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Samenvatting 

De bouwopgave met betrekking tot woon-zorgcomplexen (WZC's) wordt steeds 

omvangrijker en complexer. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag, waaronder 

vergrijzing en bevolkingskrimp. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt de concurrentie 

binnen deze sector steeds groter en dus komt er ook steeds meer nadruk te liggen op het 

onderscheidend vermogen van de bebouwde omgeving ten opzichte van soortgelijke 

locaties. Een bebouwde omgeving kan zich onderscheiden door op één of meerdere van 

deze kenmerken in te spelen, door de prestatie van de omgeving aan te laten sluiten bij de 

behoeften en/of kenmerken van de gebruikers. Er zijn enkele frequent voorkomende 

vormen van bewoners-/gebruikersonderzoek die allemaal specifieke problemen kennen. Aan 

de Technische Universiteit Eindhoven (Leerstoel Vastgoedbeheer) is een andere methode 

ontwikkeld, USE (User needs by Systematic Elaboration) genaamd. USE is een methode om 

gebruikersbehoeften te analyseren ten behoeve van de opstelling van een programma van 

eisen voor nieuwe gebouwen of het renoveren van gebouwen (en later ook voor het 

evalueren daarvan). Deze methode lost een aantal problemen op ten aanzien van andere 

methoden. De probleemstelling van dit rapport is dan ook: 

"Welke bijdrage levert het gebruik van een functionele behoeftenanalyse en programmering 

(USE) aan de gebruikswaarde en het financieel rendement van woon-zorgcomplexen en 

gerelateerde voorzieningen en hoe kan deze bijdrage worden beïnvloed en vergroot?" 

Hierbij zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

M.F.J. Jongen 

1. Hoe komt het Programma van Eisen (PvE) op de traditionele wijze tot stand? 

2. Hoe komt het PvE met behulp van USE tot stand en wat is de bijdrage die USE levert 

ten opzichte van de traditionele totstandkoming? 

3. Welke verschillen zijn er tussen PvE's die op traditionele wijze tot stand komen en 

PvE's waarbij USE is toegepast? 

4. Hoe wordt de procesgang van PvE naar Definitief Ontwerp (DO) beïnvloed? Wat is 

de aard van de trade-offs? 

5. Welke belangen van stakeholders, fasen en beslismomenten kunnen de procesgang 

van PvE naar DO beïnvloeden? 

6. Wat kan de invloed van USE zijn op de trade-offs en welke effecten kan dit hebben 

op het DO? 

7. Wat is de invloed van het DO op de gebruikswaarde van de bebouwde omgeving en 

wat kan de bijdrage hieraan zijn van USE? 

8. Wat is de invloed van het DO en de gebruikswaarde op de financiële waarde van de 

bebouwde omgeving en wat kan de bijdrage hieraan zijn van USE? 

9. Indien deze invloeden positief zijn, hoe kan de invloed van USE dan worden 

vergroot? 

IV 
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Aan de hand van onderstaand onderzoeksmodel is getracht de probleemstelling en 

deelvragen te beantwoorden. 

1 

vorming van het PvE op 
de traditionele wijze 

' verschil tus:en trad. PvE 

verschil gebruikswaarde 
(A) 

~ 
tussen wel of niet 

toepassen USE 

en PvE met USE 
definitief ontwerp (DO) (ll(B-A)) 

V 
(ll(B-A)) 

(ll(B-A)) - " verschil financieel - rendement tussen wel 
vorming van het PvE 5 of niet toepassen USE 
met behulp van USE - (ll(B-A)) 

(B) 

2 trade-offs 

4 
belangen stakeholders, 
fasen, beslismomenten 

Figuur: Onderzoeksmode/ 

In de eerste fase van het onderzoek wordt de totstandkoming van traditionele PvE's (1) 

beschreven. Daarna worden PvE's die met behulp van USE tot stand komen (2) en aan de 

hand van een casestudy de verschillen met traditionele PvE's (3) beschreven. Aan de hand 

van onderzoek naar de belangen van stakeholders, fasen en beslismomenten die ten 

grondslag liggen aan de trade-offs (4) kan worden beschreven welke soorten trade-offs er 

zijn, wat de invloed hiervan is op PvE's en andersom en welke bijdrage USE kan hebben aan 

het beperken van de schade als gevolg van deze trade-offs ten opzichte van traditionele 

PvE's (5). De laatste fase is het beschrUven van de mogelijke invloed van de trade-offs op de 

gebruikswaarde en het financieel rendement en de bijdrage die USE hieraan kan leveren (6) 

evenals de invloed van de gebruikswaarde op het financieel rendement en de eventuele 

bijdrage van USE hieraan (7). 

Totstandkoming traditionele PvE's en PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE 

Traditionele PvE's zijn tot op heden tamelijk globaal waardoor een aantal problemen wordt 

veroorzaakt. Deze lijken vaak samen te hangen met het feit dat deze PvE's aanbodgericht 

zijn: in veel gevallen worden enkel vragen gesteld in termen van 'wat' men wil. In USE wordt 

de vraagzijde niet in termen van aanbod beschreven maar in termen van activiteiten en 

doelen waardoor inzicht wordt verkregen in het gebruiks-/woonproces. De aanbodzijde 

wordt daar later aan toegevoegd in termen van prestaties. Toepassing van USE heeft 

hierdoor een aantal voordelen. Het resulterende PvE is vollediger en uitgebreider en het 

heeft een dynamisch karakter (middels een digitale database waarin de eisen op 

verschillende manieren kunnen worden gesorteerd). De eisen zijn volgens een vast stramien 

geformuleerd en verder uitgesplitst waardoor een overzichtelijker geheel ontstaat voor de 

ontwerper. Aan de ontwerper wordt ook meer vrijheid geboden omdat de oplossingsruimte 

van de prestaties groter is. En tenslotte biedt een dergelijk PvE de ontwerper inzicht in de 
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motieven achter elke eis waardoor betere ontwerpbeslissingen mogelijk zijn. De toepassing 

van deze methode vereist wel een verandering in denkwijze. Veel mensen, zowel gebruikers 

als ontwerpers, zijn gewend te denken in termen van aanbod en het kost tijd en moeite om 

gewend te raken aan het denken in behoeften als uitgangspunt voor het ontwerpen en 

realiseren van een gebouw. 

Vergelijking van beide soarten PvE's aan de hand van een casestudy 

Aan de hand van de referentieprojecten Pare lmstenrade te Heerlen (traditioneel PvE) en 

landgoed De Klokkenberg te Breda (PvE met behulp van USE) is het mogelijk een aantal 

verschillen te benoemen tussen de twee soorten PvE's. Ten eerste is het PvE van De 

Klokkenberg vollediger en uitgebreider dan het PvE van Pare Gender ten gevolge van 

verschillen in de totstandkoming. Ten tweede is het PvE van Pare Gender een statisch 

overzicht van eisen die zijn ondergebracht in verschillende onderdelen van het PvE. Het PvE 

van De Klokkenberg betreft echter een dynamisch digitale database waarin de eisen zijn 

opgenomen waardoor de eisen op verschillende manieren kunnen worden gesorteerd. Ten 

derde zijn de eisen in het PvE van Pare Gender niet eenduidig geformuleerd. In het geval van 

De Klokkenberg zijn de eisen aan de hand van een vast stramien geformuleerd. Ook zijn de 

eisen verder uitgesplitst waardoor er meer eisen en een overzichtelijker geheel ontstaan 

voor de ontwerper. Ten vierde bevat het PvE van De Klokkenberg als gevolg van verschillen 

in totstandkoming en formulering van de eisen veel meer eisen dan het PvE van Pare 

Gender. Ten vijfde is de oplossingsruimte van de prestaties in het PvE van Gender in de 

meeste gevallen klein, terwijl die in het PvE van De Klokkenberg vaak groter zjjn. Ten zesde is 

er in het PvE van Pare Gender in de meeste gevallen geen inzicht in de motieven achter de 

eis. In het PvE van De Klokkenberg is dit inzicht bij iedere eis aanwezig. Doordat de eisen in 

het PvE van Pare Gender zijn verspreid over meerdere onderdelen en niet direct duidelijk is 

waar een bepaalde eis te vinden is werkt dat PvE minder handig dan dat van De 

Klokkenberg. Het PvE van De Klokkenberg is dynamisch waardoor het voor de ontwerper 

makkelijker is om relevante eisen voor een bepaalde fase of tekening sneller te kunnen 

inventariseren. 

Trade-a/Is in het bouwproces 

Gedurende een bouwproces kunnen zich allerlei specifieke gebeurtenissen of problemen 

voordoen, die kunnen leiden tot trade-offs. Een trade-off is een ad hoc beslissing met 

betrekking tot een gebeurtenis of probleem dat is ontstaan in het bouwproces waarbij een 

uitwisseling of verandering van één facet of onderdeel in ruil voor een ander plaatsvindt, 

waarbij een profijt of voordeel wordt opgegeven voor een ander dat in de context van de 

nieuwe situatie als voldoende oplossing voor het ontstane probleem wordt ervaren. De 

trade-offs die invloed kunnen hebben op het PvE en andersom kunnen worden ingedeeld 

naar de oorzaak van het plaatsvinden van de trade-off, namelijk trade-offs met als oorzaak 

de factor 'geld', 'tijd', 'regels' en 'kwaliteit'. In elke fase in het bouwproces kunnen trade-offs 

optreden. In de ontwerpfase vinden de meeste voor dit onderzoek relevante trade-offs 

plaats, dat wil zeggen beslissingen die betrekking hebben op functionele eisen. Vanaf de 
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uitwerkingsfase komen vaker trade-offs voor die betrekking hebben op technische eisen. 

Een PvE kan bijdragen aan het beperken van de mogelijke schade die optreedt als gevolg van 

trade-offs. Hiertoe dient een PvE volledig en overzichtelijk te zijn, het verband tussen eisen 

duidelijk aan te geven en het belang van een eis inzichtelijk te maken. Op het gebied van 

volledigheid zal een PvE dat is opgesteld met behulp van USE een grotere invloed kunnen 

hebben. Dat geldt ook voor overzichtelijkheid en de aanwezigheid van verbanden tussen 

eisen. Het inzicht in het belang van de eisen is ook groter bij PvE's die zijn opgesteld met 

behulp van USE, omdat bij iedere eis een motief is vermeld. 

Traditionele PvE's kennen daarentegen doorgaans een kleine oplossingsruimte, die handig 

kan zijn wanneer er trade-offs zijn die zeer snel moeten plaatsvinden. Verder zijn in 

traditionele PvE's ook vaak technische eisen en eisen als gevolg van wet- en regelgeving 

opgenomen en die ontbreken in PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE. Daardoor zijn 

traditionele PvE's meer bruikbaar als trade-offs specifiek betrekking hebben op dit soort 

eisen. 

Bij trade-offs met als oorzaak de factor 'geld' en/of 'kwaliteit' kan een PvE dat is opgesteld 

met USE een grotere bijdrage leveren aan de oplossing dan een traditioneel PvE vanwege de 

volledigheid, de overzichtelijkheid en het inzicht in het belang van de eisen. Bij trade-offs 

met als oorzaak de factor 'tijd' kan een traditioneel PvE makkelijker en sneller werken als 

men nog geen ervaring heeft in het werken met een PvE volgens USE. Partijen die die 

ervaring wel hebben zullen wellicht de voorkeur geven aan een PvE dat met USE is 

samengesteld. Bij trade-offs met als oorzaak de factor 'regels' zal er doorgaans geen sprake 

zijn van invloed van een PvE op de trade-offs, omdat deze veelal voortkomen uit 

veranderende wet- en regelgeving. 

De gebruikswaarde en het financiële rendement en de mogelijke bijdrage van USE 

Oe gebruikswaarde van een gebouw geeft aan in welke mate de prestaties van het gebouw 

de gebruiker de mogelijkheid geven de activiteiten behorende bij het gebruiksproces uit te 

voeren. Trade-offs kunnen uiteraard invloed hebben op de gebruikswaarde. In positieve zin 

kunnen PvE's bij trade-offs als kwaliteitsbewaker dienen voor de gebruikswaarde. Met name 

inzichten in de motieven achter de eisen en dus in hun belang zijn essentieel om 

verantwoorde beslissingen te kunnen nemen. Een PvE dat is opgesteld met behulp van USE 

zal doorgaans meer aan deze eis voldoen, waardoor er een grotere invloed zal zijn op de 

gebruikswaarde dan bij een traditioneel PvE. 

Een gebouw wordt ook gekenmerkt door een bepaald financieel rendement, waarop trade

offs eveneens invloed kunnen hebben. PvE's kunnen, in tegenstelling tot bij de 

gebruikswaarde, weinig inzicht bieden in de directe invloed van een trade-off op het 

financieel rendement. Er is echter ook sprake van een indirect invloed van een trade-offop 

het financieel rendement. Er is namelijk sprake van een spanningsveld tussen de 

gebruikswaarde en het financieel rendement van een gebouw. Aangezien PvE's die zijn 
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opgesteld met behulp van USE doorgaans meer invloed kunnen hebben op de 

gebruikswaarde dan traditionele PvE's, kunnen ze waarschijnlijk ook meer inzicht bieden in 

de invloed van wijzigingen in de gebruikswaarde op het financiële rendement. 

Aanbevelingen 

Gesteld kan worden dat trade-offs die gedurende het bouwproces plaatsvinden, minder 

inzichtelijk zijn dan vooraf aangenomen. Aangezien het bouwproces van het project waar 

USE is toegepast nog niet verder is gevorderd dan het opstellen van het PvE is het moeilijk 

gebleken de specifieke meerwaarde gedurende de latere fasen van het bouwproces aan te 

tonen. 

Er worden verschillende aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan. Aanbevelingen voor 

nader onderzoek ten aanzien van de methode USE die worden gedaan zijn het efficiënter 

maken van de interviews die deel uit maken van USE en het uitbreiden van de methode met 

technische eisen en eisen ten aanzien van wet- en regelgeving naast de functionele eisen. 

Aangezien PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE nog niet op zichzelf staand kunnen 

functioneren als PvE, aangezien niet alle soorten eisen hierin zijn opgenomen, zal vooralsnog 

bij de meeste projecten een traditioneel PvE nodig zijn zodat ook de overige soorten eisen 

zijn opgenomen. PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE bieden ten aanzien van 

functionele eisen echter een aangetoonde meerwaarde, waardoor het de aanbeveling 

verdient om, wanneer mogelijk, USE in te zetten, met name bij projecten waar veel trade

offs ten aanzien van functionele eisen worden verwacht. De methode zal de meeste 

meerwaarde kunnen hebben wanneer de toepassing daarvan reeds in een vroeg stadium 

van het bouwproces start en wanneer methode tevens inzichtelijk is voor partijen die in 

traditionele bouwvormen vaak niet direct bezig zijn met PvE's, zoals de uitvoerders. 

Ten aanzien van het bouwproces, de trade-offs die hierin plaatsvinden, de gebruikswaarde 

en het financieel rendement kan worden gesteld dat er nog onvoldoende inzicht is in de 

trade-offs die plaatsvinden gedurende het bouwproces. Verder kan nader onderzoek meer 

inzicht bieden op de invloed van de gebruikswaarde op het financieel rendement van 

gebouwen. Deze invloed wordt niet of nauwelijks beschreven in bestaande literatuur en kan, 

naast functionele, ook financiële argumenten leveren om methoden als USE toe te passen in 

het bouwproces. 
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1 Probleemverkenning 

In het hoofdstuk probleemverkenning wordt de aanleiding ten aanzien van het onderwerp 

beschreven gevolgd door een probleemschets. Aan de hand hiervan is een doelstelling en 

probleemstelling geformuleerd ondersteund door een onderzoeksmodel. Vervolgens is de 

opzet van het onderzoek beschreven. 

1.1 Aanleiding 

De bouwopgave met betrekking tot woon-zorgcomplexen (WZC's) wordt steeds 

omvangrijker en complexer. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Ten eerste 

speelt de vergrijzing een grote rol. Na de Tweede Wereldoorlog vond er een geboortegolf 

plaats; deze generatie wordt ook wel de babyboomers genoemd. Deze babyboomers 

bereiken rond 2010 de pensioengerechtigde leeftijd. Dit proces zal leiden tot een 

vergrijzingsgolf, aangezien de geboortecijfers na deze generatie weer terugliepen. Een 

dergelijke verandering in demografie leidt tot een verandering in de vraag naar vastgoed, in 

dit geval onder andere een verandering in de vraag naar huisvesting en aanbod van zorg. Om 

te kunnen voldoen aan de vraag dient er vastgoed te worden gerealiseerd, herontwikkeld of 

gerevitaliseerd. 

Verder krijgen we in Nederland ook te maken met het fenomeen bevolkingskrimp. Deze 

krimp is in bepaalde regio's al waarneembaar, zoals in Zuid-Limburg en de noordelijke 

provincies. Vanaf 2035 zal het aantal inwoners van Nederland in zijn geheel niet meer stijgen 

en zelfs licht afnemen. Deze constatering hangt samen met de eerder genoemde 

vergrijzingsgolf. Op basis van deze ontwikkelingen is het overheidsbeleid met betrekking tot 

woningbouw ook aangepast. Om leegstand van woningen te voorkomen als gevolg van een 

toenemend sterftecijfer dient overprogrammering te worden vermeden. Als gevolg van deze 

ontwikkelingen wordt de concurrentie binnen deze sector steeds groter en dus komt er ook 

steeds meer nadruk te liggen op het onderscheidend vermogen van de bebouwde omgeving 

ten opzichte van soortgelijke locaties. 

Dit onderscheidend vermogen kan zich uiten op verschillende gebieden. Deze gebieden 

weerspiegelen de kenmerken en/of behoeften van de eindgebruikers, in dit geval de huidige 

generatie ouderen maar vooral ook de toekomstige generatie ouderen. De toekomstige 

generatie ouderen kenmerkt zich door een grotere behoefte aan zelfstandigheid. De 

tendens is dat ouderen steeds langer zelfstandig willen blijven wonen en daarbij eventueel 

zorg aan huis ontvangen. Dit wordt ook wel extramuralisatie genoemd. De bewoner wordt 

niet langer naar de zorg gebracht, maar de zorg naar de bewoner. Verder zal de nieuwe 

generatie ouderen mondiger zijn dan de huidige generatie die zich vooral kenmerkt door 
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bescheidenheid. Een bebouwde omgeving kan zich dus onderscheiden door op één of 

meerdere van deze kenmerken in te spelen, door de prestatie van de omgeving aan te laten 

sluiten bij de behoeften en/of kenmerken van de gebruikers. Zo kan er bijvoorbeeld een 

omgeving worden gerealiseerd die specifiek bedoeld is voor senioren met een hoog inkomen 

en een grote zorgbehoefte. Afhankelijk van de capaciteit van de bebouwde omgeving kan 

met deze behoeften, kenmerken en prestaties worden gevarieerd en gecombineerd om zo 

op verschillende gebieden onderscheidend te zijn en dus aantrekkelijk te zijn voor meerdere 

groepen eindgebruikers. 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de kenmerken en behoeften van de 

gebruikers potentiële sleutelwaarden zijn tot het realiseren van een bebouwde omgeving 

met een bepaald onderscheidend vermogen. De verandering van een aanbodgestuurde 

markt in een vraaggestuurde markt is dus ook hier duidelijk zichtbaar. Om op de lange 

termijn concurrerend te zijn op de markt dient er te worden voldaan aan de vraag van de 

eindgebruiker. En om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de markt is het zaak inzicht te 

verkrijgen in de behoeften van potentiële gebruikers van de bebouwde omgeving om 

zodoende prestaties te kunnen bepalen waarover de bebouwde omgeving dient te 

beschikken. 

Er zijn enkele frequent voorkomende vormen van bewoners-/gebruikersonderzoek, namelijk 

satisfactie-onderzoek, (woning)marktonderzoek en wensen-/behoeftenonderzoek (Heijs, 

2009). Satisfactie-onderzoek en (woning)marktonderzoek worden veel toegepast en richten 

zich op de aanbodzijde, terwijl wensen-/behoeftenonderzoek zich richt op de vraagzijde en 

relatief minder vaak wordt toegepast. 

Bij satisfactie-onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de tevredenheid over een bestaande 

woningvoorraad en kan een nieuwbouw worden aangepast op kenmerken van gebruikers 

en/of situatie die de hoogste satisfactie kennen. Woningmarktonderzoek is gelijk aan 

satisfactie-onderzoek, uitgebreid met metingen van aspecten van het gebruik en van 

geplande en werkelijke verhuizingen. Op basis daarvan kan worden bepaald hoe zaken als 

nieuwbouwprogramma's, klantgerichtheid en dienstverlening vorm moeten krijgen. Bij 

wensen-/behoeftenonderzoek, ook wel User Needs Analysis (UNA) genoemd, worden 

gebruikers gevraagd naar voorkeuren ten aanzien van woning- en/of omgevingskenmerken. 

Deze vorm kenmerkt zich door het vooruitkijken op mogelijke kenmerken, terwijl de 

voorgaande vormen evaluerend van aard zijn. De meest gebruikte methoden zijn 

kwantitatief in de vorm van grootschalig onderzoek met gebruik van vragenlijsten, terwijl 

kwalitatief in de vorm groepsdiscussies en globale/diepere vragen of het presenteren van 

beschikbare alternatieven in mindere mate voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de module 

Woningmarkt van het eerder genoemde WoON van VROM, een onderzoek naar 

woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied 

van wonen. In de module Woningmarkt, die de basis vormt voor WoON, worden een groot 

aantal respondenten over hun woonsituatie en woonwensen geïnterviewd. 
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Om inzicht te verkrijgen in de behoeften van gebruikers van de bebouwde omgeving worden 

dus verschillende vormen en methoden gebruikt. Deze methoden hebben als functie de 

behoeften van gebruikers te analyseren en kunnen vervolgens als uitgangspunt dienen voor 

oplossingsrichtingen in het programma van eisen (PvE). De uiteindelijke oplossingen worden 

vervolgens geformuleerd door de ontwerper of het bureau dat verantwoordelijk is voor het 

ontwerp in overleg met de opdrachtgever en gebruiker. Verder dienen de resultaten van de 

UNA als onderbouwing voor de behoeften en het PvE en als leidraad voor de communicatie 

tussen de ontwerper, opdrachtgever en gebruiker. 

