een 
ontwerpondersteunend keuzemodel te inventariseren, werden er in de beginfase 
van mijn afstudeerproject gesprekken gevoerd met een zestal partijen 
(ontwerpend, adviserend en uitvoerend). Deskundigen van deze partijen spelen, 
elk binnen hun eigen vakgebied, een rol bij bouwtechnische ontwerpbeslissingen 
die genomen worden in de ontwerpfase van een project. 

De partijen waarmee gesproken werd, zijn: 

Ontwerpend 

* Henket & Partners Architecten, Esch 

* Satijn+ Architecten, Born 

Adviserend 

• K+ Bouw- en Installatietechnische adviesgroep, Echt 

* ABT adviseurs in Bouwtechniek, Velp 

Uitvoerend 

• Laudy Bouw & Ontwikkeling, Sittard 

* Ballast Nedam Bouwborg Zuid, Eindhoven 
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Naast een ing van de behoefte aan een 
gesprekken tevens een duidelijke 
van mogelijke oplossingsrichtingen 

ijkheid en deels onbekendheid met 
merkgebonden, producten/oplossingen wordt er namelijk 

en oplossing 

keuzemodel werd 
een gestructureerd 

door 
van, vaak 

standaard voor de 

gesprekken viel vooral op dat deze na eenzelfde inleiding, afhankelijk van de 
rond en van de desku 

namen. De gesprekken n in deze fase echter 
mogelijk aspecten vanuit diverse invalshoeken te 

Wei is er in gevraagd naar een mening over 
duidelijke verschillen bestaan tussen renovatie 

monumenten) en na-oorlogse woningen (door 
naar veelvoorkomende 

bij Bouwborg Zuid in 
dat er zeker concrete 

hoven, actief in 
n 

woningen. Op 
dit v~~r 

iI maakt. In 
uitdaging van dit 
te worden. 

uitwerkingen van de afzonderlijke gesprekken zijn in 83 aan 
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2.2.3 Doelgroep 

Het ontwikkelen van een kader voor een 
ontwerpondersteunend betekent toepasbaar is binnen 

deelgebieden van bouwsector: nieuwbouw/ renovatie, woningbouw/ 
complexe / eenvoudige . Dit in tot 

oorspronkelijke probleemveld op basis van Masterproject III, waarin 
ngsmatrix zich enkel richtte op de renovatiesector. 

toepassing van standaard producten in het geval van nieuwbouw vaak 
is ten van renovatie, waar situatie binnen gebouw 

immers uniek kan zijn, rdisatie van keuzeproces in situaties 
onwenselijk. Ondanks toepassingsgebied voor de vorm van het 

de / niet uit zal er wei 

relatief "complexe" 
nieuwbouw van een 
renovatie/nieuwbouw van 

wordt bij 

ke 

een 
model, 

project, afzonderlijk toepassen, 
analyseert en op basis 

projecten, worden keuzes 
door a twee "'''''''<::1'' • ..,;:>,.., 

diafoog over 
ten opzichte van 
er dan ook om 

om de 
en up-to-date 

rationeel ten 
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§2.3 Doelstellingen, Probleemsteliing en Onderzoeksvragen 

2.3.1 Doelstellingen 

Binnen dit afstudeerproject is er sprake van een specifieke doelstelling in het 
onderzoek, waarvan verwacht wordt dat deze in diverse fases tijdens dit project 
behaald kan worden. Naast deze specifieke doelstelling bestaat er tevens een 
doelstelling van het onderzoek. Een overkoepelende doelstelling, die gedeeltelijk 
ingevuld en behaald wordt door het nastreven van de specifieke doelstelling in dit 
afstudeerproject. 

De overkoepelende doelstelling van mijn afstudeeronderzoek luidt: 

Het leveren van een wetenschappelijke bijdrage aan een meer rationele 
benadering van bouwtechnische keuzeproblemen. 

De specifieke doelstelling in het onderzoek luidt als voigt: 

Het ontwikkelen van een zelflerend ontwerpondersteunend keuzemodel dat: 
op bouwdeelniveau een gestructureerd overzicht geeft van 
bestaande oplossingsrichtingen voor een bouwtechnisch 
probleem; 
een keuze uit de bestaande oplossingsrichtingen volgens een 
rationeler proces bevordert. 

In paragraaf 2.6 wordt er een uitgebreide toelichting gegeven op begrippen die 
van belang zijn voor deze doelstelling en het gehele afstudeerproject. 

2.3.2 Probleemstelling en Onderzoeksvragen 

De vraag "Is het mogelijk een keuzemodel te ontwikkelen?" is al met "Ja" 
beantwoord in Masterproject III. De probleemstelling behorende bij de 
bovenbeschreven onderzoeksdoelstelling luidt dan ook als voigt: 

Hoe kan een rationeel en zelflerend ontwerpondersteunend keuzemodel 
ontwikkeld worden dat op bouwdeelniveau structuur aanbrengt in 
oplossingsrichtingen voor bouwtechnische problemen? 

V~~r de uiteindelijke beantwoording van de probleemstelling is deze, parallel aan 
de fasering van het project, opgedeeld in twee onderzoeksvragen. 

1. WA T verwachten gebruikers binnen de omschreven doelgroep van een 
ontwerpondersteunend keuzemodel? 

2. HOE kan het een ontwerpondersteunend keuzemodel aan de gewenste 
prestatie voldoen? 
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Onderstaand zijn de onderzoeksvragen voorzien van toelichting en enkele 
deelvragen. Er dient benadrukt te worden dat deze voor de hand liggende 
deelvragen enkel zijn opgesteld om voldoende grip te krijgen op het probleemveld. 
Bewust is er dan ook niet gekozen voor het geforceerd opstellen van tientalten 
deelvragen, die vervolgens als afzonderlijke fragmenten behandeld en beantwoord 
zullen worden. De antwoorden op onderstaande deelvragen vindt u dan ook niet 
afzonderlijk, maar ge"integreerd terug binnen de totale strekking van dit rapport. 

Onderzoeksvraag 1 behandelt de werkwijze van het keuzemodel door het model 
op te vatten als een "black box" met als functie het omzetten van input in de 
gewenste output. Wat moet er daarvoor gebeuren in deze "black box"? 

1 A Wat is de input? 

18 Wat is de gewenste output? 

1 C Wie is de gebruiker van het model? 

10 Wat verwacht de gebruiker van het model? 

1 E Welke aspecten spelen een rol in de besluitvorming? 

V~~r de uiteindelijke gebruiker is de inhoud van de "black box" onbekend. Input 
wordt omgezet in gewenste output. Wat er tijdens deze omzetting in het model 
gebeurd is voor de gebruiker niet relevant. Des te meer natuurlijk wei voor de 
ontwikkeling van het keuzemodel. 

Aan deelvraag 2 kan pas concreet invulting gegeven worden nadat het antwoord 
op deelvraag 1 grotendeels duidelijk is. Enkele algemene vragen voor de 
vormgevende fase zijn: 

2A Welke bestaande keuzemodel/en zijn er? 

28 Wat zijn de sterke en zwakke punten van bestaande model/en? 

2C Hoe worden de sterke punten optimaal benut? 

20 Hoe worden de zwakke punten verbeterd? 

2E Welke methodieken zijn er voor het afwegen van oplossingen? 

2F Hoe wordt het uiteindelijke keuzemodel gepresenteerd? 

De wijze waarop informatie ten behoeve van de beantwoording verkregen wordt, 
zal voor de twee onderzoeksvragen verschillend zijn. V~~r onderzoeksvraag 1 
lijkt het interview, het verzamelen van praktische informatie bij de toekomstige 
gebruiker, het meest voor de hand te liggen. V~~r een dee I heeft dit natuurlijk ook 
al plaatsgevonden in gespreksronde 1. V~~r onderzoeksvraag 2 zal juist het 
overgrote deel van de benodigde informatie uit literatuur afkomstig zijn. 
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§2.4 Conceptueel model 

In onderstaande afbeelding (Fig. 2) ziet u het conceptueel model van het 
onderzoek. De onderzoeksvragen 1 en 2, met bijbehorende onderzoeksvragen en 
onderzoeksmethode, zijn hier herkenbaar. Uit de beantwoording van deze vragen 
ontstaat in eerste instantie een conceptversie van het ontwerpondersteunend 
keuzemodel. 

input? 

: interviews: 
1 ___________ 1 

verwachtingen 
gebruikers? output? 

HOOFDSTUK ~ 
§3.1. 

---------------------~----- ----- ------------------------- ---------------

HOOFDSTUK .:: 

---------------------c:).- ---------------------- -------------------------

sterke punten? I bestaande 
keuzemodellen? 

: literatuur : ,-----------, 

zwakke punten? 

Fig. 2 - Conceptueel Model 

In de rechter kantlijn vindt u de hoofdstukken en paragrafen terug waarin het 
betreffende onderdeel van dit conceptueel model wordt behandeld. De 
beantwoording van beide onderzoeksvragen komt in hoofdstuk 3 "Het Onderzoek" 
aan de orde. Het evalueren en aanpassen van de conceptversie om uiteindelijk te 
komen tot een definitieve modelvorm voor een ontwerpondersteunend keuzemodel 
komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 4 "De Onderzoeksresultaten". 
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.5 Wetenschappelijke en Maatscha ijke relevantie 

De wetenschappe/ijke relevantie van dit 
formulering van een visie ten aanzien van het rationa van het 
bij bouwtechnische ontwerpbeslissingen. Deze visie dient ertoe om de 
dit gebied te verbreden. Het gaat daarbij om de veronderstelling die 
wordt van manier waarop de iIIende binnen een 
ontwerpondersteunend keuzemodel met elkaar in relatie staan en er op 
van veronderstellingen gekomen kan worden tot onderbouwde keuzes met 
betrekki tot bouwtechnische r.nr-'AI&:> 

De maatschappelijke re/evantie van dit wijze 
waarop in de vorm van een met 
bijbehorende zijn toepassing vindt binnen diverse sectoren in de 
bouwwereld en er daadwerkelijk een verandering plaats zal vinden van de hu 
su en situatie naar een meer rationele 
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§2.6 Belangrijke begrippen 

* Ontwerpende partijen 

Bij het woord ontwerpen wordt er in relatie met de bouwwereld vanzelfsprekend 
gedacht aan de architect als ontwerpende partij. In het kader van dit onderzoek 
gaat het echter niet om het architectonische ontwerp op gebouwniveau, maar 
om de bouwtechnische ontwerpkeuzes op bouwdeelniveau. Gedeeltelijk kunnen 
deze keuzes uiteraard ook in handen van de architect liggen, maar op 
bouwdeelniveau zullen voornamelijk bouwtechnisch adviseurs en uitvoerende 
bouwbedrijven als ontwerpende partijen optreden. 

De hoofdactiviteit van de architect, het vervaardigen van een architectonisch 
ontwerp op gebouwniveau, heeft van nature een intu·itiever karakter en komt in 
veel mindere mate in aanmerking voor een rationele aanpak. 

* Bouwtechniek 

Onderstaande tekst "Wat is bouwtechniek?" is overgenomen uit het dictaat 
behorende bij het eerstejaars college "bouwtechniek" [7]. 

"Bouwtechniek neemt binnen de Bouwkunde een centrale plaats in. Bouwtechniek 
omvat namelijk de techniek die nodig is om gebouwen, bouwwerken, bouwdelen 
en (gebouw)onderdelen in onderling verband te materialiseren. Het is een 
integrale discipline die zich bezighoudt met bouwen in de meest letterlijke zin. 
Binnen de bouwtechniek wordt integratie nagestreefd, voornamelijk tussen 
Constructie, Bouwfysica, Uitvoering en Architectuur. Slechts met inachtneming van 
al deze disciplines kan een evenwichtig, bouwtechnisch ontwerp tot stand komen." 

In het kader van het afstudeerproject behelst de bouwtechniek het maken van een 
bouwtechnisch ontwerp waarin de "technische" disciplines constructie, bouwfysica 
en uitvoering integraal de materialisatie van bouwdelen bepalen, zodat deze in 
onderling verband een gebouw kunnen vormen dat voldoet aan de eisen die de 
genoemde disciplines eraan stellen. 
Ook in de praktijk is het een uitdaging om van een architectonisch ontwerp in het 
daaropvolgende bouwtechnische ontwerp zoveel mogelijk te benaderen, rekening 
houdend met constructie, bouwfysica en uitvoering. 

* Bouwdeelniveau 

Een gebouw bestaat uit diverse bouwdelen. In het eerder genoemde dictaat 
behorende bij het college "bouwtechniek" [7] wordt een gebouw opgedeeld in 
onderdelen die behoren tot de volgende bouwdelen: 

- fundering - gevels 
- dak - begane grondvloer 
- verdiepingsvloeren - binnenwanden 
- kozijnen, ramen en deuren - trappen 

Voor de definiering van dit begrip bestaan er zeer uiteenlopende opsommingen. 
Bovenstaande lijst is een voorbeeld om aan te geven wat er binnen de context van 
dit afstudeerproject in beginsel verstaan kan worden onder bouwdeelniveau. 
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* Su bjectief / Objectief 

In de context van dit onderzoek geeft de term "subjectief" aan dat de 
persoonlijke zienswijze van een ontwerper op bouwtechnisch bouwdeelniveau 
significant van invloed is op de keuze die in een bepaalde situatie gemaakt wordt. 
De term "objectief" is hiervan het tegenovergestelde. De persoonlijke zienswijze, 
vaak gebaseerd op eerdere ervaringen, speelt geen significante rol in de 
besluitvorming, waardoor deze onafhankelijk van de betrokkene kan plaatsvinden. 
Omdat het zoals gezegd niet wenselijk is om ervaring als beslisfactor uit te 
schakelen binnen een keuzeproces geldt dit, afgezien van de haalbaarheid ervan, 
ook voor volledige objectiviteit. Daarom is er tijdens dit afstudeerproject ook 
bewust voor gekozen om de term "objectiveren" uit Masterproject III, in de 
doelstelling te vervangen door "rationaliseren". 

* Rationalisatie 

Het rationaliseren van het keuzeproces betekent NIET dat elke gebruiker 
uiteindelijk door middel van het keuzemodel dezelfde uitkomst genereert. Vaste 
criteria / vetocriteria liggen als minimale eisen vast in het bouwbesluit en zijn voor 
aile gebruikers gelij/<. Dit geldt echter niet voor de variabele criteria. Gezien de 
verschillende achtergronden van verschillende gebruikers vinden zij niet allemaal 
dezelfde variabele criteria van belang voor de onderlinge afweging van de 
mogelijke oplossingen. 

De uitkomst KAN en MAG dus voor verschillende gebruikers in verschillende 
omstandigheden anders zijn (Fig. 3)! 

Fig. 3 - Verschillende beJangen binnen een rationeeJ keuzeproces 

* Keuzeprobleem 

In het boek "Methodisch Ontwerpen: volgens H.H. van den Kroonenberg" [3] komt 
naar voren dat de geconstateerde ontwerpproblematiek een KEUZEPROBLEEM 
betreft. Een keuzeprobleem is een probleem waarbij met behulp van 
keuzetechnieken dient te worden nagegaan in welke mate verschillende 
alternatieven aan gestelde criteria voldoen. In feite is dit het waarderen van 
verschillende oplossingen en op grond daarvan een keuze maken. Een dergelijk 
probleem vereist volgens deze literatuurbron een strikt rationele aanpak. 
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* Ontwerpondersteunend keuzemodel 

Een ontwerpondersteunend keuzemodel helpt de ontwerpende partij bij het maken 
van ontwerpkeuzes. Binnen het kader van dit afstudeerproject met betrekking tot 
bouwtechnische keuzes op bouwdeelniveau. 

"Een keuzemodel, ook weI aangeduid met de term Decision Support System, is in 
principe een interactief en voor de PC ontwikkeld informatiesysteem dat tot doel 
heeft om beslissers te ondersteunen bij het gebruik van de beschikbare 
communicatietechnologie, data, documenten, wetenschap en/of model/en om 
problemen te identificeren en op te lossen, bepaalde taken binnen een 
keuzeproces te volbrengen en tot beslissingen te komen [8]. 

Het model is ontwerpondersteunend omdat keuzes bij voorkeur in de ontwerpfase 
op een verantwoorde wijze gemaakt dienen te worden [9]. De consequenties van 
wijzingen voor het totale ontwerp en daarbij horende kosten zijn in een latere fase 
namelijk vaak vele malen hoger (Fig. 4). 

AFNAME BESLISRUIMTE TOENAME INFORMATIE 

100 'Yo 1 

o 'Yo 

Fig. 4 - Bouwproces: beschikbare Informatie versus Beslisruimte 

Ontwerpondersteunend betekent nadrukkelijk niet dat het model de gebruiker een 
oplossing oplegt en dat de output die het model genereert DE enige juiste 
uitkomst is. Het keuzemodel dient er slechts toe om de procedurele, evaluatieve 
en technische richtlijnen voor het beslisproces zodanig te structureren dat middels 
het gebruik van het instrument een aanspraak gedaan kan worden op de meest 
actuele theoretische dan wei praktische kennis die over het betreffende onderwerp 
beschikbaar is en (impliciet) in het instrument aanwezig is. Op basis van deze 
onderbouwing dient het instrument in staat te zijn om de gebruiker te voorzien in 
een (expliciete) voorspelling van welke van de oplossingsrichtingen, relatief het 
beste zal beantwoorden aan de doelstellingen die voor aanvang van het 
keuzeproces uitgesproken zijn". 
Het keuzemodel zorgt slechts voor een rationalisatie van het keuzeproces. De 
gebruiker kan, op basis van de door het model bepaalde rangorde, dus nog steeds 
een keuze maken naar eigen inzicht, maar nu wei op basis van een rationeel 
proces. 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde 

- 20 -
Architectural Design and Engineering 



* Zelflerend keuzemodel 

Uiteindelijk, en dat kan tot een van de kenmerkende kwa van een 
ontwerpondersteunend keuzemodel gerekend worden, het model in staat zijn 
om te "Ieren" en die men ermee 

betekent de procedure met betrekking tot begeleiding van het 
tijd geoptimaliseerd worden en de 

kunnen aan de verandering van 
en tijdafhankelijk 

keuzemodel ervoor 
met betrekking tot en 
oplossingsrichtingen vergroot wordt doordat meest nte gegevens in het 
model opgeslagen . Zo ontstaat er een waardevolle database op 
diverse diverse kan worden. 

* Vaste I 

Binnen het er een onderscheid plaats tussen twee soorten 
criteria criteria waaraan in mate 

moet worden voldaan. in tegenstelling tot de vaste criteria die kunnen 
worden als voorwaarden waaraan in elk moet worden voldaan en binnen het 

van dit gesteld door het bouwbesluit. Indien aan 
vast criterium voldaan wordt, is de oplossingsrichting onbruikbaar. 

Hieruit voigt variabele criteria lenen voor bewerki met 

* 
Met tot keuzemethodieken onderscheidt men een viertal 
beoordelingsschaJen [ 

de nominale 
alternatieven. 

I: getallen dienen ter identificatie van de 

getallen geven rangorde aan waarin de 
of afnemende mate aan een varia bel criterium 

De intervalschaal: de getallen geven kwaliteitsverschillen aan 
tussen alternatieven hetgeen vereist dat voor de een 

kwaliteitseenheid wordt gedefinieerd. 

De 
tussen twee 
( constante) 
gedefinieerd. 

Omdat de scores 
keuzemodel tot 
(score 0) wordt er 

geven de kwaliteitsverhouding aan 
vereist dat voor schaal een 

kwaliteitseenheid en een kwaliteitsnulpunt worden 

vergelijking in mijn ontwerpondersteunend 
komen op van voorkeur (score 1) of geen voorkeur 

met ordinale data. 
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* Paarsgewijze vergelijking 

Met kunnen op een manier waarderingen 
worden gegeven doordat com vraagstukken in tal van kleine deelvragen 
worden opgesplitst. In keuzetabellen worden mogelijke oplossingen per 

met vergeleken. 

In onderstaande keuzetabel, die betrekking heeft op het variabele criterium X, zijn 
in rij als in kolom de 3 te beschouwen A, en C uitgezet. 

x A B 

A 

B 

c 

voorkeur ten 
ingevuld. Wanneer de 

c 
De grijs cellen in de 
keuzetabel hiernaast rden 
in principe de tegengestelde 
vragen van de 

In vervolg van dit 
tegenvragen 

criterium X, 
wordt de score 1 

Sommatie van scores levert een beeld op van volgorde van voorkeur en 
later in dit rapport zullen deze scores ten behoeve van een grafische weergave 
4.1.6) van resultaat worden omgewerkt naar procenten ten opzichte van 
maximaal Omdat een beoordeling op basis van nale data 
mag er geen uitspraak gedaan over meer voorkeur de 
hoger heeft ten opzichte van lager 
gewaardeerde. Oplossing A met score 80% is dus niet twee zo goed 

B met score 40%. 

De enige conclusie die getrokken mag worden is dat A 
ten opzichte van B! 

Voor een "methode Van den 
84. 

voorkeur 

wordt 
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Randvoorwaarden 

en 
doelsteUingen aanleiding tot 
een ontwerpondersteunend keuzemodei. 

De keuze voor een bottom~up 
argumenten: 

1. Toepassing 

2. 

te 

voorwaarden aan die in acht 
in dit onderzoekJ maar die niet 

er gesproken over een ambitieuze 
met betrekki tot dergelijke 

over de mogelij van en voor 
bestaat er twijfel over het feit dat de 

worden binnen dat 
in combinatie met diverse bouwdelen. 
voor gekozen am ontwikkeling van 

uit te vanuit een 
er gestart wordt vanuit een relatief 

worden tot op niveau. 

enkel het 

is gebaseerd op volgende twee 

methodieken zoals paarsgewijze 
met het niveau van die 

beschikbaar is. 
toegestaan op ordi kunnen 

input 
schaalniveau 

keuzemodel; 

niveau van 
output van een 

meerwaarde voor 

uit 2005 [6] is er gewerkt vanuit 
er gebruik gemaakt wordt van complexe 

onderlegger voor mogelijke nieuwe 
complexe wordt zodoende 

het gewenste niveau. Ondanks een 
aanzet Pieter Keeman de com 

niet kunnen omvormen naar een 

Door in benadering een tegenovergestelde 
bottom-up toe te Da~;se:n wordt er in dit afstudeerproject naar 

",,,,",..,,,,::>1'1'1 am een volgende te zetten en een resultaat te 
te verzanden mij onbekende wereld van 

en 
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In navolging van de bovenstaande randvoorwaarden kan gesteld worden 
heid van een en up-to-date data gevuld met bestaande 

ngen voor bouwdelen, van cruciaal belang is voor 
waa van een ontwerpondersteunend keuzemodel in praktijk. Omdat het in 
dit afstudeerproject om de ontwikkeling van een concept voor een 
ontwerpondersteunend en het aantonen van mogelijkheden en 
werking hiervan, wordt dit ondersteund door enkele 
voorbeefden. Het invuflen van 

voor valt 
afstudeerproject. 

een rationele i bestaande ngsrichtingen komen 
vanzelfsprekend de zwakke en punten aan het licht. Door inventarisatie van 

gegevens kan een ontwerpondersteunend keuzemodel ook in omgekeerde 
ng werken en voor industrie een extra vormen voor 

marktgerichte innovaties [llJ. Ondanks dat dit primaire rol speelt in 
mijn afstudeerproject wordt er aan de hand van een concreet voorbeeld in 

::>r".nr;,,::>r 4.2 kort op 

toepassing 

Randvoorwaarden die 
ontwerpondersteunend 
van uitgebreid aan 

Technische Universiteit Eindhoven 

oogpunt, bij de 
ook geen rekening 

belangen binnen de bouwwereld een 
in praktijksituaties zouden kunnen 

betrekking hebben op werking van een 
zelf komen in de vorm van een Programma 

in paragraaf 1. 
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3. H NDERZOEK 

§3.1 ONDERZOEKSVRAAG 1 
omschreven doelgroep van 

een 

De van de verwachtingen die potentiele gebruikers van een 
ontwerpondersteunend keuzemodel is impliciet natuurlijk al naar voren gekomen 
tijdens in 1. Op is van belang 
deze verwachtingen verder uit te diepen en concreet te maken in 
"Programma van Eisen" . 

Ook Pieter Keeman blijkt stappen in afstudeerproject [6] te hebben 
doorlopen en heeft daarbij, in algemene bewoordingen, een ke analyse 
gemaakt van eisen waaraan een keuzemodel moet voldoen. 

Na een kritische beoordeling van het door 
er met vertrouwen dat het ma van 
Eisen met zorgvuldigheid is samengesteld. Door de kern van analyse met 
bijbehorende PVE kritisch te bekijken vanuit perspectief van mijn eigen 

kunnen bevindingen worden als goed 
onderbouwde onderlegger voor de ontwikkeling van een nieuw en praktisch 
bruikbaar ontwerpondersteunend keuzemodel. 

3.1.1 Programma Van Eisen 

op algemene eisen die potentiele ikers uit de 
eerder 
met 
belang: 

doelgroep aan een ontwerpondersteunend keuzemodel stellen 
ng tot INZETBAARHEID (I). De aspecten rbij van 

I-1. Positie van het instrument 

Het toepasbaar te 
beslissing genomen dient te worden over 
oplossi ng op bouwdeelniveau. Dit kan 
tijdens Voorlopig Ontwerp plaatsvinden, maar 
uiteindelijk altijd in een ng van Defrnitief 
bestek. 
Tevens moet het beslisinstrument plaats 
gegevens uit eerdere die 
maken 

I-2 Werking van het instrument 

Het dient 
moeten worden, na een 
verenigbaarheid) met de 

verwerkt in 
instrument opgenomen zijn. 

op het moment er een 
keuze voor een bepaalde 
vroeg in het ontwerpproces 

in de ontwerpfase 
Ontwerp naar een uitvoerbaar 

van relevante 
om de te 

( onderlinge 
te distribueren dat deze 

ingsmechanismen die in het 
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Deze afwegingsmechanismen dienen op ieder moment dat er gedurende het 
proces een beslissing gemaakt moet worden, op expliciete wijze aan te kunnen 
geven welke van de mogelijke oplossingen relatief gezien het beste perspectief 
biedt. Indien mogelijk, dient tevens (expliciet) aangegeven te worden welke 
aspecten en in welke mate deze daarbij een rol gespeeld hebben. 

I-3 Benodigde voorkennis voor het gebruik van het instrument 

Het beslisinstrument, als ondersteunende applicatie waarmee de door de 
betrokkenen geconstateerde oplossingsrichtingen gedurende het keuzeproces 
tegen elkaar afgewogen zouden moeten kunnen worden, dient gehanteerd te 
worden door een persoon die actief bij het proces betrokken is. Dit zou binnen aile 
toepassingsgebieden een soort van coordinator moeten zijn die de inbreng van de 
verschillende partijen in kaart brengt en met het gebruik van het beslisinstrument 
helpt om het keuzeproces gestructureerd voort te zetten. 
Met betrekking tot de functie van het raadplegen van de database met informatie 
over mogelijke oplossingsrichtingen, waarvan verwacht wordt dat deze 
tegelijkertijd met de doorontwikkeling van het keuzemodel uitgebreid kan worden, 
dient er geen voorkennis nodig te zijn om deze functie van het instrument te 
kunnen gebruiken. Deze informatie dient in wezen min of meer openbaar te zijn 
zodat iedere organisatie of individu die daar behoefte aan heeft, deze zelfstandig 
zou moeten kunnen opvragen. 

1-1 Positie 

Het keuzemodel is inzetbaar in de late ontwerpfase, waar het 
1-1 .1 aanwezige ontwerp op bouwdeelniveau vertaald wordt in een 

uitvoerbaar bestek. 

1-1.2 Het keuzemodel biedt de mogelijkheid om relevante gegevens uit 
voorafgaande fases in het keuzeproces te integreren. 

1-2 Werking 

1-2.1 Het keuzemodel voert een (impliciete) controle uit op de onderlinge 
comptabiliteit van de ingevoerde gegevens 

1-2.2 
Het keuzemodel voorziet in een expliciete weergave van 
evaluatiegegevens. 

1-3 Benodigde voorkennis 

Voor de activiteit van het raadplegen van de database van mogelijke 
1-3.1 oplossingen die aan het keuzemodel verbonden is, is geen enkele 

voorkennis nodig. 
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Ten wordt er ingegaan op algemene eisen potentiEHe gebruikers aan 
een ontwerpondersteunend keuzemodel met betrekking tot 
GEBRUIKSVRIENDElIlKHEID (G). Daarbij van 
berang: 

Ordening in- en 

(chronologische) volgorde naar de 
een logische en overzichtelijke manier 

dient in een 
te vragen en 

informatie aan te bieden op 
worden. 

waarvan een keuze zou moeten kunnen 

Tevens dient het keuzemodel te kunnen voorzien 
en (invoergegevens 

keuzes 
van elkaar 

kunnen worden. 

Het 

Inhoudelijke ondersteuning 

dient de i op een eendu 
die hij moet invoeren en bovendien een 

ntie van deze gegevens is met betrekking tot 
fase voor 

Responstijd 

te informeren naar 
te bieden van wat 

keuzeproblemen die 

Het dient eenvoudig en bij voorkeur snel (ongeacht de kwalificaties 
van de gebruiker en/of te kunnen voorzien van de informatie op 

waarvan de besluitvorming plaats kan vinden. In algemeen betekent dit 
keuzemodel beperkte itale) proporties dient te hebben en ook 

nende applicaties niet te r" mogen zijn. 
In wezen komt het er op neer hanteersnelheid van keuzemodel in 
geval een argument mag om er geen gebruik van te 

G-4 Toegankelijkheid 

Het dient zich te voor enig verlies van betrouwbaarheid van 
in te voeren en door het model te verwerken gegevens. Het keuzemodel kan 

immers al (uit de praktijk) en geopti indien er 
waarheidgetrouwe gegevens worden en wordt door 
personen die de benodigde kennis om het model op 
te sturen. 
De database dient echter wei voor ge"interesseerde 
toegankelijk te 

G-5 Aanpasbaarheid 

Het dient in zoverre aanpasbaar te zijn dat u itgesti ppelde 
de te gebruiken 

nnen worden en 
procedure die het model voigt alsook de structuur van 
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G-1 Ordening in· en outputgegevens 

G-1.1 
Het keuzemodel vraagt in chronologische volgorde naar de gegevens 
die ingevoerd dienen te worden . 

G-1.2 
Het keuzemodel toont een overzichtelijke weergave van de in het 
instrument verwerkte (evaluatie)gegevens. 

G-1.3 
Het keuzemodel voorziet in gefaseerde overzichten van de gegevens 
die gedurende het proces in het instrument ingevoerd en verwerkt zijn. 

G-2 Inhoudelijke ondersteuning 

G-2.1 
Het keuzemodel informeert de gebruiker over de aard en de relevantie 
van de in te voeren gegevens. 

G-3 Responstijd 

G-3.1 
De gebruiker hoeft niet "lang" te wachten wanneer het keuzemodel de 
ingevoerde gegevens verwerkt. 

G-4 Toegankelijkheid 

Het menu van het keuzemodel dat dient ter ondersteuning van het 
G-4.1 keuzeproces (de ondersteunende app/icatie) is beveiligd en enkel 

toegankelijk voor bevoegden. 

Het menu van het keuzemodel dat dient voor het raadp/egen van de 
G-4.2 database met informatie over moge/ijke op/ossingen is v~~r eenieder die 

daar interesse in heeft toegankelijk. 

G-5 Aanpasbaarheid 

G-5.1 De procedure die met het keuzemodel doorlopen wordt en voorziet in de 
evaluatieve richtlijnen , kan aangepast (geoptimaliseerd) worden. 

De afwegingsmechanismen (evaluatietechnieken) die in het keuzemode 

G-5.2 
ge"integreerd zijn , staan veranderingen toe ten aanzien van aard en 
relatieve importantie van de criteria waarmee de keuzeopties 
geevalueerd worden. 

Deze opsomming van eisen vormt een goede basis en houvast voor de 
ontwikkeling van een ontwerpondersteunend keuzemodel. Mede aan de hand van 
deze algemene eisen zal het eindresultaat later in dit rapport geevalueerd worden. 
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3.1.2 Functionele opbouw keuzemodel 

Op basis van het omschreven 
probleemveld en het Programma van 
Eisen kan het ontwerpondersteunend 
keuzemodel in de vorm van een 
functionele opbouw schematisch worden 
weergegeven (Fig.S). 

A 
I 

CIt 
I: I: 
.: 'i 
~ I: • 

• • 'L" .1:. • • . .. . 
+ G > 
G.A • 
,. G 4= 

I + G 
• G ! +,. 
I 

Q. • 

~ -.5 
r-----------

+ 
"I: 

---------------------- ~ 
~ 

E 
C)I 

-0 
<:) C;; 
C)I 
+- +- u 
:: u +-

C)I 
:::J C)I .. 0 0' ..0 
~ 

-~ 

L.. __________________________________ ...J 
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§3.2 ONDERZOEKSVRAAG 2 
kan een ontwerpondersteunend model aan 

voldoen? 

1 Bruikbaarheid versus Betrouwbaarheid 

gewenste 

aan een ontwerpondersteunend keuzemodel dat in staat is het 
onafhankeHjk van toepassingsgebied, te 

. Deze behoefte echter, zoals ook al 
van Eisen, maar onder de voorwaarde 

tussen Bruikbaarheid en 

V~~r ontwikkeling van een ontwerpondersteunend 
extreme situaties denkbaar. 

1. Het ontwikkelen van een zeer eenvoudig 
score op het gebied van bruikbaarheid. IEDEREEN is in 

enige voorkennis te gebruiken, Het gevolg is 

blijkt 
verwerkt in 

er een juiste 

er twee 

tot een hoge 
staat het model 

dat deze 
doelgroep, overmaat aan eenvoud, gebruikers binnen 

opwekken ten aanzien van de 
betrouwbaarheid van 

Aan de andere kant is ook een optie om zeer complexe 
modelvorm te ontwikkelen dat wat betreft behoorHjk te 
wensen overlaat, maar waarvan de gebruiker de is 
dat de verkregen vanzelfsprekend als waar wordt aangenomen. 

Uiteraa is geen van beide extreme situaties wenselijk. Het is dan ook zaak te 
naar een model dat is en dat de gebrui in staat stelt om 
voldoende te met het keuzemodel en het bijbehorende 

Het gaat erom en te creeren gebruiker een 
gevoel genereert en waarbij de drempel voor ik tegelijkertijd zo 
dient te 

een ontwerpondersteunend keuzemodel zodoende 

Een bestaand 

Ondanks dat het onderwerp vernieuwend kan zijn is zeker niet nieuw dat er 
len ontwikkeld Op allerlei binnen de 

bouwwereld bestaan er ook soortgelijke modelien [11, 13,14], In 
praktijk de potentiele echter de constatering dat er vaak zeer 

gebruik gemaa deze Ais er toch een 
behoefte enkel worden dat 
modellen op de van gebruikers 

praktijk. Een kan verbeterpunten aan 
licht brengen die, bieden bij de 

ontwikkeling van een 

Ais zeer relevant voorbeeld van een bestaand er, binnen 
van de 

imbouwen [12]. 
van dit afstudeerproject, als hulp bij 
ngsvloer, de verdiepingsvloeren" van 

Deze keuzewijzer verd 
in totaliteit in Bij/age B5 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Met de verdiepingsvloeren kunt u vloeren die voldoen aan 
uw eisen als ontwerper. De databasefunctie komt ook hier duidelijk naar voren. 
De keuzewijzer u de eigenscha van verschillende vloertypes zien op 
gebied van flexibiliteit, iek, investering en 
levensduurkosten. 

variabele criteria en 
grafisch wordt 

kent een logische opbouw, 
in vaste criteria (functionele en 

voor de gebruiker zowel kwantitatief als 

onvoldoende raakvlak lijkt te 
mijns inziens echter in het feit dat de beoordelingscriteria allen 

De kern van het 
met de praktijk 
vooraf ingevoerd 
mogelijkheid 
weegfactor. 

en geoperationa n, waarbij gebruiker 
de vastgestelde variabele criteria te voorzien van een 

De vraag die gebruiker gesteld zou moeten worden is om 
ZELF de beoordelingscriteria te definieren die hij vanuit of haar achtergrond 

te komen tot een afgewogen uit de 

Een werkgever die "arbeidsomstandigheden" van n boven 
stelt, kan dit criterium in de keuzewijzer bijvoorbeeld niet mee wegen in 
beoordeling van beschikbare verdiepingsvloeren. 
De afwezigheid van mogelijkheden voor PERSOONLIJKE INPUT bij het 

van de keuzemodellen tot gevolg dat gebruikers 
los van de en bruikbaarheid van het model, niet kunnen 

met resultaat als HUN EIGEN resu en daarbij het 
hebben van een door het keuzemodel opgedrongen uitkomst. 

Met de sterke en zwakke punten uit korte maar 
achterhoofd is mogelijk verbeterpunten aan te pakken 
ontwerpondersteunend keuzemodel te ontwikkelen met een 

ikbaarheid en 
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3.2.3 Controleopgave paarsgewijze vergeJijking 

Om de juiste werking van de beschreven afwegingsmethodiek te controleren 
binnen het kader van dit afstudeerproject werd er een vastomlijnde opgave 
opgesteld en aangeboden aan het afstudeeratelier. Nadrukkelijk dient er te worden 
gezegd dat het hierbij enkel gaat om het testen van de methodiek en niet om die 
inhoud van de opgave. Onderstaand wordt de betreffende opgave omschreven. 
V~~r de invulling van deze opgave zijn enkele fragmenten uit de reeds bekende 
vloerenwijzer van SlimBouwen [12] gebruikt. 

Opgave: het kiezen van een verdiepingsvloer 

Stel, de gebruiker van het keuzemodel dient binnen een bouwproject te beslissen 
welk type verdiepingsvloer er in het project zal worden toegepast en beschikt over 
onderstaande gegevens: 

Op basis van een drietal Vaste Criteria, gebaseerd op minimale eisen uit het 
bouwbesluit, worden een vijftal alternatieven A tim E beoordeeld: 

• Constructief (mogelijke overspanning) 
• Brandwerendheid 
• Geluidwerendheid 

/ \ 
VOLDOET WEL VOLDOET NIET 

v X 
Alternatieven A, B en C Alternatieven D en E 

.I 
Na beoordeling op de vaste 
criteria komen er dus nog 3 
alternatieven in aanmerking 
voor verdere beoordeling: 

• A. Breedplaatvloer 
• B. Infra+ vloer 
• C. Kanaalplaatvloer 

De Variabele Criteria waarop deze alternatieven worden afgewogen zijn: 

Prijs 
Flexibiliteit in gebruiksfase 
Milieu 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde 
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In het onderstaande overzicht vindt u voor deze opgave per variabel criterium de 
eigenschappen van de 3 vloertypen terug. 

Prijs Flexibiliteit Milieu 

8 €85,- / m 2 geen 
korte levensduur / 

niet aanpasbaar 

~ €120,- / m 2 volledig vrij 
lange levensduur / 

aanpasbaar 

b €100,- / m 2 beperkt neutraal 

Het verzoek is om, als fictieve gebruiker van het keuzemodel, op basis van 
bovenstaande gegevens en aan de hand van onderstaande vragen, binnen deze 
opgave de rangorde van de 3 vloertypen te bepalen. 
V~~r dit rapport zijn de juiste antwoorden reeds cursief ingevoerd. 

PRIJS (keuzetabel 1.) 

- Is alternatief A goedkoper dan alternatief B? 

Invullen in blanke eel/en keuzetabel 1. PRIJS -7 JA = 1 / NEE = 0 

- Is alternatief A goedkoper dan alternatief C? 
- Is alternatief B goedkoper dan alternatief C? 

- Is alternatief B goedkoper dan alternatief A? 

Invullen in grijze eel/en keuzetabell . PRIJS -7 JA = 1/ NEE = 0 

- Is alternatlef C goedkoper dan altematlef A? 
- Is alternatlef C goedkoper dan alternatief B? 

FLEX. (keuzetabel 2.) 

- Is alternatief A flexibeler in de gebruiksfase dan alternatief B? ~ JA = 1 / NEE = 0 
- Is alternatief A flexibeler in de gebruiksfase dan altematief C? 
- Is alternatief B flexibeler in de gebruiksfase dan altematief C? 

- Is alternat ief B flexibeler in de gebru iksfase dan alternatief A? ~ JA = 1 / NEE = 0 
- Is alternatief C flexibeler in de gebru iksfase dan alternatief A? 
- Is altematiet C tlexibeler in de gebru iksfase dan alternatief B? 

MILIEU (keuzetabeI3.) 

- Is altematiet A milieuvriendelijker dan alternatief B? ~ JA = 1 / NEE = 0 
- Is altematiet A milieuvriendelijker dan altematief C? 
- Is altematief B milieuvriendelijker dan altematief C? 

- Is alternatief B mil ieuvriendelijker dan alternatief A? ~ JA = 1 / NEE = 0 
- Is altematief C milieuvriendelijker dan altematiet A? 
- Is alternatiet C milieuvriendelijker dan alternatiet B? 
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l. 
Prijs 

A B C * RANGORDE 

A - 1 1 + 2 1 

B 0 - 0 + o 3 

C 0 1 - + 1 2 

* Het alternatief met de hoogste score heeft de hoogste rang (1) 

2. 
Flex. 

A 

B 

C 

l. 
Milieu 

A 

B 

C 

** 
A 

B 

C 

** 

*** 

A B 

- 0 

1 -

1 0 

A B 

- 0 

1 -

1 0 

Prijs Flex. 

2 0 

0 2 

1 1 

C 

0 + 

1 + 

- + 

C 

0 + 

1 + 

- + 

Milieu 

0 + 

2 + 

1 + 

* RANGORDE 

o 3 

2 1 

1 2 

* RANGORDE 

o 3 

2 1 

1 2 

*** EIND RANGORDE 

2 3 

4 1 

3 2 

Neem per variabel criterium de gevonden scores voor ABC 
over uit de drie voorgaande tabellen. 

Bepaal de eindrangorde. Het alternatief met de hoogste score 
heeft de hoogste rang (1) 
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aile ngorde en in overeenstemming met de 
enige juiste uitkomst in omschreven situatie. Deze unanieme eindrangorde is 
natuurlijk geen ing van werkelijkheid, waar immers een 

achtergrond en andere belangen maar toont wei de correcte 
werking van de paarsgewijze vergelijkingsmethodiek aan! 

De uitkomst en persoonlijke vanuit het zijn in 
opgenomen in rapport. 
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4. DE ONDERZOEKSRESULTATEN 

Het concrete eindresultaat van mijn afstudeerproject wordt in dit hoofdstuk aan de 
hand van een bouwtechnisch voorbeeld gepresenteerd. Nadrukkelijk dient te 
worden vermeld dat dit slechts een ondersteunend voorbeeld betreft dat symbool 
staat voor de werking en mogelijkheden van mijn ontwerpondersteunend 
keuzemodel. Ondanks dat de inhoud van het voorbeeld dan ook van ondergeschikt 
belang is aan de werking van het keuzemodel, is er wei bewust gekozen voor een 
actueel en steeds belangrijker wordend thema in de bouw, namelijk 
brandveiligheid. Aan de hand van dit voorbeeld is het keuzemodel ook 
geevalueerd met deskundigen van diverse partijen (paragraaf 4.4). 

In 4 logische stappen leidt het keuzemodel de gebruiker naar het eindresultaat. 
Net zoals op de introductiepagina van het keuzemodel zelf zijn deze 4 stappen, 
hier met paragraafaanduiding, schematisch weergegeven (Fig. 6). In de betreffende 
subparagrafen wordt elke stap afzonderlijk toegelicht. 

§4.1 - 4.1 .1 I §4.1. - 4.1. .3 I §4.1 - 4.1..4 I 
I I I 

§4.1. - 4.1.5 
I I I 
I I I 
I I I 
I 

Variabele Criteria I Keuzevragen 
I 

I -j. I 

:'" reafisatiefclse retlfis,ltiefclse . 1 ,I 
I 

STAP 1 
Vaste Criteria 

{ 
I 

! ~ 
STAP 2 

I 
t 
I 
I 

~ 
STAP3 I 

I 
1/ 
.... STAP4 

Resultaat 
Variabele Criteria 

I 
I 
I 
I 

I 

DATABASE I ! 
I , 
I 

gebruiksfclse 
I Keuzevragen /1 -i. , 

gebmiksfclse I 

I I , 
1 

1 
§4.1 - 4 .1 .2 I §4.1. - 4.1.6 

Fig. 6 - 4-stappen structuur keuzemodel 

Omdat er in deze paragraaf voor gekozen is om het keuzemodel stap voor stap 
aan de hand van beeldfragmenten uit het model aan u te presenteren vindt u in 
Bij/age B7 van dit rapport een volled ige weergave. 

Om de werking en mogelijkheden zelf te ervaren en beoordelen kunt u tevens 
gebruik maken van de bijgevoegde cd-rom met daarop een gebruikersversie van 
het keuzemodel. Daarvoor wordt u verwezen naar Bij/age B1. 
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§4.1 Het Ontwerpondersteunend Keuzemodel in 4 stappen 

4.1.1 STAP 1: Vaste Criteria 

In stap 1 genereert het model vanuit een database de mogelijke 
oplossingsrichtingen voor het door de gebruiker geselecteerde bouwdeel (la). Om 
de automatische selectie van mogelijke oplossingsrichtingen te realiseren (ld) 
dient de gebruiker de artikelen uit het bouwbesluit die voor het betreffende 
bouwdeel van belang zijn te selecteren (lb) en kwantificeren (lc). 

la BOUWDEEL 

I 

I , 

-------~---- ---. 
,( I· -I) ...... ~ ...-~ \ 

/ ---------
Kias uit de lijst hiernaast hat 
bouwdea' waarvoor u uit de 
diverse Oplos5lng!nchtingen 
een keuze wenst te maken. 

\ 
\ 

\ 

I \ 

I~~~~~C===:J'" \ 
Brandwerin Slaton Kolom 
Rook.W'lf"'te Afvoel fRWA, 

Fig. 7.1 

In de huidige vorm bevat het keuzemodel bij 1a de onderdelen "Brandwering 
Stalen Kolom" en "Rook-Warmte Afvoer (RWA)". Deze lijst zal zich bij toenemend 
gebruik verder uitbreiden, maar juist deze onderdelen zijn voor dit 
afstudeerproject in het keuzemodel gebracht om duidelijk te maken dat het model 
zowel op een zeer concreet niveau (de stalen kolom) alsook op een conceptueel 
niveau (RWA), vroeg in het ontwerpproces, kan bijdragen aan een rationeel 
keuzeproces. 
V~~r het vervolg van deze toelichting wordt hier gekozen voor de optie 
"Brandwering Stalen Kolom". 

In dit voorbeeld gelden verder de volgende voorwaarden: 

• Het betreft een vrijstaand stalen H-profiel in een bestaand gebouw; 

• Het bouwbesluit vereist 60 minuten brandwerendheid voor deze kolom; 

• De architect wil het staal bij voorkeur in het zicht, maar vindt dit geen noodzaak; 
• De opdrachtgever vereist een haag afwerkingsniveau; 
• De omvang van de kolom dient minimaal gehouden te worden; 
• In verband met de aanwezigheid van kwetsbare monumentale elementen 

is voorbehandeling van het staal (bijvoorbeeld stralen) ter plaatse niet wenselijk. 
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Bij lb wordt de gebruiker verzocht de artikelen uit het bouwbesluit [15] te 
selecteren die van beJang zijn voor de beoordeJing van het gekozen bouwdeel op 
vaste criteria. Door een muisklik op een van de 4 hoofdcategorieen uit het 
bouwbesluit worden de bijbehorende artikelen zichtbaar en kan de gebruiker deze 
selecteren. 
In het geval van de brandwerende stalen kolom is artikel 2.2, sterkte bij brand, uit 
de hoofdcategorie veiligheid, van belang. 

lb BOUWBESLUIT 

Sel.c , • ., d. al'l lkelQn do. 
volgl". Bouwbe.IUI' 2003 
v..., '~ulng . iJ n op he, 
door u gekOZIM bQIJ wd~"I, 

Y00R8CHftIFTEN BOUWBESLUlT 2003 

".--t--
I 
~ 
\..... -\ --- \ 

\ \ 

\ \ 

I 
• - __ - - -------I 

1- - - - - - - - - -

f 
I 

1 
I . ALIOE"ENE aEPALINIOIN 

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID 

I 

r 2.1 Aigemene sterkte van de bouwconstructie 

P 2.2 Sterkte blj brand 

GEBRUlKSVEILlGHEID 

r 2.3 Vloerafschelding 

r 2.4 Overbrugglng van hoogteverschillen 

r 2 .5 Trap 

\loar un dOgllaI& v ...... v.n 
"'" bou .. betlul l 2C103 >.unl u 
ar,d.,mallllde I</Ilt gttb,uike.n , 
www.boowbastult .onlin. oJ 

1 

Fig. 7.2 

In dit voorbeeld is er slechts een artikel van belang. Vanzelfsprekend geldt dat de 
gebruiker zonodig meerdere artikelen uit diverse hoofdcategorieen kan selecteren. 
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Op basis van de geselecteerde artikelen verzoekt het keuzemodel de gebruiker bij 
1c om de betreffende eisen (vaste criteria) te kwantificeren. Automatisch wordt er 
enkel gevraagd naar de gegevens die behoren bij de geselecteerde artikelen. 
Zolang er geen artikelen zijn geselecteerd geeft het keuzemodel de volgende 
melding : 

"U heeft gMm Bouwbesluit-artikelen geselecteerd die invoer van gegevens vereisen!" 

Ie VASTE CRITERIA 

Drul hlemus op oe l>\I\lon 
' ,nvO>!ff 9 .... @<I1Irn-" ZO<lal u 
de boonodlgde v.s • cnlena 
"unt kw .... ttfu:~,II!n ... 

",.,."...------- ........ , 
( I I '\ /, ......... . ./ - - / / ----- / 

/ 
u lleelt 9. n Bouwb •• 'uil "fikelfln ••• 1 cUer<l <l1"lnvo., lI"n 9"9 v/ns vo .... lsenl 

/ 

/ 
, ... - INVCI--""""--- I 

Verelste brandwerendheid met betrekking tot b ZWIJken In mlnuten: 

Fig. 7.3 

60 minuten 

Selectie van meerdere artikelen uit het bouwbesluit, bijvoorbeeld met betrekking 
tot geluidsisolatie, leidt automatisch tot het verzoek voor het invoeren van 
meerdere gegevens. 

vereiste brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten : 60 I minuten 

B Vereiste minimale isolatie-index luchtgeluid (Llu) 

Vereiste minimale isolatie-index contactgeluid (Lco) 

Fig. 7.4 
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Na het kwantificeren van de benodigde bouwbesluit-eisen toont het keuzemodel de 
gebruiker een uitgebreid overzicht van aile beschikbare oplossingsrichtingen die 
kunnen voldoen aan een brandwerendheid van 60 minuten. De beschikbaarheid is 
afhankelijk van het feit of de oplossingsrichting al dan niet in de database is 
opgenomen. 