Er zijn verschillende problemen die zouden kunnen voorkomen bij een UNA bij nieuwbouw. 

Ten eerste worden UNA's relatief weinig toegepast bij nieuwbouw. Er zijn verschillende 

oorzaken voor dit probleem te benoemen. Zo kan een ontwerper/gebruiker onbekend zijn 

met UNA. In sommige gevallen zijn de gebruikers onbekend. Dit tekort aan informatie tussen 

opdrachtgever en gebruiker wordt ook wel een dient-elient gap genoemd. Ook komt het 

voor dat er andere prioriteiten worden gesteld of het belang van UNA onderschat. Verder 

heerst er onder bepaalde ontwerpers het idee dat gebruikers de ontwerpvrijheid beperken, 

waardoor eerst wordt ontworpen en pas daarna wordt de gebruiker geraadpleegd en 

worden details eventueel aangepast. Tenslotte is er nog de opvatting dat gebruikers leken 

zijn en dus niet kunnen oordelen over nieuwbouw. 

Ten tweede kunnen er communicatieproblemen ontstaan bij UNA. Zo kunnen bepaalde 

gegevens wel bekend zijn in de vorm van theorie of onderzoek maar worden deze niet 

vertaald in goede termen richting opdrachtgever/ontwerper. Dit informatietekort tussen 

onderzoekers en ontwerper wordt ook wel een toepassingsgap genoemd. Doordat 

ontwerpers en gebruikers vaak in verschillende gedachtenwerelden leven en werken 

ontstaat er onbegrip. De belangen van de verschillende partijen zijn dan onderling niet 

duidelijk. Hier is sprake van een design-needs gap. Verder wordt er vaak gebruik gemaakt 

van verwarrende termen zoals wensen en eisen (zie hieronder). 

Tenslotte zijn er ook vaak inhoudelijke problemen bij UNA. Zo wordt bij satisfactie

/marktonderzoek gewerkt met wisselende selecties van items. Wanneer bijvoorbeeld de 

bereikbaarheid van een locatie wordt beoordeeld kan het voorkomen dat in het ene 

onderzoek de aanwezigheid van openbaar vervoer en het aantal parkeerplaatsen de items 

vormen en in het andere onderzoek de afstand tot aan de snelweg en de plaats van de 

parkeerplaatsen. Doordat aspecten soms dus op verschillende manieren worden benoemd, 

neemt de kans op generalisatie af. Verder is er kans op vertekening doordat er sociaal 

wenselijke antwoorden worden gegeven. Dit is ook het geval bij de huidige generatie 

ouderen. Bescheidenheid kan tot verkeerde antwoorden en dus resultaten leiden. Soms 

vindt er kwalitatief onderzoek plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van (te) kleine 

steekproeven. De resultaten zijn hierdoor statistisch moeilijk verwerkbaar, er kan sprake zijn 

van onvolledigheid en de resultaten zijn opnieuw moeilijk generaliseerbaar. Verder wordt er 
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vaak onvoldoende aandacht besteed aan het toekennen van prioriteitsscores aan behoeften, 

waardoor de prioriteit van behoeften tijdens de trade-offs in het bouwproces onduidelijk is. 

Gebruikte termen kunnen leiden tot problemen bij UNA. Onder het begrip "wensen" kan 

veel worden verstaan: meestal kenmerken van het aanbod zoals typen woningen, 

woningkenmerken, soorten omgevingen, en soms ook kenmerken van de vraag (een veilig 

gevoel hebben, hobby's kunnen uitvoeren). Het begrip "eisen" is minder vaag, maar leidt 

vaak direct tot concrete oplossingen (bijvoorbeeld het willen hebben van een zolder van 

20m2
) waardoor de ontwerpvrijheid wordt beperkt. Ook zijn wensen soms gebaseerd op 

onrealistische ideeën of idealen, zoals het hebben van een zwembad, of juist gebaseerd op 

mogelijkheden die de gebruiker alleen zelf kent, wat niet altijd de beste oplossing hoeft te 

zijn. Verder zijn wensen/eisen veranderlijk, terwijl er gebouwd wordt voor de lange termijn. 

Soms zijn ze ook onvolledig en worden voor de hand liggende zaken vergeten en vaak wordt 

ook geen rekening gehouden met afstemming van de verschillende facetten van het 

gebruiksproces (zoals de hoogte van de magnetron, de afstand van de wasbak tot aan de 

tafel en de ventilatie van luchtjes boven het kooktoestel), omdat men zich hier niet altijd van 

bewust is. 

Zoals duidelijk wordt leidt UNA met de huidige frequent toegepaste methoden vaak niet tot 

volledig verantwoorde resultaten. Aan de Technische Universiteit Eindhoven (leerstoel 

Vastgoedbeheer) is een andere methode ontwikkeld, USE (User needs by Systematic 

Elaboration) genaamd. Deze methode behandelt woonbehoeften op een andere manier, 

namelijk vanuit de vraagzijde. Eerder genoemde methoden kijken vaak vanuit de 

aanbodzijde naar woonbehoeften en dat kan worden gezien als een voorname oorzaak van 

bovengenoemde problemen. Bij deze methoden vraagt men de gebruikers naar 'wat' men 

wilt en dan liggen antwoorden in termen van kenmerken van de omgeving voor de hand. 

Ten tweede kenmerkt USE zich door de systematische opzet en het nastreven van 

volledigheid in het overzicht van aan het woonproces verbonden woon behoeften. 

1.2 Probleemschets 

Tijdens de realisatie van bouwprojecten worden trade-offs gemaakt. Een trade-off is een ad 

hoc beslissing met betrekking tot een probleem dat is ontstaan in het bouwproces waarbij 

een uitwisseling of verandering van één facet of onderdeel in ruil voor een ander 

plaatsvindt, waarbij een profijt of voordeel wordt opgegeven voor een ander dat in de 

context van de nieuwe situatie als voldoende oplossing voor het ontstane probleem wordt 

ervaren. Aan de trade-offs, die tijdens het proces van ontwerp en realisatie plaatsvinden, 

nemen verschillende betrokken partijen deel en er zal regelmatig worden onderhandeld en 

besloten over het afwijken van bepaalde eisen in het programma. Deze afwijkingen kunnen 

invloed hebben op het financiële rendement van het object. Een voorbeeld kan zijn het 

realiseren van een gelijk aantal woningen maar met een groter vloeroppervlak waardoor de 

huur-/verkoopprijs van de woningen zal stijgen. De afwijkingen als gevolg van de trade-offs 

M.F.J. Jongen 7 



Functionele behoeftenanalyse en programmering 

van woon-zorgcomplexen 

kunnen ook invloed hebben op de uiteindelijke gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een 

gebouw geeft aan in welke mate de prestaties van het gebouw de gebruiker de mogelijkheid 

geven de activiteiten behorende bij het gebruiksproces uit te voeren. Een voorbeeld hiervan 

kan zijn dat er besloten wordt een gelijk aantal woningen te realiseren maar met een kleiner 

vloeroppervlak. Hierdoor kan de gebruikswaarde van de woningen mogelijk afnemen. 

Indirect kan een verandering in gebruikswaarde ook leiden tot een verandering in financiële 

waarde. Bij het hierboven genoemde voorbeeld kunnen financiële motieven ertoe geleid 

hebben om de woningen kleiner te maken (bijvoorbeeld om de bouwkosten te reduceren), 

maar het kan zo zijn dat de gebruikswaarde dusdanig aangetast is dat dit op de lange termijn 

kan leiden tot leegstand en een verminderde vastgoedwaarde. 

Er dient binnen het bouwproces, en dus ook tijdens de trade-offs, een omschakeling 

gemaakt te worden, zodat de gebruikersbehoeften meer centraal komen te staan. USE kan 

binnen het bouwproces een eerste stap zijn om de betrokken partijen meer vanuit 

gebruikersoogpunt te laten denken en onderhandelen. Wanneer er tijdens de trade-offs 

concessies dienen te worden gedaan, kan dit op basis van inzichten uit USE wellicht op een 

meer verantwoorde manier plaatsvinden. 

Door middel van dit onderzoek wordt getracht aan te tonen wat de bijdrage is van USE aan 

de gebruikswaarde en het financieel rendement van woon-zorgcomplexen (WZC's). Verder 

kan inzicht worden verkregen wat de rol van USE zou kunnen zijn bij de trade-offs, met 

betrekking tot het besluiten om af te wijken van eisen in het programma. Afwijken van eisen 

in het programma kan invloed hebben op de gebruikswaarde van het WZC en daarmee 

indirect op het financiële rendement op de lange termijn. 

1.3 Doelstelling 

Het betreft een toegepast wetenschappelijk, exploratief onderzoek. De doelstelling voor het 

onderzoek luidt als volgt: 

"Het bepalen van de bijdrage die het gebruik van een functionele behoeftenanalyse en 

programmering (USE) levert aan de gebruikswaarde en het financieel rendement van woon

zorgcomplexen en gerelateerde voorzieningen en het vaststellen van mogelijkheden om deze 

bijdrage te beïnvloeden en te vergroten. 11 

De relevantie van het onderzoek is zowel praktisch als theoretisch. De praktische relevantie 

heeft betrekking op de gebruikers, de ontwikkelaar en beheerder van de bebouwde 

omgeving en de onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij het project. Voor de gebruikers is 

het onderzoek praktisch relevant omdat de resultaten van het onderzoek ervoor zorgen dat 

de prestatie-eisen van de bebouwde omgeving aansluiten bij de behoeften van de 

gebruikers. Voor de ontwikkelaar en beheerder is het onderzoek praktisch relevant omdat 

het aansluiten van functionele eisen op de behoeften van gebruikers leidt tot een grotere 
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gebruikswaarde waarde en waarschijnlijk dus ook financiële waarde van de bebouwde 

omgeving. Voor de onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij het project kunnen resultaten 

van het onderzoek als uitgangspunt dienen voor soortgelijke toekomstige projecten en voor 

nader wetenschappelijk onderzoek in deze richting. 

De theoretische relevantie ligt bij het verkrijgen van kennis van gebruiks- en keuzepatronen 

van gebruikers van gebouwen, het kennis verkrijgen van gedrag van deze bewoners en de 

afstemming van het gebouw op dit gedrag en het kennis verkrijgen van het gedrag van de 

ontwikkelaar en betrokken partijen tijdens de trade-offs. Theoretisch relevant is ook het 

inzicht krijgen in de geschiktheid van de methodiek van dit type onderzoek. 

1.4 Probleemstelling 

De volgende probleemstelling is voor het onderzoek geformuleerd: 

"Welke bijdrage levert het gebruik van een functionele behoeftenanalyse en programmering 

(USE) aan de gebruikswaarde en het financieel rendement van woon-zorgcomplexen en 

gerelateerde voorzieningen en hoe kan deze bijdrage worden beïnvloed en vergroot?" 

Hierbij zijn de volgende deelvragen opgesteld (met tussen haakjes het hoofdstuk waarin de 

deelvraag wordt beantwoord): 

M.F.J. Jongen 

1. Hoe komt het Programma van Eisen (PvE) op de traditionele wijze tot stand? 

(hoofdstuk 2) 

2. Hoe komt het PvE met behulp van USE tot stand en wat is de bijdrage die USE levert 

ten opzichte van de traditionele totstandkoming? (hoofdstuk 2) 

3. Welke verschillen zijn er tussen PvE's die op traditionele wijze tot stand komen en 

PvE's waarbij USE is toegepast? (hoofdstuk 3) 

4. Hoe wordt de procesgang van PvE naar Definitief Ontwerp (DO) beïnvloed? Wat is 

de aard van de trade-offs? (hoofdstuk 4) 

5. Welke belangen van stakeholders, fasen en beslismomenten kunnen de procesgang 

van PvE naar DO beïnvloeden? (hoofdstuk 4) 

6. Wat kan de invloed van USE zijn op de trade-offs en welke effecten kan dit hebben 

op het DO? (hoofdstuk 4) 

7. Wat is de invloed van het DO op de gebruikswaarde van de bebouwde omgeving en 

wat kan de bijdrage hieraan zijn van USE? (hoofdstuk 4) 

8. Wat is de invloed van het DO en de gebruikswaarde op de financiële waarde van de 

bebouwde omgeving en wat kan de bijdrage hieraan zijn van USE? (hoofdstuk 4) 

9. Indien deze invloeden positief zijn, hoe kan de invloed van USE dan worden 

vergroot? (hoofdstuk 4) 
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1.5 Onderzoeksmodel 

1 
vorming van het PvE op 

de traditionele wijze verschil gebruikswaarde 

(A) 

~ verschil tus~n trad. PvE 

tussen wel of niet 

hoofdstuk 2 

~ 
toepassen USE 

definitief ontwerp (DO) (A (B-Al) 
en PvE met USE 

(A (B-A)) hoofdstuk4 

V 
(A (B-A)) 

hoofdstuk 4 - " verschil financieel 
hoofdstuk 3 - rendement tussen wel 

vorming van het PvE 5 of niet toepassen USE 
met behulp van USE - (A(B-A)J (B) 

hoofdstuk 4 hoofdstuk2 
trade-offs 

2 hoofdstuk4 

belangen stakeholders, 
4 fasen, beslismomenten 

hoofdstuk 4 

1.6 Opzet van het onderzoek 

De opzet van het onderzoek is als volgt: 

M.F.J. Jongen 

1. De eerste fase is het uitvoeren van een literatuurstudie met betrekking tot het 

onderwerp. 

2. De tweede fase is het beschrijven van de methodiek van PvE's die op de traditionele 

wijze tot stand komen en PvE's die tot stand komen met behulp van USE en het 

verschil tussen beide methoden. 

3. Hierna volgt een casestudy; aan de hand van het functionele deel van het PvE van De 

Klokkenberg en het functionele deel van het PvE van referentieproject Pare Gender 

wordt bepaald wat de verschillen in de praktijk kunnen zijn tussen beide 

bovengenoemde methoden. Als uitgangspunt voor het functionele PvE voor 

Landgoed De Klokkenberg dienen de PvE's van referentielocaties Pare lmstenrade te 

Heerlen en Residentie Petruspark te Eindhoven, samen met interviews die aan de 

hand van USE zijn afgenomen onder toekomstige bewoners van Landgoed De 

Klokkenberg. Het PvE van Pare Gender is op de traditionele wijze tot stand gekomen. 

4. De vierde fase behelst het beschrijven van het bouwproces en de trade-offs tijdens 

dit bouwproces. Het draait hierbij om de beweegredenen van verschillende partijen 

om af te wijken van de functionele eisen zoals deze in het PvE zijn opgenomen. Ten 

behoeve hiervan zijn er interviews afgenomen met verschillende personen die 

betrokken zijn (geweest) bij het realiseren van WZC's. Deze interviews hadden 

betrekking op het bouwproces en specifiek op de trade-offs. De geïnterviewde 

10 



Functionele behoeftenanalyse en programmering 

van woon-zorgcomplexen 

M.F.J. Jongen 

personen bekleden verschillende functies bij verschillende bedrijven waardoor een 

algemeen beeld kan worden geschetst van het proces en de trade-offs. 

5. USE kan invloed hebben op het resultaat van bepaalde trade-offs. In deze fase wordt 

beschreven wat invloed van USE kan zijn op de trade-offs en waar USE een 

eventuele bijdrage levert aan het in stand houden van de functionele eisen in het 

PvE gedurende het ontwerp-/bouwproces. 

6. Tijdens de zesde fase worden op basis van literatuur en de interviews de 

gebruikswaarde en het financieel rendement van WZC's (in dit geval Landgoed de 

Klokkenberg te Breda) uiteengezet, en meer specifiek of USE hier invloed op heeft of 

zou kunnen hebben. Aan de hand hiervan kan ook het verschil worden beschreven 

tussen het wel of niet toepassen van USE en de invloed op de gebruikswaarde en het 

financieel rendement. Daarmee kan ook inzicht worden verkregen in de invloed van 

de trade-offs op de gebruikswaarde en het financieel rendement. 

7. Tenslotte kunnen er conclusies met betrekking tot de onderzoeksvragen worden 

getrokken en eventueel verschillende suggesties worden gedaan. Zo zijn er wellicht 

mogelijkheden om USE te verbeteren zodoende meer met de resultaten van USE te 

kunnen bereiken of suggesties met betrekking tot de trade-offs. 
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2 Totstandkoming Programma van Eisen 

In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van een Programma van Eisen {PvE) beschreven. 

Ten eerste wordt beschreven hoe het PvE op de traditionele wijze wordt opgesteld. Daarna 

komt de totstandkoming van het PvE aan bod waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

methode User Needs by Systematic Elaboration (USE). Hierbij wordt gefocust op het 

functionele deel van een PvE. 

Alvorens de totstandkoming van het PvE te beschrijven is het van belang om deze 

totstandkoming binnen het bouwproces te plaatsen. De totstandkoming van een PvE is 

namelijk niet een op zichzelf staand element binnen het proces maar is meestal gerelateerd 

aan andere activiteiten binnen het bouwproces. Y. Koppejan (1997) heeft aan de 

totstandkoming van het PvE de term 'vraagspecificatieproces' toegekend. Zij definieert deze 

term alsvolgt: 'alle onderling samenhangende middelen en activiteiten die gegevens 

omzetten in een project-specifiek programma van eisen'. Zij erkent dat het 

vraagspecificatieproces zich in het deel van het bouwproces bevindt waar de opdrachtgever 

nog een actieve rol speelt. Het eerste deel van het vraagspecificatieproces speelt zich af in 

de initiatieffase, waarin een globaal PvE wordt opgesteld. Als het project haalbaar blijkt 

wordt een basis PvE opgesteld, dat het uitgangspunt vormt voor de ontwerpfase. In de 

ontwerpfase wordt het ontwerp ontwikkeld van schetsontwerp, via voorlopig ontwerp naar 

definitief ontwerp. Het PvE moet die gegevens leveren die nodig zijn voor elke ontwerpfase. 

In de meeste gevallen zal een PvE zich dan ook gefaseerd ontwikkelen tot uiteindelijk een 

definitief PvE (zie figuur 2.1). 

Vraagspecificatieproces 

Ontwerpproces 

Figuur 2.1 Fasering vraagspecificatieproces in relatie met het ontwerpproces (Y. Koppejan, 1997). 
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2.1 Totstandkoming PvE op traditionele wijze 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe een PvE wordt opgesteld volgens de traditionele 

wijze. Hiertoe wordt de definitie, het doel en de inhoud van een PvE omschreven. 

Vervolgens wordt de ontwikkeling van een PvE toegelicht. 

2.1.1 Definitie en doel van een PvE 

Om uitspraak te kunnen doen over de inhoud van PvE's is het van belang een helder beeld te 

hebben van de betekenis van een PvE. Er zijn in de literatuur verschillende definities van het 

begrip 'programma van eisen' te vinden. Zo wordt in de norm NEN-2658 (1993) van het 

Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) de volgende definitie gehanteerd: 

'Het programma van eisen is een geordende verzameling van gegevens, die de 

huisvestingsbehoejte weergeven en op basis waarvan één of meer gebouwen worden 

geëvalueerd of het ontwerp voor verbouwing of nieuwbouw wordt gemookt en getoetst, en 

het project wordt uitgevoerd totdat het desbetreffende bestek kan worden gevolgd.' (NEN 

2658) 

In dezelfde bron is ook een definitie opgenomen waar verder wordt ingegaan op de 

uitgangspunten voor de genoemde huisvestingsbehoefte: 

'Het programma van eisen is een geordende verzameling van gegevens, die de 

huisvestingsbehoefte van een organisatie(-eenheid} weergeeft met uitgangspunten voor alle 

daarvoor vereiste bouwkundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige en 

transportvoorzieningen, alsmede een beschrijving van de beeldverwachting, die de 

opdrachtgevers en gebruikers van de huisvesting hebben.' (NEN 2658) 

Bovenstaande definities geven vooral inzicht in de inhoud van een PvE. Volgens Van 

Wagenberg & Tempelmans-Plat (1997) 'is een nieuwe of vernieuwde faciliteit goed als de 

faciliteit voldoet aan de eisen van de gebruiker. Om die kwaliteit te kunnen leveren moeten 

de partners in het proces de vraag van de opdrachtgever goed kennen. Omgekeerd moet de 

opdrachtgever inspelen op de mogelijkheden die de adviseurs presenteren. Om de vraag en 

het mogelijke aanbod helder te krijgen en goed over te brengen wordt het PvE gebruikt.' 

Deze definitie beschrijft meer het doel van een PvE dan de inhoud. De Stichting 

Bouwresearch (SBR, 2006) hanteert een definitie die naast de inhoud ook inzicht geeft in het 

doel van een PvE en de achterliggende context en combineert daarmee de bovenstaande 

definities: 

'Een programma van eisen is een document, dat dient om in de communicatie tussen de 

opdrachtgever en toekomstige gebruikers van een bouwwerk enerzijds en de 

opdrachtnemende bouwpartners anderzijds, op basis van uitgangspunten en rekening 

houdend met voorwaarden, de behoeften, eisen, wensen en verwachtingen van 
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opdrachtgever en toekomstige gebruikers, vio een samenhangend geheel van activiteiten, 

gericht op eenduidig en volledig verzamelen, bewerken, evalueren en overdragen van 

informatie, gefaseerd van globaal noar gedetailleerd in kaart te brengen in het 

ontwerpproces.' (Spekking, 2006) 

Uit bovenstaande definities kan worden afgeleid dat er verschillende opvattingen bestaan 

over het begrip 'programma van eisen'. Er zijn geen grote verschillen noch 

tegenstrijdigheden waarneembaar tussen de definities. De definities verschillen slechts van 

elkaar door de mate van uitvoerigheid en gedetailleerdheid. Zo stelt de norm NEN-2658 dat 

een programma van eisen kan fungeren voor het overdragen van informatie over het object 

(informatiedrager), alsmede voor de communicatie tussen participanten en als onderdeel 

van een contract (communicatiemiddel). In de definitie van Spekkink wordt naast de 

voorgaande kernwoorden ook de evaluatiefunctie van een PvE genoemd. 