Na kennisneming van de mogelijke oplossingsrichtingen uit de database (4.1.2) 
wordt de gebruiker bij ld verzocht om maximaal 6 mogelijke oplossingsrichtingen 
te selecteren die toepasbaar zijn binnen de geldende situatie en die in het vervolg 
van het keuzemodel tegen elkaar afgewogen dienen te worden. 

ld OPLOSSINGSRICHTINGEN 
Dtvk hl.",.,ul op de button 
"op~srnginc:ht lfJgan· o:rn d. 
.1 .... m.C ... ""n ".'Ia! vol<lo<i(1 
un d<! vai le en!.., \lll dD 
dal~. '" ""lin 

I Gf\Oi4iMCA. "'DaN I 

..-...--------~ 
."",..~ -- ......... 

...... - r:: A 81 ........ _"-"'-

/' B ~I ~===== ... ==.-..===========:-I "' 
SlIIIIC I ... , ~ ( "'~"""~ ns / . " 
oplC>5Singsrichli"O ..... die U In { ~ C 11IOI--to lLpo... -I \ 
l\e l varlJclg "an dlt Ruze"" 
rnO<1e l mlit elkN( ... ..,,, Ie 1\ 0 1 _____ ..... -I I. 
".,g"'p,en. I I...... r E I · -I ,/ 

~ A 

~ B 

w- e 
p: 0 

r E 

r F 

......... i .y I I - - ,. F· __ "'1 I 
---..... --- pi I ~-----~---

I 

I 

Brandw .,.ende beplating 

Opsc hum ende coating 

konomstorte H-protielen 

Bouwkundige afscherming 

Brandwerende beplating 
Brandwerende bespuiting 
Opschuimende coating 
Betonomstorte H-profielen 
Beto vulde buiskolommen 

Fig. 7.5 

I 
I 
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4.1.2 Database 

Ten behoeve van het voorbeeld met betrekking tot de brandwerendheid van een 
stalen kolom is er een database opgesteld die het keuzemodel de mogelijkheid 
biedt om de gebruiker te voorzien van uitgebreide informatie over de 
oplossingsrichtingen die zijn overgebleven na selectie op basis van de ingevoerde 
vaste criteria [16,17,18,19]. 

In het eerste deel van de database krijgt de gebruiker in de vorm van infobladen 
uitgebreide informatie over de beschikbare oplossingsrichtingen. 
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Afwerking 

Bespoten oppervlakten kenmerken zich 
door hun bobbelige oppervlak. De 
oppervlaktestructuur kan verbeterd 
worden door het met de hand af te 
werken. Kleurstoffen kunnen toegevoegd 
worden voor een fraaier elndproduct. 
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In het tweede deel van de database worden de gegevens uit de infobladen 
samengebracht in overzichtelijke tabellen. De gebruiker kan deze tabellen 
afdrukken en bij de hand houden om de volgende stappen in het keuzemodel te 
doorlopen. 

Deze overzichtstabellen zijn informatief en geven geen waardeoordeelover 
de betreffende oplossingsrichtingen. De gebruiker interpreteert deze 
objectieve informatie binnen zijn of haar eigen visie en specifieke situatie! 
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4.1.3 STAP 2: Variabele Criteria 

In Stap 2 heeft de gebruiker de mogelijkheid om per hoofdgroep uit een lijst van 
projectonafhankelijke variabele criteria maximaal 6 criteria te selecteren. De 
criteria zijn daarbij opgedeeld in de hoofdgroepen realisatiefase en gebruiksfase 
omdat daarin ten behoeve van de grafische weergave van het resultaat (4.1.6) een 
duidelijk onderscheid gemaakt dient te worden. In het huidige keuzemodel betreft 
het de volgende variabele criteria: 

REALISATIEFASE 

• Initiele kosten 
De inkoopkosten inclusief eventuele montagekosten. 

• Complexiteit van het uitvoeringsproces 
Het aantal benodigde handelingen en de moeilijkheidsgraad van deze handelingen. 
In welke mate is er specialistische kennis nodig om de betreffende oplossing uit te voeren? 

• Uitvoeringsmethode 
Betref! de bij de oplossingsrichting behorende uitvoeringsmethode een natte of een droge methode? 
In welke mate dient er rekening gehouden te worden met droogtijden en afschermingsvoorzieningen 
ter bescherming van overige bouwdelen. 

• Flexibiliteit tijdens ontwerp / uitvoering 
Tot op welke hoogte in het ontwerp en uitvoeringsproces is het mogelijk wijzigingen door te voeren 
en welke impact hebben dez.e wijzigingen op het proces? 

• Milieuaspecten 
In welke mate vormt de oplossingsrichting bij fabricage en/of verwerking een schadelijke 
belasting voor het milieu. 

• Arbeidsomstandigheden 
In welke mate vormt de uitvoering een veiligheidsrisico en welke standaard en/of mogelijke extra 
veiligheidsmaatregelen zijn er noodzakelijk om uitvoerend personeel hiertegen te beschermen? 

GEBRUIKSFASE 

• Exploitatiekosten 
Kosten voor onderhoud en reparatie ten gevolge van schade. Hoe groot is deze onderhoudsbehoefte 
en in welke mate is de oplossingsrichting gevoelig voor schade? 

• Esthetisch afwerkingsniveau 
De keuzevrijheid in zichtbare afwerkingen (kleur, structuur etc.) en bijbehorend afwerkingsniveau. 

• Flexibiliteit tijdens ontwerp / uitvoering 
In welke mate is het mogelijk om tijdens de gebruiksfase, al dan niet destructief, wijzigingen aan te 
brengen in de oorspronkelijke situatie. 

• Massatoename (bij bestaande bouw) 
Voornamelijk met betrekking tot constructieonderdelen (wanden, vloeren, liggers, kolommen) is het 
binnen bestaande bouw van belang rekening te houden met de belastingtoename op de bestaande 
funderingen. Ongelijke en/of grote toename kan ongewenste zettingen tot gevolg hebben. 

• Milieuaspecten 
In welke mate is de oplossingsrichting aan het einde van de levensduur (na sloop), als compleet 
product of in losse onderdelen, geschikt voor hergebruik? 

Deze criteria zijn niet uitputtend en ook 
projectonafhankelijke variabele criteria zich 
keuzemodel verder zal uitbreiden. 

hier geldt dat deze lijst 
bij toenemend gebruik van 
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Indien gewenst heeft de gebruiker de 
mogelijkheid om per hoofdgroep, naast 
de projectonafhankelijke criteria, 
maximaal 2 projectspecifieke variabele 
criteria toe te voegen. Ook deze criteria 
worden vervolgens automatisch 
meegenomen naar de volgende stap in 
het keuzemodel. 

Fig, 7,8 

Ais extra optie kan de gebruiker hier, vooruitlopend op Stap 3 (4,1.4), een keuze 
maken tussen een volledige vragenlijst inclusief controlevragen (maximale 
betrouwbaarheid) en een ingekorte vragenlijst zonder controlevragen (sneller, 
maar minder betrouwbaar). 

P Volledlge vragenlijst -. Inclusief controlevragen; maximale betrouwbaarheid. 

r Ingekorte vragenlijst -. Exclusief controlevragen; sneller; minder betrouwbaar. 
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4.1.4 STAP 3: Keuzevragen 

In Stap 3, onderverdeeld in "stap 3 realisatiefase" en "stap 3 gebruiksfase", 
definieert het keuzemodel automatisch de keuzevragen die behoren bij de 
ingevoerde gegevens in de voorgaande stappen. De neutrale vraagstelling van 
deze keuzevragen speelt daarin een cruciale rol en luidt als voigt: 

Heeft alternatief X uw voorkeur boven alternatief Y? 

Deze formulering van de keuzevragen maakt het mogelijk om het keuzemodel, 
onafhankelijk van de variabele criteria, enkel die vragen te laten stellen die van 
belang zijn voor een paarsgewijze vergelijking van de door de gebruiker 
geselecteerde oplossingsrichtingen. 

" L __ ~ _____________ I 

r---------, 
~.~IAAlABE.L. au-muu~ _I JA NEE cUII/ 

VOORKEUR r---------, 
I ' I 
I I 
I I 
I , 
1 I ----------r---------, 
I ' I 

I CONTROtEVRAGEN I -I I -
I I -
I I -

Fig. 7.10 

EVEIllTUELE BEARCUMElllTER11I/C VAllI UW KEUZE 

r----------
I I 
I I 
I I 
I I 
I I __________ J 

Met betrekking tot het voorbeeld zijn de antwoorden op basis van gestelde 
voorwaarden in combinatie met de uit de database verkregen gegevens ingevuld. 
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Wanneer er in Stap 2 gekozen wordt voor een volledige vragenlijst, dan wordt de 
keuzevraag "Heeft alternatief A uw voorkeur boven alternatief B?" gevolgd door de 
controlevraag "Heeft alternatief B uw voorkeur boven alternatief A?". 
Twee gelijke antwoorden op deze vragen levert een tegenstrijdigheid op. Het 
keuzemodel stelt de keuzevraag dan ook automatisch nog een keer en past de 
beantwoording in het model vervolgens aan dit derde antwoord aan. 

-I 
Heeft altematlef A uw voorkeur !>oven illtel1liltlef B \ r;; I 

-" 
Heeft illterniltlef A lIW voorkellr !>oven .lltenhltlef C .,1 

011 AN IWOORll IS S IIlIJUlli MilliN IlfUJIR Gl GI YIN AN rwo OfUJ I 

Yes II No 

-
Heeft .. llterniltlef B lIW voorkeur boven illtel1l.ltlef A ( ., 

... " 
r 

Fig. 7.11 

Wanneer er in Stap 2 gekozen wordt voor de ingekorte vragenlijst beantwoordt het 
keuzemodel de controlevragen automatisch op basis van het door de gebruiker 
gegeven antwoord op de keuzevragen. Een foutieve beantwoording van de 
keuzevraag wordt zodoende niet meer gecontroleerd. 

Het kan voorkomen dat er vanuit de zienswijze van de gebruiker geen voorkeur 
bestaat voor een van beide oplossingsrichtingen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer twee oplossingsrichtingen een gelijke initiele kostprijs hebben. Omdat de 
antwoordmogelijkheden "Ja" en "Nee" in dergelijke gevallen geen uitkomst bieden 
is er een derde antwoordmogelijkheid, "Geen voorkeur", toegevoegd. 
Om te voorkomen dat er bij twijfel te gemakkelijk gekozen wordt voor deze 
neutrale antwoordmogelijkheid is het echter verplicht deze keuze te 
beargumenteren. Deze drempel dient de waarde van het resultaat uit het 
ontwerpondersteunend keuzemodel te waarborgen. 
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4.1.5 STAP 4: Resultaat 

Op basis van de beantwoording van de gestelde keuzevragen genereert het 
keuzemodel automatisch een rangorde v~~r de vergeleken oplossingsrichtingen. 

Hlemaast zlet u de door uzelf 
bep~alde rangorde van de ge
selec eerde al ematieven . 

K/lk op de button 'grafische 
weergave' voor een grafiek 
waann u ook de prestaties 
van de al ematleven ten cp
zichte van el1<aar terugziet. 

A 8randwerende beplating 

B Opschulmende coating 

C 8etonomstorte H-profielen 

o 8ou"kundlge afschermlng 

Fig. 7.13 

Zoals eerder vermeld mag uit deze rangorde enkel de conclusie worden getrokken 
dat A meer voorkeur geniet dan Df dat B de meeste voorkeur geniet en C de 
minste. 

Terugkijkend komt is deze rangorde in grote lijnen verklaarbaar vanuit de in 4.1.3 
opgestelde ontwerpvoorwaarden. Deze weergave van het resultaat geeft echter 
geen inzicht in de samenstelling van deze rangorde. Met andere woorden: hoe 
presteren de oplossingsrichtingen op de afzonderlijke criteria? 

Rob Solden I Een rationelere benadering van bouwtechnische keuzeproblemen 

- 47 -



4.1.6 Grafische weergave in een keuzediagram 

Om een beter inzicht te krijgen in de prestaties van de oplossingsrichtingen ten 
opzichte van elkaar is er gebruik gemaakt van de inzichtelijke presentatiemethode 
van Kesselring [3,21]. Van de eerdere splitsing van variabele criteria in de 
hoofdgroepen realisatiefase en gebruiksfase wordt nu gebruik gemaakt door voor 
elke oplossingsrichting de score voor beide hoofdgroepen te bepalen als een 
percentage van de maximaal haalbare score. Door de hoofdgroepen vervolgens 
tegen elkaar uit te zetten in een x-v-diagram kan elke oplossingsrichting in het x
y-vlak afgebeeld worden (Bij/age B7). 

-- ------ -- +_1 --- --100'lO 
---- ~ -- ---, , 

90'lO , , , 
A Brandwerende beplating , 

ao'lO , . , B Opschuimende coating 
70'lO , 

C Betonomstorte H-profielen • I 

" 
, 

8 60'lO I 

0 Bouwkundige afscherming .,' I -.~ 50'lO 
, .. , 

I 
, , 

Ais de totaalwaardering (score , 
'0'lO 

, 
gebruiksfase + score reahsatie-, , • rase / 2) meer dan 5 procent 

C I , Ult allcaar IIggen, IS de hoogst 
30'lO , 

gewaardeerde significant bater , , dan de lager gewaardeerde. , 
Als het verschii mindar dan 5 20'lO , , 
pracent IS, moe ten de waar-., , denngen als geliJkwaardig be-

10'lO 
, 

schou. ... d worden. , 

0'lO I ' 

0'lO 10'lO 20% 30% '0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6ebruiksfosc 

Fig. 7.14 

Bij het selecteren van de beste oplossingsrichtingen wil men in het algemeen 
hoge procentuele scores waarvan de beeldpunten niet te ver van de diagonaal 
afliggen. 

Ais de totaalscore (% gebruiksfase + % realisatiefase / 2) meer dan 5 procent uit 
elkaar liggen, is de hoogst gewaardeerde significant beter dan de lager 
gewaardeerde. 
Ais het verschil minder dan 5 procent is, moeten de waarderingen als 
gelijkwaardig beschouwd worden. 
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de bra Uit dit keuzediagram wordt nu duidelijk dat 
weliswaar maximaal scoort in de gebruiksfase 
afwerkingsniveau en minimale omvang van 

(staalprofiel in het zieht, een hoog 
kolom), maar relatief in de 

real waar kosten en voorbehandeling van 
een negatieve invloed uitoefenen. 

De eerste plek in de ra op basis van dus 
van in 

Op basis van deze gegevens kan de gebruiker nu een rationele keuze 
door zich te stellen of grote meerwaarde van 

oplossingsrichting B in de gebruiksfase de extra investeringen in 
realisatiefase waard Wellicht vormen oplossingsrichting A of D in dat 

een goed 

V~~r de getoonde 
"Opzet Wim 

, geeombineerd tot Combinatiemodel. 
van een kwantitatieve ei naar 

weergave vormt een erueiale stap voor uiteindelijke 
mijn ontwerpondersteunend el. Daarom 

aa behorende aehterliggende proees in Bij/age B8 
aan dit rapport. 
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4.1.7 Uitgebreide grafische weergave per criterium 

Uit de evaluatiegesprekken (paragraaf 4.4) kwam naar voren dat er behoefte is aan 
een specifiekere grafische weergave, die inzicht verschaft in de totstandkoming 
van het weergegeven totaalbeeld (Fig. 7.14). Aan deze behoefte wordt tegemoet 
gekomen door het mogelijk te maken om de afzonderlijke prestaties van de 
oplossingsrichtingen per criterium te bekijken (Fig. 7.15). 

A 8randwerende beplatino 

B Op.c:huimende coatino 

C 8etonomstorte H-profielen 

D 8ouwkundioe afsc:hermino 

E 

F -

A 8randwerende beplatino 

B Opsc:huimende coating 

C 8etonomstorte H-profielen 

D 8ouwkundioe afsc:hermino 

E 

F -
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§4.2 Het keuzemodel als extra aanleiding voor innovatie 

Inventarisatie van de input die gebruikers tijdens het doorlopen van het 
keuzemodel geven, biedt innoverende partijen in de bouwsector de mogelijkheid 
om sterke en zwakke punten van bestaande oplossingsrichtingen te analyseren. 
De behoeften van de klant en tekortkomingen van bestaande oplossingen komen 
aan het licht. Zodoende kan het keuzemodel voor innovatiegerichte partijen een 
extra aanleiding vormen voor marktgerichte innovaties [11]. 

Indien de ontevredenheid over bestaande oplossingen concreet benoemd kan 
worden is het mogelijk deze oplossingen gericht te verbeteren of zelfs totaal 
nieuwe oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Deze verbeterde oplossingen of 
innovaties maken de cirkel rond door de bestaande database te verrijken (Fig. 8). 

DATABASE 

MOTIEF VOOR DOORONTWIKKELING 
VAN BESTAANDE OPLOSSINGEN OF 

VOOR INNOVA TIES 

SELECTIE & VERGELIJKING VAN 
BESTAANDE OPLOSSINGEN DOOR 
GEBRUIK VAN HET KEUZEMODEL 

HET KAN VOORKOMEN 
DA T DE BES TAANDE 

O~OSSINGENNIETAAN 

DE VERWACHTINGEN 
VOLDOEN 

Fig. 8 - Het keuzemodel als extra aanleiding voor innovatie 

Ais voorbeeld in deze benadering van het model kan de Infra+ vloer (Fig. 9) 

genoemd worden. Analyse van input die door een grote groep gebruikers aan een 
keuzemodel wordt verstrekt kan lei den tot de constatering van de behoefte bij de 
klant voor een vloer met veel mogelijkheden met betrekking tot integratie en 
flexibiliteit van installaties. Indien de bestaande vloertypen in de database niet aan 
het gewenste niveau kunnen voldoen bestaat er een gegronde reden om 
verbeteringen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en ontwikkelen. 

Fig. 9 - Schematische weergave Infra+ vloer 
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§4.3 Invloed van weegfactoren 

Gevoelsmatig hecht men grote waarde aan de invloed van weegfactoren bij een 
keuzeproces als deze. Van den Kroonenberg en anderen [3,22,23] bestrijden deze 
gedachte. Doorgaans is volgens hen, in het bijzonder bij het gebruik van een 
gering aantal criteria, de invloed van weegfactoren te verwaarlozen. 

Om bovenstaande hypothese te toetsen in dit onderzoek is het keuzemodel 
opnieuw doorlopen, maar nu met een extra optie voor de gebruiker om in Stap 2 
weegfactoren toe te kennen aan de geselecteerde variabele criteria (Fig. 10). 

REALISATI EFASE GEBRUIKSFASE 

2 r I lnun. toe .... ,Incl. mont •• ,.. ·1 3 Ii 1 &fh4t .. ch.tw ......... M_ ·1 
j;"" I Con.",.,.h" uirw •• In .. proc •• ·1 r . j 
r 1- ·1 r 

·1 r 

·1 r 

·1 r 

2 r 

r 

Fig. 10 - Toekenning van weegfactoren 

De toegekende weegfactoren zijn voor dit voorbeeld wederom bepaald met behulp 
van paarsgewijze vergelijking. Hiertoe zijn in onderstaande tabel zowel in de rijen 
als in de kolommen de variabele criteria geplaatst. Door sommatie van de scores 
van de paarsgewijze vergelijkingen kan vervolgens aan ieder criterium een 
totaalscore worden gegeven, varierend tussen 0 en 4. Omdat deze scores een 
nauwkeurigheid suggereren die niet gehaald kan worden zijn de scores op advies 
van Van den Kroonenberg [3] omgewerkt naar een schaal van 1 tot en met 3. 
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initiele kosten - 1 1 0 0 2 2 

complexiteit uitvoeringsproces 0 - 0 0 0 0 1 

Voorbehandeling staal 0 1 - 0 0 1 1 

Esthetisch afwerkingsniveau 1 1 1 - 1 4 3 

Omvang kolom 1 1 1 0 - 3 2 

Fig. 11 - Bepaling van weegfactoren 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde 

- 52 -
Architectural Design and Engineering 



Wanneer de uiteindelijke rangschikking in Fig. 12 (niet gewogen) en Fig. 12a 
(gewogen) met elkaar vergeleken worden blijkt de rangorde ongewijzigd. 

I A Brandwerende beplatlng - I A Brandwerende beplatlng 

[ B Opschulmende coating I B Opschulmende coating 

I C Betonom.torte H-profielen I C Betonolll.torte H-proflelen 

I 0 BouwkundlGe af.chermlnG I 0 BouwkundlGe afscherming 

Fig. 12 - Rangorde zonder weegfactoren Fig. 12a - Rangorde met weegfactoren 

Wanneer de grafische weergaven van het resultaat in Fig. 13 (niet gewogen) en 
Fig. 13a (gewogen) met elkaar vergeleken worden blijken de onderlinge 
verschuivingen verwaarloosbaar te zijn. De invloed van weegfactoren blijkt dus 
inderdaad bij een keuzeproces als het deze van zeer geringe aard te zijn. 
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Fig. 13- Grafiek zonder weegfactoren Fig. 13a - Grafiek met weegfactoren 
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§4.4 Evaluatie van het keuzemodel - gespreksronde 2 

In de praktijk, van waaruit mijn afstudeerproject gestart is, werd het eindresultaat 
ook geevalueerd. Aan de hand van het in dit rapport gepresenteerde voorbeeld is 
mijn keuzemodel, zonder uitgebreide toelichting op de achterliggende theorie, aan 
een vijftal terzake partijen gepresenteerd 

De pa rtijen waa raa n het keuzemodel gepresenteerd werd zij n: 

Ontwerpend 

* Satijn+ Architecten, Born 

Adviserend 

* ABT adviseurs in Bouwtechniek, Velp 

* K+ Bouw- en Installatietechnische adviesgroep, Echt 

Uitvoerend 

* Laudy Bouw & Ontwikkeling, Sittard 

Toeleverende industrie 

* Rockwool Benelux, Roermond 

Met het verzoek om na het presenteren van het keuzemodel de eerste reacties, 
zowel positief als negatief, te uiten, werd al snel duidelijk dat men overtuigd is van 
de potentiele waarde van dit ontwerpondersteunend keuzemodel. Tijdens diverse 
gesprekken werden er dan ook spontaan gebruiksdoeleinden op zowel grote als 
kleine schaal voorzien. 
De 4-stappen structuur wordt in de Introductie goed uitgelegd en blijft bij het 
doorlopen duidelijk overeind. De gebruiker wordt bij elke stap goed ge"informeerd 
over de noodzakelijke handelingen en de verwachte input. 
Behalve enkele kleine verbeterpunten kwamen er dan ook geen grate 
tekortkomingen van het model aan het licht. 

V~~r de projectonafhankelijke variabele criteria bestaat er een duidelijke behoefte 
aan enige sturing door middel van een korte toelichting op de in Stap 2 aanwezige 
criteria. Om deze reden is er in Stap 2 een extra button toegevoegd die het voor 
de gebruiker mogelijk maakt een toelichting op de projectonafhankelijke criteria te 
lezen. 
De mogelijkheid om zelf projectspecifieke criteria in te brengen in het keuzemodel 
wordt overigens door aile partijen als een meerwaarde beoordeeld. 
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Naar aanleiding van voorkomende onduidelijkheid over de totstandkoming van de 
totaalweergave van het eindresultaat in het keuzediagram is er een extra optie 
aan het keuzemodel toegevoegd die het voor de gebruiker mogelijk maakt om, 
indien gewenst, de prestaties van de geselecteerde oplossingsrichtingen per 
variabel criterium in de vorm van staafdiagrammen op te vragen. 

In elk gesprek werd terecht opgemerkt dat een voUedige, onafhankelijke en up-to
date database cruciaal is voor de praktische waarde van het keuzemodel. Dat dit 
buiten het kader van mijn afstudeerproject valt is echter voldoende duidelijk. 
Binnen de bouwwereld dienen diverse partijen op verschillende niveau's deze taak 
op te pakken. 

Door Rockwool Roermond is er interesse getoond voor een concrete toepassing 
van het keuzemodel op bedrijfsniveau. Dat wil zeggen dat het model wellicht 
binnen Rockwool zal worden toegepast bij de keuze voor isolatieproducten. 

Net als bij gespreksronde 1 zijn de uitwerkingen van de afzonderlijke gesprekken 
als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Hiervoor wordt u verwezen naar Bij/age B9. 
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5. CON SIES EN AANBEVELIN EN 

Vrij vertaald wordt er in het eerste hoofdstuk de vraag gesteld om zoek te gaan 
naar een ng om en binnen 
de huidige bouwpraktijk. Door systematisch op zoek te gaan naar een antwoord op 
deze uiteindelijk een keuzemodel ontwikkeld 
dat in de veelal de rheid van problematiek 
naar voren maar dat vooral veel positieve reacties oogst naar aanleiding 
van de vernieuwende en kgerichte die is 

De praktische waarde van de uitkomst van dit onderzoek ligt niet zozeer in het een 
op een overnemen van is de 
ontwi visie en het 

Met visie en het 
de doe/stelling van het onderzoek, 
wetenscha ijke bijdrage aan een 
bouwtechnische keuzeproblemen. 

Zodoende wordt er ook invulling gegeven aan de aoels:reJ'lIn 
ontwikkelen van 
aanbrengt in 
varianten 
Op basis van 
kan met gesteld 
bouwwereld binnen de juiste context te plaatsen 
formu die in de pra daadwerkelijk n 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld keuzewijzer 
ontwerpondersteunend de 

het onderwerp 
en een concrete 

kan vinden. 

aan 
een 
van 

het 

dit 
het 

ook ZIJN 
Deze heeft de gebruiker de keuzewijzer 

te laten zijn. 
iepingsvloeren slechts bij 

het toekennen van weegfactoren aan de vooraf criteria, waarvan op 
basis van literatuurbronnen in dit rapport maals is de 
invloed op eindresultaat verwaarloosbaar klein is. 

Wanneer het eindresultaat wordt met opgestelde programma van 
eisen valt op de cruciale tekortkomingen te voeren op de 
bijbehorende database. De zelflerende en de eis van een up-
to-date van belang voor een ikbare in 
praktijk, maar komen binnen dit afstudeerproject nog niet volledig tot uiting. 

De belang aanbeveling voor vervolgonderzoek is nook om een 
opbouw van de database te onderzoeken en ontwikkelen. 
raadzaam om vervolgens aansluiting te zoeken bij instellingen die op n .. t~~"'c:c:, 

basis met dergelij om en 
waarborgen. 

Tot slot zal het voor een a ontwerpondersteu 
keuzemodel van belang zijn verder te automatiseren, 
zodat de ure die het model voigt alsook de structuur van de te gebruiken 
afwegingsmechanisme geopti kunnen worden en met de tijd mee kunnen 
voor wat de onvermijdel veranderingen die op zullen treden. 

-------------------------------------------------------------------
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NAWOO 

Dit puur bouwtechnisch maar met name 
het raakvlak opgezocht tussen de bouwtechniek en management van het 
bouwproces. De in dit rapport omschreven visie op een rationeel keuzeproces en 

daaruit voortvloeiende zijn het resu 

Een van de ondervindingen 
van de van 
onderwerp van dit afstudeeronderzoek gevoelig kan liggen wanneer werknemers 
zich persoonlijk "aangevallen" voelen op hun deskundig en huidige manier van 
werken. Door een d com over het onderwerp, waarin 
wordt dat huidige subjectieve keuzeprocessen, op basis van ervaring, tot 
juiste oplossing kunnen leiden, maar dat dit niet definitie geval hoeft te 

dergelijke situaties voorkomen of in elk vroegtijdig 
urd. 

Gesteund het feit aile partijen de de 
problematiek in algemene zin onderkennen en hun behoefte aan een 
ontwerpondersteunend keuzemodel met veer interesse uitgesproken hebben, is 
mijn voor het van een model basis van een 
vernieuwende en praktijkgerichte visie tijdens onderzoek dan ook steeds 
verder toegenomen. 

van het 
en is er, 

gezocht naar een 

Op basis van reacties van 
het concrete eindresultaat 

partijen, ervaringen, 
afstudeerproject wordt mijn 

indien 
in 
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In van dit rapport vindt u een rom met: 

• Masterproject III, januari 2007 ] 
• Ontwerpondersteunend Keuzemodel, mei 

B2 nde denkt niet aileen in cijfers 

B3 Aantekeningen gespreksronde 1 

B4 De Van den Kroonenberg 

BS Keuzewijzer verdiepingsvloeren 

B6 Controleopgave paarsgewijze vergelijking 

B7 Totaaloverzicht Keuzemodel 

B8 Combinatiemodel 

B9 Aantekeningen gespreksronde 2 
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B2 Besliskunde denkt niet aileen in cijfers 
Artikel UT nieuw5, oktober 1998 [2] 
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BE5l15KUNDE DENKT NIET AlLEEN IN CIJFERS 
Oe ronc:tlng van de teLefoonhoorn 

Adri BoLt 

'Overheidsinstellingen en bedrijfslev n trek ken zie., meer en meer terug op hun 
k rnactivlteiten. Oat betekent dal er veel vaker uilbes eed wordt. Die 
aankoopbesllsslngen worden ook nog eens complexer. Er moeten steeds meer 
factoren, zoals milieu, worden meegewogen en het aantal leveranciers neemt 
e)Cpansief toe door globalis dng en internet. Daarbij word soms verbluffend welnig 
aandacht besteed aan de fase die voorat gaat aan de beslissmg tot cen aankoop en de 
sel ctie van een leverancier, namelijk de definitie van het probleem.' 

Besliskundige Luitzen de Boer, die vorige week promoveerde, vroeg zich vier jaar geleden af, hoe het 
beter kon. Daarbij had hij om te beginnen traditie en imago van zijn jonge wetenschap niet mee. De 
Boer: 'De besliskunde ontstond rond de tweede wereldoorlog, met als belangrijkste thema logistiek en 
voorraadbeheer van de verschillende legers. Dat was, en is nog steeds, een vooral cijfermatige 
aangelegenheid . Ook andere takken van de moderne besliskunde werken veel met getallen, 
bijvoorbeeld in modellen om een keuze te maken tussen een aantal geselecteerde leveranciers.' Maar 
op dat punt is een aantal essentiele stappen al genomen, en De Boer besloot zich voor een belangrijk 
deel op de voorgaande fasen te concentreren: 'Ook voor het eerste deel van het traject heeft de 
besliskunde al een aantal instrumenten, en ik wilde bekijken welke meerwaarde die in de praktijk 
kunnen hebben.' 

Om te beginnen onderscheidde hij een aantal typen inkoopproblemen. De Boer: 'Het maakt 
bijvoorbeeld nogal wat uit of je het over een eenmalige, danwel een routinematige aanschaf hebt. 
Vooral bij het eerste type moet er eerst goed nagedacht worden over de vraag, waarom het 
betreffende apparaat eigenlijk aangeschaft moet worden, en wat de alternatieven zijn. Over dit type 
beslissing bleek ook nog weinig bekend te zijn, dus daar heb ik een dee I van het onderzoek op 
geconcentreerd. ' 

TELEFOONCENTRALE 

Daarbij toetste De Boer zijn inzichten aan een aantal praktijkgevallen, waaronder de aanschaf van een 
nieuwe telefooncentrale door de UT een aantal jaren terug. Samen met het hoofd van het facilitair 
bedrijf, Ben Olde Agterhuis, doorliep hij het hele proces nog eens, maar nu gebruik makend van een 
aantal besliskundige technieken. De Boer: 'Om te beginnen zijn we, met behulp van een 
soortbrainstormtechniek, terug gegaan naar de definitie van het probleem. Welke problemen waren er 
met de bestaande centrale, en hoe konden die worden opgelost. Dan praat je bijvoorbeeld over de 
administratie van de gesprekken en de behoefte aan nieuwe (internet) diensten, zoals het telefonisch 
vergaderen. In een aantal gevallen bleken er inderdaad alternatieve oplossingen voorhanden. Die 
problemen en hun oplossingen geef je vervolgens grafisch weer, ongeveer zoals je een groep 
wiskundige verzamelingen met behulp van cirkels kunt tekenen. Zo wordt een en ander helder en 
schematisch voorgesteld, en kun je er bijvoorbeeld in groepen veel beter over vergaderen. Dan blijkt 
in dit voorbeeld of de aanschaf van een nieuwe centrale inderdaad wei de juiste oplossing voor aile 
problemen is. Vervolgens bepaalden we aan de hand van het voorgaande de criteria, waaraan 
mogelijke leveranciers moesten voldoen. Technische criteria maar ook eisen als betrouwbaarheid en 
leveringssnelheid. Daar kwam een langer lijstje uit dan het bij de echte beslissing gehanteerd lijstje 
van negen eisen. Tenslotte hebben we de oorspronkelijke lijst met offertes nog eens geordend. 
Daarbij heb ik Olde Agterhuis de vier offertes en firma's nog eens paarsgewijs laten vergelijken op aile 
criteria.' Uiteindelijk bleek 'firma no. een' dezelfde als de echte leverancier. Maar nummer twee en 
drie had den van plaats gewisseld.' 

MEERWAARDE 

De echte meerwaarde van dit proces zit hem volgens De Boer niet zozeer in de uiteindelijke uitkomst 
van de beslissing, maar in het expliciet maken van het hele proces: 'We kwamen stappen en 
beslissingen tegen die bij de echte aankoop van de centrale in feite impliciet gemaakt waren. Met deze 
technieken kan er makkelijker en gerichter over gepraat worden. Verder kun je bij de uiteindelijke 
leveranciersselectie met de gehanteerde techniek in een 'gevoeligheidsanalyse' de omslagpunten 
bepalen, analyseren hoe stabiel de oorspronkelijke uitkomst is als je de criteria een beetje verandert.' 

Volgens De Boer is het daarbij goed mogelijk om subjectieve, emotionele criteria mee te nemen bij de 
besluitvorming : 'Neem nu bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de medewerkers van de leveranciers, 
of de vormgeving van de telefoontoestellen. Dat zijn zaken die je, zeker bij zo'n eenmalige beslissing, 
moeilijk kunt objectiveren en kwantificeren. Maar je kunt ze weI degelijk op goede gronden belangrijk 
vinden. Door middel van die paarsgewijze vergelijking kun je je voorkeuren expliciet, en daarmee 
bespreekbaar maken. En omgekeerd zijn cijfers natuurlijk niet automatisch objectief. Het gaat bij 
besluitvormingsprocessen eerder om de wereld achter die cijfers.' 

De Boer's boodschap voor zowel de professionele inkoper, de overheid die een Betuwelijn aan wll 
leggen, als de particulier dieworstelt met de aankoop van een magnetron is duidelijk. Bedenk eerst 
eens, waar je dat ding nu eigenlijk precies voor nodig hebt. De professionele inkopers kunnen 
vervolgens ook nog eens hun voordeel doen met het gebruik van een besliskundig model. 

De Boer, L. (1998) Operations Research in support of purchasing. A design of a too~box for supplier 
selection. University of Twente. ISBN: 90-36511623 



83 Aantekeningen gespreksronde 1 
Verkenning probleemveld 
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1 I K+ Bouw- en Installatietechnische adviesgroep, Echt 
04-07-2007 

Aigemene houding t.o.v. project 

• Positief. Een keuzemodel is in principe voor elk ontwerpproces, in diverse fases (VOl DO) 
en als checklist voor eventueel gerelateerde problemen bij kleinschalige ingrepen bruikbaar. 

Bouwtechnische probleemgebieden 

• Geluid I Trillingen 

• Brandveiligheid 

• Installaties 
- "Oude" gebouwen kennen vaak enkel natuurlijke ventilatie. 
- Mechanische ventilatie noodzakelijk. 
- Ruimte voor extra installaties is echter vaak niet aanwezig I moeilijk te creeren. 
- Vooral in niet-woonfuncties problematisch. 

• Thermisch I Warmtehuishouding 
- Bij "oude" gebouwen valt dit probleem mee door hoog accumulerend 

vermogen van dikke muren etc. 
- Het verhogen van de Rc-waarde door isolatie kan bij onzorgvuldig ontwerp/uitvoering 

echter wei hygrische problemen opleveren. 

• Hygrisch 
- Oppervlaktecondensatie 
- Inwendige condensatie voorzetconstructies 
- Waterwerendheid 

Bij "oude" gebouwen valt dit probleem mee door relatief dikke gevels 
- Drukkend grondwater levert daarentegen wei vaak problemen op (kelders) 

Renovatie - Nieuwbouw I Renovatie "oude" gebouwen - Woningrenovatie 

• In principe is elke ingreep aan een bestaand gebouw een ontwerpproces (ook kleinschalige 
gevelrenovatie) en is een dergelijk keuzemodel bruikbaar. Er kan echter wei en verschil in 
insteek bestaan. 
- V~~r (complexe) herbestemming van "oude" gebouwen gaat men er standaard vanuit 

dat ontwerpondersteuning (adviseurs) noodzakelijk is. 
- V~~r (kleinschalige) woningrenovatie (bijv. gevelrenovatie) gaat men hier niet standaard 

vanuit. De problemen kunnen (op kleinere schaal) echter hetzelfde zijn. 
- Het kierdicht maken van woningen bij renovaties kan bijvoorbeeld leiden tot 

vervolgproblemen. Een ontwerpondersteunend model kan hier dienen als toets I 
signaalgever. WONINGRENOVATIE DUS ZEKER BEKIJKEN!!! 

Overige aandachtspunten 

• Binnen een bouwteam is een "keuzemodel" ten behoeve van de ontwerpende partij in de 
vorm van diverse adviseurs en betrokkenen in levende lijve aanwezig. 

• Standaard oplossing is niet voor niets standaard geworden. Wetenschappelijk gezien is het 
echter goed dit te negeren en objectiviteit na te streven. 

• K+ heeft ten behoeve van corporaties een moederbestek ontwikkeld met betrekking tot 
bouwfysische aspecten. 



2 Henket & Partners Architecten, Esch 
04-07-2007 

AI emene houdin 

• Terughoudend. 
• Wat is objectiviteit 
• Houd niet toch eerste "standaard" oplossing, ondanks wellicht betere 

alternatieven? 
• Kun je subjectiviteit voorkomen? Modei wordt immers weer 

Bouwtechnische 

• Bevestiging van zoals aangegeven door K+. 

Renovatie - Nieuwbouw I Renovatie "oude" ebouwen - Won.n renovatie 

• Renovatie / is veie malen duurder dan nieuwbouw. Waarom dan toch 
renovatie / herbestemming. De BELEVINGSWAARDE vormt de meerwaarde!!! 

Overi e aandachts unten 

• De architect speelt vaak ook een rol op als ontwerpende partij op bouwdeeiniveau. 
(bijvoorbeeid Henket en 

• Verder inderdaad diverse adviseurs en een uitvoerende partij. 
• OF allen samen in een BOUWTEAM. 

• De kwaiiteit van bestaande onderdelen van gebouwen (vioeren, constructie is 
moeilijk te definieren en moeilijk te toetsen aan opgesteide criteria 
{voorbeeld constructieve kwaliteit vloeren 

• Keuzes met tot nieuwe delen (bijv. inbouwpakket) wei t'ln'IPrlrl",r 

definieerbaar. De bestaande structuur voor de belevingswaarde en de 
nieuwe onderdelen zorgen voor de kwaliteit (objectief 

• CONCLUSIE: keuzes met betrekking tot renovatie is enkel 
grensvlak van bestaand en nieuw. 

• Niet aile partijen zullen zich in een ontwerpteam even sterk . Een 
ondersteunend keuzemodel kan dienen ten behoeve van de teamvoorzitter om ook de 
onderliggende partijen voldoende in te schakelen (managen van het t.b.v. 
het resultaat). 



Laudy Bouw & Ontwikkeling l Sittard 
10-07-2007 

AI emene houdin 

.. 

.. 

Bouwtechnische ebieden 

.. 

.. van houtconstructies: 
Extra houten balken (technsiche (constructieve) prestatie verbeteren + behouden 
van authentieke 

- Extra stalen (technische prestatie 

• Herstelien koppen moerbalken: 
kolomkop documentatie van / Protekta) ~ verlies 

vakmanschap! 
Stalen U-profielen als dragende delen (constructieve) 
verbeteren + behouden van authentieke waarde) 
Compleet vervangen in hout. (technsiche (constructieve) prestatie verbeteren + 
volledig behouden van authentieke 
Combinatie + vervangen in hout. delen 
vervangen in hout. Deze de 
Behouden van authentieke waarde 

• Thermische / 
• Brandtechnisch: Veel (ook instaliatietechnisch!) en zeker 

renovatie pers situatie verschillend. 

Renovatie - Nieuwbouw I Renovatie "oude" ebouwen - Wonin renovatie 

• Standaardisatie mogelijk in nieuwbouw en woningrenovatie. Niet bij de renovatie van 

• 
"oude" gebouwen 

"oude" gebouwen 
technische aspecten. 

• Voorbeeld f slechte houten kozijnen: 
woningrenovatie zal men enkel de technische 

kunststof kozijnen), men bij "oude" 
vervangen door gelijke houten kozijnen 

unten 

een vee I grotere rol naast de 

verbeteren 
de oude zal (moeten) 
wellicht met mindere technische 

• Standaardoplossingen zijn niet voor niets standaard en hebben per definitie bepaalde 
kwaliteiten! 



4 n+ Architecten, Born 
10-07-2007 

AI emene houdin t.o.v. "r,r.'II"'rr 

• Probleemstelling en 
.. Veel toelichting 

project duidelijk, geen afgetra 
op het feit dat het om een 

.. 

twijfels over de mogelijkheid van een model*, maar wei over het feit 
dat het gevangen kan worden in een abstracte 

* Voorbeeld Rijksdienst ~ stroomdiaqram qevelreiniqinq. IVlen is ook bezig met diverse 
andere onderwerpen, maar de ontwikkeling duurt al erg 

- Rob. daarom dit project niet zo specifiek in op de volledige van 
concrete problemen, maar blijft een abstracte De uitdaging is te 
onderzoeken tot op welke dit mogelijk is. Deskundige blijft hierover 

houden. 

ouwtechnische ebieden 

• Door tijdgebrek werd er gevraag naar mijn ideeen. De ragen op basis 
van eerdere werden bevestigd. Geen echte toevoegingen. 

.. Wei een van de van K+ en Laudy m.b.t. Thermische en 
aspecten. "Oude" gebouwen hebben inderdaad vaak goede voldoen 
PRAKTISCH wei, maar THEORETISCH niet. De numerieke van een dikke 
stenen muur is O! Wanneer de vergunningsverlenende instantie vasthoudt aan het 
bouwbesluit zal het soms wei problemen opleveren het hieraan te laten voldoen. 

Renovatie - Nieuwbouw I Renovatie "oude" ebouwen - Wonin renovatie 

.. Bevestiging vorige gesprekken (Technische - Belevingswaarde) 

Overi e aandachts unten 

.. Conclusie deskundige: de partij waarop het model heeft is de vertaler (in 
welke vorm dan ook) van naar bestek ~ Rob: inderdaad het niveau. 

.. Deskundige heeft een zeer uitgesproken over relaties tussen partijen binnen de 
bouwsector. Dit kan van zijn voor de en bruikbaarheid van een 
ontwerpondersteunend model in diverse situaties. 
- Verschil tussen relaties bij aanbesteding en bij bouwteam. 
- Stel: / Vertalende doorloopt in een het 

keuze model en maakt zodoende een gegronde keuze. 
- Opdrachtnemer heeft laag ingeschrevenen zal in het bestek op zoek gaan naar 

uit te voeren of meerwerk te op de 

partij) heeft juridisch het recht alternatieven aan te 
die (bestek: Of Gelijkwaardig) Dit zal echter aileen 

indien dat ook goedkoper is (dus bestek: Of Goedkoper). 
In verband met planning e.d. geen voor juridische strijd. Alternatieve oplossing 
wordt 
Keuze wordt wei op het moment bewust gemaakt, maar valt in een 
latere fase in het water door onderlinge relatie bij aanbesteding. 

- Binnen bouwteam is dit veel minder het door meer belangen van de 
Dialoog leidt automatisch tot alternatieven en keuzes. Model 

kan hier een rol in structurering van het 



5 ABT adviseurs in Bouwtechniek, Velp 
11-07-2007 

AI emene houdin 

• Toelichting op project -7 duidelijk 
• Ouidelijk verhaal, voldoende kennis en al enkele goede en onderbouwde 

afbakeningen -7 geloof in project! 
• ABT licht eigen toe: 

- Zowel renovatie als nieuwbouw / utiliteitsbouw. 
- ABT Quickscan voor van bestaande (zie folder) 

Oit is een VOORAFGAAND aan mijn keuzemodel. 
- ABT redeneert in eerste instantie echter vanuit technische aspecten van het 

gebouw. 
HET OBJECTIVEREN VAN KEUZES IS lETS WAAR BEHOEFTE AAN IS BINNEN 
ABT!!! 

Bouwtechnische 

• Vloerconstructies (Brand + AKoel;tIE~K 
,. Sheddaken (Oude 
I. Gevels (Thermische isolatie / Vocht / 

• Verzakkingen 

• Nog veel meer problemen op te noemen. Echter, vooral n ... '''..,~ .. HI 

van reeds bekende uit eerdere gesprekken. 

Renovatie - Nieuwbouw / HP'nl".VlillT' 

• Keuze voor renovatie is door wezenlijke verschillen met 
nieuwbouw en noodzakelijke afbakening van het probleemveld. 

• Waarom beta len veel meer voor een woning in een historisch pand met enige 
gebreken ( de nieuwe functie is immers niet de functie waarvoor het gebouw 
oorspronkelijk gemaakt is) dan voor een vergelijkbaar woonobject (technisch beter / 
minder in nieuwbouw? 
BElEVINGSWAARDE van een gebouw is voor de ontwikkeling ervan in de praktijk van 
groot I!! 

• Belevingswaarde valt buiten dit onderzoek. voor wat betreft de bouwtechnische 
gebruiker bekend is (hogere eisen is het van te weten of de 

eisen) of onbekend 
Tevens: ga renovatie uit van nieuwbouw (hogere eisen) of bestaande bouw 
(lagere 

• TWEE verschillen tussen renovatie "oude" - woningrenovatie: 

• 

- WAARDE -7 Zle Laudy Bouw en ontwikkeling. 
- KWALITEIT -7 Ondanks dat twee bouwdelen in slechte staat zijn is er bij 

succesvolle investering in handhavende ODIOSSI 

na de oorlog zijn woningen en 
met middelen gebouwd -7 weinig zin om te investeren in 

wordt slecht 

Oaken / etc. 
kan andere problemen opwekken. Wellicht kan een 

model hierin inzicht geven. 



6 
Bouwborg Zuid, Eindhoven 
04-09-2007 

emene houdin 

.. Toelichting op project 

.. keuze voor maar neiging naar renovatie van "oude" gebouwen. 

.. licht eigen toe: 
Enkel renovatie (voornamelijk woningbouw), nieuwbouw. 

- Klachtenonderhoud! Mutatieonderhoud ! Planmatig onderhoud 
nooit architect betrokken. In opdracht van bouwkundig 

personeel van deze corporatie + hooguit een bouwkundig adviesbureau. 
"Koude" opname door -7 prijsaanvraag 
"Warme" opname door ! uitvoerder basis van de 
omschrijving van de vormen deze 2 personen (+ evt. enkele I£nnp,r<;;-! 
bewonerswensen) een plan WAT en HOE aan te 

- Dus: Keuze wordt door 2 personen op basis van ervaring ! standaard 
werkwijze aanvraag + subjectieve Dit KAN de 

zijn, MAAR het HOEFT niet! 
- Er komen zelfs binnen voor 

(bedoeld: werkwijze) van een zeer ervaren 
beslissing nemen, MAAR het HOEFT niet! 

op basis van de naam 
Deze KAN de 

- BINNEN BOUWBORG IS ER BEHOEFTE AAN OM HIER MET EEN 
ONTWERPONDERSTEUNEND MODEL OP IN TE SPELEN. 

Bouwtechnische 

.. 

.. Er problemen op te 
noemen. De bouwtechnische zoals die opgesomd in voorgaande 

komen in de basis ook bij woningrenovatie voor, zij het vaak op een andere 
schaal of in mindere mate brandproblematiek). 

.. Recent (veelvoorkomend) : slechte houten BG vloeren in naoorlogse woningen. 
Het is noodzakelijk de oude vloer te verwijderen (let op tussenwanden) en 
vaak wordt ervoor gekozen de kruipruimte te vullen en beton te storten. Aileen al voor 
het opvullen van de kruipruimte er diverse diverse 
(op basis van hun ervaringen!) verschillende voorkeuren hebben. 

van 
.. Renovatie van "oude" gebouwen is een ander soort projecten dan woningrenovatie, 

omdat emotie en belevingswaarde een veel grotere rol Tevens zijn er 
veel meer betrokken, waardoor de tussen deze 

partijen in veel gevallen vanzelf leidt tot beter afgewogen beslissingen. 
.. Conclusie hieruit kan zijn dat een ontwerpondersteunend model van betekenis 

kan in het objectiveren van bij dan 
VO'"l''''C. renovaties van "oude" 
betrokken zijn. ~~~=""-1="'-!.!.~'-"'-~-'-"'.~"'-"-~"-'=-~'-""'==':" 



B4 De methode Van den Kroonenberg 
Kopie uit Methodisch Ontwerpen [3] 
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8 Keuzetechnieken 

Ah d",,' t\rll\\l'qli..'r tnt'! h .... hulp \'~Ul cell 

hf\'jl\prJt..I..",'It:Ht!c Olt:llhl\.k t.'1.!11 ;\;mt;!I 

opli)""in;!!\\ a ri;\ll!l'!l hl'l~rt gcgcJ)\.7fcl.!rd. 
'l:I~\t hq \ lH,r de !<I;,k ui! d~/l' al1crnalic-
\ I.,'j) .. :1...'1) k':Uh' h: Ilwk",<n. Dit lid alle-l"B 

;:fl\ol ~Ulllh:n gl'hl'urcn jih hij Jaarhi.l 
!;!i.'hruik Ill,,,dd van l:CI1 l-.cu/dct.:hni~k 
()l11lk nntwcrpcr tc heipcn hl.i hel kCUle
prnhkt.:!li tqth.:ns 111.:1 
hh..'I"n,: I.:nkck· L'4,:nvoth,lIgt.' 

p,ls .... t:n t.;1.'U/l'h.:t:hnH:I..CI1 

B.1 Aard van de 
keuzelechnieken 

r Iqn ~l'IIIL'!\.:dl!1il·kl'n hl,.~k\.·IH.1 lA'aafllH':l' 

I!.:\'I" jn~\.·\\ikl-.,.:!dl' ~!.'ll/i..·-l'll hl' ... li;\:'>ings~ 

Pfl1hk'J1ll'n kurm..:n \\\ift.h.,'!l <wngcp;Il..I. 

1\1\.'! d\.'/l..' d\CI wl,:t!I'l'id malhl,.·ma{i .... l:ht: 
11ll·dhH,!~n. 1(1;11:- O/1('l'dfllin\ u's,'un hen 
1mi'd in , fWl!f/nmllm'nf/~/, 1\.I1l vail k ill~ 
d ru k \\t.:t.. kt..·IH.h.' ft..·\ul!at~1l hchaahi 
ill hei dlgCIHt:l'll/dl tit..- wl.'fkltH~hpuw
J..tHh.JJg OIlIW\:rpcr. tilL' !llctht)di~;,;h ic 

wL'rk ~a.!l. l.'duCf it' Ill.~!kcn hl.'hhen mL'l 
kl'tI/l.'prubkn1l'll \,;lIi klc!ncfl.· nIHvang. 