2.1.2 Inhoud van een PvE 

Om een PvE op te stellen is het van belang om te weten waar een programma van eisen aan 

moet voldoen en uit welke onderdelen dit dient te bestaan. Er zijn standaard PvE's opgesteld 

door onder andere het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI, 1993), Van Wagenberg & 

Tempelmans-Plat (1997) en de Stichting Bouwresearch (SBR, 2006). Aangezien in dit rapport 

de functionele delen van PvE's van belang zijn worden alleen deze onderdelen uitgebreid 

beschreven en vergeleken. 

Het standaard PvE zoals door het NNI is opgenomen in de norm NEN 2658 (1993) bestaat uit 

de drie onderdelen, waarbij het eerste onderdeel de algemene informatie (het kader) bevat 

en het tweede en derde onderdeel de specifieke informatie (de eisen) bevatten: 

M.F.J. Jongen 

1. Randvoorwaarden 

2. Karakteristiek van de te huisvesten doelgroep(en): vormt de uitgangspunten voor de 

eisen aan het object. Deze uitgangspunten worden van de zijde van de 

opdrachtgever geformuleerd. Met betrekking tot de functionele eisen is 

voornamelijk van belang het vaststellen welke de gebruikers en hun activiteiten zijn, 

alsmede hun relaties onderling als met andere doelgroep( en). 

3. Eisen oon het object: Er moet worden vastgelegd aan welke eisen het object moet 

voldoen. Onder 'object' wordt hier zowel het gebouw of de gebouwen als het 

eventueel bijbehorende terrein verstaan. Dit onderdeel betreft eisen en wensen, die 

van de zijde van de opdrachtgever worden geformuleerd. De eisen worden 

ingedeeld in de volgende rubrieken: 

locatie; 

- gebouw of gebouwen als geheel; 

ruimtedelen; 
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- gebouwdelen; 

- voorzieningen op het terrein. 

Van Wagenberg & Tempelmans-Plat (1997) geven aan dat het PvE uiteindelijk 6 documenten 

(blokken) zal tellen. Deze documenten komen in de tijd tot stand en ze worden ook in de tijd 

gepresenteerd. Blok één tot en met vier bevatten de eisen, de specifieke informatie. Blok vijf 

en zes bevatten de algemene informatie. 

1. Analyse van proces en gebruiker: Om erachter te komen welke eisen er aan een 

faciliteit worden gesteld, is het van belang om te weten waarvoor de faciliteit 

gebruikt gaat worden (proces) en wie er gebruik van gaat maken (gebruiker). 

Daartoe wordt een analyse van het proces en de basisfuncties van de toekomstige 

gebruikers gemaakt. Deze worden in samenhang met elkaar geanalyseerd. Blok één 

vormt het uitgangspunt voor de volgende blokken. 

2. Sociale eisen en wensen: Het sociale aspect kan worden omschreven als de invloed 

van de ruimtelijke condities op de beleving en de vorm (hoeveelheid en 

hoedanigheid) van sociale contacten. Belangrijk hierbij is de manier waarop mensen 

met elkaar omgaan, het gedrag van mensen in een brede context. 

3. Ruimtelijke eisen en wensen: Het ruimtelijke aspect slaat op eigenschappen van 

ruimte die het directe gebruik van die fysieke omgeving mogelijk maken. Het gebruik 

heeft te maken met het proces, handelingen van mensen en hun 

verplaatsingsactiviteiten. 

4. Service eisen en wensen: Het service aspect hangt samen met de omgang met 

natuurlijke elementen in de omgeving zoals het klimaat, het licht en geluidsniveau. 

De service wordt voor een deel geleverd door de bouwkundige elementen en de 

technische systemen met de ondersteunende diensten. 

S. Interne voorwaarden: organisatorische context 

6. Externe vaorwarden: maatschappelijke context 

Er zijn weinig verschillen met het PvE volgens de NEN-norm. Zo is het onderdeel 

'karakteristiek van de te huisvesten doelgroep' uit de NEN-norm vergelijkbaar met het blok 

'analyse van proces en gebruiker' in Van Wagenberg & Tempelmans-Piat. De NEN-norm 

heeft een andere indeling van soorten eisen als Van Wagenberg & Tempelmans-Piat, maar 

de essentie blijft hetzelfde. In beide gevallen worden de eisen door de opdrachtgever zelf 

geformuleerd. 
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In de SBR-publicatie (Spekkink, 2006) staat beschreven welke soorten informatie een 

ruimtelijk-functioneel PvE dient te bevatten. De eerste drie soorten informatie zijn specifiek 

voor het project. De laatste twee soorten zijn algemene informatie. De specifieke eisen zijn 

in deze bron anders ingedeeld als in bovenstaande bronnen. 

1. Gebruikseisen: deze eisen geven aan welke activiteiten mogelijk moeten zijn in een 

gebouw en vloeien direct voort uit het beoogde gebruik van de huisvesting. 

Opdrachtgevers, gebruikers en eigenaren kunnen de gebruikseisen in beginsel zelf 

formuleren. De basis daarvoor is een analyse van de te huisvesten organisatie. 

2. Prestatie-eisen: eisen aan de huisvesting op het gebied van functionaliteit, comfort 

en veiligheid, die zoveel mogelijk in meetbare, oplossingsengebonden termen zijn 

geformuleerd. Zij geven aan waaraan het gebouw moet voldoen om het beoogde 

gebruik mogelijk te maken. 

3. Beeldverwachtingen: de verwachtingen van de opdrachtgevers en gebruikers wat 

betreft de uitstraling, de beleving en de vormgeving van de huisvesting. Het gaat 

hier om vaak subjectieve voorkeuren, die moeilijk meetbaar te maken zijn, maar die 

mede bepalen of de opdrachtgever en de gebruikers hun huisvesting als 'naar wens' 

zullen ervaren of niet. 

4. Interne voorwaarden 

5. Externe eisen en voorwaarden 

Het eerste onderdeel komt overeen met de karakteristiek van de te huisvesten doelgroep uit 

de NEN-norm en analyse van proces en gebruiker in Van Wagenberg & Tempelmans-Piat. 

Wat opvalt, is dat de gebruikseisen door de opdrachtgevers, gebruikers en eigenaren zelf 

kunnen worden geformuleerd volgens de auteur. Er is gegronde twijfel over deze aanpak, zie 

paragraaf 2.2. 

2.1.3 Ontwikkeling en totstandkoming van een PvE 

In veel bronnen wordt beschreven welke onderdelen er in een programma van eisen dienen 

te worden ondergebracht. Er wordt echter nauwelijks toegelicht hoe deze onderdelen tot 

stand komen. Vanuit de NEN-2658 (1993) wordt hier bijvoorbeeld maar beperkt op 

ingegaan. De norm legt de nadruk op een heldere organisatie en formulering van het 

overlegproces. Zo stelt de norm dat er een document dient te worden gevormd waarin de 

identificatie van het project (projectgegevens) en de taakomschrijving, procesbeschrijving en 

tijdsplanning wordt opgenomen. Met betrekking tot de procesbeschrijving dienen de 

volgende onderdelen te worden opgenomen: 
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• hoe het overlegproces voor het opstellen en vaststellen van het programma van 

eisen moet verlopen, evenals welke wijzigingen in het programma van eisen zijn 

aangebracht; 

• hoe het overlegproces voor het ontwerpen van de verbouwing, het gebouw of de 

gebouwen en voor het uitvoeren van het project moet verlopen. 

De NEN-2658 stelt dat het van belang is reeds bij de start duidelijkheid te scheppen omtrent 

de organisatie van het proces. De overlegprocedures die worden aangehouden met 

gebruikers en omwonenden of met toetsende instanties dienen helder te zijn. Het kan 

bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat in overleg met de belanghebbende participanten het PvE 

wordt gewijzigd. Er wordt dus verder niet ingegaan op hoe de specifieke onderdelen van het 

PvE tot stand dienen te komen. Wat wel opvalt, is dat er rekening wordt gehouden met 

mogelijke wijzigingen in het PvE. De trade-offs kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het PvE 

tot gevolg hebben. 

Van Wagenberg & Tempelmans-Plat (1997) gaan ook verder in op de totstandkoming van 

het PvE en de koppeling tussen het proces van programmeren en het ontwerpproces. Het 

PvE wordt zoals eerder vermeld volgens de auteurs opgebouwd uit meerdere documenten. 

In elke fase van de planontwikkeling komt een PvE document tot stand. Alle documenten 

worden uiteindelijk geïntegreerd tot één totaal PvE. Tijdens de eerste fase is nog niet echt 

sprake van programmeren. In de tweede fase van de planontwikkeling, de 

haalbaarheidsfase, worden het proces en de gebruikers geanalyseerd. In de derde fase, de 

projectdefinitiefase, wordt verder ingegaan op de behoeften, wensen en eisen en de 

vertaling naar prestatie-eisen. In de latere fasen gaat het om de technische eisen. Volgens 

Van Wagenberg & Tempelmans-Plat (1997) onderzoeken ontwerpers de vraag zodat er een 

ontwerp komt dat aan de vraag voldoet. Hiertoe zijn patronen ontwikkeld om architecten te 

helpen om een beter beeld te krijgen van het gevraagde. In een patroon wordt een 

menselijke behoefte in verband gebracht met een ruimtelijke oplossing. De behoeften zijn in 

de meeste voorbeelden die de auteurs noemen gelijk aan activiteiten (bijvoorbeeld 

voetballers die na de wedstrijd iets willen drinken en napraten over de wedstrijd met het 

team) en de ruimtelijke oplossingen zijn al redelijk specifiek (bijvoorbeeld bij de behoefte om 

een ruimte in een kantine te creëren waarin mensen zich kunnen terugtrekken zonder het 

contact met de rest van de kantine te verliezen worden als oplossingen bloembakken, lage 

muurtjes of speciale tafels gegeven). De patronen lijken op wat USE doet, maar ze zijn weinig 

systematisch. Tevens zal een volledige verwoording in patronen voor compleet programma 

van eisen veel tijd kosten. 

De SBR-publicatie (Spekkink, 2006) gaat ook verder in op het proces van programmeren. 

Volgens deze publicatie zijn er zes bouwstenen voor een PvE. Deze bouwstenen zijn stappen 

die moeten worden doorlopen om een volledig PvE samen te stellen. De stappen komen 

overeen met de verschillende soorten informatie die in de vorige paragraaf zijn beschreven: 
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1. Analyse organisatie (locatieprofiel en ruimtenlijst): In deze stap wordt in beeld 

gebracht wat de aard en identiteit van de te huisvesten organisatie is, hoe de 

organisatie is gestructureerd en welke (bedrijfs)processen er zich afspelen. Wanneer 

nog een bouwlocatie moet worden gekozen, biedt deze stap tevens de mogelijkheid 

om de eisen te formuleren waaraan die locatie moet voldoen. Naast dit 

locatieprofiel is het resultaat van stap 1 een lijst van 'ruimten' voor activiteiten, 

waarvoor de huisvesting onderdak moet bieden. 

2. Formuleren van gebruikseisen: In deze stap wordt aan de hand van de ruimtenlijst 

per ruimte of ruimtesoort nagegaan welke kwaliteitsaspecten van belang zijn en 

welk kwaliteitsniveau moet worden nagestreefd. Dat gebeurt in de vorm van een 

vraag- en antwoordmethode, waarbij alle relevante kwaliteitsaspecten de revue 

passeren. Het resultaat van deze stap is een verzameling gebruikseisen. 

3. Omgaan met beeldverwachtingen: In deze stap worden opdrachtgevers en 

gebruikers gevraagd hun subjectieve verwachtingen betreffende vormgevings- en 

belevingsaspecten te objectiveren. Dat gebeurt door het aangeven van waarden op 

een schaalverdeling tussen telkens twee tegengestelde woorden ('openbaar- privé', 

'extravert - introvert', enz.). De gekozen woordparen zijn gerangschikt naar de 

rubrieken 'cultuurwaarde', 'representativiteit' en 'belevingswaarde' voor zowel 

exterieur als interieur. 

4. Opstellen van voorwaarden 

5. Inventariseren van externe eisen en voorwaarden 

6. Ontwikkelen van prestatie-eisen: In deze stap staat het formuleren van prestatie

eisen voor de diverse ontwikkelingsstadia van het PvE op basis van de gebruikseisen 

centraal. Prestatie-eisen met betrekking tot het gebouw en de ruimten in het 

gebouw horen in het beginstadium van het ontwerpproces al in het PvE te worden 

opgenomen. Deze eisen zijn immers nodig voor het aansturen en toetsen van het 

Structuurontwerp of het Voorlopig Ontwerp. Prestatie-eisen die betrekking hebben 

op bouwdelen en componenten komen vooral later in het PvE terecht. Op basis van 

deze eisen ka het bestekplan worden gemaakt en getoetst. 

Deze zes 'bouwstenen' beschrijven het proces van programmeren. Opvallend is dat in de 

eerste stap, nog voor het vaststellen van de gebruikseisen, een lijst met ruimten wordt 

opgesteld. Vervolgens wordt in de tweede stap het formuleren van gebruikseisen neergezet 

als het nagaan welke kwaliteitsaspecten van belang zijn en welk kwaliteitsniveau moet 

worden nagestreefd. Activiteiten worden hierin verder niet genoemd, noch een motivatie. 

De koppeling tussen het proces van programmeren en het ontwerpproces komt in de laatste 
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'bouwsteen' aan de orde. In deze laatste bouwsteen kunnen de meeste veranderingen 

optreden in het PvE, aangezien hierin de toetsing telkens plaatsvindt. 

2.2 Problemen bij de totstandkoming van traditionele PvE's 

De partijen die het bouwteam vormen bestaan in het algemeen uit personen met ervaring. 

In veel gevallen hebben ze geparticipeerd in vergelijkbare projecten en is er dus sprake van 

voortschrüdend inzicht. Dit verschilt per partij en kan bijvoorbeeld inzicht zijn in esthetica 

(architect), financiën (financieel adviseur) en wet en regelgeving (gemeente, provincie). 

Programma's van eisen zijn ondanks deze inzichten tot op heden tamelijk globaal, er worden 

vaak hoofdzakelijk aantallen genoemd (bijvoorbeeld een aantal woningen of een aantal 

vierkante meters). Een globaal PvE kan een verminderde gebruikswaarde tot gevolg hebben, 

meestal als gevolg van het niet overeen komen van de ontwerpoplossingen met de eisen van 

de gebruikers. 

Er is een aantal problemen die hieraan ten grondslag liggen. Ten eerste zijn vaak de 

toekomstige gebruikers(groepen) niet bekend, of slechts een gedeelte daarvan. Wanneer 

een aantal gebruikers bekend zijn wordt regelmatig bij projecten een klankbordgroep 

gevormd waarvan een aantal toekomstige gebruikers deel uit maken. Deze 

klankbordgroepen hebben in veel gevallen geen inspraak hebben en dus weinig tot geen 

invloed op de plannen. Tevens leveren zij de enige input vanuit de gebruikerskant. 

Het tweede probleem is dat de verkeerde vragen gesteld worden aan de toekomstige 

gebruikers. In de meeste gevallen wordt er gevraagd naar 'wat' men wil. De antwoorden zijn 

dan vaak kopieën van zaken die ze al kennen. Hieraan zijn een aantal nadelen verbonden. Zo 

kunnen bepaalde zaken die nu goed zijn in een bestaande situatie niet optimaal zijn in een 

nieuwe situatie. Verder is het nadeel van het kopiëren van situaties dat ook de slechte zaken 

mee worden overgenomen naar de nieuwe situatie. Ook leveren kopieën geen alternatieve 

en nieuwe oplossingen op. 

Ten derde zullen de toekomstige gebruikers vooral de meest belangrijke aspecten noemen, 

waardoor voor de hand liggende aspecten vaak worden vergeten. Dit heeft er mee te maken 

dat de meeste gebruikers onvoldoende deskundig zijn op ontwerpgebied. Hierdoor wordt 

het overzicht onvolledig. Dit komt doordat de lijst van aspecten niet uitputtend is. Er worden 

bijna altijd zaken vergeten, doordat er te veel aspecten zijn en er geen structuur is in deze 

aspecten. Daardoor is het vaak ook niet duidelijk wat er nog ontbreekt. Als gevolg hiervan 

moet de ontwerper veel interpreteren, is zijn vrijheid groot en is het risico aanwezig dat de 

ontwerper zijn eigen ideeën oplegt in het ontwerp. 

Het vierde probleem is dat gebruikers onrealistische eisen kunnen hebben. Zo kunnen ze 

bijvoorbeeld een garage direct naast de ingang naar het appartement willen hebben, wat in 

een groter appartementencomplex met meerdere verdiepingen vaak niet mogelijk is voor 
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alle bewoners. Naast onrealistische eisen komt het ook vaak voor dat eisen te bescheiden 

zijn. Dit komt vaak doordat men onbekend is met oplossingen of omdat met de nieuwe 

technologieën niet kent (bijvoorbeeld een in hoogte verstelbaar aanrecht of bepaalde 

vormen van domotica). 

Dit leidt tevens tot het vijfde probleem. De technologie staat niet stil en gebruikers kennen 

vaak de laatste ontwikkelingen niet, bijvoorbeeld op het gebied van iet of domotica. Deze 

laatste ontwikkelingen worden dan ook relatief weinig geïmplementeerd. 

Uit onderzoek blijkt dat de problemen worden veroorzaakt doordat er in veel gevallen wordt 

gevraagd naar 'wat' men wil (het aanbod). Dit leidt tot antwoorden in termen van 

kenmerken van de omgeving die in de bovengenoemde zaken terugkomen, zoals 

onvolledigheid, gebrek aan deskundigheid etc. 

2.3 Totstandkoming PvE met behulp van USE 

In deze paragraaf wordt beschreven wat het formuleren van een PvE met behulp van de 

methode User Needs by Systematic Elaboration (USE, in het Nederlands vertaald als 

Gebruikersbehoeften door Systematische Uitwaaiering) inhoudt. Hiertoe wordt eerst een 

korte aanleiding tot het ontwikkelen van de methode geschetst en vervolgens de kenmerken 

van de methode beschreven en toegelicht. 

2.3.1 Kenmerken van een PvE geformuleerd met behulp van USE 

Door gebruik te maken van USE worden diverse van deze problemen ten aanzien van het 

formuleren van een PvE aangepakt. USE is een methode om gebruikersbehoeften te 

analyseren ten behoeve van de opstelling van een programma van eisen voor nieuwe 

gebouwen of het renoveren van gebouwen (en later ook voor het evalueren daarvan). Om 

inzicht te verkrijgen in deze gebruikersbehoeften volstaan andere methoden zoals eerder 

genoemd (op zichzelf staand) minder. Er zijn dan ook verschillen tussen deze methoden en 

USE. 

Door een beter onderscheid te maken tussen de vraagzijde (behoeften) en de aanbodzijde 

(prestaties en eisen) kan verwarring met betrekking tot begrippen als behoeften worden 

vermeden. Door Heijs (2007) wordt de volgende definitie van behoefte geformuleerd: 

Behoeften zijn 'lichamelijke of geestelijke toestanden (doelen) of activiteiten om die te 

bereiken, die fundamenteel zijn voor fysiologisch, sociaal of psychologisch welzijn in het 

gebruiksproces.' Gebruikersbehoeften zijn eigenschappen van de vraagzijde en deze zouden 

niet moeten zinspelen op (eigenschappen van) de omgeving. Een betere manier is dus de 

vraagzijde niet in termen van aanbod te beschrijven maar in termen van activiteiten en 

doelen en zodoende inzicht te krijgen in het gebruiks-/woonproces. 
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Op deze manier kunnen bepaalde problemen worden voorkomen. Zo is de lijst met 

activiteiten van gebruikers in hun woonproces kleiner dan de totale verzameling aanbod 

kenmerken. Er is dus sneller een overzicht van alle activiteiten dan van alle eisen. Tevens zal 

de lijst vollediger zijn. Gebruikers kennen namelijk niet alle kenmerken van het aanbod maar 

weten wel wat ze doen in het woonproces. De activiteiten zijn bij de gebruikers bekend. 

Sommige activiteiten zijn bewust bekend bij bewoners, van andere activiteiten zijn ze zich 

wellicht niet of minder bewust. Een bepaalde methodiek kan nodig zijn om bewoners zich 

weer bewust te laten worden van activiteiten. 

De andere kant, de aanbodzijde, wordt gekenmerkt door prestaties. In USE wordt een 

prestatie gedefinieerd als 'een eigenschap van de omgeving, die noodzakelijk is om te 

voorzien in een gebruikersbehoefte' (Heijs, 2007). Het woord noodzakelijk is vermeld om het 

uitdrukken van idealen te voorkomen en is aanwezig in beide definities. Behoeften die 

fundamenteel voor het gebruiksproces zijn worden geïnventariseerd, evenals dingen die 

noodzakelijk zijn om in deze behoeften te voorzien. 

Om de juiste ontwerpbeslissingen te kunnen nemen is inzicht nodig in de relatie tussen 

prestaties en behoeften. Wanneer beiden los van elkaar worden gebruikt kan dit leiden tot 

foute keuzes. Door beiden te combineren ontstaat een functionele eis. Door de koppeling 

met behoeften wordt het makkelijker om prestaties te beoordelen op basis van relevantie, 

noodzakelijkheid en volledigheid. 

2.3.2 Totstandkoming van een PvE met behulp van USE 

De methode bestaat uit een aantal stappen die worden doorlopen. De eerste stap is het 

bepalen van de gebruikers(groepen). Afhankelijk van het aantal gebruikers kunnen ze 

allemaal of een selectie die representatief is voor de gehele populatie deelnemen aan het 

onderzoek. Hierbij worden ook andere gebruikersgroepen dan bewoners betrokken bij het 

onderzoek (bijvoorbeeld het zorgpersoneel, de schoonmaakdienst, receptiepersoneel, 

technische dienst, personeel van voorzieningen, etc.). Door onderzoek te doen naar 

activiteiten van alle gebruikersgroepen en niet alleen de gebruikersgroep die 

verantwoordelijk is voor de kernactiviteiten (de bewoners) wordt het overzicht van 

activiteiten vollediger. 

De tweede stap is een gestructureerd interview met deze gebruikers over de activiteiten. Dit 

interview wordt gestuurd door een computerprotocoL Aan de hand van het protocol wordt 

het gebruiksproces van de gebruiker in beeld gebracht. Het gebruik van het 

computerprotocol voorkomt dat bewoners antwoorden geven in termen van aanbod 

doordat er gerichte vragen worden gesteld met betrekking tot activiteiten en doelen in 

plaats van eigenschappen of kenmerken van de omgeving. 

Uit het protocol volgen de activiteiten en doelen van de gebruikers en de ruimten waarin de 

activiteiten worden uitgevoerd. Abstracte begrippen worden vertaald naar concrete doelen 

M.F.J. Jongen 21 



Functionele behoeftenanalyse en programmering 

van woon-zorgcomplexen 

(het complexe doel 'veiligheid' wordt bijvoorbeeld vertaald naar 'fysieke' en 'sociale 

veiligheid'). Dit is de eerste vorm van uitwaaiering. 

Vervolgens wordt het cognitieve netwerk van de gebruikers verkend. Ten grondslag aan de 

methode ligt het denkbeeld dat activiteiten geen losse elementen zijn, maar verband 

houden met elkaar. De methode veronderstelt dat ze verbonden zijn via doelen en ruimten. 

De verbintenissen tussen deze elementen vormen een cognitief netwerk. Het 

computerprotocol wordt gebruikt om dit cognitieve netwerk systematisch te verkennen en 

een zo volledig mogelijke verzameling activiteiten te verkrijgen. Door het heen en weer 

bewegen tussen activiteiten en doelen in het computerprotocol wordt voorkomen dat 

gebruikers aspecten met betrekking tot het gebruiksproces vergeten. Dit is de tweede vorm 

van uitwaaiering. 

A A A A A A A A A A A 

I 
I 

R R R R R 
Figuur 2.2 De verbindingen tussen de activiteiten (A), doelen (D) en bijbehorende ruimten (R) vormen 

het cognitieve netwerk van de respondent en dit wordt verkend door middel van het 

computerprotocol. (Bron: Heijs, Collegedictaat APE 2009) 

Vervolgens worden aan de behoeften (activiteit of doel) prestaties gekoppeld. Bij de meeste 

behoeften horen meerdere prestaties. Dit is de derde vorm van uitwaaiering. De 

combinaties van behoeften en prestaties worden functionele eisen genoemd. De 

behoeftecomponent in elke functionele eis geeft de motivatie van die eis aan. Hierdoor weet 

de ontwerper de motieven achter de prestaties. De ontwerper hoeft hierdoor minder te 

interpreteren en kan betere ontwerpbeslissingen nemen. 

Behoeften hebben een bepaald aggregatieniveau; ze kunnen meer of minder globaal of 

gedetailleerd zijn: een globale behoefte kan 'douchen' zijn maar die kan ook uitgesplitst 

worden in 'de douche betreden', 'zich kunnen wassen', 'kunnen zitten tijdens het douchen', 

etc. Het eerste is een hoog aggregatieniveau en het tweede een lager. Het aggregatieniveau 

geeft dus de mate van detail weer van het proces. Bij sommige gebruikersgroepen kan het 

verstandig zijn onderdelen van het gebruiksproces, en dus behoeften, nauwgezet in kaart te 

brengen, omdat er anders problemen kunnen ontstaan (bij ouderen kan het bijvoorbeeld 

nodig zijn om 'douchen' beter onder de loep te nemen). 
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Evenals behoeften hebben ook prestaties een bepaald aggregatieniveau dat de mate van 

detail aangeeft van het object waar de prestatie betrekking op heeft. Voorbeeld van een 

prestatie met een hoog aggregatieniveau in relatie tot de hierboven genoemde behoefte 

'douchen' is 'doucheruimte', wat betrekking heeft op de ruimte die nodig is om te douchen. 

Voorbeelden van prestaties met een laag aggregatieniveau, eveneens in relatie tot 

'douchen' zijn 'de installaties' of 'het meubilair'. 

Prestaties worden naast een aggregatieniveau tevens gekenmerkt door een bepaalde 

oplossingsruimte. De gegeven oplossingsruimte is de vrijheid die de ontwerper heeft om te 

zorgen voor een oplossing (prestatie). Voorbeeld van een grote oplossingsruimte is 'een 
mengkraan' en van een kleine oplossingsruime is 'een thermastatische douchemengkraan 

van een specifiek merk en type'. De kleinste oplossingsruimte is 1, in dat geval is er slechts 

één oplossing waaraan de ontwerper moet voldoen. Bij voorkeur dient de oplossingsruimte 

groter dan 1 te zijn, maar wel zo dat aan de functionele eis tegemoet wordt gekomen. 

Er is nu een vollediger en meer gestructureerd overzicht van functionele eisen waarmee het 

voorlopig ontwerp kan worden gemaakt. Door het voorstel van de ontwerper te koppelen 

aan de prestatie en te bepalen of de oplossing van de ontwerper voldoet aan de activiteit of 

gebruiksproces kan worden bepaald of er aan de functionele eis tegemoet wordt gekomen. 

Vervolgens kan het ontwerp eventueel worden bijgesteld. 

Tenslotte kan USE ook worden ingezet als een tooi voor Post Occupancy Evaluation (POE). 

De lijst met functionele eisen kan eenvoudig worden getransformeerd tot een vragenlijst. De 

vraag is dan voor iedere functionele hoe belangrijk de functionele eis is of hoe tevreden 

gebruikers er mee zijn. 

2.4 Effectiviteit van USE ten opzichte van de traditionele wijze 

USE reduceert dus een aantal problemen. Zo worden alle gebruikersgroepen meegenomen 

en niet alleen de gebruikersgroepen die deelnemen aan de kernactiviteiten. Hierdoor zal het 

overzicht van activiteiten die plaatsvinden vollediger en uitgebreider zijn. USE richt zich op 

de vraagzijde, terwijl traditionele methoden zich meestal richtten op de aanbodzijde. Door 

gebruikers te vragen naar activiteiten in plaats van naar 'wat men wil' wordt voorkomen dat 

bewoners antwoorden geven in termen van aanbod. Gebruikers zijn tenslotte deskundigen 

op het gebied van hun activiteiten en doelen. De diverse aspecten van uitwaaiering (met het 

computerprotocol als ondersteuning) zorgen voor meer volledigheid, doordat algemene en 

voor de hand liggende aspecten van het gebruiksproces niet worden vergeten, en tevens 

voor meer structuur. Aan de hand van USE worden de behoeften en prestatie-eisen 

gekoppeld tot functionele eisen (de behoeften vormen de motivatie). Mede hierdoor hoeft 

de ontwerper minder te interpreteren. Tevens is een voordeel van functionele eisen dat 

deze geschikt zijn als een tooi voor POE, doordat ze eenvoudig kunnen worden omgevormd 
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tot vragenlijst aan de hand waarvan de ontwerpoplossingen kunnen worden vergeleken met 

de functionele eisen. 

Er zijn nog altijd verbeterpunten voor USE, maar de uitvoerbaarheid is bewezen in 

verschillende projecten. Deze eerdere projecten hebben aangetoond dat de methode 

toepasbaar is voor verschillende soorten gebouwen en omgevingen, maar in grote settings 

of organisaties, wanneer het onmogelijk is om alle gebruikers te laten deelnemen, is het niet 

eenvoudig om de geschikte vertegenwoordigers te selecteren. Ten tweede vereist de 

methode een verandering in denkwijze. Veel mensen, zowel gebruikers als ontwerpers, zijn 

gewend te denken in termen van aanbod en het kost tijd en moeite om gewend te raken aan 

het denken in behoeften als uitgangspunt voor het ontwerpen en realiseren van een 

gebouw. 
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3 Traditioneel PvE vergeleken met PvE met behulp van USE 

In dit hoofdstuk worden twee (functionele delen van) PvE's die in de praktijk zijn of worden 

toegepast beschreven en met elkaar vergeleken. Het betreft een PvE dat op traditionele 

wijze is opgesteld en een PvE dat met behulp van USE is opgesteld. De stukken tekst in dit 

hoofdstuk die zijn weergegeven in een kader dienen als voorbeeld voor wat voorafgaat aan 

het kader. 

Ten eerste zullen de PvE's worden beschreven. In tabel 3.1 zijn de aspecten weergegeven 

aan de hand waarvan de PvE's worden beschreven en in welke paragraaf de beschrijving is 

opgenomen. Bij de beschrijving van de aspecten van de PvE's zal in sommige gevallen 

worden verwezen naar tabellen in bijlage 1 en 2 waarin delen van de PvE's zijn opgenomen 

die representatief zijn voor het PvE waaruit het afkomstig is. 

Aspecten Traditioneel PvE PvE m.b.v. USE 

1. Proces (totstandkoming) § 3.1.1 § 3.2.1 

Inhoud: 

• 2. Vorm en opbouw § 3.1.2 § 3.2.2 

• 3. Formulering van de eisen § 3.1.3 § 3.2.3 

• 4. Hoeveelheid eisen (volledigheid) § 3.1.4 § 3.2.4 

• 5. Inzicht in motieven achter de eisen § 3.1.5 § 3.2.5 

6. Gebruik § 3.1.6 § 3.2.6 

Tabe/3.1 Aspecten aan de hand waarvan de PvE's worden beschreven 

Nadat beide PvE's zijn beschreven zullen ze worden vergeleken met elkaar. In tabel 3.2 staan 

de aspecten aan de hand waarvan de vergelijking zal plaatsvinden. 

Aspecten Vergelijking beide PvE's 

1. Proces (totstandkoming) § 3.3.1 

Inhoud: 

• 2. Vorm en opbouw § 3.3.2 

• 3. Formulering van de eisen § 3.3.3 

• 4. Hoeveelheid eisen (volledigheid) § 3.3.4 

• 5. Inzicht in motieven achter de eisen § 3.3.5 

• 6. Aggregatieniveau § 3.3.6 

• 7. Oplossingsruimte § 3.3.7 

8. Gebruik § 3.3.8 

Tabe/3.2 Aspecten aan de hand waarvan beide PvE's worden vergeleken 
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De aspecten aggregatieniveau en oplossingsruimte worden pas bij de vergelijking 

beschreven. Het betreft namelijk aspecten die relatief beschreven worden en daarvoor zijn 

beide PvE's benodigd. Daarom worden deze aspecten behandeld na de beschrijving van de 

PvE's en de betreffende eisen op het moment dat beide PvE's met elkaar worden 

vergeleken. 

3.1 Traditioneel opgesteld PvE 

In deze paragraaf wordt het functionele deel van een PvE beschreven dat op de traditionele 

wijze tot stand is gekomen. Het betreft een definitief PvE (volgens figuur 2.1) van woon

zorgcomplex (WZC) Pare Gender te Eindhoven (huidige locatie Engelsbergen). De locatie is 

vergelijkbaar met Landgoed De Klokkenberg wat betreft schaal en omgeving. De combinatie 

van de ervaring van de opdrachtgever met het opstellen van PvE's voor soortgelijke WZC's 

en het feit dat het een relatief recent project is (2006 is het moment van schrijven van het 

PvE) heeft ertoe geleid dat het een redelijk uitgebreid PvE betreft. In bijlage 1 is een tabel 

met eisen uit het PvE van Pare Gender weergegeven. Het betreft de onderdelen van het PvE 

die direct betrekking hebben op de luxe sector woningen. Deze onderdelen zijn 

representatief voor het gehele PvE op gebied van de aspecten waarop het PvE zal worden 

beschreven. In de volgende subparagrafen wordt het proces (de totstandkoming), de inhoud 

en het gebruik van het PvE beschreven. 

3.1.1 Aspect 1: Proces (totstandkoming van het PvE) 

Het PvE van Pare Gender is gebaseerd op het PvE van de nieuwbouw van WZC Engelsbergen 

daterend uit het jaar 2006. Met het oorspronkelijke PvE en de plannen voor Pare Gender als 

uitgangspunt hebben verschillende partijen hebben het PvE aangevuld. Dit heeft in 

verschillende fasen plaatsgevonden. Ten eerste heeft de architect voorstellen gedaan. Na 

discussie is er een nieuw concept PvE ontstaan. Vervolgens heeft ook het 

projectmanagement bureau het PvE aangevuld. Het PvE wat hieruit voortvloeide is 

besproken en op bepaalde punten aangepast. Na de aanpassingen is het concept PvE 

vastgesteld als startdocument voor het proces. Gedurende het proces hebben er nog twee 

momenten plaatsgevonden waarop het concept PvE is gewijzigd op bepaalde onderdelen. 

Na deze wijzigingen is het PvE definitief vastgesteld. Het PvE werd tot aan het begin van de 

DO-fase als een 'levend' document beschouwd. Het document kon gedurende deze periode 

veranderen tenzij anders vastgelegd, volgens het proces zoals beschreven in de inleiding van 

hoofdstuk 2. 

Bij het opstellen is rekening gehouden met de verschillende gebruikersgroepen die gebruik 

zullen maken van het gebouw. De gebruikers worden opgesplitst in bewoners, bewoners van 

psychegeriatrische (PG) woningen, medewerkers van Vitalis, participanten, bezoekers van 

bewoners, bezoekers van algemene voorzieningen en gebruikers van de Vrije-Tijds 

Accomodatie (VTA). Deze gebruikersgroepen zijn echter niet direct betrokken bij het 

opstellen van het PvE. 
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3.1.2 Aspect 2: Vorm en opbouw van het PvE 

Het PvE van Pare Gender bestaat uit de volgende onderdelen: 

M.F.J. Jongen 

• Introductie over wat beschreven staat in het PvE: 

Er wordt een korte introductie gegeven over wat er in het PvE beschreven staat, wat 

de verschillende onderdelen inhouden en welke onderdelen nog niet (in zijn geheel) 

vastliggen. 

• Beschrijving van de context waarin het project Pare Gender zich afspeelt: 

De context van het project wordt beschreven. In dit onderdeel wordt de (organisatie 

van de) opdrachtgever en de gebruikers, het beleid, de doelgroep, het concept, de 

regelgeving en richtlijnen en de locatie toegelicht. 

• Beschrijving van de kwalitatieve eisen: 

De kwalitatieve eisen worden hieronder verder beschreven. 

• Beschrijving van de kwantitatieve eisen: 

De kwantitatieve eisen worden hieronder verder beschreven. 

• Beschrijving van de technische eisen: 

Het laatste onderdeel van het PvE bevat de technische eisen. Hierin wordt een 

overzicht gegeven van bouwkundige en installatietechnische eisen. 

• Bijlage 1 en 2: Detailprogramma's luxe sector woningen en sociale sector woningen: 

In de detailprogramma's voor luxe sector woningen en sociale sectorwoningen staan 

opsommingen van kwalitatieve en kwantitatieve eisen beschreven die zijn 

onderverdeeld per ruimte. 

'Giosponeel naast voordeur voorzien van veilig gloswerk en morkering of zichtglos of 

spion aangebracht.' (voor een overzicht van de eisen uit het detailprogramma met 

betrekking tot de luxe sectorwoningen zie de 'D' gecodeerde eisen in de tabel in 

bijlage 1). 

• Bijlage 3 en 4: PvE Gezondheidscentrum en PvE Middenstandsruimten: 

De PvE's voor het gezondheidscentrum en middenstandsruimte in de bijlage zijn 

PvE's die vergelijkbaar zijn qua opbouw met het PvE van Pare Gender. In deze PvE's 

wordt hetzelfde onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve eisen. 

Deze PvE's zijn los opgesteld vanwege het feit dat bij deze onderdelen veel externe 

partijen betrokken zijn die invloed hebben op de totstandkoming en invulling van de 

betreffende PvE's. 
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Kwalitatieve eisen 

De kwalitatieve eisen zijn onder meer eisen ten aanzien van de beeldverwachting, 

functionaliteit, regelgeving en prestatie-eisen en vormen het functionele deel van het PvE. 

Deze eisen zijn ondergebracht in een aantal onderdelen: 

M.F.J. Jongen 

• Algemene eisen: eisen ten aanzien van onder andere de uitstraling (gekenmerkt 

door de thema's leefbaarheid, prettig vertoeven, 24-uurs beleving en gastvrijheid), 

vastgoedwaarde, functionaliteit, toegankelijkheid (betreft toegankelijkheid in het 

algemeen, gebruikersgroepen en toegankelijkheidszones), etc.; 

'Het complex heeft niet de uitstraling van een instelling. Het is wonen gericht op 

leefbaarheid. Zorg en welzijn als toegevoegde elementen.' 

• Algemene woningeisen: eisen ten aanzien van flexibiliteit, uitzicht, klimaat, 

installaties en nutsaansluitingen, entreegebieden en verkeersruimten; 

'De luxe sector woningen dienen flexibel te zijn in plattegrondindeling. De flexibiliteit 

biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld bergingen of badkamers met een extra deur 

vanuit een andere ruimte toegankelijk te maken of kamers wel of niet samen te 

voegen.' 

• Eisen luxe sector woningen: de eisen zijn onderverdeeld in eisen ten aanzien van 

entree en verkeersruimten en woningen algemeen; 

'Het is zeer wenselijk dat ook in de keuken goed daglicht aanwezig is.' Voor een 

overzicht van alle kwalitatieve eisen ten aanzien van de luxe sector woningen zie de 

'KL' gecodeerde eisen in de tabel in bijlage 1. 

• Eisen sociale sector woningen: eveneens onderverdeeld in eisen ten aanzien van 

entree en verkeersruimten en woningen algemeen; 

• Eisen zorgappartementen: de eisen zijn onderverdeeld in algemene eisen en eisen 

ten aanzien van éénpersoons zorgappartementen; 

• Eisen PG-groepswoningen: de eisen zijn onderverdeeld in algemene eisen en eisen 

ten aanzien van entree en verkeersruimten en de woning; 

• Eisen gezamenlijke voorzieningen: de eisen zijn onderverdeeld algemene eisen en 

eisen ten aanzien van serviceniveau entreegebied, restaurants, kantoren, 

stilteruimte, pinautomaat, logeerkamers en sauna/fitness; 

'Restaurant Pare Gender: Dit restaurant heeft in totaal 150 zitplaatsen. Het heeft 2 

soorten sferen: een grote LaPiace-achtige omgeving voor de gewone dagmenu's (2/3 

van de ruimte) en een á la carte gedeelte voor de meer culinaire klant (1/3 van de 

ruimte, hier moet in praktijk mee gevarieerd kunnen worden door middel van 

verplaatsbare wanden I interieurelementen).' 

• Eisen Activiteiten Begeleidingsruimte; 

'Woon- eetkamer, 80m 2
: daarin een eethoek voor circa 12 personen, een zithoek 

voor circa 12 personen en nog 1 of 2 losse zitjes.' 
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• Eisen gezondheidscentrum (Bij dit onderdeel worden de betrokken partijen vermeld 

en de locatie van het gezondheidscentrum. Voor het programma wordt verwezen 

naar bijlage 3 van het PvE); 

• Eisen Vrije-Tijds Accommodatie (Hier staan nog geen eisen vermeld, aangezien op 

het moment van schrijven van het PvE nog niet zeker was of deze accommodatie in 

het complex terecht zou komen); 

• Eisen middenstandsruimten (Er zijn geen eisen beschreven, wel het concept. Voor 

het PvE voor deze middenstandsruimten wordt verwezen naar bijlage 4 van het 

PvE); 

• Eisen logistiek; 

'De bewegwijzering in het complex moet door een goed plattegrondontwerp zoveel 

mogelijk overbodig worden gemaakt, aangezien veel bewegwijzering een 

institutionele sfeer geeft en voor de doelgroep te ingewikkeld kan zijn. I 

• Eisen parkeervoorzieningen en terreininrichting: eisen ten aanzien van 

parkeervoorziening, fietsenstalling, diverse kelderfuncties en terreininrichting. 

'Bij de liften mindervalidenparkeerplaatsen1 10% van de voor bewoners bestemde 

plaatsen. Hier ook een beperkte opstelruimte voor scootmobielen (voor overstap van 

scootmobiel naar auto en vice versa). 1 

Kwantitatieve eisen 

In de kwantitatieve eisen worden eisen ten aanzien van vierkante meters per onderdeel en 

het aantal eenheden beschreven, af en toe voorzien van een korte toelichting. Dit type eisen 

is ingedeeld naar woningtype en functie. De kwantitatieve eisen zijn opgenomen in een 

ruimtestaat. De volgende onderdelen zijn opgenomen in de ruimtestaat: 

• Appartementen luxe sector: de eisen zijn onderverdeeld in 4 woningtypen en 

bergingen, fietsenstallingen en afvalberging; 

'Minimaal 8m2 NVO (inclusief parkeerplaats scootmobiel).' Voor een overzicht van 

alle kwantitatieve eisen ten aanzien van de luxe sector woningen zie de 'KN' 

gecodeerde eisen in tabel in bijlage 1. 

• Appartementen sociale sector: de eisen zijn onderverdeeld in 3 woningtypen en 

bergingen, fietsenstallingen en afvalberging; 

• Zorgappartementen: de eisen zijn onderverdeeld in 1 woningtype, 

regeneratiekeuken en bergingen, fietsenstallingen en afvalberging; 

• Groepswoningen berschermd wonen PG: de eisen zijn onderverdeeld in 

groepswoningen en spreekkamer; 

• Welzijn en services: de eisen zijn onderverdeeld in keuken/restaurant/bar en 

bijbehorende ruimten, gemeenschappelijke voorzieningen en Activiteiten 

Begeleiding ruimten; 

• Algemene ruimten en kantoren: de eisen zijn onderverdeeld in algemene ruimtes en 

kantoren cluster frontoffice en algemene ruimten en kantoren (o.a. backoffice); 
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• Gezondheidscentrum: de eisen zijn onderverdeeld in huisartsencluster, apotheek, 

psychologencluster, paramedisch cluster, vitalis cluster en gemeenschappelijke 

ruimten gezondheidscentrum. 