\\ ;1<lrt!litH lk nadruk Lm kUIHl'H tc Iiggcn 
('P IlHndl'l hl'w4,:rkt.·li.ikL' kt..'U/l·h.'t .... hnil.·h·n 
dlL" !1I~kn~ Ih.'! 11Iltv.L'rpt.'1l ~nd k\!lHl\.~n 
\\\11'1..1,.:11 ()\}k l'h.T~-

J..cnmgt."IL UC 
\h'~ nhH. .. '! }!.I.m, dragcll h(1 ttH I.'cll vt.:rant

WtH)!d kt.'u/cpnl~c:s. DOtH h,.:t feit dOlt dl.' 

,)Il\wcrper mt.'tlHidisch Ie wcrk gaat. 
\\·\u ... kn de nIHwl·rrprnhkmt..~n opgC'uc-dd 
III J..ir.:lIh: fHlI'liL·;". 11l1..·lk vi.ln die ponies 

J:ulkn kc-u/cn gcmaak I ell ncsll~~ingcll 

gl.'t:IO'mcn much:n w(lrJell. I let kie/cn IS 

dus e,'n a~l;vitcil die d""r hel gchde 
i.HltWl.!rrrrot.:c:-; \'crWl'\'L'fl i .... vam.laar dilt 

gl.'zocht m,)ct wnnkn 1l'1"r cellvnuoig h: 
hantcrcn en irllll'htclijkl,,' tct:hnil,,'kcri. Dc 
vnor th: nntwcrrt:r hij uilslCk gcsl.:hiklc 
lc~hnieken hehoel1 alkn hct kel1mak dat 
het kl.:ulcprohlcl.!rn in ov.:rzichtcn 
lahclkn duidciI.lk geprcsenlec«1 wordt 
Door het lCH.iamg rrc~l!'ntcn:n \"!U oc 
\?ISl.'n die gcstcld Ii)!) aan ceO onlwerr dat 
I.e gl..'waarJccru kunncll worucn. i~ cell 
vern:guanJe fittionahs<llll.; van hct kCUIC~ 
pru~:cs mngdiJk gt.'wnnJcn, r:cn dcrgciijl\c 

pn:scllla(ic maakt hel onk mogdijk 
grocp:-.gl,,'wijs lot wa;Htkringcll OVef {~ 
~w;ln en he! oonlct'l van desktHluigi..'1l in 
he! kru;:cpnH,,·I,.'s eel) roJ ll! lall.,'n spdcn 

B.2 Keuzetabellel1 

V(lor hc-t kie/cn uit cen aanlal i..lilcrm.lI1c

\'~fl WtHlkn Lie I:i~cn Liie gesldJ .Iijn. in 
c~n kcuzt!tahel opgt!nonwil. waarna vonr 
elk aitern"lid'uc waardcring oepaald 
Wtlftlt Dc cJ:il.:n lIil~ in cell kCl!:tcWhd 
wpnJen onllcrg~hfadlL li,!n de zogt.'. 
lli.lanHk variahdc t'lSen, /.uab fceJ:"i hc~ 
h;lIIddd in ho"r,hl uk 'i. Dil lijl.H:iscH 
waaraan It1l~kcn: m;,Hc muel w(Hdcll 
v\lldaan. Dit in lcgcl):-\tdling tot de vilsle 
cisco. U\C gc-zicn kunncn worden ilis VUOfo 

wlinfJcn Waar;,Wfl in elk geval in .fiJll 

vofuaan mo\!t worJcn. intitcn own 
va;.;te cis nie! voklaan wor;,h, is licE 

Elsen Variant 

A B 

a 2 
b 4 

3 2 
d 3 2 

2 
2 

II 4 2 
II 1 

1 3 
3 2 

TO'aal 22 20 

Tot. % 56 50 

ontwcrp ~inhru\kha;lr. N;I""I \ .i ... !": l!1l 
\'.:Irlabl'h,: i..'ist.'n "-Ill p\~" nu~ L'cn cah:gori..: 
WeH;-,L'11 tl'lhh:rl.:nd \\OrdC11. WL'lhCIl nju 

nit.:t lhh,d/;.,kl.'lqkL' L'I!!CHS\:h;qlPl!'Il,;\1:. L'r 

.1~Hl \()ldaan \I.nrlit. t...ltl d,l! hl.\dragl.·1\ hI! 

l'l."n gr\lh!rc "ppn.:l'wlic 
{It I JIi ,dlc~ vol~H dal itlk ... ·o d~ \ ;lri~lhdl.' 
chcn IH,:h knen \'(}or hL'\\l~rJ..lllg mL"! 

~L'llll."lL'~hnicl.., .. 'n. In Hguur :-(1 i:-.t:en 
I,.'ClivOUJlg Vt){Jrncdd Vitn e~n kc-uzcwhd 

g:t.'gL'\'cn. Hl.!t he!(~h hier c~1l I\cu/c (USSl.'n 
Vlcr \arianlcn ,\ t L'.m, D \. ,\11 \"cn gdin~ 

gl.'l'rJ prudukl \\'aara~ln de Cl;-'I..'!1 a l c.m. j 
worJc!l gc:-.ldJ, f.en ilao{al ebeli Waitr~lan 
in ml.'I."r ()f mil1d('r~ matt! mOd won.kn 
voluaan, bin Jc [and oP!:!L'nomcfI. e\'en~ 
ab Jc mogdijkt: V;Jrlantcn van hel Ie 
cvalul.'(cn onl\\·crp. i\b wa,Htkrmt! VOPf 

elk V1tll Je t.·I~\'·n kan men In L'CIi kcu/C'ltt

he! een g<:l'oI invullen. I leI \,~flll.l:nl ,,,ur
k~ur nm hi) Lie wuafdefmg flIet lc I;jn
ma7ig 1(' v'crkL'n h.:n L:iJr ... r"aard~nl1g 
van I U .. ',m. 4 i:-. n1cc~liJl vtlIJ,H •. "nlk nau\.\·· 

kcurig. H\:i gcnruikcn v"n c('n even a'Hl
lal w;larLic'ringsnlOgdi)kheJcn Jwingllk 
ontwcrpL'r in Jil g('\'at Ii:\'l'n~ {)In ,,;L'11 
kl':u/l.' tc JOl.'1l tUS;-.I.!Jl l of ~. f\h ct.'n \\'<-Iar* 
ucring~;-.ll..!ls('J V'lfl 1 t .c,m. ) gd\o/.l':u 

word!. best,tal J~ uL'lging um m lwijfdgt> 
valkn l1aar de 'veillgl" waarJcr;ng.\ wi t~ 

wl.jk"" 1\1, tie tahcl ingc\'uld is me! de 

E".n Weegfaclor 

C D I.deaal 

----~-----

4 4 4 I 

3 I 4 b 2 
2 1 4 c I 

3 1 4 d 3 
2 3 4 e 
4 :I 4 I 3 
3 I 4 9 1 

2 3 4 h 2 
4 4 4 

2 4 

29 40 TOlaal 

73 56 100 TOlaal % 

djfcrw~l;'irdl.:nng ! t l:.m 4. I.d JL' ~llhHll 
I1h.'1 lh: huog~lt.' hHa .. d;-.(~)rt.: de mct:'-I( 

gc~ .. :hddL' .. anal1! ;,lpk\t.·rl.'1) 111 tit!UU{ ':'1.1 

1:--. dat "an,lIlt ( . In ,,10...' I....:u/cl.lh.d dlt.'IU 

lc\t.'I1~ .t .. mg ..... g.l·\ t..'11 [.: .. , I Hd",'n \\ .if dl" 

ma.xlmak ~I..·\.'r~ k~Hl/t)1i Ik/l,' I~ 11\ ,k 
I;hllsh: ~~)h'l!li npgt.'lh)!lh:n Dc '.lIu\\crpt:r 

Lm \If'q.kh' \\ljll." .ilkll.'l1 tn hOI.! .. t:rn: Jc 
ne'..lt..HJcdJt: \aflJrHL'1! ,d\\ lJh.t:H \ .in Je 

IJclJic \lJriant [)aarh)e h 1111,.k ,mJl'r"l~ 

rJj \'~1Il Je KCuict;JOcI Jt.~ (elane\ r: 'l.\He In 

prol'colen \At:crgcgc\t.:n 

OnJanks hel rci! dill m~l ,,~n kCli/clabcl 
c~n kculcprnhkcm or ceo veel rallnnde
rc W!j.tc d.angcpakl kan wnHh:n Jan ltH1-

der gebruik v"n e'CO ,pccitkkc melhode, 
hliJk I hel resulla,,1 :;om, oobc,·,,,dl.genu. 
,nor,,1 ai, de hclangnjk h,',d 'an de gc
,Idd" el.>cn ,\erk Ul.tc.:nl()o[1l. Dn dl"'l 
lfLh VL)\,)ful Hh.>r inJicn Jt: ':Iscn nlt:l 
gcnfucno It)n. looal de ... ash: >!is..:n niet 

bck~nd ''In. 
f),: lwaar~l(' ei;-. wil men t)t)k hell'" J.ar~l 
lalcn \\'C'g.en. Drl kan wurJC:fl gc=rc;Jh:>t..'1:rJ 
door hct invtlcrcn van \\CcgfachHC'fl. AI;;, 
Wt! lk· normal!! \\aarth:nng v~,'m~n,,'_ 
vuldigcn mel een olj de CIS 

behnrendc wccgfac:oor, on!>laa\ "cn 'HCU-

VarIan! 

A B C D ,deaal 

1 2 4 4 4 

8 4 6 2 B 
3 2 2 1 4 

9 6 9 3 12 

1 2 2 3 4 

3 6 12 9 12 
4 2 3 1 4 

2 2 4 6 B 
1 3 4 4 4 
3 2 2 4 

35 31 48 34 64 

55 44 75 53 100 



F1Q Ii 1 

VOIoordolnpa11fig .an do 

haM van .... ooUlflcttH.fl 

\~C \\aardCfillt! dlc l!l c~n kl.'u/cwhd hll 

\\ lI/1g"l1~ \;ill de \'\llg~lrlk kiln !eiden. In 
:l~(IUr X.2 I" hCI \'lh)rhcdd vtilgcns figuHr 

~ I ~chr(Jikl, w;Jarhi.l vClscllilkl1dc: we,,),!-

1,1L"l\)rt.'ll/l!ll npt;l'IlPllk'fl 

Men kan nu l1il1:!aao \\;11 tlc I!l\ Ined Vdt) 

\1.':l'gL.lI.:t,lrl'!1 In 11('( ,t1gl'/llt'l'll i.". I )aurtllc 

II,!I1 de L'1:,\\.'l1 .. 1 en r \th If/ll'1l \:Ill ~k WL'~g~ 

f".lt'{J,;1' t de \.'I"~!l. b cn II \ ,Ill dl' WCl'g

(ilt'idf i\...·f\\·IJllk, n:~1 \",10 {II.' l'lst.:n de 

""cgf",[nr I Im:(' ".11'1. tJil d~ ligulir 
\;;t,;:1 oJ;!! \..'1 !-!l.'L'tl \'L'r;wdcTmg \;!f\ \'(,1,1;

\l!tk' hq .. k lk·\)1.1rdelilltlllrtrt.'edt 

I k! fh'\I..-'n:-.I;\;\lidl' 1:-. kt.'rllw.,,·! kL'lld 

IIl'j !;\:hnllk \;111 \\L't.'t!fal.'1nrL'11. (icvj)ch~ 

Hl,l\l!lllL'chl tlil..'l1 er grotc \\;li1nh,: aan. III 

\\L'rf.-cit]kh(,HII."dc illvl'k'd \an Wl"l'g-

Lh .. '!,)r':l1 \hhifga,tn~ genn!;!. In .. 1c 1Jtcr~l:
tUlif i"- lh\k \cl,.'l ,wnd.a.:h! gcgl'vl..'n ann de 
W;\,lnk v;tn wt"cl.!raCI~'rL'n. Men kHn 

d;ldfUi! ,llkldC'll da! WCt:gr.H.:tnrcn I,In 

hcbhl,,'(j ~iI ... :--:h..:t.:hts ccn gefmg a<lnlal ciscn 

:11 h~l "p .... ; ()nucrl\"ck I1!\HrL'f","!I :lInvollc 
1':];1(1\: lilV,I,.'H dL' t:!nlot~c \',lIt cell WCl,,~g-
L.tI .. :(()r en h",'j ildlll.d ciscl'i k!tj! mlllll:lijk 
hH Je l'llnclu!)1I.; dat dc l!\\'!nco van wccg~ 

i'i.IL't(lrt:n Ie \'(.~rWi!arIO/l,.;ll IS. al~ he! Olantal 

\..'!!)4..'11 1/ ~r\lkr i:-. dan de t;r(h)ls{~ wccg~ 
!al.'(or \I' t:1i dal aiken CCIl invlo~d van 
\\,-'cgJ,h.'lii!"ell ilill1hHmh;lar l~ .ds he! 
,\;H)\'I! t:1"L'1l JI kkin-:r d'Ul dc grnuts{\.: 
\\L'L'g.r.!ch1r ii". In hel atgl..'nh.:L'1l wnrdt cell 
\\ L'L'gJ~l\,:inl gc\,pdsm;ilig hcpaalJ. Dc 
nnlwerpt:r ken! ~lil1l bCp.lilldc l .. riteri~l 

lHCL'r ge\\Ii,,'hl lnt' dan ~\iln i\lil,krc. Om 
\I"k hlJ bel her"lcn van dl' gr\lotle van ue 

Hel In v8f\-leJljklllQ mel TOlaal Rang 
l>el~ng 

V,lrl 

el~ I> d h 

0 0 0 0 0 0 0 0 9 
h 0 0 1 1 1 3 

0 0 0 0 0 0 0 2 8 
d 1 1 1 0 I 1 1 1 8 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
1 1 1 1 9 1 

q 0 0 () 0 0 0 3 7 
I, 0 0 0 6 'I 

() 0 0 0 5 5 
0 0 0 0 0 4 6 

wecgJ,H:tOf filtionckr tc wcrk 1e kunm:n 
gaall_ kall g~hrltik gcmaak! worucll "Ill 

ue raa"g(wi.l/C vcrgcliJk ing vall de erilc
ri .. !. Ol' rrilcria worden in cl.!'n malrix 

vplgl'lh flgtiur X .1 .. pgL'110IlH:n en tHllit'r' 

ling \'crgckkcn, AI~ ten l:ritcrium ui! de 
h(1\'t:-Hsle h~)r~ZUn1ak' rij in vcrgdijk ing 

mel cell cril!.!rium uit de hnkcr \'crtlcak 
k"I.>ill hclangrijkcr wmell [!caci1L worUI 
dit in dc IHillrix aangcgevcn mel ecn St.:(lfC 

I Ab de v~r[!cliJkin[! in hel n"elecl Van 
het l..'er:·Hgcnocmtle criterium uilvalt, 
wnrdt ceJi 0 !:!-cst:(lonL StHnmiJlie \'1)11 \It: 
SLon'-; levert cen vOfg:nrde van hclangfl,ik

hl-'Id IIp. Door hel ~l\'cr/H:ht dnl hicrdonr 

onl:-.taaL kan dt.: ontwcrpcf worden l:!-L'
holpl'l1 hij he' Vilshlcilcn van \\'I,.'cgt"a([o

fell. M~n 1.0U kunncn ovcrwcgcn om de 
I.:rilcria in 0ric grnqx:n 1n lC Jden en 
de hotJgslc cen wccgJ'actor ~ lC 
gevcn. de grocp cell wl:cgl~It.·t~)r 

.2 en uc iailgsh: grocp een wccgr' .. H.:lor !. 1 n 

fellc is eli! hi,l hc! vnorhedJ v"lg~t1s liguur 
X,2 gcd"'\t1, Ook is he! 
ccn of cnkdc hoogscorcnuc van 
ccn wccgf;Jctor Ie vl)or/icn, 

Or welke wij7C ue wccg!'acloren worocll 
ItlcgcwCZCI1, hang! vall hCI rrohlccm 
Bindcnelc regcls ziJIl hierv!1or niellc 
gcvcn. 

8,3 Visualiseren 

BehaJvc voor het aHllwlJ;t,Cn van de hesh: 
""ianl kunnen keu7.c- cn waarucrings
lcehllickcn "uk [!chruik! wuroell om 
illzieh! Ie kri,lllCn in ue slcrke en zwakke 
Kattlen van l'en "l1lwcrp, waaruour de 
mogdljkhcid nnlSl"al om dodgerichl Cl'n 
varianlle vcrhclcrcn, In I<:ile wnrdl dac 
wcrkwiyc hll he! onlwcrren vaak iltlu;
lid' gehrmkl. [k on!werpcr "cht cell 

variant nog nicl gcst:hik' cn IC( ceo star 
tertlg Iwar cell ecrder iOgl;OlHllCll st~lJhl

pun! om vandaaruit ceo hctcrc npln;i:-.ing 
Ie krijgcn. III ue 101 flU IOC nchandcluc 
kCluetilhdkn is niel goeel 'khthililr IC 
makl.:t1 wal de stl.!rkc en lw.tkke k'1Iltl'o 
,iJn. f'r IIJIlIWCC OIoge1ijkhedclllll11 ele 
waartJcring Vitn ceo hCt)nn.kcldc t.:on
strUl.;tk duiddijkcr t~ visualiscreo, oame

hjk uc grali",hc prcscnwlic cn hcl or
spli!setl In cis~ngroepcn, 

Fig 4.4 

\l1_u.II'Io,lng ".~ 1I0uut 
I) t door kolomg,.lIsk'On 

Flg,ttS 
W_uali •• ,tno val"! V.,t.~i 

8'On C vii HOllY' B.l 
,[000.' wO.QfacIO'.~ 

2 , • 

De gralische rrescl1lalics kunncil LOwel 
worden gchruikt om aitcrnatil'vcn ~}nJcr~ 
lIng Ie vergclijkcn ills pcr ahemalicl.nale 
gaao waar vcrbclC'f~ng.cn mogdljk ~n 

liguur ILl IS het resullaal van ue kCUlC[a
hd vulgens tilluur K, I als kolomgralkk in 
tM:clu gchradtl, I'kl vall mclecn or wal 

ue sterke en zwakke runiCn van ue vcr
st;hilk'JH .. k vananh:n lijn. 
Een anucrc mOlSeliJkhelo om vi,ucd 
illllehile kfljgen,in ue elgcn,charpen Van 
vcrst:hilh:ntJl'vuriantcn. t:l'n raars~ 
gcwij/.c vt:rgt'hJking In de vorm van cen 
waartlcringsrrolici. In liguur ~5 I, dll 
VOtH lwcC' i.lltcrnalicvC' nrh)"slngl..~n ul..'n ( 
UII ue keu/elahd volgcm hgullr K, I ","1-
gcgevcn, 

8.4 Opsplltsen van 
elsenprogramma's; 
de Kesselrlngmelhode 

DC' hlcnoor b<h.lot.L: ... 1: gr; .. III~·hc Pfl.'')CO

l.tllc .. hehhco len opllt.:hlC \ :to de- kCUh'" 

t;;hdkn h~l HhHJcd dJt/l! ec-o \1","1..'1 b<1\.'! 
m/h.:hl g~\cn H1 Jc aflt)nJerllJkc \\i.lJrJI.!

rmgcn Jic ,1Jn de \t:f",hillcnJc C!!JCn I:lJn 
t.!I. . .'gC\L"fL AI~ n.,Jed kJn wllrJen aao-
gC\ \\crd u~ll 11>.:( m~l~cn \ ,Hl J\..~/L" g.faH:'t.:h.: 
pn ... ·')cnl.JlIt.';. l"'k:v.t:r]...:hJk~r 1$ He! IS J.J,H

dnl niel \cf\-H>ndcdIJk ual OtJk gL'Ltx.:hr b 

nailr olt.'llH..)Jt!1l v.aarhlJ kt:u/d~ln..:lkn 
({\ch tic \crci .. lI.' hekkrhL"IJ \er'\J,.:htHfeil 
/onJcr oat gt:vaar l"'k:-..t;'Ui Jal hdangrlj]..c 
tn/u.·ht~n ~hln hel Oog,4,Hlltrnkkt:n \\\)rJ~11 

ell In ele lahd vcrlurcll g~"rt 

iCen andere mogclijkhc;d om de waardc
ring van ¢eo variant LC vlsudllsercn. mill:H 

Je hicrvoor hchanJduc gral;",he rre'<!n· 
lillie i, he! sl'lit>C1l ,an een eis<:nrro

grarnma '" grvelXn blJ<lkaarhorcndc 
elsen, Kcss.::lring IX] he""l hiall)C de 
t:crslC '-1anzt!l gcgcvcn dl)Or onJcr~helJ le 

maken in two!'\: !lro,,!,""' nameliJk de 
!jchrllik.\d.\t'll e-O de lllhfjj'ti~jt"f'l \('fJ 

Dc k~U1Crl"hlcn1atl~k " Jil<.trmec Icrug
gcbrm;h! lo! hCllnvulkn van twee keu/c
wtM:lkn_ waarrn respc~tievclijk de ge
hrUlk~t:I~cn en tJc fahnLOige~el~n IIJn 
op~cnnmen, Ot: bcJodmg hicrvan I~ {} a 
,)Ill in ue "aard~ring de houw C,lj, aan· 

maakl'asc van hel rroJukllc ,",'hClucn 

van dc gcbrulksfa><:. en uaarl'll"" uok u" 
beho"fle aan gcbruik van weegfac!orc" (" 
vcrminderen. Op de gchruikelijke wijze 
woruen dc Ie beooruckn ahernaticven 
gcwaardccro, wuarna de 100a1c St.:ore rer 
allcrnatiei'wordl bepaaltl.llc tiguur 1l.6, 

Dcu scmc wordllo"d \ cH.r oe gebruib
eisen als vuur de rabricag,,·eisen ver
;!dcken mel de maxlmaal haalban: ><;ore, 

Jie, c'Cfl,,1s du! hlJ de normal.: kellzela
tM:llcn hCI !le\'al waS_ In oe r.:.;hla~olom 

van ele label" aangegeven, In ccn \-,
ulagram woruen oele reialle>'e ... "arUe
ringcn Uil~\!ZCt. waarbl1-Uc watJH.lc:ring, 
Vllt}f dl!' gchrwksasf'\.'-.:tci'l \)P t.k· l'l1l! ll!) (!n 
ue wailruering Vuur ue fabrrcagc-uspcclen 
or uc anoere a, wordt uilgael. 
Elkc variant kan flU algctM:del wonkn In 

hel x'r-vla'. In ligullf ll.n i, 011 geoaan 
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r'\I ~ 6 
III$V,llhllllfflrt9 vort dlt 

llIQ(ff'l,*chttppitM yaM dfJ 

vaHA(t'&f'I;" t tI m 0 ull 

IlllYYf 8 1 \/010&1I'l1) de 

Kt'.'l.~lnf'l9·ml:ttModfl: 

lion(fl!tf ""1II~qi'ecf()r.f'll 

V'1i\Jailse'fln'IJ It'Dn dOlI 

>'tl:,./,q"tef\lI.! c m 0 

>'nj'IJ",i"IlII KI!t1l1l.'f1r>Q mitt 

"'II'OQLIlC!OIt'n 

•• 
1(00111:1",1 "'!jor •• " 
o,.,~t!).(:1'11:t bl:t\l'O/!'o'!.tU'FY 
>'an I'\e! b~!Hdd\lI.lllt 

waaftJ,nt'lc-i"I w"",thrlft. 

Q~f; moelen ".11." 

(1 •. 

10 tQ eo '00 

r:JO "" 100 

\"Pf Ii!""! \'\lllrhcdd da! .'nk In tlgUlH X. j 

h ... 'h" n~k'ld h Blilk ~rlHsmg vall Ul' l'i,'\cn 
Iii Fr\\t~r('n ~n'dll ulIgL'g!l;H1 dallk CI:'i,-'n 

d, t', L h l'l\l h,-'Iq;k~)!il! hl'llhCll up ht.:'\ 
j!dlt lilt.., let \\111 dl..' l'1""'1\ h, ,,', g til \ 

\'L'fh.:gl·nwl 1urd it;elt, 

Inllct \·1~\1.1~ 1'o1)I1!1111hlcl!IJK t'-'liendill 

I..'Ht..,,'k' \ ,I (1<111 h .. '11 dl": It! dt.' lahd \"illl IIl!lHlr 
~ I rnklpk, ,,~\\,)rdt.'n i V,lfL;!I)I t\ l'n II) t.'n 
ll.clr <.))' h,-'!l'l."hh: t"it)!:! \\;d1h,:II, !log lot d,-o 

!adg :-.L'OOr! or dt: gehruiksaspc..:tcll. h:r~ 
wijJ dC' andere e'en Jeer I;lgC waardcnng 
vo\\rtlc iahriL'age'~l.'ipCLh,:n oplcvL<rL nell' 
C!gl'lIlli.irdighcdCIl ~Jjn v\)!gcns de Kcs~eJ~ 
ringmeti1pdc m,-~h.:t'n ltCh1ha<Jr, i;,:nvql zc 
in tic nnrmale kcu/dandtL'n Vd!gl'!iS 

ligllur ~~ I cnligllur H.2 ,!ceil" mel wei 
mot'ilc Ic ilehtcrhalefl/iJIl. Hocwcl hel 
gt.'hrulk Van wL'C'gJ;II".:lon:1l hlj dch' mc~ 
lhodl~ mel fH1dlt! j,\, IS III nguilr H 7 lit! 
Kc:-.selrillgtn{'tlitH.h: voor de guttie nrJc 
herll<l<lld, !1ll.!t inadHra.:nHng \al\ wccg
("elorcil '<lIgen' ligllur X.2. Hier bhlk! 