• Vrijetijdsaccomodatie (vooralsnog geen kwalitatieve eisen in het PvE opgenomen); 

• Middenstand: de eisen zijn onderverdeeld in kapper, winkel, winkelberging en 

kledingwinkel, coupeuse en stomerijservice; 

• Kelder: de eisen zijn onderverdeeld in parkeren, fietsenstallingen en bergingen, 

logistieke en installaties. 

3.1.3 Aspect 3: Formulering van de eisen 

De prestatie-eisen per onderdeel worden zowel functioneel (kwalitatief, zie de 'KL' 

gecodeerde eisen in de tabel in bijlage 1) als ruimtelijk (kwantitatief, zie de 'KN' gecodeerde 

eisen in de tabel in bijlage 1} beschreven. Voor een groot deel van de onderdelen van het 

programma zijn algemene kwalitatieve eisen geformuleerd (zie de eisen KL02 t/m KL25 in de 

tabel in bijlage 1). Dit zijn eisen die betrekking kunnen hebben op allerlei aspecten van het 

betreffende onderdeel. De formulering kan per eis verschillen, mede ten gevolge van het feit 

dat deze eisen betrekking kunnen hebben op (zoals ook eerder beschreven) de 

beeldverwachting, functionaliteit, regelgeving en prestatie-eisen. Zo kan een eis betrekking 

hebben op een specifieke ruimte of een bepaald aspect dat terugkomt in verschillende 

ruimten. 

'De opstelplaats voor een eventuele scootmobiel is in de bergruimte van de woning. Deze 

moet hiervoor goed bereikbaar zijn. Deze bergruimte mag gecombineerd worden met de 

opstelplaats voor CV of wasmachine.' (KL2). Zie bijvoorbeeld ook de eisen KLS en KL6 in de 

tabel in bijlage 1. 

'Geheel drempelvrij.' (KL7). Zie bijvoorbeeld ook de eisen KL8 en Kl16 in de tabel in bijlage 1. 

Ten behoeve van de kwantitatieve (ruimtelijke) eisen, waarin het aantal benodigde vierkante 

meters per ruimte wordt beschreven, is een ruimtestaat bij het PvE gevoegd. In sommige 

gevallen is naast de benodigde vierkante meters ook nog extra informatie vermeld, 

bijvoorbeeld een ruimte die voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, eventuele 

koppelingen met andere ruimten of eisen met betrekking tot de locatie van een ruimte. 

'Slaapkamer, minimaal12 m2 NVO (naast woonkamer, koppelbaar daarmee).' (KNS). 

Voor de luxe en sociale sector woningen is een detailprogramma opgesteld. Deze 

detailprogramma's gaan dieper in op de eisen per onderdeel. Deze eisen zijn in de meeste 

gevallen vergelijkbaar geformuleerd als de kwalitatieve eisen in het PvE, met als verschil dat 

deze eisen verder onderverdeeld zijn naar ruimte en in sommige gevallen een lager 

aggregatieniveau hebben (het aggregatieniveau van de eisen wordt verder toegelicht in 
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paragraaf 3.3.6). Enkele eisen in het detailprogramma zijn vergelijkbaar geformuleerd als de 

kwantitatieve eisen (zie bijvoorbeeld de eisen D31, D52, D59 en D64 in de tabel in bijlage 1). 

Voorbeeld van de formulering van een kwalitatieve eis in het detailprogramma (D27) met 

betrekking tot de 'keuken': 'Aanrecht is in hoogte naste/baar tussen 700 en 1100mm: flexibel 

uitgevoerde en geïsoleerde aan- en afvoerleidingen.' Voor verder voorbeelden van eisen zie 

de 'D' gecodeerde eisen in de tabel in bijlage 1. 

Voorbeeld van de formulering van een kwantitatieve eis in het detailprogramma (D31) met 

betrekking tot de 'badkamer': 'Afmeting minimaal 7m 2
.' Zie bijvoorbeeld ook de eisen D31, 

D52, D59 en D64 in de tabel in bijlage 1. 

3.1.4 Aspect 4: Hoeveelheid eisen (volledigheid) 

Voor de luxe sector woningen zijn 25 algemene kwalitatieve eisen geformuleerd. Daarnaast 

zijn er gemiddeld 10 kwantitatieve eisen beschreven in de ruimtestaat, het exacte aantal 

verschilt per woningtype. Er zijn 75 (kwalitatieve en kwantitatieve) eisen die zijn 

ondergebracht in het detailprogram ma. 

3.1.5 Aspect 5: Inzicht in motieven achter de eisen 

De motivatie geeft informatie met betrekking tot het doel van de eis. De aanwezigheid van 

motivaties bij de eisen in het PvE verschilt per eis. Van de 25 algemene kwalitatieve eisen is 

er bij 7 eisen inzicht aanwezig in het motief achter de eis. Bij deze eisen is het duidelijk op 

welke behoefte de prestatie betrekking heeft. 

Voorbeeld van een algemene kwalitatieve eis waar de behoefte waar de prestatie betrekking 

op heeft duidelijk beschreven is (KL4): 'Wanneer er één badkamer in de woning is dan dient 

deze ook vanuit de hal of gang bereikbaar te zijn. Dit met het oog op het schoonmaken en de 

toegankelijkheid voor bezoek (waarborgen van de privacy van de slaapkamer). Bij twee 

badkamers in de grotere woningen dient in ieder geval één aan deze eis te voldoen.' Andere 

voorbeelden hiervan zijn de eisen KL2, KL5, KL9, KL22, KL24 en KL25 uit de tabel in bijlage 1. 

Bij de andere 18 algemene eisen is dit inzicht niet aanwezig. Bjj deze eisen kan rekening 

houdend met de doelgroep en aan de hand van ervaring met woonprocessen wel worden 

afgeleid wat de behoefte is waar de betreffende prestatie betrekking op heeft. Er is in die 

gevallen sprake van interpretatie van de behoefte waarop bij de prestatie betrekking heeft. 
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Twee voorbeelden van algemene kwalitatieve eisen waar de behoefte waar de eisen 

betrekking op hebben kunnen worden afgeleid rekening houdend met de doelgroep en aan 

de hand van ervaring met woonprocessen: 

- D47: 'Zitbad voor senioren cq. ligbad.' Uit deze eis kan worden afgeleid dat de 

gebruikersgroep in de badkamer wel eens gebruik maakt van het bad. Een andere 

interpretatie is dat er wellicht een speciaal zitbad voor senioren wordt verlangd. 

- KL8: 'Alle binnendeuren hebben een dagmaat van 1000 mm met uitzondering van de 

meterkastdeur.' Uit deze eis kan worden afgeleid dat de gebruikersgroep wellicht behoefte 

heeft aan een brede deuropening, maar niet met volledige zekerheid. 

De kwalitatieve eisen die in het detailprogramma beschreven staan vallen allemaal in de 

laatstgenoemde categorie. Er is bij deze eisen wel een prestatie geformuleerd, maar geen 

bijbehorende behoefte. Er is daardoor geen inzicht in de motieven achter de eisen. Echter 

zijn deze behoeften evenals bij de bovenstaande voorbeelden op dezelfde manier wel af te 

leiden. 

3.1.6 Aspect 6: Gebruik van het PvE 

De eisen in het PvE zijn verspreid over meerdere onderdelen. Ten eerste is er de scheiding 

tussen kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Ten tweede zijn er detailprogramma's voor 

bepaalde onderdelen aanwezig. De verschillende eisen zijn verspreid over het PvE ingedeeld. 

Wanneer men bijvoorbeeld de eisen voor luxe sector woningen zoekt komt men eerst de 

kwalitatieve (KL) eisen tegen. In het volgende onderdeel staan de kwantitatieve (KN} eisen 

vermeld. Daarna zijn de technische eisen vermeld en in de bijlage treft men het 

detailprogramma met de specifiekere eisen (D) per ruimte aan. 

Deze manier van presenteren van de eisen heeft tot gevolg dat de ontwerper bij het 

ontwerpen van bepaalde ruimten zal moeten wisselen tussen verschillende onderdelen van 

het PvE. Het is aannemelijk dat dit het ontwerpproces niet ten goede komt. Het voldoen aan 

meerdere eisen met één oplossing wordt hierdoor bijvoorbeeld bemoeilijkt doordat er 

weinig overzicht is in de verschillende typen eisen. Wanneer er behoefte is aan meer 

overzicht zal de ontwerper hier zelf voor moeten zorgen door een nieuwe indeling te maken, 

wat tijdrovend is. 

3.2 PvE opgesteld met behulp van USE 

In deze paragraaf wordt het functionele deel van een PvE beschreven dat met behulp van 

USE tot stand is gekomen. Hiertoe wordt het functionele PvE gebruikt dat voor Landgoed De 

Klokkenberg te Breda is gerealiseerd en de resultaten van de POE's die (met behulp van USE} 

in Pare lmstenrade te Heerlen en Residentie Petruspark te Eindhoven zijn uitgevoerd. Het 

betreft een basis PvE (volgens figuur 2.1) wat betekent dat er gedurende het ontwerpproces 

nog onderdelen kunnen worden gewijzigd, waarover meer in hoofdstuk 4. In de tabel in 

bijlage 2 is een fragment te zien van het functionele deel van het PvE dat betrekking heeft op 
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de 'woonkamer' van de woningen van Landgoed De Klokkenberg opgesteld met behulp van 

USE. Ook voor deze PvE's worden in de volgende subparagrafen de totstandkoming, 

vorm/opbouw en de inhoud beschreven. 

3.2.1 Aspect 1: Proces (totstandkoming van het PvE) 

Ten eerste zijn de woonbehoeften en oplossingsrichtingen bij aanstaande bewoners van de 

Klokkenberg bepaald (zie ook paragraaf 2.3.2). Daarna zijn de woonbehoeften en problemen 

(met de oplossingsrichtingen die daaruit af te leiden zijn) bij bewoners van twee 

referentiecomplexen (Pare lmstenrade te Heerlen en Residentie Petruspark te Eindhoven) 

bepaald en de ervaringen van overige bij het woonproces betrokken groepen daar 

geïnventariseerd. Tenslotte zijn de bevindingen geanalyseerd en beide onderzoeken in een 

op het wonen gericht pakket van functionele eisen voor de Klokkenberg gecombineerd. 

3.2.2 Aspect 2: Vorm en opbouw van het PvE 

Een PvE dat met behulp van USE is gerealiseerd wordt gepresenteerd als digitale database. 

In deze database zijn verschillende indelingen gemaakt. Ten eerste is er een indeling 

gemaakt naar schaal. Zo worden de eisen onderverdeeld naar: 

• woningniveau (functionele eisen met betrekking tot de ruimten in een woning); 

US: 'Stopcontacten voor stofzuiger om te kunnen schoonmaken en opruimen (alle 

ruimten).' 

• gebouwniveau (functionele eisen met betrekking tot de ruimten in een gebouw met 

uitzondering van de woning) en; 

'Logeerkamer om gasten I kleinkinderen te laten logeren of zich te kunnen wassen 

(gebouw of complex)' 

• omgevingsniveau (functionele eisen met betrekking tot de directe omgeving van het 

gebouw/complex). 

'Wandel- en fietspaden ten behoeve van lichaamsbeweging (buiten).' 

Deze database is vooral bedoeld als instrument voor de architect, die de eisen als 

onderlegger kan gebruiken voor het ontwerp van woningen, gebouwen en de verdere 

omgeving. In de bijgevoegde rapportage wordt het gebruik van de database toegelicht en 

worden een aantal interessante thema's besproken die er uit naar voren komen en die als 

uitgangspunten kunnen dienen voor verdere discussie over het ontwerp. 
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3.2.3 Aspect 3: Formulering van de eisen 

Elke eis bestaat uit verschillende soorten informatie gesorteerd in kolommen (in dit geval 

bestaat elke eis uit negen kolommen). De kolommen geven als volgt aan: 

• de nummering (Nr); 

• functiecategorieën (FC); 

• woonbehoeften (Behoefte); 

• prestaties (Prestatie); 

• ruimten (Ruimte); 

• prestatiecategorieën (PC); 

• herkomst (UP); 

• frequentie (F) en; 

• opmerkingen/specificatie aan . 

Er is een functiecategorie (FC) toegekend aan de eisen. Dit is een indeling van de 

woonbehoeften (activiteiten/doelen) naar hun inhoud. De functiecategorieën zijn als volgt 

ingedeeld: 

• A. wassen, drogen, strijken en schoenen poetsen; 

• B. schoonhouden en afval verwijderen; 

• C. maaltijden bereiden, eten, drinken en afwassen; 

• D. ontspannen en hobby's uitoefenen; 

• E. werken en studeren; 

• F. persoonlijke hygiëne; 

• G. naar bed gaan, opstaan, rusten en verplegen; 

• H. opbergen; 

• I. verplaatsen, inclusief boodschappen doen; 

• J. binnenkomen en bezoek ontvangen; 

• K. installaties bedienen en veilig zijn en; 

• l. inrichten en aankleden. 

Verder bestaat een eis uit een woonbehoefte, die wordt gevormd door de activiteit en het 

doel die uit de eerste fase van het onderzoek naar voren zijn gekomen, aangevuld met 

gegevens uit eerder onderzoek. 

'Schoonmaken en opruimen', 'inrichten', 'telefoneren', 'gasten ontvangen I laten eten', 

'horizontaal verplaatsen woning', etc. 
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Daarnaast worden de prestatie beschreven (de kenmerken van de gebouwde omgeving, en 

ook enkele van de organisatie, die nodig zijn om de woonbehoeften te verwezenlijken). 

'Bewegingsruimte', 'praktische draairichting van deuren', 'geen drempels, obstakels', 

{afzuiginstallatie, mechanische ventilatie', etc. 

Ten vierde worden de specifieke ruimten aangegeven waarop de prestaties in kolom D 

betrekking hebben. Als er in de vragenlijsten meerdere specifieke ruimten zijn genoemd dan 

is voor elk daarvan een aparte record aangemaakt. 

Ten vijfde wordt er informatie gegeven over de prestatiecategorie. Er zijn veel mogelijke 

indelingen van prestaties. De meest gebruikelijke zijn enigszins hybride omdat zij deels 

uitgaan van ruimten of prestaties en ook deels van activiteiten. Hier is een andere indeling 

gebruikt, die enkel op omgevingskenmerken berust (net zoals de functiecategorieën ook 

alleen op activiteiten en doelen zijn gebaseerd). De prestatiecategorieën zijn als volgt 

ingedeeld: 

• A. ruimte; 

• B. vorm: indeling en ruimtelijke relaties; 

• C. vorm: aanwezigheid van ruimtelijke elementen (behalve sanitair); 

• D. afwerking en materiaal; 

• E. voorzieningen: installaties, binnenmilieu, sanitair en sloten; 

• F. voorzieningen: aankleding, inrichting en overig; 

• G. flexibiliteit en aanpasbaarheid; 

• H. beeld en belevingswaarde en; 

• 0. organisatie. 

Vervolgens wordt informatie gegeven over de herkomst van de eis. Een U (= User Needs 

Analysis) geeft aan dat deze record is gebaseerd op het onderzoek naar woonbehoeften en 

prestaties onder toekomstige bewoners afkomstig uit Breda en omstreken. Bij een P (=Post 

Occupancy Evaluation) zijn de gegevens afgeleid uit het evaluatieonderzoek in Heerlen en 

Eindhoven. Bij een combinatie (UP) is de record eerst gevonden in het onderzoek onder 

toekomstige bewoners en later ook als probleem geconstateerd in het evaluatie-onderzoek. 

Als er alleen een P staat, dan kan men daaruit afleiden dat voor de herkenning daarvan 

blijkbaar ervaring nodig is met het wonen in of het beheren van dit type complexen. 

Als zevende wordt de frequentie weergegeven van de gegevens in die record, gesommeerd 

over beide onderzoeken. De laatste kolom geeft een indruk van mogelijke voorkeuren (zoals 

afmetingen en vormen). Daarnaast worden er zaken genoemd die bij een beslissing extra 

aandacht vragen, onder meer omdat ze volgens het evaluatie-onderzoek tot een probleem 

hebben geleid. 
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3.2.4 Aspect 4: Hoeveelheid eisen (volledigheid) 

De database met eisen telt 532 eisen voor de woningen, 87 eisen voor de ruimten in het 

gebouw (met uitzondering van de woningen) en 100 eisen voor de omgeving van het 

gebouw/complex. 

3.2.5 Aspect 5: Inzicht in motieven achter de eisen 

Bij elke functionele eis is de behoefte (kolom woonbehoeftel vermeld. Er is dus bij elke eis 

inzicht in het motief achter de eis. 

3.2.6 Aspect 6: Gebruik van het PvE 

Het PvE is zoals eerder beschreven een digitaal product in de vorm van een database. In het 

geval van landgoed De Klokkenberg wordt er een scheiding gemaakt tussen eisen op 

. woning-, gebouw- en omgevingsniveau. Deze scheiding kan bij projecten met een andere 

schaalgrootte verschillen. Afhankelijk van de wens van de gebruiker van het PvE kan deze 

database per schaalniveau aan de hand van de verschillende aspecten (kolommen) worden 

gerangschikt. De eisen die betrekking hebben op de woonkamer kunnen worden verkregen 

door op 'ruimte' te sorteren. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden dat er ook 

eisen zijn die op meerdere of alle ruimten betrekking kunnen hebben. Wanneer op 'ruimte' 

wordt gesorteerd kan dus niet zonder meer worden aangenomen dat alle relevante eisen 

voor bijvoorbeeld de woonkamer in de kolom 'ruimte' bij 'woonkamer' vermeld staan. Deze 

kunnen ook bij 'alle' in de kolom 'ruimte' staan. Een andere doorsnede die kan worden 

gemaakt is het sorteren op prestatiecategorieën en als tweede op prestatie. Wanneer er 

gewerkt wordt met programma's als AutoCad kan deze manier van sorteren geschikt zijn om 

bepaalde lagen aan te maken, doordat bijvoorbeeld alle ruimte- of installatiekenmerken bij 

elkaar worden gezet. Als derde niveau kan eventueel ruimte gekozen worden. Naast deze 

voorbeelden zijn er nog veel andere mogelijkheden aanwezig die elk specifieke voordelen 

hebben. 

3.3 Vergelijking traditioneel PvE met PvE opgesteld met behulp van USE 

In deze paragraaf wordt het op traditionele wijze opgestelde functionele deel van het PvE 

van Pare Gender vergeleken met het functionele deel van het PvE voor De Klokkenberg dat is 

opgesteld met behulp van USE. 

3.3.1 Aspect 1: Verschillen in proces (totstandkoming) 

Bij beide PvE's is rekening gehouden met andere relevante gebruikersgroepen. Bij het PvE 

van De Klokkenberg heeft echter dit uitvoeriger plaatsgevonden dan bij het PvE van Pare 

Gender. Het verschil in methodiek tussen beide PvE's heeft een ander resultaat tot gevolg. In 

een PvE dat tot stand komt met behulp van USE is het overzicht van activiteiten die 

plaatsvinden vollediger en uitgebreider. Dit komt doordat bij USE alle gebruikersgroepen 

(toekomstige gebruikersgroepen en andere groepen zoals de technische dienst en 

schoonmaakdienst) worden ondervraagd en niet slechts een aantal gebruikersgroepen of 
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alleen de gebruikers die betrokken zijn bij de core-activities. In het geval van Pare Gender is 

echter ook rekening gehouden met meerdere gebruikersgroepen. Er zijn dan ook nog andere 

oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Zo wordt er bij de traditionele methode 

uitgegaan van het aanbod, terwijl bij USE vragen worden gesteld gericht op de combinatie 

van vraag en aanbod waarbij de vraag of te wel de behoefte (de combinatie met activiteiten 

en doelen, zie ook de paragrafen 2.3.1 en 2.3.2) als uitgangspunt dient. Hierdoor worden 

geen oplossingen genoemd die misschien goed zijn in een huidige situatie, maar niet 

optimaal zijn in een nieuwe situatie. Een derde oorzaak hiervan is dat bij USE wordt gewerkt 

met behulp van een computerprotocol dat het cognitieve netwerk verkent van de gebruiker. 

Gebruik van dit protocol zorgt ervoor dat er minder snel activiteiten en doelen worden 

vergeten. 

3.3.2 Aspect 2: Verschillen in vorm en opbouw 

Er is verschil qua vorm en opbouw van de PvE's wat betreft de functionele eisen. Het 

grootste verschil is dat het PvE van Pare Gender wordt gepresenteerd in de vorm van een 

document/boekwerk en het PvE van De Klokkenberg in de vorm van een digitale database. 

In het eerstgenoemde PvE ligt de opbouw daardoor vast, terwijl in het laatstgenoemde PvE 

de opbouw kan worden aangepast aan (de fase van) het ontwerpproces door sortering van 

onderdelen van de eisen (zie ook paragraaf 3.2.3). 

Het voordeel van de presentatie in de vorm van een document is dat er sneller een overzicht 

kan worden gevormd van de beschreven eisen dan bij de database het geval is. Hierbij dient 

te worden opgemerkt dat de hoeveelheid eisen hierop van invloed is (zie ook paragraaf 

3.3.3). Naarmate er meer eisen beschreven zijn in een PvE lijkt een database de meest 

overzichtelijke variant wat betreft vorm en opbouw. 

3.3.3 Aspect 3: Verschillen in formulering van de eisen 

De eisen in het PvE van Pare Gender zijn uitgesplitst in functionele (kwalitatieve) en 

ruimtelijke (kwantitatieve) eisen. De kwalitatieve eisen zijn in veel gevallen ruim 

geformuleerd, waardoor meerdere prestaties in één eis worden beschreven. 