"pnle\lW Icl" nil het k Icinc ","lIal 
CI~l'n pcr !'lhel gchanlccnJ wonh. cr 
nauwelijks vl'rsl:huiving vaH de hcdJ
pmHcn "plrcedl. 

Hlj hl'! , ... dcctcn.'11 van de hC;..1l' varlantCfl 

wil mcn in her aigemct:n fhlgC W;1t1ftJcrjn~ 

gl'1l \\';JarVan dl' hcclJpulllcn Ilie! tc vcr 
van tic diagtJoaal al1iggcIL Dit kilh lot 

hel mvocn:n van grcnswiliHdt.'n waarom

nen de ht.'cldpufltcn moelen liggcn. F~n 
voor hel ocgn'lllcn 

.~,,,,,:,,,:p,cuis l'ell hl'cldvl<lk 

vtllgl:l1s liglllH H X Jal ~lcchls hcgn:n"d 
\\llnJt Juor t.'en minirlli.lmgrCIl!'i VOOf d\..' 
\ -waardc cn vour Jc Y~\\HiHd,-~ eli t.'ell 
g.rcns voor de gcltHncniiJkc (v + .l"l-waar~ 

tiL". rn tk !il;!UUf IS voor dt.' minimalc .\" .. cn 
i'-\\"~I\\Hkn 40';:) g.Ck\'I.l'B tcrwijl dc I11ml

mide (\ i I't-waartleli or \') ':i" I:" gello" 
men 

Kc"dnl1~ he.:fl aanl,teg.evc/l dal hi.! de 
tnl'Pd:-;~mg. Viln ,!etC' methode gecn Wl't'g

r~ldnn.."n lIoti!}; I.ijn a!s hl'l ;WIH,d \.·I~tn 
~r"ter dan 1<)1 12 i,. In Lie praklijk 
"von.1t d\.' lTIl'thodc Cdll,-'f uok hij ,-'en 
lager aantalcisl'n gL'brUlx t Inndcr Jat I.?r 

CL'n wl,.·~gLU':lor t!cwCrk{ \\ordl. 

Kcssdring wtrkl onk nkl \Va~IfJ.:ring\.'n 

vun f tot 4. fen ~rotcn: dilkrl'ntialie 
.'iuggt::(ccn ,-'en nauwkl'urighciJ dit nid 
g\.'ha~;ld kan wun,kll, A!s d\." hll,L,dwa.if
t.krwgcH V,IIl twee va rl<l11 tt:n IHt.'\."r dan 

uit d~;;Jar iiggcn. \s lie hnog:-.! t!c
w<ljJrdcerd~ slgn!lk~!iH hetct' ,t.m th..- I;l);!cr 

gewa;rrdc'-'I't.k. Als hct Vt.'rst:il!lIHiIHkr 

dan "'~',, Ii. much.:n tic wa~lH1L'riligC'1l i.lls 
gl'li,lkwaaHilg worucn hc:-.chnuw";, 

I" lil,tuur X.I? i, do Kessdnllgmo\hooc 
g.cnrulkt om cco kcuzt; tc maken ui~ oric 

'0 

10 

lu.o.(8n van ........ llUl.I(;tt..U¥ 

VOI9'Ort. d. K., .. lMfrn"'i)
me"'_ 
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Ar.d~f voorbocld .,.0" hoi 

kd)len .... n een tilTUCluuf 

~oloon~ dv KOllilelrl"c· 

mo!hodC' 

1]0 

S5U 850 "4~O ! 

-' 

<w.",., ... ",pcr~lP< me! ,j,(eclQ .... alenooslrom'ng :2 vert'calS ·w!}r...ellsdpomp" OVefigenS SIs' 
afgl!lSChO'den van 

s, 

•. S,. 

I) 2. () <I () f} 0 [I 1 (1 

4 vorrlcale 'wervelri:\dpomp' Slsan(l op bodern vudwalarbasSln 
mOlor an iJOl'T'ip onder vloof 

Slrw.':!Uren van cen grJallovcr~li.igln· 
slallalie< Dele slrUClurcn lijn uil hel 
hijhdhHclH.ie IlhHJ"l)!I,Jgl:-.CI1 over /.Jell! 

al<gckilL Figuur ~< fogccfl C,:l1 vuurheelJ 
V;1I1 de keu/.L' I\lssen vier pompslalJOIl-s 
mel hchulp vall dl.' KL"ssclringmclhodc 
vOlgcllS VIJI-22221l)). ODor vcr:\chillt: 
makcn in kculecrilcrl<l voor gchrulksas
r'Kxtcn en kl.'u/!..~crlll.!rli.l vour fahricagc
aspeclen, IS hel mogelijk om Je gegevens 
ull Joe hcilJc lahellcn or Ie nemen in een 
wgenaamdc S-d",yralll (Slarke-Dla
gram). waM horizonla,,1 de gehrulks
waarue en vcnicaal ue fahncagcwaarue 
wnru! ultgC/Ct. 

Ikl Zlchlhaar maken van Lie gehruib
waaru.: cn uc rahricagcwa.,Hlk i:-. lh)k van 
grewl helan); hI) hel vcrhclcren van rro
L1uKlcn Men wee I Jan mClcen in welke 
ndlling naar verhelcring geslrecfLl mocl 
worul.!n. In uc vlHmgevcnJc rase konlt 
hel vccivulJlg vour Jal Je economische 
waarJc moct worJcn "fgclellegcn lk 
Icchnisehe waank f)atziJn Jan twee 
grocpen van eisen uic in ern Kessdring

ulagram g(!wilarueeru t..unncn worJen. 
In Llc richlliJn VfJf-1l25 [101 wnrlll claar 

uitgchreiJ or ingcgiJitll 



B5 Keuzewijzer verdiepingsvloeren 
• Keuzewijzer Slimbouwen, 2006 [12] 
• Artikel Vloertechnisch Magazine, 2007 [13] 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Architectural Design and Engineering 



Keuzewijzer verdiepingsvloeren 
Hootdstukken 

INLEIDING M d k .. d" I k I et e euzewJJzer ver Jepmgsv oeren unt u v oeren 
OVERZICHT VLOERTYPEI' selecteren die voldoen aan uw ontwerpeisen. De keuzewijzer 
KEUZEWIJZER laat u de eigenschappen van de verschillende vloertypes zien 

op het gebied van flexibiliteit , installatietechniek, gewicht, 
investering en levensduurkosten. (klik op een tabblad links 

de pagina) 



KEUZEWIJZER VERDIEPINGSVLOEREN www.slimboywen.nl 

Inleiding 

Door de ontwerper wordt de vloer, meestal aangeduid met twee lijntjes op de tekening . Daarna zijn er veel disciplines tijdens de ontwerp- en bouwfase 
van een gebouw, nadrukkelijk met "de vloer" bezig. 
De vloer was, voordat installaties een onlosmakelijk onderdeel van een gebouw werden , aileen de 'bodem' omdat de zwaartekracht ons dwingt 
over een vloer te lopen enz. 

Waarom nu een keuzewi jzer verd iepingsvloeren ? 
Bij hoogbouw beginnen, zowe l de draagkracht , overspanning, juridische, brandwerende en isolerende aspecten, steeds belangrijk te worden . 
Daarom kan de keuze voor een type vloer, niet meer automatisch gebaseerd worden , op de gang bare concepten en is er, sinds het IFD - programma 
van de SEV, een grote variatie aan oplossingen beschikbaar. De keuze hierin is mede onderdeel van de activiteiten van SLiMBOUWEN © 

De stichting Slimbouwen (www.slimbouwen.nl) heeft als kerndoelstellingen: 
R eductie van materiaal, volume en energie 
Efficiency verbetering (minder faalkosten) 
F lexibiliteit van gebouwen in ontwerp- bouw en gebruiksfase 

Deze doelstellingen kunnen worden bereikt door de installatie-techniek los te koppelen van de bouwkundige elementen. 
Slimbouwen is overigens geen bouwsysteem, maar een strategie ("freeware", mits de uitgangspunten worden gevolgd). 

AI in 1973 werd door prof. A. van Randen , TU/D ,de 'vloer' als oplossing gezien voor keuzevrijheid van de consument voor een vrij indeelbare woning . 
Het MATURA concept was een goed voorbeeld van een nieuw vloertype. Na de introductie van de personal computer en de ICT golf , ontstond 
de behoefte aan flexibele toegankelijke ruimtes voor data en elektra. Daarom werden naast de verlaagde plafonds steeds meer, 
'vloergoten' en verhoogde vloeren toegepast. 

Ais gevolg van de wens naar meer comfort en de forse stijging van de energieprijzen is er een sterke trend ontstaan naar 'Iage temperatuurverwarming 
en hoge temperatuurkoeling'. 
Daarmee is de functie van de vloer uitgebreid met een functie om het binnenklimaat beter te kunnen beheersen. 

Geen opdrachtgever wil bouwen voor 'Ieegstand'; 
"Consumentgericht" en "omkeerbaar bouwen" is steeds meer een gebruikelijke eis waarbij de vloer zeer nadrukkelijk in de overweging meegenomen 
dient te worden om aan deze eis te kunnen voldoen. 

Omdat de vloer - hoewel qua investering slechts max. 10-15 % van de totale bouwkosten - in hoge mate bepalend is voor het rendement van het vastgoe, 
is een weloverwogen en integrale keuze cruciaal. 

Criteria: 
Bij de keuze voor een vloer wordt doorgaans de vraag gesteld; 'wat is de prijs'; terwijl deze gerelateerd aan levensduur en andere aspecten van een 
lagere orde is. Om een afgewogen keuze te kunnen maken zijn onderstaande aspecten toegelicht en voorzien van een bandbreedte om voor de 
opdrachtgever een richtlijn te kunnen presenteren naar behoefte en programma van eisen. 

PRIJS: basis incl. afwerkvloer - gemonteerd 
5 = 60 - 80 per m2. 
4 = 80 - 100 
3 = 100 - 120 
2= 120-140 
1 = > 140 

INTEGRALE PRIJS: additionele voordelen 
5 = besparing op ve rdiepingshoogte - geen verlaagd plafond of computervloer nodig 
4 = - geen verlaagd plafond nodig 
3 = neutraal 
2 = plafond afwerking nodig 
1 = plafond afwerking en topvloer nodig (aileen 'balklaag' wordt op bouw aangeleverd) 

OVERSPANNING: (zonder tussensteunpunt) 
5 = 13 - 15 meter 
4 = 10 -13 
3= 7 -10 
2= 5- 7 
1 = < 5 



BOUWSNELHEID: 
5 droge montage geen tussensteunpunt 
4 mel 
3 neutraal 
2 montage plafond naadzakelijk 
1 = onderstempelen nodig - droog / uithardingstijd onderdeel methodiek 

BRANDWERENDHEID: (standaard uitvaering) 

5= '" 120 min, 
4 90-120 
3 60- 90 
2 30- 60 

< 30 

PLAFONDAFWERKING 
5= zichtwerk 
4= spuitwerk 
3= stucwerk 
2= verlaagd pla/ond noodzakelijk (geluidsdisolatie) 
1 = verlaagd plalond noodzakelijk (esthetical 

FLEXIBILITEIT : ( tijdens ontwerplase vrij indeelbaarheld -apze! construclielinstaliatie) 
5 = steeds mogeliJk - 'volledig 
4 = mogelijkheid aanpassing op stramien maten - installaties 'vollOOi9 wij' 
3 = mogelijkheid beperkl 'zones wij indeelbaar' 
2 tot bepaald moment - 'koop' klant on!koppel - punt (plaats instalialies) 

niet mogelijk 

FLEXIBILITEIT: (tiidens gebruik standaard vlaer - constructielinstallaties 'in de vloer ') 
5 steeds mogeliik 'volledig vrii ' 
4 beperkt mogeliik 'zones vrij indeelbaar ' 
3 = bereikbaarheid instaliatiezone via pia/and 
2 beperk! mogelijk, mils vooral OIl in ontwerp meegenomen 
1 = niet (zeer beperikt mogeUjk 

GELUIDSWERENDHEID: (standaard vloer) 
5 = hoog·", + 10 dB contact - en luchtgeluid ) 
4 = goed ,'" + 5 dB ( , ) 
3 = minimaat - Bouwbesluil- eis 0 dB voor lucht en > 5 dB voor contactgeluid 

2 = < dan 0 resp' 5 dB 
1 = aileen kamerscheidllnd « dan 0 dB) 

INSTALLA TIERU IMTE: 
5 max, ruimte vQor 
4 ; beperl<.te rulm!!! voor 
3 neutraal 
2 ruimte ins!aJlatias achIer plalond/\Ierhoogde vloer 

geen installaties mogelijk 

GEWICHT: (tataal inci. alwerkvloer) 
5 = < 200 kg/m2 
4 200 -300 
3 = 300 - 500 
2 500 -800 
1 = > 800 

MILlEU- ASPECTEN: 
5 = lange levensduur aanpasbaar voar nieuwe gebruiker of functie 
4 = beperk!e levensduur beperk! aanpasbaar voor nieuwe gebruiker of tunclie 
3 = neutraal 
2 = niel aanpasbaar kone lavensduur 
1 = hoga start - of recyclingkostan 

BOUWDEELACTIVERING: (koelinglverwarming via vloar/plafond) 
5 = snel reagerend zowel vloer als plafand 
4 = beperkt reagerend aileen plalond 
3 = baperkt reagerend - aileen vloarverwarming 
2 = traag - gaede bulfercapaciteit 
1 = niet of zear beperkt mogelijk 



3 

7 

- 3 

star 

1 . breedplaatvloer 
2. kanaalplaatvloer 
3 . Bubble-deck 
4 . Wingvloer 
5. VBI-Ieidingvloer 
6. Nehobo-vloersysteem 
7 . Orion I IBC 
8 , IDES (CepezedICorusNanDam) 
9 . Steelframe 
10. lnfra+ 

licht 

9 

flexibel 

zwaar 

illustratie overgenomen uit " Persoonlijk Wonen", SBR 2001 



Stap 1. Object/eve elsen voortkomend uit het on twerp (functionele e/sen) 
ern.rla , 2 3 4 • 
OII."""""'''IIlml <5 5,.,7 710110 '0'0113 13-15 

brandwerendheid Imlll] <30 30·60 60·90 90-120 >120 

g.IIIod ___ Lu Co Idal I> 0>0 ,. 0 <.5 >O~ I! IO~ lQ >10 >10 

geschiklheid voor Ihermische niel. zeer aileen 
allecn 

snel, vloer 
activering be-perkl 

traag 
vloerzijde 

platond-
+ plafond 

zlJde , 
achlor 

IPIt~titlleNlmle "'"' rnGgf"1" 
",Iland' 

"OUI,"" 
bopotl.,. mlx(ma/o 

.~ I'ULmte 1umUe 

.'''' 
verlaagd 

verJaagd 

pJafond 
ptafond 

plalondafwerking 
noodzakelijk 

noodzakeJijk stucwerk spuilwerlc: zichlwerl< 

(esthetica) 
(geluids-
isolalic) 

Stap 2. Weglng en selectie 
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Olivier van Bekkum 

HOE BEPAAL JE NU ALS ARCHITECT 

WELK VLOERTYPE HET BESTE AANSLUIT 

BIJ DE UITGANGSPUNTEN VAN HET ONT

WERP? EEN INGEWIKKELDE VRAAG, 

WAAR DE KEUZEWIJZER VLOEREN OP IN 

SPRINGT. DIT NIEUWE HULPMIDDEL VAN 

DE STICHTING SLIMBOUWEN BIEDT VOL

GENS DE MAKERS UITKOMST IN DIT 

SOORT KWESTIES. 

fjJanleiding voor het verschijnen 

~ van de keuzewijzer vloeren was 

volgens Slimbouwen de onbe

kendheid van architecten met de 

mogelijkheden op vloerengebied. "De 
ervaring is dat opdrachtgevers nu niet 

verder kijken dan de prijs van aan

schaf. Helaas wordt bij het maken van 

deze afweging meestal niet stil 

gestaan bij de duurzaamheid van de 

gekozen oplossing en het toekomstige 

gebruik van de vloer. Wie verder kijkt 

dan de kosten van aanleg van een 

vloer, ziet dat sommige goedkopere 

oplossingen op langere termijn duur

der uit kunnen vallen'; licht woord 

voerder Sibe-Jan Koster van stichting 

Slimbouwen toe. "Er moet meer zijn 

dan aileen een prijsargument om voor 
een bepaaJde vloer te kiezen '; stelt 

Koster. De vloerenwijzer is in zijn 

ogen daarom een belangrijk hulpmid

del met een lange termijn visie: "Het 

gebeurt nu nog te vaak dat men kiest 

VTM4-2007 



voor oplossingen die op langere ter

mijn veel geld gaan kosten. Denk bij

voorbeeld aan groot onderhoud. Wie 

nu kiest om iets meer te investeren in 

een flexibele vloer, is later minder 
geld kwijt aan onderhoudskosten:' 

Doelgroep 

De vloerenwijzer rekent architecten, 

aannemers en andere opdrachtgevers 

tot haar doelgroep. "Dat zijn de 
beslissers in de bouw. Helaas merken 

wij dat zij niet voldoende ge'infor

meerd zijn over de mogelijkheden. 

Dankzij de keuzewijzer krijgen zij een 

beter inzicht in wat mogelijk is. 

Natuurlijk heeft de wijzer niet aile 

wijsheid in pacht, maar het is zeker 

een goede hulp bij het verkennen van 

de mogelijkheden'; verklaart Koster. 

Bestand. 

De vloerenwijzer is overigens geen 
papieren product, maar een slim com
puterprogramma. De digitale toepas
sing werkt net als een Excel-bestand, 
waarbij de gebruiker door het invoe
ren van gegevens snel een overzicht 
krijgt van wat in zijn of haar situatie 
de meest geschikte vloer is. De uit
komst kan door middel van doorklik
ken nog nader worden gespecificeerd . 

Uitgangspunten 

Bij het opstellen van de ontwerpuit

gangspunten van een gebouw, is vol

gens de opstellers van de vloerenwij-

SfItp 1. - . eINn 1IOOrlIc0lMftd ult "., ....) 
ICfIIfwW f I I 4 I 0-

0'0 ......... 111 (In) c5 51017 7 lOtIO 10l0I13 13·15 • 
brlndwerencllekl (min) .. 30 3060 60-90 90-120 ,,120 :, 

LuColdBl >0>0 >0 .. +5 >0>5 5 .. 105 .. 10 >10 >10 • 
goscNcIheId YOOr I~ niC4. z .... IIIOIIn 

..... 
tneI.~ 

tJMg P'*foncl· ~ adivefing bepork1 ~ 

*' 
• p.Jond 

-=ntw 
I*IoncI , blperlde NldmIIe ............ nlelmogeIIk 
-"DOgd8 

neuInIIII rulmle "*"lIe 
4 

vIGer 

Y8fIUgd 
vefIugd 
pIaIond 

~fng J*fOncI 
~ SM:wIr!c, Sj)UI\Wtft( zIctdweIIc 2 

~ (geluldl-
(ethCIC8) IsoIItieI 

zer de keuze voor een vloertype sterk 

bepalend voor het gebouwconcept. In 

de inleiding van het hulpmiddel zijn 

voor de verschillende vloersystemen 

'objectieve prestaties' gewaardeerd. 

Naast de fu nctionele keuzes voor het 

gebouw en keuze draagstructuur (ske

let, al dan niet dragende gevels en/of 

dragende scheidingsconstructies) is 

het installatieconcept van grote 
invloed. Voor de ontwerpende partijen 

is de keuze van de vloer niet aileen 

gebaseerd op de normale eisen van ; 

stabiliteit, schijfwerking, eigen fre
quentie, trillingsgedrag maar vooral 

op de 'toekomstwaarde' om de 

opdrachtgever ook een afgewogen 

beslissing te laten nemen. 

Voorbeelden 

De werking van de vloerenwijzer, 

baseert zich op een aantal waarden 

die de opdrachtgever of een gebruiker 
van de gebouwen aan de te plaatsen 

vloeren stelt. Deze lopen uit van de 

waarderingscijfers 1 tot en met 10. 

Hoe hoger een cijfer, des te hoger de 

prioriteit van deze waarde. Om de 
werking van de vloerenwijzer uit te 

leggen, geeft Slimbouwen een aantal 

voorbeelden . Zo noemen de makers 

een woonzorgcomplex. Bij de hoog

bouw bestaat ondermeer de vraag 

om 'omkeerbaar bouwen' en 'koeling' 
te integreren . Het ontwerp gaat uit 

van de volgende gegevens. Het 

gebouw heeft een beukmaat met vrije 

overspanning van 5 - 7 meter. Daar

naast moet de vloer voldoen aan de 

geluidseisen conform het Bouwbesluit 

(0 - + 5 dB). Tevens moet de vloer een 
brandwerendheid hebben van mini

maal zestig minuten. 

Om tot een oordeel te komen, vult de 

gebruiker per eigenschap van de vloer 

~ ~~~-------------i--------. 
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een waarde in. Dat gebeurt onder het 

kopje score in de gele kolom. Bijvoor

beeld brandwerendheid krijgt waarde 

3, de koeling annex thermische active

ring het cijfer 2 en de geluidsisolatie 

een 3. Aan de hand van de boven

staande keuze, in combinatie met 

andere gegevens, komt het reken

voorbeeld tot de conclusie dat in deze 

situatie het best wordt voldaan door 

de toepassing van de breedplaat, 

Wing en INFRA+ vloer. Een volgende 

stap kan worden ingevuld worden 
met een andere afweging. Zo kan er 

door samenstellers gekeken worden 
naar factoren zeals de Bouwsnelheid. 

Indien er haast is, kan er een andere 

afweging worden gemaakt. Hierbij 

maken de samenstellers gebruik van 

een score met een factor tien . Zo kan 

een breedplaat sneller worden 

gelegd, en wordt deze hoger gewaar

deerd dan andere beschikbare materi

alen. Dit zelfde gaat op voor andere 

criteria, zeals bijvoorbeeld 'gewicht' in 
verband met draagconstructie / funde

ring en logistiek aanvoer materiaal en 

materieel. Denk hierbij aan bouwen 

in de binnenstad, optoppen en andere 

mogelijke toepassingen. Afhankel1ijk 

van wensen opdrachtgever kan 

weging aangepast worden. 

Voorbeeld kantoorgebouw 

Behalve voor woningbouw, is de vloe

renwijzer ook toepasbaar in de utili

teitsbouw. Bij kantoren houdt de 

methode ondermeer rekening met de 
wensen van de opdrachtgever. Eisen 

kunnen zijn: minimale investerings

kosten; hoge bouwsnelheid; stan

daard installatie met topkoeling en 

flexibiliteit. Wederom worden hier de 

waarden in een gele kolom ingege-

Yen, nu gaat men uit van de functio

nele keuzes. Te denken valt aan over

spanning, brandwerendheid, gelu idin

stallaties, installatieruimte, eventueel 

achter het plafond en het plafond zelf. 

Door ook hier weer cijfers te geven 
tussen 1 en 10, met laatstgenoemde 

als hoogste waardering, komt ook 

hier een aantal kandidaten voor in 

aanmerking. In het voorbeeld stellen 

de makers dat de kanaalplaat en de 
Wing voldoen. Bij een verdere weging 

kan worden uitgegaan van de prijs en 

de bouwsnelheid. Uiteindelijk wint 

VTM4-2007 
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Wing het met score 95 van de kanaal

plaat, die strandt op de 94. Er kan 

natuurlijk ook een ander uitgangspunt 

worden gekozen. Denk daarbij aan bij

voorbeeld het leggen van de nadruk 

op maximale flexibiliteit, brandwe

rendheid, goede geluidsisolatie of wat 

een afnemer van een vloer als belang

rijk ervaart. Oat kan uiteraard ook het 
uiteindelijk kostenplaatje zijn. • 

De Keuzewijzer Vloeren is een ini 

ria/ief van SlrmbollwC/I en wordt 

onc/ermeer meda olldersteund 
door het Min/srerie van VROM. 

De keu:tewljzer isre /;estt:Jlen via 

www.slimbouwen.nl. 



B6 Controleopgave paarsgewijze vergelijking 
Feedback afstudeeratelier 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Architectural Design and Engineering 



Unanieme Uitkomst & Persoonlijke Feedback Afstudeeratelier 
Harmen Jorritsma - Daisy Wagemans - Wfllem Doreleijers - Peter Erkelens 

OPGAVE: het kiezen van een verdiepingsvloer 

Invulformulier keuzetabellen 

1. 
A B C Prij s * RANG 

A - I I + 

B 0 - 0 + o 
C 0 J - + 

* Het alternatief met de hoogste score heeft de hoogste rang (1) 

2. 
A B C Flex. * RANG 

A - 0 0 + o 
B 1 - , + 

c I 0 - + 2 

3. 
A B C 

Milieu * RANG 

A - 0 0 + o 
B I - f + 

c - + 



1. 
Prijs 

A B C * RANG 

A 

B 

C 

** 

*** 

- , I + 

0 - 0 + o 
0 I - + 

Neem per variabel criterium de gevonden scores voor ABC 
over uit de drie voorgaande tabellen. 