'Balkon minimaal 3m lang, oppervlakte minimaal 16m2
, diepte minimaal 2,5 m. Een deel van 

het balkon moet enigszins beschut zijn tegen de wind. De opstap vanuit de woning het balkon 

op is niet meer dan 20mm.' (Kl18). In deze eis worden de prestaties 'afmetingen' en 'opstap 

vanuit de woning naar het balkon' beschreven. Een ander voorbeeld is eis Kl4 in de tabel in 

bijlage 1. 

De formulering kan per eis verschillen en de eisen kunnen dus verschillende soorten 

informatie bevatten. Zo geven de meeste eisen alleen informatie over een prestatie. 

'Geheel drempelvrij.' (Kl7) 
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In sommige eisen wordt een combinatie van behoefte en prestatie beschreven. 

'Afvoer zodanig geplaatst dat links en rechts naast toilet verzorgingsruimte overblijft: aan 

elke zijde 900mm en zodanig dat voorzijde toiletpot 750 mm uit achterwand staat.' (DSO). In 

deze eis wordt de prestatie genoemd '900mm ruimte aan elke zijde naast toilet en voorzjjde 

toiletpot 750 mm uit achterwand' en de behoefte 'verzorgingsruimte links en rechts naast 

toilet'. Andere voorbeelden van dit soort eisen zijn D25 en D56 in de tabel in bijlage 1. 

De kwantitatieve eisen bevatten alleen informatie over de vierkante meters per ruimte. 

De eisen in het functionele PvE van De Klokkenberg zijn anders geformuleerd. De eisen zijn 

meer uitgesplitst waardoor er meer eisen ontstaan. Tevens zijn ze korter geformuleerd, 

eventueel aangevuld door een specificatie die per eis verschilt in hoedanigheid. 

Voorbeelden van eisen die meer uitgesplitst zijn zodat meer eisen ontstaan: 

-'Geen drempel om naar toilet te kunnen gaan'. 

-'Ruimte om toilet om naar toilet te kunnen gaan (Opm.: toegankelijkheid rolstoel; 

hulpverlening; beenruimte lange mensen; ruimte ca. 2 m2; te krap bij slecht ter been of bij 

rolstoel/rol/ator).' 

-'Verhoogd toilet om naar toilet te kunnen gaan (Opm.: of seniorentoilet; lx geen verhoogd 

toilet; zie ook schoonmaken: tevens zwevend).' 

-'Mogelijkheid voor steunen en beugels om naar toilet te kunnen gaan (opm.: evt. later 

aanbrengen).' 

Het voordeel van deze formulering van de eisen is dat er een overzichtelijker geheel ontstaat 

voor de ontwerper. Doordat er in één eis ook telkens maar één prestatie genoemd staat 

wordt de kans dat de ontwerper vergeet aan een bepaalde prestatie te voldoen 

gereduceerd. Een ander voordeel is dat altijd alle aspecten van een eis bekend zijn. Zo zijn 

de eisen altijd consistente combinaties van een prestatie en de behoefte waar de prestatie 

betrekking op heeft. In sommige gevallen biedt en opmerking of specificatie verduidelijking 

over de eis. Zo wordt duidelijk dat de ruimte rondom het toilet voor meerdere doeleinden 

benodigd is. 

3.3.4 Aspect 4: Verschillen in hoeveelheid eisen (volledigheid) 

Zoals eerder beschreven is het referentie-PvE van Pare Gender redelijk recent. Mede 

doordat de opdrachtgever veel ervaring heeft met soortgelijke projecten heeft is het PvE 

redelijk uitgebreid zowel op gebied van de woningen als de gebouwen die de zorgfuncties 

huisvesten. Het PvE bevat dus relatief veel eisen in verhouding met vergelijkbare projecten 

waarvan het PvE ook op traditionele wijze tot stand is gekomen. 

Desondanks bevat het PvE van Pare Gender veel minder eisen dan het PvE van De 

Klokkenberg. Dit heeft meerdere oorzaken. Ten eerste ligt hieraan ten grondslag dat de 
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gebruikersgroepen en andere groepen bij USE intensiever zijn betrokken bij de 

totstandkoming. Hierdoor worden veel verschillende activiteiten en doelen verkregen en 

daardoor ontstaan meer eisen. Ten tweede ondersteunt het computerprotocol het 

verkennen van deze activiteiten en doelen (zie paragraaf 2.3.2) en worden daardoor minder 

eisen vergeten. Ten derde zijn de eisen verder uitgesplitst dan bij het PvE van Pare Gender 

waardoor eveneens meer eisen ontstaan. 

De volledigheid van een PvE zal altijd een discussiepunt vormen. Zoals eerder beschreven 

kan het gebruik van USE bijvoorbeeld leiden tot een vollediger PvE maar honderd procent 

volledigheid kan niet worden gegarandeerd. Wel kan er een inschatting worden gemaakt van 

de volledigheid wanneer de prestatie-eisen in het PvE van Pare Gender worden geanalyseerd 

en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. Vitalis heeft als opdrachtgever de eerste 

versie van het PvE verzorgd. Vervolgens heeft het betrokken architectenbureau een voorstel 

gedaan waarna een eerste conceptversie is ontstaan. Daarna heeft ook het 

projectmanagementbureau aanvullingen gedaan. Daarna hebben er nog wijzigingen 

plaatsgevonden in de eisen die betrekking hebben op toegankeUjkheid en het 

woningprogramma. Toch heerst het vermoeden dat een belangrijke gebruikersgroep, 

namelijk de toekomstige bewoners, niet betrokken is geweest bij het opstellen van het PvE. 

De eisen die hierop van toepassing zijn, zijn geformuleerd op basis van kennis en ervaring 

met vergelijkbare woon-zorgcomplexen die Vitalis gerealiseerd en in beheer heeft. USE 

maakt juist wel gebruik van alle gebruikersgroepen en andere groepen en de ervaring van de 

opdrachtgever waardoor het mogelijk is dat deze problemen worden vermeden. Tevens 

ontstaat hierdoor dus een vollediger PvE met een grotere hoeveelheid eisen. 

3.3.5 Aspect 5: Verschillen in aggregatieniveau 

Zowel behoeften als prestaties hebben een bepaald aggregatieniveau (zie ook paragraaf 

2.3.2). Behoeften kunnen meer of minder globaal of gedetailleerd zijn en bij prestaties 

bepaalt de mate van detail van het object waar de prestatie betrekking op heeft het 

aggregatieniveau. De eisen in het functionele deel van het PvE van Pare Gender geven vaak 

geen informatie over de behoefte waarop de eis van toepassing is. Wanneer de behoefte 

wel wordt beschreven is het aggregatieniveau in de meeste gevallen laag. 

'opbergen van de scootmobiel' (KL2) en 'toegankelijkheid voor bezoek' (KL4). 

Het aggregatieniveau van de prestaties in het PvE van Pare Gender loopt uiteen. De meeste 

prestaties hebben een laag aggregatieniveau. 

'teruggebogen deurklinken op alle binnendeuren' (KL12) en 'plaatsing toilet 6+ -bidet' (D45). 
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Er zijn weinig prestaties met een hoog aggregatieniveau. 

'hoogwaardig afwerkingsniveau' (Kl19). 

Bij USE is het aggregatieniveau meer afhankelijk van wat door de respondenten is 

aangegeven en de analyse daarvan. De behoeften in het PvE van De Klokkenberg verschillen 

daardoor in aggregatieniveau. Zo zijn er onder meer specifieke behoeften van de 

gebruikersgroep( en) die een lager aggregatieniveau hebben. 

'thermisch comfort regelen' (U128), 'hobby's sociaal/ denksport/ muziek maken/ 

lichaamsbeweging' (Ull0-121) en 'met kleinkinderen spelen' {U38-49). 

En er zijn minder specifieke behoeften met een hoger aggregatieniveau. 

'inrichten' (Ull-16) en 'horizontaal verplaatsen woning' (U28-37). 

Het aggregatieniveau van de prestaties in het PvE van De Klokkenberg loopt eveneens sterk 

uiteen en verschilt per eis. 

Laag aggregatieniveau: 'egale vloeren, gladde afwerking' (U4), 'dubbel glas' (U46) en 

'bovenlichten of roosters' (U51). 

Hoog aggregatieniveau: 'ruimte' (U11, U23, e.a.) en 'verlichting' (U17, U35, e.a.). 

Afhankelijk van de doelgroep van het project en de betrokken ontwerper kunnen uitspraken 

worden gedaan over de geschiktheid van een bepaald aggregatieniveau van zowel 

behoeften als prestaties. Wanneer er een doelgroep is met specifieke (woon)behoeften 

waarop prestaties van de bebouwde omgeving betrekking hebben dan kan het verstandig 

zijn te kiezen voor een lager aggregatieniveau van de behoeften en prestaties. Gedacht kan 

worden aan doelgroepen als senioren (bijvoorbeeld in een woon-zorgcomplex), personen 

met een lichamelijke of geestelijke beperkingen (bijvoorbeeld in een kliniek), personen met 

een ziekte (bijvoorbeeld in een ziekenhuis), kleuters (bijvoorbeeld in een kleuterschool), etc. 

Bij een lager aggregatieniveau van de behoeften en prestaties hoeft de ontwerper namelijk 

minder te interpreteren. Van belang hierbij is de ervaring van de betrokken ontwerper. 

Wanneer de ontwerper weinig ervaring heeft met bepaalde soorten gebouwen of 

doelgroepen dan kan deze gebaat zijn bij een PvE waarin de behoeften en prestaties zijn 

geformuleerd met een laag aggregatieniveau. Zo kan in het geval van een doelgroep met 

relatief bekende (woon)behoeften (bijvoorbeeld de bewoners van een gemiddeld woonhuis) 

en de betrokkenheid van een ervaren ontwerper op dit gebied worden gekozen voor hogere 

aggregatieniveaus van behoeften en prestaties. 
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3.3.6 Aspect 6: Verschillen in oplossingsruimte 

Prestaties worden naast een aggregatieniveau tevens gekenmerkt door een bepaalde 

oplossingsruimte (zie ook paragraaf 2.3.2). De gegeven oplossingsruimte is de vrijheid die de 

ontwerper heeft om te zorgen voor een oplossing (prestatie). De oplossingsruimte van de 

prestaties in het PvE van Pare Gender is in de meeste gevallen klein. 

'wandcontactdozen dubbel uitgevoerd met dubbele bedradingsinfrastructuur' (KllS), 

'teruggebogen deurklinken op alle binnendeuren' (KL12) en 'éénhendelmengkraan met hoge 

uitloop, voorzien van ergonomische, duidelijk zichtbare aanduiding' (D20). 

Enkele prestaties hebben een grote oplossingsruimte. 

'hoogwaardig afwerkingsniveau' (KL19). 

Bij USE wordt getracht de oplossingsruimte van de prestaties zo groot mogelijk te houden. 

De prestaties hebben dan ook vaker een grotere oplossingsruimte dan bij het PvE van Pare 

Gender het gevat is. 

'bedienbare ramen' {U52), 'geluidsisolatie' (US7) en 'veilig hang- en sluitwerk' {U63). 

Er zijn bijna geen prestaties met kleine oplossingsruimten in het PvE van De Klokkenberg 

waarneembaar, enkele uitzonderingen daargelaten. Opmerking die hierbij kan worden 

geplaatst is dat het in die gevallen meestal specifieke prestaties met gangbare oplossingen 

betreft. 

'kabelaansluiting' (U84) en 'internetaansluiting' (U85). 

De ervaring van de betrokken ontwerper speelt ook een rol bij het bepalen van de 

geschiktheid van een bepaalde oplossingsruimte. Eveneens van belang hierbij zijn de wensen 

van de opdrachtgever en/of gebruikersgroepen en de ervaringen met eerdere projecten. 

Wanneer de ontwerper bijvoorbeeld ervaren is met het ontwerpen van huisvesting voor een 

bepaalde doelgroep kan een grotere oplossingsruimte zeer geschikt zijn. De ontwerper kan 

in dat geval bekend met verschillende oplossingen en op die manier heeft de ontwerper 

meer vrijheid om de oplossing te realiseren waarmee aan de behoefte kan worden voldaan. 

In de vrijheid van de ontwerper schuilt tevens een risico. Er bestaat namelijk een kans dat de 

ontwerper een andere oplossing realiseert dan beoogd was. Wanneer de opdrachtgever 

en/of doelgroep specifieke oplossingen in gedachte hebben is het wellicht verstandiger om 

voor een kleinere of zeer kleine oplossingsruimte te kiezen zodat er meer zekerheid is dat de 

ontwerper een oplossing realiseert zoals die beoogd is. 
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3.3.7 Aspect 7: Verschillen in inzicht in motieven achter de eisen 

Bij het PvE van Pare Gender is er in veel gevallen geen inzicht in de motieven achter de eisen. 

Bij sommige functionele eisen wordt er wel een motief genoemd, maar bij de meeste eisen 

ontbreekt deze. In tegenstelling tot het PvE van Pare Gender wordt bij elke eis in het PvE van 

De Klokkenberg een behoefte genoemd die voortkomt uit de genoemde activiteiten en 

doelen. Hierdoor is het motief bij elke eis aanwezig en bij elke prestatie is het duidelijk 

waarvoor die prestatie dient en aan welke behoefte dient te worden voldaan. De 

aanwezigheid van een motief bij een eis heeft altijd de voorkeur, ongeacht de ervaring van 

de ontwerper. De aanwezigheid van een motief voorkomt dat de ontwerper deze zelf dient 

te interpreteren uit de eis en kan de kans op problemen verkleinen. 

3.3.8 Aspect 8: Verschillen in gebruik 

Het PvE van Pare Gender is minder handig in gebruik dan het PvE van De Klokkenberg. Vooral 

de spreiding van de eisen over meerdere onderdelen in het PvE van Pare Gender werkt 

onhandig. Aan de hand van de naam van de onderdelen ('kwalitatieve eisen' en 

'detailprogramma's') kan namelijk niet worden afgeleid waar de eisen die hierin vermeld 

staan betrekking op hebben. Het onderbrengen van de eisen die nu in de detailprogramma's 

in de bijlage van het PvE staan bij de algemene eisen in het PvE, waarbij de onderverdeling 

naar ruimte in de detailprogramma's in stand blijft, kan een voor de hand liggende 

verbetering zijn van dit programma met het oog op het gebruik. Dan staan alle functionele 

eisen in één onderdeel van het PvE en is er tevens een sortering naar ruimte. 

De database die wordt gebruikt voor de presentatie van het PvE van De Klokkenberg is 

voorbereid op een grotere hoeveelheid eisen en zal in het gebruik eenvoudiger en sneller 

werken. Verschillende mogelijkheden om de eisen te sorteren (zie ook paragraaf 3.2.3) 

kunnen op verschillende manieren het werk vergemakkelijken. Geconcludeerd kan worden 

dat bij een kleine hoeveelheid eisen beide vormen van PvE's goed in gebruik kunnen zijn 

(met in acht name van het onderbrengen van alle eisen in één eisenoverzicht zoals 

hierboven beschreven). Naarmate de hoeveelheid eisen toeneemt, zal een PvE in de vorm 

van een database zoals bij USE het geval is, ten aanzien van gebruik een beter alternatief 

vormen. 

3.4 Resumé voornaamste verschillen 

In onderstaand overzicht staan de voornaamste verschillen tussen beide PvE's: 

M.F.J. Jongen 

• Het PvE van De Klokkenberg is vollediger en uitgebreider dan het PvE van Pare 

Gender ten gevolge van verschillen in de totstandkoming. 

• Het PvE van Pare Gender is een statisch overzicht van eisen die zijn ondergebracht in 

verschillende onderdelen van het PvE. Het PvE van De Klokkenberg daarentegen 

betreft een digitale database waarin de eisen zijn opgenomen. De database is 
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dynamisch waardoor de eisen op verschillende manieren kunnen worden 

gesorteerd. 

• De eisen in het PvE van Pare Gender zijn niet eenduidig geformuleerd. Sommige 

eisen zijn kort geformuleerd en bevatten alleen informatie over een prestatie of een 

combinatie van een prestatie en een behoefte. De meeste eisen zijn ruim 

geformuleerd en bevatten vaak informatie over meerdere prestaties in één eis. In 

het geval van De Klokkenberg zijn de eisen aan de hand van een vast stramien 

geformuleerd. Elke eis geeft onder andere informatie over een prestatie en de 

behoefte en ruimte(n) waar de prestatie betrekking op heeft. Ook zijn de eisen 

verder uitgesplitst waardoor er meer eisen en een overzichtelijker geheel ontstaan 

voor de ontwerper. 

• Als gevolg van verschillen in totstandkoming en formulering van de eisen bevat het 

PvE van De Klokkenberg veel meer eisen dan het PvE van Pare Gender. 

• Het aggregatieniveau van de behoeften en de prestaties in beide PvE's verschilt per 

eis. Afhankelijk van de (specifieke activiteiten van de) doelgroep en de ervaring van 

de ontwerper met soortgelijke projecten kan een laag of hoog aggregatieniveau de 

voorkeur hebben. 

• De oplossingsruimte van de prestaties is in het PvE van Gender in de meeste 

gevallen klein, terwijl die in het PvE van De Klokkenberg vaak groter zijn. Afhankelijk 

van de specifieke wensen en behoeften van de eindgebruiker en de ervaring van de 

ontwerper kan een kleine of grote oplossingsruimte de voorkeur hebben. 

• In het PvE van Pare Gender is er in de meeste gevallen geen inzicht in de motieven 

achter de eis. In het PvE van De Klokkenberg is dit inzicht bij iedere eis aanwezig. De 

aanwezigheid van dit inzicht geniet altijd de voorkeur, want dit voorkomt dat de 

ontwerper de motieven zelf dient te interpreteren uit de eis en kan de kans op 

problemen verkleinen. 

• Doordat de eisen in het PvE van Pare Gender zijn verspreid over meerdere 

onderdelen en niet direct duidelijk is waar een bepaalde eis te vinden is werkt dit 

PvE minder handig dan dat van De Klokkenberg. Het PvE van De Klokkenberg is 

dynamisch waardoor het voor de ontwerper makkelijker is om relevante eisen voor 

een bepaalde fase of tekening sneller te kunnen inventariseren. 
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4 Trade-offs in het bouwproces 

In dit hoofdstuk staan trade-offs die plaatsvinden tijdens het bouwproces centraal. 

Beschreven wordt hoe de functionele eisen zoals die zijn vastgesteld in het Programma van 

Eisen kunnen veranderen als gevolg van de trade-offs tijdens het bouwproces en andersom. 

De verschillende aspecten die invloed hebben op de trade-offs en daarmee het in stand 

blijven van de functionele eisen worden toegelicht. De soorten trade-offs die plaatsvinden 

zijn onder andere geïnventariseerd aan de hand van literatuur. De belangrijkste bronnen 

hiervoor zijn Van Nuland (2005) en Van der Woude & Pijpers (1997) geweest. De literatuur 

biedt echter onvoldoende inzicht in de beweegredenen van de betrokken partijen om trade

offs overeen te komen en de gevolgen van trade-offs voor de gebruikersgroepen van het te 

realiseren gebouw en betrokken partijen. Om hier meer inzicht in te krijgen zijn interviews 

afgenomen bij verschillende partijen die betrokken zijn bij het bouwproces. In bijlage 3 staat 

de interview-gulde die als uitgangspunt heeft gediend. 

In de volgende paragraaf wordt de definitie van een trade-off beschreven en het doel en de 

oorzaak van trade-offs in het bouwproces. In de paragrafen daarna worden de rollen, 

bijbehorende belangen en partijen die deze rollen vervullen en de verschillende fasen van 

het bouwproces beschreven. Daarna wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 

soorten trade-offs en vervolgens worden per subfase in het bouwproces de trade-offs 

beschreven die plaatsvinden en de mogelijke invloed van een traditioneel PvE op de trade

offs en eventuele bijdrage die USE hieraan kan leveren. Verder worden de begrippen 

gebruikswaarde en financieel rendement toegelicht en de invloed die trade-offs en 

traditionele PvE's hierop kunnen hebben. Tenslotte wordt beschreven hoe de invloed van 

USE op de trade-offs, de gebruikswaarde en het financieel rendement kan worden vergroot. 

4.1 De definitie, het doel en de oorzaak van trade-offs 

Gedurende het bouwproces vinden er vele beslissingen plaats. De meeste partijen zijn van 

veel van die beslissingen die moeten worden genomen op de hoogte, aangezien het vaak 

bekende beslissingen betreft die bij alle bouwprocessen plaatsvinden. Een overzicht van 

deze bekende beslissingen in het bouwproces is weergegeven in bijlage 4. Er vinden echter 

ook beslissingen plaats die minder 'alledaags' zijn, die bouwpartijen lang niet bij elk 

bouwproces tegenkomen en hoeven te maken. Deze minder alledaagse beslissingen worden 

in dit rapport trade-offs genoemd. 

Om een definitie van een trade-off te kunnen geven is inzicht nodig in de oorzaak en het 

doel van een trade-off. De oorzaak van een trade-offis meestal een specifieke gebeurtenis 

of probleem. Een voorbeeld van een dergelijke gebeurtenis is het vallen van de 
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gemeenteraad waardoor er een nieuw beleid wordt gevormd dat invloed heeft op het PvE. 

De gebeurtenis kan onverwacht zijn omdat die eerder plaats vindt dan normaal gesproken 

het geval is en leiden tot trade-offs met betrekking tot het PvE. 

Het doel van een trade-off is het oplossen van een ad hoc probleem met als gevolg een 

voldoende resultaat. In hoeverre de nieuwe situatie voldoet kan verschillen per partij die 

een rol speelt in het maken trade-off. Een nieuwe situatie kan voor een ontwikkelaar 

voldoen wanneer het rendement geen nadelen ondervindt van de trade-off. Voor een 

ontwerper kan de nieuwe situatie voldoen zijn ontwerpvisie niet geschaad wordt. En voor de 

beheerder kan de nieuwe situatie voldoen wanneer de gebruikswaarde behouden blijft. Een 

nieuwe situatie hoeft niet altijd een zelfde of een positief resultaat te zijn van een trade-off. 

Soms is er sprake van het beperken van de schade als gevolg van een trade-off. Wanneer 

deze schade tot een minimum wordt beperkt kan ook sprake zijn van een voldoende 

resultaat. In paragraaf 4.2 worden de verschillende rollen in het bouwproces beschreven. 

Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de beoordeling van partijen of het resultaat van 

een trade-off voldoende is. 

Er is een verschil tussen trade-offs en de gangbare beslissingen die plaats vinden. Waar bij 

een trade-off gestreefd wordt naar een voldoende situatie wordt bij de gangbare 

beslissingen in de meeste gevallen gestreefd naar een optimale situatie. 

Trade-offs kunnen aan de hand van bovenstaande gegevens als volgt worden gedefinieerd: 

Een trade-offis een ad hoc beslissing met betrekking tot een probleem dat is ontstaan in het 

bouwproces waarbij een uitwisseling of verandering van één facet of onderdeel in ruil voor 

een ander plaatsvindt, waarbij een profijt of voordeel wordt opgegeven voor een ander dat 

in de context van de nieuwe situatie als voldoende oplossing voor het ontstane probleem 

wordt ervaren. 

Aangezien een trade-off in veel gevallen onverwacht plaats vindt kan er slechts worden 

gespeculeerd over de hoeveelheid trade-offs die gedurende een bouwproces zullen 

plaatsvinden. Wel kan worden vastgesteld dat er een aantal kenmerken is van onder 

anderen het object, het moment waarop het proces plaatsvindt en het bouwteam waarvan 

de hoeveelheid trade-offs die plaatsvinden afhankelijk kan zijn. Zo kan de schaalgrootte, een 

kenmerk van het object, een grote invloed hebben op de hoeveelheid trade-offs. Tijdens een 

proces van een grootschalige gebiedsantwikkeling is de kans op het plaatsvinden van trade

offs groter dan bij het proces van de nieuwbouw van één gezinswoning. Ook de locatie, 

tevens een kernmerk van het object, kan invloed hebben op de hoeveelheid trade-offs. Als 

het bouwproces plaatsvindt in een beschermd gebied kunnen er veel meer trade-offs 

ontstaan dan wanneer er in een 'normale' omgeving gebouwd wordt. Aspecten als 

schaalgrootte en locatie zijn echter geen losstaande aspecten, maar samen met andere 

aspecten zoals de hoeveelheid betrokken partijen en de belangen van deze partijen, 
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kernmerken van het bouwteam. Zo zijn er in het eerste voorbeeld waarschijnlijk meer 

partijen met grotere belangen betrokken zijn bij het proces dan bij het tweede voorbeeld. 

Ook het moment waarop het bouwproces plaats vindt kan invloed hebben op de 

hoeveelheid trade-offs die plaatsvinden. Gedurende het bouwproces kunnen er bijvoorbeeld 

verkiezingen plaatsvinden die invloed hebben op de samenstelling van de gemeenteraad of 

regering. Deze wijzigingen kunnen ook invloed hebben op het bouwproces en de trade-offs. 

Trade-offs worden dus gemaakt door één of meerdere betrokken partijen. Ondanks dat 

trade-offs vaak projectspecifiek zijn kunnen er verschillende soorten trade-offs worden 

onderscheiden, waarover meer in paragraaf 4.4. 

4.2 Rollen en belangen binnen het bouwproces 

De verschillende partijen die betrokken zijn bij het realiseren van een gebouw of omgeving, 

de stakeholders, hebben vaak verschillende belangen. In veel gevallen zijn deze belangen 

inherent aan de rollen van deze partijen. De belangen van de partijen hebben veelal invloed 

op de trade-offs die plaatsvinden. In deze paragraaf worden de verschillende rollen 

beschreven in het bouwproces. Bij elke rol worden de betreffende belangen toegelicht en 

welke partijen doorgaans de rol vervullen. 

4.2.1 De opdrachtgever 

De opdrachtgever heeft enkele typische taken. Voorbeelden hiervan zijn het nemen van 

initiatief, het beschikbaar stellen van grond, het verkrijgen van de financiering en het 

opdracht geven voor het ontwerp en de uitvoering. Het belang van de opdrachtgever is het 

bewerkstelligen van deze taken, waarbij de opdrachtgever in de meeste gevallen zelf 

bepaalde randvoorwaarden formuleert zoals het budget en de tijdshorizon waarbinnen het 

project moet worden gerealiseerd. Partijen die de rol van opdrachtgever vervullen kunnen 

onder anderen de belegger, eigen huisvester (waaronder de overheid), projectontwikkelaar, 

sociale woningbouwer en incidentele opdrachtgever zijn. (bron: SBR) 

4.2.2 De investeerder 

Door te investeren in een project hoopt de investeerder een bepaald doel te bereiken. Dit 

doel kan het behalen van een bepaald rendement zijn, maar een investering kan ook 

strategisch van aard zijn (bijvoorbeeld een betere spreiding in de beleggingsportefeuille). Er 

zijn verschillende partijen die de rol van investeerder op zich kunnen nemen. Zo kan een 

belegger de investeerder zijn, maar bijvoorbeeld ook de opdrachtgever (bij eigen 

huisvesting) of een combinatie van meerdere partijen. De rol van investeerder wordt vervuld 

door verschillende partijen, waaronder de hierboven genoemde partijen die ook de rol van 

opdrachtgever vervullen. 
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4.2.3 De ontwerper 

De ontwerper houdt zich bezig met het ontwerpen in de breedste zin van het woord. Er zijn 

verschillende soorten ontwerpers. Zo zijn er de ontwerpers van de vormgeving van het 

gebouw, ontwerpers van het landschap, ontwerpers van de installaties en constructie en 

ontwerpers van begrotingen. De ontwerper is nog steeds verantwoordelijke voor het 

ontwerp, maar wordt bij zijn ontwerptaken steeds meer bijgestaan door specialisten, de 

zogenaamde adviseurs. Het belang van de ontwerper is in de meeste gevallen tweeledig. Ten 

eerste probeert de ontwerper het ontwerp zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de eisen 

van de opdrachtgever (waaronder de functionele eisen zoals geformuleerd in het PvE). Ten 

tweede zal de ontwerper vaak proberen zijn eigen (visuele) stempel op het project te 

drukken om op die manier zijn (ontwerp)portfolio te versterken. De rol van ontwerper wordt 

meestal vervuld door de architect, die daarbij vaak ondersteund wordt door verschillende 

adviseurs. Bij bepaalde projecten is er ook een landschapsarchitect of stedebouwkundig 

ontwerper betrokken. 

4.2.4 De uitvoerder 

De uitvoerder houdt zich uitsluitend bezig met de bouwkundige werkzaamheden die komen 

kijken bij het realiseren van het ontworpen gebouw. Het grootste belang van de uitvoerder 

is het realiseren van het object. Hierbij is het voor de meeste uitvoerders van zeer groot 

belang dat de daadwerkelijke realisatiekosten de aanneemsom niet overschrijden. De 

aanneemsom is vooraf door de aannemer berekend en bestaat in het algemeen uit alle 

kosten om het object te realiseren verhoogd met een risico- en winstmarge. De uitvoerder is 

verplicht het werk uit te voeren volgens de verstrekte en goedgekeurde tekeningen. 

Afhankelijk van onder andere de grootte van het object kan de uitvoerder besluiten 

onderaannemers in te huren die bepaalde werkzaamheden van de aannemer overnemen. 

Het gaat hier vaak om specialistische bedrijven. Zaken zoals werktuigbouwkundige en 

transportinstallaties worden bijvoorbeeld meestal uitbesteed aan installateurs. De rol van 

uitvoerder wordt bekleed door de aannemer en onderaannemers. 

4.2.5 De beheerder 

De beheerder van het gebouw voert de beheerwerkzaamheden uit. Dit alles met het oog op 

het zo goed mogelijk in stand houden van het gebouw. Vaak komt het ook voor dat de 

opdrachtgever tevens de rol van beheerder gaat bekleden wanneer het gebouw gerealiseerd 

is. De rol van beheerder is zeer projectspecifiek en kan door een breed scala aan partijen 

worden ingevuld. 

4.2.6 De adviseurs 

De adviseur geeft adviezen aan verschillende partijen op een bepaald vakgebied. Hierbij valt 

te denken aan constructeurs en werktuigbouwkundige, elektronische en transportinstallatie 

adviseurs. Is er sprake van bouwfysische problemen in het ontwerp dan wordt er een 

bouwfysisch adviseur ingeschakeld en voor advies op het gebied van stedenbouw een 
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stedenbouwkundig adviseur. Verder wordt er vaak een procesmanager ingeschakeld om de 

verschillende beheersaspecten te monitoren en het proces waar nodig aan te sturen. 

In steeds meer gevallen worden ook de toekomstige gebruikers(groepen) evenals 

omwonenden ingeschakeld als adviesorgaan. De gebruikers hebben na de realisatie de 

grootste relatie van alle partijen met het gerealiseerde gebouw. Een gebouw kan 

verschillende gebruikersgroepen hebben. In veel gevallen zijn er één of meerdere core

activities binnen een gebouw waar het merendeel van de gebruikersgroepen aan 

deelneemt. Het algemene belang van alle gebruikers is een gebouw waarin het 

gebruiksproces optimaal kan plaatsvinden. Voor een bewoner is bijvoorbeeld het 

woonproces de invulling van het gebruiksproces en voor de care in een woon-zorgcomplex is 

het aanbieden van zorg en alle daarbij behorende taken de invulling van het gebruiksproces. 

De exacte belangen kunnen dus per gebruikersgroep verschillen. 

Het belang van de omwonenden is dat het bouwproject geen negatieve gevolgen heeft voor 

hun woonproces. Zo kan een bouwproject zorgen voor een opwaardering van de omgeving 

bijvoorbeeld op gebied van esthetica of werkgelegenheid. Omwonenden kunnen individuele 

belangen hebben en daarnaast ook gezamenlijke belangen bij een bouwproject. Afhankelijk 

van onder andere de situering van het bouwproject in de omgeving, het belang van het 

bouwproject en andere factoren kunnen de belangen van omwonenden een grote rol spelen 

gedurende het bouwproces. 

4.2. 7 De overheid 

De rol van de overheid wordt vertolkt door vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de 

gemeente, de provincie en/of de rijksoverheid. Naast het naleven van de ruimtelijke (o.a. de 

Wet Ruimtelijke Ordening, Vierde l\lota en Vierde Ruimtelijke Ordening Nota-extra), 

technische (o.a. de Woningwet, gemeentelijke bouwverordening, Bouwbesluit en Wet 

Milieubeheer) en financiële (o.a. de Wet individuele huursubsidie) wet- en regelgeving zullen 

de vertegenwoordigers van de overheid ook andere belangrüke aspecten controleren, zoals 

het eventueel afstemmen van de bouwplannen op het van kracht zijnde beleid op de 

betreffende niveaus. Bij veel projecten is de overheid een belangrijke partij waar rekening 

mee dient te worden gehouden. 

4.3 Momenten in het bouwproces waarop trade-offs kunnen plaatsvinden 

In alle fasen van het bouwproces kunnen trade-offs plaatsvinden. Van belang voor dit 

rapport zijn de trade-offs die invloed (kunnen) hebben op het PvE en het ontwerp en de 

invloed die het PvE kan hebben op de trade-offs en daarmee de procesgang van VO naar DO. 

Andere trade-offs zullen niet worden beschreven. Zoals eerder beschreven in de inleiding 

van hoofdstuk 2 kan het PvE veranderingen ondergaan gedurende de eerste twee fasen van 

het bouwproces, namelijk de initiatieffase en ontwerpfase, alvorens te worden vastgelegd 
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als definitief PvE. De invloed van het PvE op de trade-offs vindt niet alleen plaats in de eerste 

twee fasen, maar ook in de latere fasen van het bouwproces. 

Het doel van het bouwproces is het realiseren van een bouwwerk. Aangezien de meeste 

bouwprocessen zich kenmerken door een lange tijdshorizon, kunnen er tijdens dit proces 

veel veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op 

betrokken partijen, de omgeving, het ontwerp, etc. Om het bouwproces beheersbaar te 

maken wordt het bouwproces in fasen doorlopen. Fasering biedt namelijk de mogelijkheid 

om het proces op te delen in een aantal duidelijk te onderscheiden ontwikkelingsstadia. Dit 

geeft de mogelijkheid tot tussenevaluaties en verschillende aansturingen, bijvoorbeeld ten 

aanzien van de organisatie, financiën of ontwerp. De meest algemene indeling naar 

bouwfasen is die volgens het NNI (2002). Het NNI verdeelt het bouwproces onder in 

hoofdfasen, die vervolgens weer worden onderverdeeld in subfasen (zie tabel4.1). 

Fasering van het bouwproces 

Fasen Subfasen 

Initiatief- I programmafase 1. Initiatief 

2. Haalbaarheidsstudie 

3. Projectdefinitie 

Ontwerpfase 4. Structuurontwerp 

5. Voorlopig ontwerp 

6. Definitief ontwerp 

Uitwerkingsfase 7. Bestek 

8. Prijsvorming 

Uitvoeringsfase 9. Werkvoorbereiding 

10. Uitvoering 

11. Oplevering 

Exploitatie- en beheerfase 12. Exploitatie I beheer 

13. Sloop 

Tabe/4.1 Fasering van het bouwproces (NNI, 2002). 

In de initiatief- I programmafase van het bouwproces kunnen voor dit rapport de eerste 

relevante trade-offs plaatsvinden. Deze worden voor het eerst waargenomen in de subfase 

'haalbaarheidsstudie'. Nadat in de eerste subfase de huisvestingsbehoefte is vastgesteld 

wordt in deze subfase een haalbaarheidsstudie verricht. In die studie wordt de financiële, 

juridische, technische en stedenbouwkundig/planologische haalbaarheid onderzocht van de 

huisvestingsbehoefte. In deze fase dient een oplossingsscenario te worden gekozen. In dit 

oplossingsscenario worden fundamentele uitgangspunten vastgelegd, waaronder de 

locatiekeuze, de ruimtebehoefte, het uiterlijk van het gebouw en het comfort van het 

gebouw. De trade-offs die hier optreden hebben vaak betrekking op deze uitgangspunten. 

Zo kan de locatie niet geschikt blijken om te bouwen als gevolg van bijvoorbeeld een 

negatief resultaat van het bodemonderzoek. De trade-offs die als gevolg hiervan ontstaan 

kunnen leiden tot het afbreken of herstarten van het bouwproces. Er kan echter ook worden 
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gekozen om het project te realiseren op een andere locatie. Ook komt het bijvoorbeeld voor 

dat er meer ruimtebehoefte is dan de ruimte die binnen het budget kan worden 

gerealiseerd. Daardoor kunnen er trade-offs plaatsvinden die bijvoorbeeld kunnen leiden tot 

een andere invulling van bestaande ruimte waardoor deze ruimte efficiënter wordt benut. In 

de subfase 'projectdefinitie' wordt een Basis PvE opgesteld aan de hand van de 

geformuleerde uitgangspunten uit de vorige subfasen. Ook in deze subfase kunnen trade

offs plaatsvinden. Ook deze trade-offs zullen nog hoofdzakelijk betrekking hebben op de 

uitgangspunten voor het PvE. 

In de ontwerpfase vinden de meeste trade-offs plaats die voor dit rapport relevant zijn. In de 

subfase 'structuurontwerp' ligt de nadruk op de functionele uitwerking van het Basis PvE 

naar het PvE voor het Voorlopig Ontwerp, de consequenties daarvan voor de opzet van de 

hoofdstructuur van het bouwwerk en de inpassing van een ruimtelijke vertaling van het PvE 

in terrein en omgeving. Naast het Basis PvE vormen gegevens van de omgeving en het 

terrein en de wettelijke kaders, waarbinnen de hoofdopzet van het ontwerp moet passen, 

belangrijke informatie. Wanneer er trade-offs plaatsvinden in deze subfase zullen deze vaak 

specifieker zijn dan de eerdere trade-offs. Zo kunnen er trade-offs plaatsvinden die 

betrekking hebben op de indeling van de functies in het gebouw. 

Vanaf de subfase 'voorlopig ontwerp' zullen de trade-offs nog specifieker worden, aangezien 

ook het ontwerp steeds verder wordt uitgewerkt. Ook zijn de bouwpartners geselecteerd 

waardoor de kans op het plaatsvinden van trade-offs ook toeneemt. In het voorlopig 

ontwerp (VO) worden een aantal zaken voorlopig vastgesteld. Ten eerste wordt het 

voorlopig architectonisch beeld bepaald. Onvoorziene problemen ten aanzien hiervan die 

optreden en kunnen leiden tot trade-offs zijn bijvoorbeeld problemen met de 

welstandscommissie. Vervolgens wordt de voorlopige ruimtelijke structuur en de constructie 

vastgelegd door middel van een analyse van het PvE. Daarna wordt het voorlopig 

stedenbouwkundig beeld bepaald. De trade-offs ten aanzien van deze aspecten vinden hun 

oorsprong vaak in problemen met bestemmingsplannen en bijvoorbeeld veranderende 

voorschriften. Tenslotte worden de technische en klimatologische uitgangspunten 

geformuleerd. Hier kunnen bijvoorbeeld technische ontwikkelingen leiden tot trade-offs. Er 

kan dan besloten worden om van de uitgangspunten af te wijken of deze bij te stellen. De 

resultaten van deze fase vormen de basis voor een eerste toetsing van het ontwerp aan de 

vaak moeilijk onder woorden te brengen beeldverwachting van de opdrachtgever. Verder 

worden de bouw- en investeringskosten en een planning van het totale bouwproject 

opgesteld. Eerst worden de bouwkosten bepaald en vervolgens de investeringskosten, 

waarbij onder meer de bouwrente, grondkosten, honoraria, bouwkosten en leges worden 

meegenomen. 

Voor de subfase 'definitief ontwerp' geldt hetzelfde als voor de subfase 'voorlopig ontwerp'. 

In deze fase ontstaat een volledig beeld van het project als ruimtelijk concept en de 

technische realiseerbaarheid ervan. De trade-offs die plaatsvinden kunnen nog 
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gedetailleerder zijn en hebben vaak soortgelijke oorzaken aan de trade-offs die plaatsvinden 

in de eerdere subfase. Aangezien het Definitief Ontwerp (DO) veel gedetailleerder is dan het 

VO kunnen trade-offs die plaatsvinden verstrekkender gevolgen hebben, waarover meer in 

paragraaf 4.5. 

Vanaf de uitwerkfase zal bij de meeste projecten het aantal trade-offs die betrekking hebben 

op functionele eisen langzamerhand afnemen en plaatsmaken voor trade-offs die betrekking 

hebben op technische eisen. In de subfase 1bestek' ligt de nadruk namelijk op de technische 

uitwerking van het plan. De nadere technische uitwerking vindt plaats ten behoeve van de 

diverse aanvragen van vergunningen bij de (lokale) overheid en de nutsbedrijven, de 

aanbesteding en de prijsvorming. Veel trade-offs die plaatsvinden in deze fase komen voort 

uit problemen met het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Bij de technische 

uitwerking van het ontwerp worden de bouwkundige constructies en de installaties 

getekend door de architect. De architect wordt bijgestaan door de constructeur en de 

installatieadviseur. Tot slot worden de verschillende bestektekeningen op elkaar afgestemd. 

Op basis van de bestektekeningen worden de verschillende bestekdelen gemaakt en 

tenslotte geïntegreerd tot één geheel. De oorzaak van veel trade-offs die plaatsvinden is dat 

onderdelen van de tekeningen niet overeen komen of dat oplossingen door adviseurs niet 

mogelijk of juist zijn. Er zal dan moeten worden onderhandeld over nieuwe of aangepaste 

oplossingen. 

In de subfase /prijsvorming' wordt een aannemer gezocht die het gebouw wil gaan bouwen. 

De aannemer moet het gebouw bouwen volgens het bestek en de bestektekeningen die 

hem bindend worden voorgeschreven en tevens binnen de prijs en de bouwtijd die zij in 

gedachten hebben. Het zoeken naar een aannemer vormt het aanbestedingsproces. Na de 

gunning volgen nog zogenaamde prijsonderhandelingen en I of bezuinigingsronden, die 

tevens de oorzaak vormen van veel trade-offs die in deze subfase kunnen plaatsvinden. 

Vanaf de uitvoeringsfase vinden er doorgaans niet of nauwelijks nog trade-offs plaats die 

betrekking hebben op functionele eisen. Bijna alle trade-offs hebben betrekking op 

technische eisen. In de subfase /werkvoorbereiding' worden de bestektekeningen door de 

aannemer vertaald naar werktekeningen. Aan de hand van deze tekeningen dragen de 

bouwplaatsmedewerkers zorg voor de uitvoering. In deze fase ontstaan er vaak trade-offs 

doordat de aannemer uitvoeringstechnische problemen constateert in de bestektekeningen 

die moeten worden opgelost alvorens de uitvoering te kunnen starten. De subfase 
1Uitvoering' overlapt vaak met de vorige subfase waardoor ook dan nog veel van dergelijke 

trade-offs plaatsvinden. Ook vinden er vaak trade-offs plaats als gevolg van problemen die 

pas tijdens de uitvoering worden gesignaleerd. Dit is vooral het geval wanneer er 

uitvoeringstechnische uitdagingen zitten in het ontwerp van het gebouw. Ook gedurende de 
1SUbfase' oplevering kunnen er nog trade-offs ontstaan. Wanneer de laatste controle 

plaatsvindt voor de oplevering kunnen er nog zaken zijn waarover discussie is. Meestal zijn 

dit zeer specifieke, vaak kleine problemen die tijdens eerdere controles niet zijn opgemerkt. 
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Zelfs in de exploitatie- en beheerfase, na de daadwerkelijke oplevering, kunnen er nog trade

offs ontstaan. Dit zijn vaak trade-offs waarbij de beheerder, ontwerper en eventuele 

adviseurs zijn betrokken. Deze hebben vaak betrekking op problemen die op voorhand niet 

konden worden voorspeld zoals het onvoldoende functioneren van een technische 

installatie of functionele problemen als onvoldoende stijgpunten waarvan de oplossingen tot 

gevolg kunnen hebben dat bijvoorbeeld het aanzicht van het gebouw wijzigt. 

4.4 Soorten trade-offs 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er veel verschillende trade-offs kunnen plaatsvinden 

gedurende het bouwproces. De partijen, en de rollen die deze partijen bekleden, die 

verantwoordelijk zijn voor de trade-offs zijn beschreven evenals de momenten waarop de 

voor dit rapport relevante trade-offs plaatsvinden. Zoals eerder beschreven zijn voor dit 

rapport alleen de trade-offs die invloed kunnen hebben op het PvE en andersom van belang 

en worden trade-offs die losstaan van het PvE niet beschreven. De trade-offs die invloed 

kunnen hebben op het PvE en andersom kunnen worden ingedeeld naar de oorzaak van het 

plaats vinden van de trade-off, namelijk: 
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• Trade-offs met als oorzaak de factor 'geld' 

Voorbeeld: Het budget van de opdrachtgever voor het project wordt verminderd 

waardoor het niet langer mogelijk is de optimale invulling van het project te 

realiseren. Er kan daardoor een trade-off plaatsvinden met betrekking tot de 

invulling van het project. 

• Trade-offs met als oorzaak de factor 'tijd' 

Voorbeeld: Als gevolg van foutief advies van een adviseur moet op zeer korte 

termijn gekozen worden voor een andere oplossing. Dit kan leiden tot een trade-off 

met betrekking tot het kiezen voor een nieuwe oplossing. 

• Trade-offs met als oorzaak de factor 'regels' 

Voorbeeld: De gemeenteraad wisselt van samenstelling als gevolg waarvan het 

beleid verandert ten aanzien bebouwingshoogten waardoor de gewenste invulling 

van het project niet langer kan worden gerealiseerd. Dit kan leiden tot een trade-off 

tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de opdrachtgever om tot een 

compromis te komen. 

• Trade-offs met als oorzaak de factor 'kwaliteit' 

Voorbeeld: Na bestudering van het ontwerp van de architect blijkt dat de gangzones 

in het gebouw niet breed genoeg zijn voor rolstoelgebruikers om zich vrijelijk te 

kunnen voortbewegen. De architect wil echter niet afwijken van de gangbreedte 
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omdat dit gevolgen heeft voor het aanzicht van het gebouw. Deze situatie kan 

eveneens leiden tot een trade-off om tot een compromis te komen. 

Bij bovenstaande indeling dient te worden opgemerkt dat ook combinaties van factoren de 

oorzaak kunnen zijn van het plaatsvinden van een trade-off. Deze indeling geeft meer inzicht 

in de inhoud van trade-offs. Verder kan deze indeling ook bijdragen aan het verklaren van de 

uitkomsten van een trade-offen welke partijen hierbij betrokken zijn. 

Elke hierboven beschreven soort trade-off kan op ieder moment in het bouwproces 

plaatsvinden. Vooral trade-offs met als oorzaak de factoren 'geld' en 'regels' komen vaak in 

alle fasen voor. Bepaalde soorten trade-offs komen in de praktijk echter vaker voor op 

bepaalde momenten in het bouwproces dan anderen. Zo speelt de factor 'kwaliteit' vooral 

een grote rol in de eerste twee fasen van het bouwproces. De factor 'tijd' krijgt in de loop 

van het project een steeds grotere rol, vooral vanaf het moment dat de uitvoerder bij het 

project betrokken is. 

4.5 Invloed van trade-offs op het PvE en andersom 

In dit rapport zijn zoals eerder beschreven de trade-offs van belang die invloed hebben op 

het PvE en andersom. In de vorige paragrafen is beschreven wat een trade-off inhoudt, 

welke partijen zijn betrokken bij en verantwoordelijk zijn voor een trade-off, op welke 

momenten in het bouwproces de relevante trade-offs plaatsvinden en welke soorten trade

offs er zijn. In deze paragraaf wordt de invloed van de trade-offs op het PvE en andersom 

beschreven. Het is van belang inzicht te krijgen in deze invloeden om zo te kunnen bepalen 

of de procesgang naar Definitief Ontwerp door de trade-offs kan worden beïnvloed en 

andersom. Daarnaast wordt, mede aan de hand van de resultaten van hoofdstuk 2 en 3, 

beschreven wat de verschillen kunnen zijn tussen de invloed van een traditioneel PvE en een 

PvE dat is opgesteld met behulp van USE op de trade-offs en andersom. 

4.5.1 Invloed van trade-offs op het PvE 

In figuur 2.1 is de totstandkoming van het PvE weergegeven. Gedurende de eerste twee 

fasen van het bouwproces kan de totstandkoming worden beïnvloedt door de trade-offs. 

Alle beschreven soorten trade-offs kunnen invloed hebben op de totstandkoming van het 

PvE. Trade-offs met als oorzaak de factor 'geld' hebben in de meeste gevallen een negatieve 

invloed op de eisen in het PvE. Het komt namelijk zelden voor dat er meer geld te besteden 

is dan van tevoren aangenomen is, en wanneer dit toch het geval is leidt dit zelden tot een 

trade-off waardoor het PvE wordt beïnvloed. Wanneer dit type trade-off plaatsvindt ligt daar 

meestal een beperking in het budget van één van de partijen aan ten grondslag. De trade-off 

die daaruit kan voortkomen kan invloed hebben op het PvE, bijvoorbeeld wanneer besloten 

wordt dat de woonruimten kleiner worden dan vooraf was beoogd of dat er wordt bespaard 

op dometica in het gebouw. 
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Trade-offs met als oorzaak de factor 'tijd' hebben eveneens veelal een negatieve invloed op 

de eisen in het PvE. Het komt bijna nooit voor dat er meer tijd beschikbaar raakt gedurende 

het bouwproces. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van een (strakke) planning 

waardoor een rode draad loopt. Wanneer er een complicatie optreedt die verband houdt 

met één van de (bepalende) elementen in de planning kan er een trade-off ontstaan. Veelal 

moet er dan snel worden onderhandeld over een oplossing, zodat het project geen 

vertraging oploopt. Dit gaat vaak ten koste van eisen in het PvE. 

Trade-offs met als oorzaak de factor 'regels' kunnen zowel een positieve als negatieve 

uitwerking hebben op de eisen in het PvE. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van 

verscherping van de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid dan kan dit 

leiden tot trade-offs die de kwaliteit van het PvE ten goede komen omdat de eisen in het PvE 

dan dienen te worden aangescherpt. Er kan echter ook sprake zijn van regelgeving die een 

beperking oplegt ten aanzien van de maximale bebouwingshoogte of 

bebouwingspercentage waardoor de beoogde invulling van het project niet langer kan 

worden gerealiseerd. 

Trade-offs met als oorzaak de factor 'kwaliteit' hebben in de meeste gevallen een positieve 

invloed op de eisen in het PvE. Deze trade-offs vinden vaak plaats doordat er verbeteringen 

in het PvE of ontwerp mogelijk zijn waar voorheen geen rekening mee is gehouden. Zo kan 

het voorkomen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van domotica die de 

opdrachtgever graag wil implementeren in zijn project. Dan kan dit leiden tot een trade-off 

waardoor deze ontwikkelingen worden verwerkt in het PvE en dit de kwaliteit van het PvE 

ten goede komt. Wanneer deze trade-offs een negatieve invloed hebben op het PvE is er 

meestal sprake van een trade-off die wordt veroorzaakt door een combinatie van de 

factoren 'kwaliteit' en 'geld'. 

4.5.2 Invloed van het PvE op de trade-offs 

Andersom kan het PvE ook invloed hebben op de trade-offs. Een PvE kan bijdragen aan het 

beperken van de schade die optreedt ten aanzien van het PvE als gevolg van trade-offs. Om 

deze invloed te kunnen hebben dient een PvE aan een aantal eisen te voldoen. Ten eerste 

zal een PvE volledig moeten zijn of in ieder geval zo volledig mogelijk. Wanneer een PvE 

volledig is kan met grotere zekerheid worden bepaald of een bepaalde uitkomst van een 

trade-off een voldoende resultaat zal zijn. Een volledig PvE zal invloed kunnen hebben op 

alle genoemde soorten trade-offs. Ten tweede dient een PvE overzichtelijk te zijn. Wanneer 

de eisen overzichtelijk zijn gepresenteerd is het eenvoudiger om de relevante eisen voor een 

trade-off te herkennen en bij de besluitvorming te betrekken. Overzichtelijkheid kan 

bijdragen aan alle trade-offs en zal vooral bijdragen aan trade-offs met als oorzaak de factor 

'tijd'. Wanneer beslissingen op kort tijdsbestek moeten worden genomen en er wordt 

gekozen het PvE daarbij te betrekken dan is overzichtelijkheid van de eisen gewenst. Ten 

derde is het van belang om te kunnen zien wat het verband is tussen eisen om op die manier 

een afweging te maken in de beslissing. Wanneer er bijvoorbeeld wordt besloten om niet 
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voldoen aan een bepaalde eis kan dat tot gevolg hebben dat aan bepaalde andere eisen ook 

niet wordt voldaan. Duidelijkheid in de verbanden tussen eisen kan een bijdrage leveren aan 

alle soorten trade-offs. Ten vierde dient het belang van een eis inzichtelijk te zijn, 

bijvoorbeeld door het vermelden van het betreffende motief in een eis. Op die manier kan 

een beslissing weloverwogen plaatsvinden, zonder dat er zelf dient te worden 

geïnterpreteerd waarvoor een bepaalde eis is opgenomen in het PvE. Inzicht in het belang 

van eisen kan eveneens een bijdrage leveren aan alle soorten trade-offs. Bij trade-offs met 

als oorzaak de factor 'regels' zal er doorgaans geen sprake zijn van invloed van het PvE op de 

trade-offs. Omdat deze trade-offs veelal voortkomen uit veranderende wet- en regelgeving 

kunnen deze trade-offs niet worden beïnvloed door het PvE. In onderstaand kader wordt 

een situatie beschreven waarin een PvE invloed kan hebben op een trade-off en de 

hierboven beschreven eisen van belang kunnen zijn. 

De opdrachtgever wil als gevolg van budgettaire oorzaken de gangen in een gebouw minder 

breed maken om ruimte te besparen. Er ontstaat een trade-off met als oorzaak de factor 

'geld'. Hij raadpleegt het PvE en ziet dat hij daarmee niet meer voldoet aan de breedte-eis 

voor de gangen, maar heeft in overleg met architect besloten dat de gangen nog altijd breed 

genoeg zijn. Verderop in het PvE staat echter beschreven dat de gangen in het gebouw 

voldoende breed moeten zijn om daar met een rolstoel vrijelijk doorheen te kunnen 

bewegen. Uiteindelijk wordt besloten niet de breedte van de gangen maar de oppervlakte 

van aangrenzende ruimten te kleiner te maken. Dit levert geen conflicten op met eisen in 

het PvE. In deze situatie heeft het PvE invloed op de trade-off. Bij deze trade-off was de 

volledigheid van belang. Wanneer de eisen niet in het PvE zijn opgenomen is het onmogelijk 

om op basis van die informatie een beslissing te nemen. Daarnaast speelt overzichtelijkheid 

van het PvE een rol. Zo is van belang dat ook de tweede relevante eis kan worden 

gesignaleerd ondanks dat deze wellicht niet beschreven is bij de eerste eis. Verder is het 

verband tussen de eisen van belang bij deze trade-off. Beide eisen hebben betrekking op 

onder andere de gangen in het gebouw. Het inzicht in de eisen is van belang, omdat aan de 

hand van die informatie (rolstoelgebruik) kan worden bepaald hoe breed de gang minimaal 

zal moeten worden. 

4.5.3 Vergelijking traditioneel PvE met PvE opgesteld met behulp van USE 

Aan de hand van de in paragraaf 4.5.2 beschreven eisen ten aanzien van een PvE en de 

informatie in hoofdstuk 2 kan de mogelijke invloed van de twee soorten PvE's op een trade

off worden vergeleken. 

Volledigheid 

Op het gebied van volledigheid zal een PvE dat is opgesteld met behulp van USE een grotere 

invloed kunnen hebben. Het aantal eisen in dat soort PvE's ligt doorgaans hoger dan bjj 

traditionele PvE's waardoor er meer informatie is om juiste beslissingen te nemen ten 

aanzien van trade-offs. 
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Overzichtelijkheid 

Beide soorten PvE's kunnen overzichtelijk zijn. Het verschil in totstandkoming van beide 

soorten PvE's leidt er echter toe dat een PvE dat is opgesteld met behulp van USE 

overzichtelijker is dan een traditioneel PvE. Bij traditionele PvE's ontbreekt er vaak 

informatie bij eisen, terwijl bij PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE alle relevante 

onderdelen van een eis zijn vermeld. Verder zal een PvE dat is opgesteld met behulp van USE 

overzichtelijker zijn doordat het een dynamisch overzicht is dat kan worden gesorteerd naar 

wens, terwijl een traditioneel PvE statisch is. Om het gewenste overzicht bij PvE's die zijn 

opgesteld met behulp van USE te bereiken is enige ervaring nodig met het werken met 

dergelijke PvE's. 

Inzicht in de verbanden tussen eisen 

Bij beide soorten PvE's kan er inzicht zijn in de verbanden tussen eisen, bijvoorbeeld ten 

aanzien van de activiteit of ruimte waar bepaalde eisen betrekking op hebben. Deze 

verbanden zijn, mede door de grotere mate van overzichtelijkheid, meer inzichtelijk bij PvE's 

die zijn opgesteld met behulp van USE. 

Inzicht in het belang van de eisen 

Hetzelfde is het geval bij het inzicht in het belang van de eisen. Bij PvE's die zijn opgesteld 

met behulp van USE is bij iedere eis een motief vermeld waardoor er inzicht is in het belang 

van de eis. Bij traditionele programma's is dit inzicht doorgaans niet bij iedere eis aanwezig. 

Oplossingsruimte 

Naast de verschillen ten aanzien van de in voorgaande subparagraaf beschreven eisen zijn er 

nog meer verschillen tussen beide soorten PvE's te beschrijven die kunnen leiden tot 

verschillen in invloed op trade-offs. Zo hebben de prestaties in traditionele PvE's doorgaans 

een kleine oplossingsruimte. Een kleine oplossingsruimte kan handig zijn wanneer er trade

offs zijn die zeer snel moeten plaatsvinden en daardoor direct duidelijk is wat een eventuele 

concessie ten aanzien van een eis voor gevolgen heeft. Prestaties met een grote 

oplossingsruimte, zoals die in een PvE dat is opgesteld met behulp van USE zijn opgenomen, 

kunnen eveneens praktisch zijn. Er zijn dan meerdere oplossingen mogelijk om aan de eis te 

voldoen en daardoor hoeft wellicht geen concessie plaats te vinden. 

Soorten eisen 

Een ander belangrijk verschil tussen beide PvE's is dat in traditionele PvE's naast prestatie

eisen ook technische eisen en eisen als gevolg van wet- en regelgeving zijn opgenomen. In 

PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE zijn alleen functionele eisen opgenomen. 

Laatstgenoemde soort PvE's zullen dan ook doorgaans geen directe invloed hebben op de 

formulering van technische eisen en eisen met betrekking tot wet- en regelgeving. Bij 

traditionele PvE's kan er wel sprake zijn van invloed op technische eisen of eisen ten aanzien 

van wet- en regelgeving die onderdeel zijn van trade-offs. 
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Verschil in in11loed op lierschillende soorten trade-ofis 

Aan de hand van bovenstaande aspecten kunnen de PvE's ook worden vergeleken ten 

aanzien van hun invloed op verschillende soorten trade-offs. Bij trade-offs met als oorzaak 

de factor 'geld' en/of 'kwaliteit' kan een PvE dat is opgesteld met USE een grotere bijdrage 

leveren aan de trade-off dan een traditioneel PvE. De volledigheid, de overzichtelijkheid en 

het inzicht in het belang van de eisen kunnen er toe leiden dat de bijdrage van een PvE dat is 

opgesteld met behulp van USE aan een trade-off met als oorzaak de factor 'geld' en/of 

'kwaliteit' groter is dan die van een traditioneel PvE. 

Bij trade-offs met als oorzaak de factor 'tijd' kan de bijdrage van beide PvE's ook verschillen. 

Wanneer er nog weinig ervaring is met het gebruik van een PvE dat is opgesteld met behulp 

van USE kan de hoeveelheid eisen in het PvE relatief overweldigend werken. Het kan dan 

ook moeilijk zijn om een overzicht te creëren in de eisen die relevant zijn voor de 

betreffende trade-off. Voor partijen die deze ervaring (nog) niet hebben kan een traditioneel 

PvE makkelijker en sneller werken om de betreffende eisen te vinden. Dit is wel mede 

afhankelijk van de opbouw van het PvE. Echter, partijen die hebben geleerd hoe eisen 

moeten worden gesorteerd in een PvE dat is opgesteld met behulp van USE zullen de 

voorkeur geven aan dit soort PvE boven een traditioneel PvE. Er kan dan namelijk relatief 

snel en eenvoudig een overzicht worden gemaakt van alle relevante eisen met betrekking 

tot de trade-off, dat in veel gevallen vollediger zal zijn, waardoor de trade-off weloverwogen 

kan plaatsvinden. 

Zoals beschreven in subparagraaf 4.5.2 zal bij trade-offs met als oorzaak de factor 'regels' 

doorgaans geen sprake zijn van invloed van het PvE op de trade-offs. Er is dan ook geen 

verschil in invloed van de verschillende soorten PvE's op dit soort trade-offs. 

4.6 De gebruikswaarde en het financieel rendement 

Wanneer het gebouw gerealiseerd is zal het een bepaalde gebruikswaarde en financieel 

rendement hebben. In deze paragraaf wordt beschreven wat wordt verstaan onder de 

gebruikswaarde en het financieel rendement, wat het verband is tussen beiden en hoe USE 

invloed kan hebben hierop. 

4.6.1 De gebruikswaarde van het gebouw en de bijdrage van PvE's 

De gebruikswaarde van een gebouw geeft aan in welke mate de prestaties van het gebouw 

de gebruiker de mogelijkheid geven de activiteiten behorende bij het gebruiksproces uit te 

voeren. In eerdere paragrafen in dit hoofdstuk is beschreven dat trade-offs invloed kunnen 

hebben op het PvE en ontwerp en aan de hand van die informatie kan worden 

geconcludeerd dat trade-offs invloed kunnen hebben op de gebruikswaarde, aangezien de 

gebruikswaarde afhankelijk is van deze aspecten. In onderstaand kader staat een 

voorbeeldsituatie waarin een trade-off invloed heeft op de gebruikswaarde van de 

appartementen in een gebouw. 
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Bij een project mag minder oppervlakte worden bebouwd, maar de ontwikkelaar wil het 

aantal appartementen gelijk houden. Er ontstaat een trade-off met als gevolg dat er een 

compromis is ontstaan. Er wordt minder oppervlakte bebouwd, maar nog altijd meer dan de 

bedoeling was van de overheid. Daartegenover staat dat er minder appartementen worden 

gerealiseerd maar nog altijd meer dan de ontwikkelaar als minimum stelde. Dientengevolge 

zijn de appartementen kleiner geworden, wat zich in dit geval uit in een veel kleinere berging 

in de appartementen. Het betreft een woon-zorgcomplex en de bergingen waren in eerste 

instantie vrij ruim ontworpen zodat bewoners daar hun elektrische rolstoel konden parkeren 

en opladen. Doordat als gevolg van de trade-off de berging kleiner is geworden is dat niet 

langer mogelijk, waardoor de bewoners worden gedwongen hun elektrische rolstoel ergens 

anders in het appartement of op de gang te parkeren. Dit heeft grote gevolgen voor de 

gebruikswaarde van deze ruimten en appartementen. 

PvE's kunnen gedurende het bouwproces en de trade-offs als kwaliteitsbewaker dienen voor 

de gebruikswaarde. Een PvE kan namelijk, zoals beschreven in paragraaf 4.5.3, invloed 

hebben op trade-offs. De verschillen in invloed tussen traditionele PvE's en PvE's die zijn 

opgesteld met behulp van USE kunnen ook tot uiting komen in de gebruikswaarde van het 

gebouw. Wanneer bij de trade-off uit bovenstaand voorbeeld het betreffende PvE zou zijn 

geraadpleegd had het resultaat anders kunnen zijn. Zo had er een eis in het PvE kunnen 

staan met betrekking tot een minimale ruimtebehoefte zodat bewoners hun elektrische 

rolstoel in de berging kunnen parkeren. Wanneer er meerdere ruimten zijn waarop deze eis 

van toepassing kan zijn dan zou er wellicht zijn besloten een andere ruimte kleiner te maken. 

Van belang voor de invloed van deze eis op de trade-off is ten eerste dat de eis is 

opgenomen in het PvE. Ten tweede is inzicht in het motief achter de eis benodigd. In dit 

geval is de ruimte namelijk specifiek benodigd om de rolstoel te kunnen parkeren en 

bijvoorbeeld niet als algemene bergruimte. Ten derde is het van belang dat de ontwerper en 

opdrachtgever kunnen nagaan of er niet meerdere ruimten zijn, bijvoorbeeld de entree, ten 

aanzien waarvan deze eis genoemd is. Hierdoor kunnen zij het belang bepalen van de eis. 

Een PvE dat is opgesteld met behulp van USE zal doorgaans aan deze eisen voldoen, terwijl 

bij traditionele PvE's vaak één van deze soorten informatie ontbreekt. 

Op basis van de vergelijking zoals die gemaakt is in paragraaf 4.5.3 en bovenstaand 

voorbeeld kan worden gesteld dat een PvE dat is opgesteld met behulp van USE, wanneer 

sprake is van trade-offs die betrekking hebben op functionele eisen, doorgaans een grotere 

invloed zal kunnen hebben op de gebruikswaarde dan een traditioneel PvE. Is er sprake van 

trade-offs die zich specifiek richten op technische eisen of eisen naar aanleiding van wet- en 

regelgeving dan zal alleen een traditioneel PvE invloed kunnen hebben op de 

gebruikswaarde aangezien PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE niet voorzien in deze 

eisen. 
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4.6.2 