Bepaal de eindrangorde. Het alternatief met de hoogste score 
heeft de hoogste ra ng (1) 

Persoonlijke Feedback Afstudeeratelier: 

* HARMEN JORRITSMA 

• Hoe zit het met weegfoctoren? 
Rob: Volgens literotuurbronnen welnlg hebben weegfoctoren weinig 

invloed binnen deze methodiek Zelf ook aantonenl 
• Milieu en flexibiliteit worden ols onofhonkel!jke voriobelen beschouwd, 

terwljl in jouw veronderstelling milieubesporing door flexlbiliteit wordt 
bereikt. De scores zljn ook gelijk. Dus milieu/flex. weegt 2x meer in het 
geheel. Met echt reeel. Los von het inhoudelijke uitgongspunt dot met 
een oonposbore vloer per definitie een longere levensduur wordt berelk. 
Rob: Opmerking is terecht. De inhoud van deze opgove betreft een 

fragment uit de vloerenwijzer. moor is hier niet van belong. Het 
goat in deze opgave enkel om de werking van de methodiek. 

• Loot beoordelingen woor je met weinig zekerheid iets over kon zeggen 
(zools levensduur) oon de instrumentgebruiker over zou Ik zeggen. 
Rob: Klopt! Dit vormt inderdaad een uitgongspunt voor mijn keuzemodel. 

In deze opgave is het echter julst de bedoeling geen vrijheid toe 
te stoan om enkel de werking van de methodlek te controleren. 

* PETER ERKELENS 

• De methodiek werkt, wont aile gebrulkers komen onofhonkel!jk von elkoor 
tot dezelfde conclusie indien ze over precies dezelfde gegevens 
beschikken en deze gelijk interpreteren. 

• Resultoot geeft een nouwkeuriger beeld ten opzichte von woordering met 
plussen (+) en minnen (-). 

• In hoeverre zorgt een controlevroog voor volledige betrouwboorheid') 
Rob: Nooit voor volledige betrouwboarheid. In dot gevol zou je een 3e

• 

4c
• 5c etc. vraag moeten stellen. De controlevroag zorgt in deze 

voor de in mijn keuzemodel gewenste betrouwboarheid. 



B7 Totaaloverzicht Keuzemodel 
Afdruk Ontwerpondersteunend Keuzemodel 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Architectural Design and Engineering 



Binnen een bouwkundig ontwerpproces worden er, ten behoeve van de bouwtechnische uitwerking van een ontwerp, door zowel 
individuen alsook groepen individuen (bijvoorbeeld een bouwteam) keuzes gemaakt op bouwdeelniveau . Omdat deze keuzes vaak 
gemaakt worden op basis van eerdere positieve en negatieve ervaringen met een vaststaande groep bekende oplosslngen, heeft het 
huidige keuzeproces een subjectief karakter, waarbij bepaalde oplossingen verworden tot DE standaard -oplossingen. 

De ervaring van de bouwkundige is natuurlijk een niet uit te vlakken factor in het keuzeproces en ook de standaard-oplossing zal zeker 
kwaliteiten bezitten waarmee de oplossing deze status heeft verworven. Standaardisatie In het keuzeproces KAN dus vaak leiden tot 
de juiste oplossing, maar dit HOEFT zeker niet voor aile situaties het geval te zijn! 

luist hierop speelt dit ontwerpondersteunend keuzemodel in door aan de hand van een up-to-date database een gestructureerd 
overzicht te tonen van mogelijke oplossingsrichten . Op basis van vaste criteria uit het bouwbesluit en voor u van belang zijnde 
variabele criteria in zowel de realisatie- als de gebruiksfase, worden de door u geselecteerde oplossingsrichtingen aan de hand van 
eenvoudlge keuzevragen door paarsgewijze vergelijking tegen elkaar afgewogen . Het proces dat leidt tot uw uiteindelijke keuze 
wordt zodoende aan de hand van 4 duidelijke stappen gerationaliseerd. 

STAP 1 
Vaste Criteria 

1 
DATABASE 

Variabele Criteria 
realisatiefase 

STAP 2 

Var ialHi!le Crit eria 
gebruiksfase 

- - -- - -.. 
---- --,. 

Keuzevragen 
realisatiefase 

STAP 3 

Keuzevragen 
gebruiksfase 

STAP4 
Resultaat 



1a BOUWDEEL f Brlndwerlng Stllen Kolom 

1b BOUWBESLUIT 

Selecteer de artikelen die 
volgens Bouwbe$luit 2003 
van toepassing ziJn op het 
door u gekozen bouwdeel . 

1 

1c VASTE CRITERIA 

Druk hiernaast op de button 
"invoer gegevens" zodat u de 
benodigde vaste criteria kunt 
kwantificeren. 

VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT 2003 

1 
1. ALGEM!.NE 8EPALlNGEN 

I I 

Vereiste tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwljken in minuten: 

1d OPLOSSINGSRICHTINGEN 
Druk hiemaast op de button 
"oplosslngsrichtingen" om de 
altematieven welke voldoen 
aan de vaste criteria uit de 
database te halen. 

Selecteer hier maximaal zes 
oplossingsrichtingen die u in 
het vervolg van dit keuze-
model met elkaar wenst te 
vergelijken . 

r- A [iraf)dw"." bopllmg 

r; B I Opschuknende co.Uno 

C 1 Belonomllorls H-pro'le'en 

p D , l ouwllundJge .'.ch.rmlng 

r E [ -
r F I 

VIIDIIl NAAI 51' AP I 

K,es uit de IoJst hiernaast het 
bouwdeel waarvoor U Ult de 
diverse oplosslngsrichtingen 
een keuze wenst te maken. 

Voor een digitale versie van 
het bouwbesluit 2003 kunt u 
onderstaande link gebruiken. 

"t!ww bQuwbeslU!t-oQ~~j 

1 

60 minuten 



BRANDWERENDE 
BEPLATING 

Toepassingsgebied 

Brandwerende beplating wordt veelal 
gebruikt op kolommen die 'In het zicht' 
blijven, lichtgewixht platen worden ook veel 
gebruikt op balken achter een plafond, 
Sommige systemen ziJn buiten toepasbaar, 

Voordelen 

Rechthoekige \form geschikt voor zieht
werk met een gamma aan afwerkings
mogelijkheden en kleuren. 

Schone, droge montage, Weinig hinder voor 
andere bouwdisciplines, 

Gegarandeerde beplatingsdikte. 

In het algemeen geen behandeling van het 
staal nodig voor plaatmotage. 

8eperkingen 

Montage kan moeilijk zijn bij complexe 
staaldetails. 

Relatief lange montagetijd, 

Sommige systemen zijn niet geschikt voor 
buitentoepasslng of bij hoge vochtigheid. 

Afwerking 

Het oppervlak van de zwaardere beplating 
kan afgewerkt worden met een dunne 
pleisterlaag (hoge afwerkingskwaliteit), 
De weerstand stoten varieert tussen de 
verschillende producten, 

Kosten 

In het algemeen duurder dan bespulting. 
Zie de tabel voor kostenlndicatie «() per m2 
(inclusief eventuele voorbewerking). 

Ontwerp 

De beplatlng isoleert het staal, zodat dit 
gedurende de vereiste tijd zijn ontwerp
bela sting kan dragen, Het beplatings
materiaal bestaat uit 2 hoofdtypen, namelijk 
lichtgewicht « 180 kg/m3) mineraalvezel en 
zwaardere (450 - 1000 kg/m3) beplating 
van vezelversterkt gips, vermiculiet of 
calciumsulfaat (allen asbestvrij). De 
beplating wordt aangebracht met 
bijbehorende bevestigingsmiddelen, lijm of 
schroeven. De benodigde dikte hangt af van 
de profielfactor, de geeiste 
brandwerendheid en de kritieke 
temperatuur. 
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BRANDWERENDE 
BESPUITING 

Toepassingsgebied 

Meestal toegepast als niet-zichtwerk, zoals 
vloerbalken boven een plafond, 
en bij elementen met ingewikkelde 
vebindingsdetails, zoals vakwerken. 
Bespuiting kan echter ook als zichtwerk 
toegepast worden op kolommen. 

Voordelen 

Realtief goedkoop. 

Snel en eenvoudig aan te brengen, ook 
op complexe details. 

In het algemeen zonder stralen en primer op 
het staal te spuiten. 

Sommige productel'l bieden corrosie
bescherming. 

8eperkingen 

Uiterlijk vaak niet geschikt voor zichtwerk. 

Tijdens het spuiten kan afval en stof 
ontstaan. Ter beperking van over-spray kan 
afplakken of afscherrnen nodig zijn. 

Behalve bij voorgevormde beschermings
systemen, moet de bekledingsdikte tijdens 
het bespuiten gemeten worden. 

Sommige systemen zijn niet geschikt voor 
bu itentoepassingen of toe passing bij hoge 
vochtigheld. 

Afwerking 

Bespoten oppervlakten kenrnerken zich door 
hun bobbelige oppervlak. De 
oppervlaktestructuur kan verbeterd worden 
door het met de hand af te werken. 
Kleu rstoffen kunnen toegevoegd worden 
voar een fraaier eindproduct. 

Kosten 

Zie de tabel voor kostenindicatie «() per m2 
(inclusief eventuele voorbewerking). 

Ontwerp 

De bespuiting isoleert het staal, zodat de 
kritieke temperatuur gedurende de vereiste 
brandwerendheidstijd niet overschreden 
wordt. Het bespuitings- materiaal bestaat uit 
twee hoofdtypen, namelljk lichtgewicht 
«250 kg/m3) mineraalve'Zel en zwaardere 
(>450 kg/m3) vermiculiet (beiden 
asbestvrij). De benodigde dikte hangt af van 
de de profielfactor, de geeiste 
brandwerendheid en de kritieke 
temperatuur. 

Boe pu iting 
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OPSCHUIMENDE 
COATING 

Toepassi ngsgebied 

Toegepast op staalconstructies in het zicht 
bij gematigde brandelsen. Ook vaak gebruikt 
blj restauratle van sierlijke 
gietijzerconstructies. 

Voordelen 

Geen toename van de constructie
afmetingen, zoals bij adere 
brandbeschermingsmethoden. 

Snel aan te brengen. 

Eenvoudig aan te brengen, ook bij complexe 
details. 

Sommige producenten leveren dikkere, 
duurdere coatings, waarmee 120 minuten 
brandwerendheid bereikt kan wordenen die 
geschikt zijn voor buitentoepassing. 

8eperkingen 

Sommige systemen zijn niet geschikt voor 
buitentoepassing of bij hoge vochtigheid. 

Snel en eenvoudig aan te brengen, ook bij 
complexe details. 

Het staaloppervlak moet meestal gestraald 
en van primer voorzlen worden. 

Blj sommige coatings is een laag topcoating 
nodig. 

Afwerklng 

Poducenten van opschulmende coatings 
(,brandwerende verf) leveren bljbehorende 
topcoating verfsystemen. Deze zijn 
verkrljgbaar In een groot aantal kleuren en 
kwalitelten. Afhankelijk van de dlkte en het 
type verf, kan het oppervlak een minder 
strak uiterlljk hebben. 

Kosten 

Zle de tabel voor kostenindicatie (€) per m2 
verfoppervlak (inclusief eventuele 
voorbewerking). De kosten voor 90 minuten 
brandwerendheid zijn sterker 
productafhankelijk; deze moeten 
opgev,raagd worden bij de leverancier. 

Ontwerp 

Opschuimende coating schuimt op (zet uit) 
bij verhitting waardoor een isolerende 
koollaag ontstaat. Deze isoleert de 
staaiconstructie, zodat deze zijn 
ontwerpbelasting gedurer'lde de 
voorgeschreven tijd (bra ndwerendheid) kan 
dragen. De benodigde dikte hangt af van de 
de profielfactor , de geeiste 
brandwerendheid en de kritieke 
temperatuur. 
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BETONOMSTORTE 
H-PROFIELEN 

Toepassingsgebied 

H-profielen volledig omstorten of deels 
tussen de flenzen instorten met beton, 
resulteert in constructies met een hoge 
brandwerendheid. De samenwerking tussen 
beton en staal geeft daamaast een hoge 
draagkracht, die met name van pas komt in 
kelders en op de begane grond van 
verdiepingsgebouwen. 
Volledige omstorting vereist bekisting tijdens 
het in-situ storten, terwijl de versie met 
beton tussen de flenzen prefab gemaakt kan 
worden zonder bekisting. 

Voordelen 

Een sterke constructie met een hoge 
brandwerendheid. 

Geen corrosiewerende behandeling nodlg 
voor de omstorte staaldelen. 

Zichtbare flenzen kunnen expressief benut 
worden in de architectuur. 

Verhoogde weerstand tegen 
aardbevi ngsschokken. 

Beperkingen 

Hoger eigen gewicht vergeleken met een 
staalskelet met brandwerende bekleding. 

Storten van beton in de fabriek betekent 
montage van zwaardere elementen en soms 
langere levertijden. 

De verbindingen moeten zo ontworpen 
worden dat het beton de stalen onderdelen 
volledig omsluit. 

Afwerking 

Het oppervlak is tamelijk vlak en kan met 
verf direct decoratief worden afgewerkt. Ais 
altematief kan een dunne pleisterlaag 
worden aangebracht, eventueel gevolgd 
door verven. 

Kosten 

Omdat dit systeem resulteert in een 
toename van de sterkte onder normale 
omstandigheden, is het niet mogelijk de 
kosten aan te geven die uitsluitend 
toegeschreven kunnen worden aan de 
verhoging van de brandwerendheid. Het is 
echter duidelijk dat in vele situaties een 
kostenefficiente oplossing geboden wordt. 

Ontwerp 

De doorsneden kunnen onder normale 
('koude') omstandigheden samengesteld 
ontworpen worden door de draagkracht
toename door het beton in rekening te 
brengen. Een andere mogelijkheid is de 
bijdrage van het beton uitsluitend te 
beschouwen ter verhoging van de 
brandwerendheid. 

De doorsnede is gedeeltelijk of geheel omstort. Bij 
gedeeltelijk omstort bevindt het beton zich tussen de 
flenzen, waardoor deze in het zicht blijven. 
Bij volledig omstort blijft er geen staal in het zlcht. 
Meestal moet er een kleine hoeveelheid wapenlng 
opgenomen worden. 
Bij zowel gedeeltelijk omstorte als geheel omstorte 
kolommen dient men rekening te houden met mlnimale 
profieldoorsneden en bij geheel omstorte kolommen 
tevens met betondekking op het staal. 

Verdere informatie / Referenties 



BETONGEVULDE 
BUISKOLOMMEN 

Toepassingsgebied 

In dit systeem werken staal en beton 
samen, waardoor de draagkracht en de 
brandwerendheid toeneemt. Geschikt voor 
verblijfsruimten waar hoge eisen aan 
esthetlca en duurzaamheid gesteld worden. 

Voordelen 

Esthetisch aantrekkenlijk systeem met staal 
in het zicht. 

De brandwerende voorziening vergroot de 
kolomafmetingen niet. 

Duurzaam systeem met een hoge 
stootweerstand. 

Verhoogde weerstand tegen 
aardbevingsschokken. 

Beperkingen 

Voor een praktische uitvoering is de 
minimum kolomafmeting ongeveer 140 mm. 

Doorsneden zonder wapening hebben een 
brandwerendheid van 30 en soms zelfs 60 
minuten. 

Afwerklng 

Omdat er geen externe brandwerende 
bekleding nodig is, kan het staalskelet in het 
zicht bllj ven en ge"integreerd worden in de 
architectuur. Het staaloppervlak kan daarom 
afgewerkt worden op diverse manieren. 
Om blj brand ontwikkelde stoom te kunnen 
laten ontsnappen, moeten op elke 
verd lepingkleine gaten in de stalen buis 
geboord worden. 

Kosten 

Omdat dit systeem resulteert in een 
toename van de sterkte onder normale 
omstandigheden, is het niet mogelijk de 
kosten aan te geven die uitsluitend 
toegeschreven kunnen worden aan de 
verhoglng van de brandwerendheid. Het is 
echter duidelijk dat in vele situaties een 
kostenefficiente oplossing geboden wordt. 

Ontwerp 

De brandwerendheid van stalen buis
kolommen kan aanmerkelijk verhoogd 
worden door ze te vullen met beton . Ais de 
temperatuur stijgt neemt de sterkte van de 
staaldoorsnede af wordt de aanwezige 
belasting overgebracht op de betonnen kern. 
Het afspatten van beton wordt verhinderd 
door de stalen buis. 

Het opnemen van wapening verbetert de weerstand 
tegen normaalkrachten en buiging, zowel onder normale 
omstandigheden als tijdens brand. Informatie over 
toelaatbare bela sting bij een bepaalde 
brandwerendheidseis is beschlkbaar voor een grote 
hoeveelheid betongevulde buiskolommen. In gevallen 
waar de draagkracht bij brand onvoldoende is, kan 
brandwerende bekledlng worden toegevoegd. 
Blj betongevulde buiskolom men dient men rekening te 
houden met minimale kolomafmetingen om de 
verschillende brandwerendheden te halen. 

Verdere informatie / Referenties 



BOUWKUNDIGE 
AFSCHERMING 

Toepassingsgebied 

Ais een stalen element is afgeschermd , 
geheel of gedeeltelik, Is de brandwerend
heid van het element hoger. Deze verhoging 
is een gevolg van het gereduceerde 
staaloppervlak dat direct aan brand wordt 
blootgesteld . 

Kosten 

Toepassing van afschermingstechnieken 
betekent vaak een noge brandwerendheid 
tegen gerlnge kosten. 

o 

Kolommen In wanden 

Eenbekende constructiewijze is om 
kolommen in een metselwerkspouw of in een 
lichte scheidingswand op te nemen. 
Afhankelijk van het wandtype kan de kolom 
zonder brandwerende bekleding worden 
uitgevoerd. 

Kolommen In penanten 

Kolommen in penanten of metselwerk
wanden worden van brand afgeschermd en 
hebben geen brandwerende bekleding nodlg. 
Op dezelfde wUze worden koiommen, 
opgenomen in de ( binnen- spouwbladen 
van de) gevel, beschermd. 

~ 

Kolommen met blokken 

Door de rulmte tussen de f1enzen van een 1-
profiel met betonnen blokken te vuilen, 
verhoogt de brandwerendheld tot mlnlmaal 
30 mlnuteo. In sommige landen Is het vullen 
met ongewapend beton toegestaan voor 60 
minuten brandwerendheid. 

....... 

Bultenkolommen 

Kolommen kunnen buiten de gevel worden geplaatst. Ais 
dit gebeurt op enige afstand van ramen en deuren, dan 
worden de kolommen effectlef afge- schermd van de 
effecten van een brand In het gebouw. Daarnaast 
ondervinden kolommen die ongeveer 2 meter 
vanopenlngen verwljderd zljn normaalgesproken geen 
nadelige invloed van een brand. 

Verdere informatie I Referenties 



WATERGEVULDE 
CONSTRUCTIES 

Toepassingsgebied 

Vullen van een staalconstructie met water 
geeft in feite een ongelimiteerde brand
werendheld . Het water absorbeert de 
warmte en voert het door natuurlijke 
circulatie at. Daardoor wordt de con- structie 
niet warm. Waterverlies door koken en 
verdamping wordt aangevuld vanuit een 
opslagtank of soms vanult de gewone 
waterleiding. Het systeem is gewoonlijk 
aileen economisch voor de grotere 
gebouwen. 

Voordelen 

Het ontbreken van bekleding biedt 
mogelijkheden het staal expressiet toe 
te passen. 

Brandwerendheid enkel beperkt door het 
opgeslagen watervolume. 

Constructie onbeschadigd en herbruikbaar 
na brand. 

Toepassing van slanke, fraai vormgegeven 
buizen mogelijk. 

8eperkingen 

Aileen toepasbaar bij constructies met stalen 
bu isprotielen. 

Niet mogelijk blj elementen met een hoek 
kleiner dan 45 graden met de horizontaal. 

Veelal moet de architect r'ekening houden 
met een watertank. 

Afwerking 

Omdat er geen exteme b'ekleding is, kan het 
staalskelet in hetzicht blijven en in de 
architectuur expressief benut worden. Het 
staaloppervlak kan op diverse attractieve 
wijzen atgewerkt worden. 

Kosten 

Er zijn additionele kosten voor de watertank, 
de pijpen en de grotere ontwerpinspanning. 
Ook de toevoegingen om corrosie en 
bevriezing te voorkomen verhogen de 
kosten. Het aandeel van deze extra kosten 
in de totale bouwkosten neemt echter at 
naarmate het gebouw groter wordt. Hierin 
verschilt het systeem van de gebrulkelijke 
bekledingssystemen . 

Ontwerp 

De brand warmt het water in de stalen 
buizen op. Dit veroorzaakt natuurlijke 
circulatie en stoomontwikkeling in het 
systeem. Het warme water en de stoom 
stijgen naar boven waar de stoom kan 
ontsnappen. Het door stoom verminder- de 
watervolume wordt aangevuld vanuit een 
watertank of soms vanuit een waterleiding. 

Het afgekoelde warme water samen met het aangev.ulde 
koude water ult de watertank zakt door de 
zwaartekracht naar beneden en maakt de circulatie 
compleet. De brandwerendheid hangt at van de 
beschlkbare waterhoeveelheid. 

Er zijn 30ntwerpvarianten : 

- Kolommen met extrene pijpen (CEP) . Een extra pijp 
wordt gebruikt voor de cli"culatie tussen watertank en 
onderzijde kolom. Hoge kwaliteit van brandvelligheid. 

- Kolommen met Inwendige pijpen (CIP). Extra pijp 
wordt In de kolom geplaatst voor de circulatie tussen 
watertank en onderzijde kolom . Hoge kwaliteit. 

- Niet aangevulde kolommen (URC). De kolommen 
worden apart gevuld en er is geen circulatiesysteem. De 
brandveiligheid is enkel verzekerd tot op het punt dat 
het water gaat koken. 

CEP en CIP kolommen kunnen door elkaar in een 
gebouw als een ge"integreerd systeem functioneren. 

Het gebruik van pompen of automatische ventlelen moet 
afgwogen worden tegen hun betrouwbaarheid en 
faalkans voor het totale systeem. 

Het water heeft toevoegingen nodig om corrosie van het 
staal en bevriezing te voorkomen. 

Het is belangrijk dat het ontwerp van deze systemen 
wordt uitgvoerd door deskundigen. 

Verdere informatie I Referentles 



GEGEVENSOVERZICHT VAN DE MOGELIlKE OPLOSSINGSRICHTINGEN - realisatiefase 

BLADl 

Brandwerende beplating 

Brandwerende bespuiting 

Opschuimende coatings 

Betonomstorte H-profielen 

Betongevulde buiskolommen 

Bouwkundige afscherming 

Watergevulde constructies 

Initiele kosten 
(incl.montage) 

€ 22 - 331m2 

€ 8 - 441m2 

€ 29 - 611m2 

obv offerte 

obv offerte 

obv offerte 

relatief duur, maar 
goedkoper naarmate het 

gebouw groter is 

Complexiteit 
uitvoeringsproces 

lastig bij complexe 
constructiedetails 

eenvoudig lopspuiten 

eenvoudig I verven of 
opspuiten 

- prefab: kolom stelien 
- ihw storten: bekisting ter 

plaatse maken 

eenvoudig I storten met 
buis als bekisting 

eenvoudig I systeembouw 
of metselwerk 

complex in zowel ontwerp 
als uitvoering 

Uitvoeringsmethode 

droog 

nat I afscherming vaak 
noodzakelijk I droogtijd 

nat I denk aan droogtijd I 
bij spuiten afscherming 

noodzakelijk 

- prefab: droog Ilevertijd 
- ihw storten: nat I 

droogtijd beton 

nat I droogtijd beton 

droog I metselwerk 

opbouw staalconstructie 
gelijktijdig met circulatie

voorzieningen 

Flexibiliteit 

wijzigingen tot en met 
uitvoering mogelijk 

wijzigingen tot aan 
uitvoering mogelijk 

wijzigingen tot aan 
uitvoering mogelijk 

wijzigingen tot aan 
uitvoering mogelijk 

wijzigingen tot aan 
uitvoering mogelijk 

wijzigingen vaak tot en 
met uitvoering mogelijk 

wijzigingen tot en met 
uitvoering mogelijk 

DII overzlchlls Informallef en geeft geen waardeoordeel. De gebrulker Inlerpreteerl deze obJectleve Informatle blnnen zlJn of haar elgen visle en specifleke slluatlel 



GEGEVENSOVERZICHT VAN DE MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN - realisatiefase 

BLAD 2 Milieuaspecten 
Arbeids 

I I omstandigheden 

geen schadelijke standaard 
aspecten bekend veiligeidsmaatregelen 

Brandwerende beplating 

geen schadelijke vuil en stot / extra 
aspecten bekend bescherming gewenst 

Brandwerende bespuiting 

bevat mogelijk bij spuiten extra 
milieuvervuilende stoffen bescherming noodzakelijk 

Opschuimende coatings 

geen schadelijke standaard 
aspecten bekend veiligeidsmaatregelen 

Betonomstorte H-profielen 

geen schadelijke standaard 
aspecten bekend veiligeidsmaatregelen 

Betongevulde buiskolommen 

geen schadelijke standaard 
aspecten bekend veiligeidsmaatregelen 

Bouwkundige afscherming 

geen schadelijke standaard 
aspecten bekend veiligeidsmaatregelen 

Watergevulde constructies 

Oil overzichl Is Inform alief en geeft geen waardeoordeel. De gebrulker Inlerpreleerl deze objecUeve Inlormatle binnen zlln of haar elgen visle en speclfleke sltueUel 



GEGEVENSOVERZICHT VAN DE MOGELllKE OPLOSSINGSRICHTINGEN - gebrulksfase 

BLAD 1 

Brandwerende beplating 

Brandwerende bespuiting 

Opschuimende coatings 

Betonomstorte H-profielen 

Betongevulde buiskolommen 

Bouwkundige afscherming 

Watergevulde constructies 

Exploitatiekosten 

eventuele 
reparatiekosten door 

schade 

eventuele 
reparatiekosten door 

schade 

eventuele 
reparatiekosten door 

schade 

onderhoud circulatie
instaliatie 

Esthetisch 
afwerkingsniveau 

staal niet zichtbaar 

profielvorm zichtbaar I 
ongelijke atwerking 

staal zichtbaar I vrije 
afwerking 

flenzen mogelijk zichtbaar 
I beton (en staal) vrij at te 

werken 

staal zichtbaar I vrije 
afwerking 

staal mogelijk 
(gedeeltelijk) zichtbaar en 

vrij at te werken 

staal zichtbaar I vrije 
atwerking 

Flexibiliteit 

aanpasbaar (destructiet) I 
afwerking vrij aanpasbaar 

onaanpasbaar 

afwerking vrij aanpasbaar 

onaanpasbaar I atwerking 
vrij aanpasbaar 

onaanpasbaar I atwerking 
vrij aanpasbaar 

aanpasbaar (destructiet) 
I atwerking vrij 

aanpasbaar 

aanpasbaar, maar tegen 
hoge kosten I afwerking 

vrij aanpasbaar 

Massatoename 
(bij bestaande bouw) 

180 - 1000 kg 1m3 

250 - 450 kg 1m3 

gewichtstoename nihil 

2300 kg 1m3 

2300 kg 1m3 

athankelijk van 
atschermingsconstructie 

1000 kg 1m3 

011 overz.lchlls Informatlef en geeft geen waardeoordeel. De gebrulker Interpreleert deze obJecUeve nformatie blnnen zljn of haar elgen vlsle en specifieke sltuatiel 



GEGEVENSOVERZICHT VAN DE MOGELIlKE OPLOSSINGSRICHTINGEN - gebruiksfase 

BLAD 2 

Brandwerende beplating 

Brandwerende bespuiting 

Opschuimende coatings 

Betonomstorte H-profielen 

Betongevulde buiskolommen 

Bouwkundige afscherming 

Watergevulde constructies 

~ __ M_i_lie_u_a_s_pe_c_te_n __ ~1 ~I ______________ ~I ~I ______________ ~I ~I ______________ ~ 
herbruikbaar 

niet herbruikbaar 

niet herbruikbaar / 
afbraak milieubelastend 

prefab: herbruikbaar 
ihw gestor!: staal en 

beton (puin) herbruikbaar 

staal en beton (puin) 
herbruikbaar 

afhankelijk van 
afschermingsconstructie 

totale constructie 
herbruikbaar 

011 overzichlls Informallef en geeft geen waardeoordeel. De gebruiker Inlerpreleert deze ob/ectleve Informalle blooen zl/n of haar elgen \lIsle en speclfleke sltualiel 



Selecteer uit de aangereikte 
variabele criteria per hoofd
groep maxlmaal zes criteria 
waarop u de geselecteerde 
alternatieven wilt vergelijken. 

TOEUCHTING CRITERIA 

Eventueel kunt u naar eigen 
inzicht per hoofdgroep maxi
maal 2 variabele criteria aan 
deze lijst toevoegen. 

Tot slot maakt u een keuze 
tussen maxima Ie objectiviteit 
of een sneller, maar minder 
objectief, keuzeproces. 

r 

r 
r 

r 

r 

REALISATIEFASE GEBRUIKSFASE 

Initlele koaten (Inc I. montage) ·1 f:' Esthetilch .fwerking!nivelu ·1 
Complexheit uilvoeringlprocea ·1 r ·1 

·1 r ·1 
·1 r ·1 
·1 r ·1 
·1 r ·1 

r. 

r.-

Iv Volledige vragenlijst --+ Inclusief controlevragen; maximale betrouwbaarheid. 

r Ingekorte vragenlijst --+ Exclusief controlevragen; sneller; minder betrouwbaar. 

VDDI!I NAAI ~A' I ] 



It. Brandwer.nd. bep'itmg 
B OpschUlrMnde CNtlOg 
C 8etonomSlon. I't--pro."IeJen 
D Bouwkundlge alsche1"ming 

Inltiele kosten (incl. montage) 
lit. NEE 

Hten: altemilt," A uw voorkeur DoYen ah.ematlel 0 r 

Hu n alttm.tl,., 8 uw voont4t\J r boven illternatief 0 r 

Hteft II'emlt,e ' 8 uw voorkeW" boven illte rnilt'jef A 

~ Ittemifle! C uw voor1cel.l'" bollen ilile mll,e' B 

~ IJttmltJ<tf 0 \JW voontt ur DoYen llkemal," C ~ 

Complexiteit uitvoeringsproces 
lit. N l e 

HHft 1II1e mahe l A UN lloorkeur oolii n IIIt t rn.iI Ie ' • 

He'" ilitemlll,ef' A IJW lI'Oorkeur boven alt ... nal,I ' 0 

HU '" aitemille' 8 UM lloor1c:l ur bOlil n illt,rnatl" C ,(" 

HU ft I ittma.tlef B uw llQOl1(lur bovt n IIltemlllllf 0 

HMft ,!itttmat'lf C uw vOOr1o:lur Doven iltlmll'le( 0 

HHff. altemallel e uw voorktyr bown att l milbl' A 

Huff. Ittemll'I' C uw voorkeur boven IItt l mabel' A 

Heeft IIltemllt.-' C uw voor1c:eor boven attemau<tf B 

HUn. IIlt.m&bef 0 uw voor1leur be .... n altemllt,et A 

HHft ..... mlllIet 0 uw yoor1l;.ur be .... n IIft.miU" B 

JoiIIIt alt tmMlef 0 t.w vOOf1llur bov.n IIltemMlet C 

Voorbehandeling atalen kolom 
lit. NEE 

Heeft allemiltlet A uw voon-: 4!ur DCWt!1l iln.em i:t,ef B " 

Hteft ilM:em ilhet A uw vocr1c:eur Doven ilhemll,el 0 

HUn. .ne mltllf B LlW vOOf1cl ur boYlll I ittmilll" 0 

"'«1 IIltt rnlllet C uw vOOr1c: I "'" bovl n I lternat." A 

HHft Ilte mille' C uw voorkeur bOven IIltl mlllet B 

Heeft , nemlltt ' 0 'JW voorke ur boven altem at,., A 

..... ft altemltltf 0 uw voorkeur boven attematJer 8 '" 

Heel't alte""l,ef 0 vw voorkeur boven altemat,ef C 

Ii.lik ~ 09 ~vo~ende" om vef"der 
t . ;'I n met dt. btantwoordtng van de 
k~ bel't«tntl« tot de hoofd
_"00 ...... 1<11 ... ", 

GUN 
VOORXEUR 

Gtbl 
VOORXI!UR 

GttH 
VOORKEUR 

EVENT\JELE BEARGUMENTERING VAN UW KEUZE 

EVENTUELE BElt.RGUMENTERING VAN UW KEUZE 



Esthetisch afwerkingsnlveau 
JA NEE 

Heett alternatief A uw voorkeur boven alternatle' B 

Heert alternatief A uw voorkeur boven alternatlet C 

Heett alternatief A uw voorkeur boven alternatief 0 

Heett alternatief B uw voorkeur boven alternatiet C -;, 

Heett alternltlel B uw voorkeur boven allernatief 0 ~ 

Heett allernatie' C uw yoorkeur boven altemallel 0 

Heeft allernatief B uw voorkeur boven alternatie' A 

Heeft alternalie' C uw ¥Ocrkeur boyan alternatief A 

Heett alternatie' C uw voorkeur boyan alternatief B 

Heett altematie' 0 uW yoorkeur boven alternatie' A 

Heett alternatie' 0 uw Yoorkeur boyan afternatief B 

Heett alternati.' 0 uw voorkeur boyen afternatief C ";) 

Omvang kolom 

Heett allernatle' A uw voorkeur boven alternatief B 

Heett altematief A uw voorkeur boven alternatief C 

Hurt altern.tief A uw voorkeur bOVen alternatief 0 

Heett alternatlef B uW voorkeur boven alternatief C 

Heeft alternatlef B uw voorkeur boven alternatief 0 

Hurt alternatief C uw voorkeur boven alternatief 0 

Heert alternatief B uW voorkeur boven alternatief A 

Heett alternatief C uw voorkeur boven alternatief A 

Heett alternabef C uw voorkeur boven alternatief 8 

Heett alternatief 0 uw voorkeur boven alternatief A 

Heett alternatief 0 uw voorkeur boven alternatief B 

Heett alternatief 0 uw voorkeur boven alternatief C r.; 

GEEN 
VOORKEUR 

EVENTUELE BEARGUMENTERING VAN UW KEUZE 

EVENTUELE BEARGUMENTERlNG VAN UW KEUZE 



Hiernaast ziet u de door uzetf 
bepaatde rangorde van de ge
setecteerde alternatieven. 

Klik op de button "grafische 
weergave" voor een grafiek 
waarin u ook de prestaties 
van de alternatieven ten op
zichte van elkaar terugziet. 

[ A Brandwerende beplating 

[ ~ - Opschuimende coating 

~Betonomstorte H-~roflelen 

D Bouwkundige afscherming 

f SRAFISCHE WEEA5AVE ] 
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In de hlernaast weergegeven 
grafiek vlndt u voor elk lIan de 
door u beoordeeide oplosslngs
rlchting de procentuele seo .... 
per groep variabele criteria. 

Blj t>et selecteren van de beste 
oplosslngsrichtlngen wit men In 
het atgemeen hoge procenwele 
scores waarvan de beeldpunten 
nlet te ver van de dlgona,,1 at
IIggen. 

Als de totaalwaardenng (score 
gebrul ksfase + SCore reaHsatle
fase I 2) meer dan 5 procent 
uit elkaar 119gen, Is de hoogst 
gewaardeerde sign Incant beter 
dan de leger gewaMdeerde. 
Als het lIerschll mlnder can 5 
procent IS, moeten de wallr· 
derlngen ats gelljl<waardlg be
schouwd word!!n . 



A Brandwerende beplating 

B Opschuimende coating 

C Betonomstorte H-prof.elen 
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88 Com bi natiemodel 
Aantekeningen ten behoeve van Combinatiemodel op 
basis van "Opzet Keuzemodel Rob Salden" en "Advies 
Opzet Keuzemodel Wim Zeiler" 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Architectural Design and Engineering 
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Advies Opzet Keuzemodel Wim Zeiler 
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Opzet keuzemodel COMBINATIE 1+2 
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B9 Aantekeningen gespreksronde 2 
Evaluatie van het Keuzemodel 

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Architectural Design and Engineering 



1 in Bouwtechniek, Velp 

• Zeer Met in gedachte het dat we gevoerd hebben aan het begin van het 
project is er op een zeer en gestructureerde invulling gegeven aan de 

van het Mijn en VISle overeind gebleven 
en zijn ook te vinden in het eindresultaat. Met een goed opgezette en 
database achter het keuzemodel zou het in deze vorm binnen ABT zeker bruikbaar 

• keuzemodel vanuit de balans tussen de kernwoorden bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid is zeer dUidelijk.Deze balans lijkt gevonden. 

o zet en werkin keuzemodel 

zelf is alles aan dit model V~~r een externe persoon 
dit niet. doorziet de in het keuzemodel 

dan ook pas nadat het, aan de hand van het "Ul ..... "'''' .... ''' nog complete) een 
tweede keer van tot eind wordt 
Tip: wellicht is het een optie te starten met een organogram waarin de te 
stappen in oogopslag gepresenteerd worden. 

• Bouwbesluit Vaste Criteria: 
aan te vinken artikelen lelden tot 

• Informatie over 
bij OPLOSSINGSRICHTINGEN en verval niet in 

• Goed dat er onderscheid is tussen variabele criteria in realisatiefase en 
variabele criteria variabeie criteria 

duidelijkt andere verdienen zeker een Welricht 
variabele criteria te voorzien van een Korte toelichting. 

• Het felt dat de aangereikte van variabele criteria (groen) de criteria 
bevat en dat de door de zelf in te vu~len variabele criteria 
(paars) voor variabele criteria d.ie de gebruiker voor het betreffende 
onderdeel van belang acht, wordt pas laat duidelijk, maar wordt dan wei als 
beoordeeld. 

• Overzicht van alternatieven met letter A 
gegevens variabele criteria is zeer bij de invulling van de 

• JA/NEE vragen komen in eerste instantie vreemd over, maar zeer 
binnen de totale van het 

• Aile functies en acties van het keuzemodel 

• Resultaat in de vorm van in heel helder. van de 
een flinke meerwaarde aan het resultaat van het keuzemedel. Verdere 

(St)ll(:SIn,g van dlt is zeker veer de niet noodzakelijk 
zetfs tot een van de bruikbaarheid. 

• De paarse achtergrond in de ",.0.1',,,,,11' suggereert een optimum centraal in de grafiek. Dit is 
niet het Een zander middelpunt en over te totale lijn neemt deze 

n",2l"'n'l"c::n unten 

• Het keuzemedel staat of valt met de campleetheid van de database, maar dat 
eigenlijk altijd. Objectieve invulling van de database lijkt lastig voor zoveel criteria. 

dat enkel de bekende kwalitatieve gegevens (zoals prijs) als "feit" weergegeven 
worden. Verder waar mogelijk De gebruiker deze 
informatie en op basis daarvan ZIJN antwoord op de keuzevragen. Het immers 
om uitkomst van de gebruiker en niet om DE Uitleg duidelijk en akkoord. 

• In en rapport aangeven waar het keuzemodel dient te 
worden. Wie gebruikt het model en in welke fase? 



2 K+ Bouw- en 
01-04-2008 

nische adviesgroept Echt 

AI emene reactie 0 het keuzemodel 

" Het keuzemodel zoals maakt een positieve indruk. van een 
complete database zou K+ het model zeker om keuzes te valideren 
de twljfel bij elke die neemt weg door deze te onderbouwen) en zeker ook als 
motivatie naar toe. Binnen een bouwteam kan het keuzemodel zorgen voor 
meer begrip tussen de verschillende lets wat nu vaak ontbreekt omdat iedereen 
denkt vanuit zijn of haar 

.. wat er in de introductie staat is treffend. Deskundige kan zich hierin vinden. 
" De visie / gedachte achter dit eindresultaat is nog interessanter dan het werkende 

keuzemodel zelf. De kern is dat een keuze voldoende BEARGLIMENTEERD dient te worden, 
en dit is in allerlei uitgewerkt in het uiteindelijke keuzemodel. 

" Goed dat het keuzemodel draait om OPLOSSINGSRICHTINGEN en dat het op diverse 
niveau's in de ontwerpfase bruikbaar is. Dit blijkt duidelijk uit de opzet van het model. 

o zet en werkin keuzemodel 

" Niet aile artikelen uit het bouwbesluit vereisen inderdaad invoer van gegevens. Om de 
overzichtelijkheid zo groot mogelijk te maken deze eruit filteren. 

• Omdat het keuzemodel wordt aan de hand van een zeer concreet en 
tastbaar onderdeel stalen kolom), is er moeite met de 
overschakeling naar niveau van) algemeen variabele 
criteria, verdeeld in de twee realisatie en gebruik. Vanuit de latere 
weergave is dit verklaarbaar en ook Besteed er echter eerder (bijv. intro + 

aandacht aan en zorg voor een op / definiering van deze criteria. 
• Onderscheid tussen variabele criteria (indien toegelicht) en zelf toe te voegen 

(situatiespecifieke) variabele criteria wordt ten opzichte van andere modellen als 
beoordeeld. 

" Grafische weergave vormt absoluut een meerwaarde na de bepaalde rangorde. Aan de 
hand van deze percentages kan ten van een opdrachtgever bijvoorbeeld worden 
onderbouwd wat het effect van een (gebruiksfase) op de kosten 
(realisatiefase) zal zijn. De kan een afweging maken of deze van 
de prestatie de kostentoename waard is. 

• Het keuzemodel staat of valt met de 
probleem, omdat het nu draait om de 
van het keuzemodel in deze vorm. Geef aan dat 
en dat er over hebt nagedacht. 

" Na ABT vraagt ook deze desku 
herkomst van de percentages 

van de database. Dit vormt echter geen 
en de uitwerking en 

het belang van de database onderkent 

af van het felt of men wei of niet weet hoe de tot stand komen. Na blijkt 
voor beiden de eenvoud van de methodiek. Deze vraag is wellicht te ondervangen door een 
korte en globale toelichting in de introductie. 



Aantekeningen Gespreksronde 2 - Evaluatie Keuzemodel 

3 I Satijn-plus Architecten, Born 
01-04-2008 

Aigemene reactie op het keuzemodel 

• In ons eerste gesprek gaf de deskundige aan de problematiek (standaardisatie 
keuzeproces) te erkennen en de projectdoelstellingen duidelijk, vernieuwend en ambitieus 
te vinden. Tegelijkertijd stelde hij wei vraagtekens bij de wijze waarop je de complexe 
bouwwereld zou kunnen vatten in een model (basis-layout). 

• Na het doorlopen van het keuzemodel als eindresultaat blijkt dat, terugdenkend aan het 
eerste gesprek, de doelstellingen overeind gebleven zijn en dat het resultaat in positieve zin 
verrast. Er is meer uitgekomen dan verwacht. 

Opzet en werking keuzemodel 

• Duidelijke opzet en structuur. 
• De rangorde als uitkomst is duidelijk, maar inderdaad niet HET eindstation. De grafische 

weergave geeft vervolgens wei een goed beeld van de onderlinge verhoudingen. In 
tegenstelling tot eerdere gesprekken wordt hier niet gevraagd naar de herkomst van de 
percentages (methodiek paarsgewijze vergelijking), maar heeft de deskundige wei moeite 
om te doorzien wat het aandeel van de afzonderlijke variabele criteria is op dit totaalbeeld. 
Aangegeven dat het inderdaad een totaalbeeld betreft, wat tot stand komt op basis van de 
antwoorden op de keuzevragen zoals de gebruiker deze invult. Je bepaalt het aandeel van 
de (zelf geselecteerde) variabele criteria dus zelf. Vraag is of je dit uiteindelijk weer 
uitgesplitst terug wilt zien. Deskundige denkt van weI. 

Verschijningsvorm keuzemodel 

• Geen opmerkingen 

Overige aandachtspunten 

• Net zoals in ons eerste gesprek wordt er teruggekomen op de onderlinge verhoudingen 
tussen diverse partijen binnen de bouwwereld. Deze verhoudingen kunnen de werking / 
waarde van het keuzemodel in de praktijk in negatieve zin be'invloeden. Tegengesteld kun 
je ook zeggen dat een keuzemodel, met bijbehorende beargumentering, het makkelijker 
maakt om een bepaalde keuze, op basis van meer dan aileen kosten, te verantwoorden ten 
opzichte van andere partijen, waardoor de aanleiding voor discussie beperkter wordt. 
Aangegeven dat ik deze "problematiek" van onderlinge verhoudingen binnen de bouw in 
mijn project heb genegeerd omdat dit alles voor mij geen reden zou kunnen zijn om een 
keuzemodel bij voorbaat niet te ontwikkelen. Dit is inderdaad waar! 

• Deskundige vraagt zich af wie er belang bij heeft een database ONAFHANKELlJK op te 
stellen. Ook hier weer aangegeven dat een concrete invulling van de database vanaf het 
begin buiten mijn projectkader is gesteld. Desondanks denk ik er natuurlijk wei over na en 
denk ik dat er, in samenwerking met een of meerder onafhankelijk organisaties binnen de 
bouw, als vervolg op dit project een onderzoek gedaan kan worden om een database / 
enkele deeldatabases op te stellen die in combinatie met mijn keuzemodel een bruikbaar 
totaalproduct opleveren. 



4 LAUDY Bouw & Ontwikkeling, Sittard 
02-04-2008 

keuzemodel 

.. Problematiek wordt erkend. Zowel het feit dat vaak buiten 
door onbekendheid alsook het felt dat uit de wei bekende 
vaak op basis van ervaring een standaard keuze 

.. Keuzemodel is helder van Vertaling van de kernwoorden bru 
betrouwbaarheid komt duidelijk terug in de wijze waarop het model is 

o zet en werkin keuzemodel 

wordt. 
en 
en werkt. 

.. De 3 stappen in het keuzemodel zijn allemaal logisch gekozen en te Een 
toelichting de diverse variabele criteria zou zeker niet misstaan. De mogelijkheid om zelf 
variabele criteria toe te voegen vormt zeker een meerwaarde. 

.. Is de voorkeur" noodzakelijk? Ik denk van wei omdat 
op kwantitatieve, maar ook op kwalitatieve 

. Indien twee oplossingsrichtingen 
dan kun je op dit criterium voorkeur 

vormt naar mijn mening een voldoende 
qelkOi~en middenweg. 

aan dat het niet 
voor de situatie van de zoals deze is 

de ingevulde antwoorden. basis van de uitkomst is er nog ruimte voor 
discussie waarin zeit afwegen of de meerwaarde die B volgens 
keuzemodel heeft boven de bijbehorende extra kosten daadwerkelijk waard is. 

.. Daarmee komt ook het naar voren dat de vraag wordt wat de in 
de weergave vertellen. De vraag is niet hoe (methodiek) ze berekend 

maar hoe op basis van dit totaalbeeld beslist kan worden of de meerwaarde van 
B boven A de extra kosten waard is. Je ziet de variabele 

Deze gegevens vind je naar mijn mening in de 
hebt ingevuld. Er blijkt echter behoefte aan 
per criterium waaruit de 

ook opmerkingen deskundige Satijn+ m.b.t. 
• Tot slot een vraag met tot weegfactoren. Aangegeven dat de 

bepaald welke criteria of vindt door variabele criteria 
of zelf toe te voegen. Men kan zich echter voorstellen dat er ook tussen de 
criteria verschillen in belangrijkheid kunnen bestaan. Dit kan zeker zo maar als 
antwoord aangegeven dat wetenschappelijk onderzoek uitgewezen heeft dat het effect van 
weegfactoren in de methodiek weinig tot geen effect heeft op het eindresultaat. 
Dit zou ik aan de hand van het voorbeeld wei ook zelf kunnen aantonen. 

.. Leesbaarheid (in dit minder via beamerprojectie). Verder geen concrete 

unten 

.. Hoe wordt het model binnen een bouwteam (zie ook ABT)? De wensen van de 
opdrachtgever zijn voor eenieder bekend en gelijk. Elke partij vult het keuzemodel in en 
riO,,,,,,',,"',,.,. een maar uitkomst. Onder leiding van de 
worden deze uitkomsten en bediscussieerd. Optie 2 is dat de 
keuzemodel ter en in samenspraak met de diverse doorloopt waarna er 
afwegingen worden op basis van het gezamenlijke resultaat. 

.. De opzet en u maar informatief tbv de gebruiker) is Elk 
model vereist een onafhankelijke database, maar deze opgave ligt inderdaad buiten dit 
project. Zorg wei voor zoveel mogelijk goede aanbevelingen en referenties om aan te tonen 
dat het keuzemodel MET een database goede kansen heeft in de 

• Brancheverenigingen zouden best interesse en belang kunnen bij de van een 
onafhankelijke database en het gebruikt van het ontwikkelde keuzemodel. 

• De keuze voor concrete voorbeelden is goed. In de praktijk zal het model 
meer gebruikt worden voor onderdelen, de te maken keuze meer en 
wellicht een in te schatten impact heeft (meer twijfel). 
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Aigemene reactie op het keuzemodel 

• Mijn eerste gesprek heeft pas op 14 januari 2008 in het kader van een ondersteunend 
voorbeeld plaatsgevonden. Reactie op de plannen was toen, zonder concrete uitwerking, al 
erg positief: erg concreet en helder, een zeer interessante benadering van een herkenbaar 
probleem en er is zeker behoefte aan. 

• Nu, na het zien en doorlopen van het concrete eindresultaat blijft het enthousiasme 
bestaan. Er is goed invulling gegeven aan de ambitieuze, maar plausibele, doelstellingen 
van een aantal maanden geleden. 

Opzet en werking keuzemodel 

• Toelichting op de algemeen toepasbare variabele criteria lijkt wenselijk. 

Verschijningsvorm keuzemodel 

• Geen concrete opmerkingen 

Overige aandachtspunten 

• Aangegeven dat de database een cruciaal onderdeel vormt in de praktische waarde van het 
keuzemodel. Deskundige geeft aan hier geen probleem in te zien. Het opzetten en 
onderhouden van een database dient, inderdaad onafhankelijk, "gewoon" opgepakt te 
worden. Daar zijn echter voldoende organisaties en instelling voor. 

• Ten behoeve van mijn project wil Rockwool graag een steentje bijdragen door een complete 
database aan te leveren voor (een onderdeel binnen) isolatie. Aangegeven hier uiteraard 
interesse in te hebben indien er voor mij verder niet te veel energie en tijd mee gemoeid is 
ten koste van de afronding van het project. Afgesproken dat ik een blanco databasesheet 
zal aanleveren en de beschikbaar gestelde gegevens (indien compleet) mogelijk nog zal 
verwerken in mijn project. 

• Verder denkt deskundige dat het concept verkoopbaar is. Zowel voor gehele branches 
alsook voor Rockwool zelf. Na afronding van mijn project kan er bekeken worden: 

- of mijn keuzemodel binnen de totale isolatiebranche toepasbaar is (wie pakt in dit geval 
opzet en onderhoud van een branchebrede database op?). 

EN/OF 

- er binnen Rockwool toepassingsmogelijkheden zijn om de klant zelf een meer 
beargumenteerde keuze te laten maken uit de door Rockwool aangeboden isolatieproducten 
(Rockwool pakt in dat geval opzet en onderhoud van een database, enkel voor haar eigen 
producten, zelf op). 

Afgesproken hier na afronding van mijn studie op terug te komen. 


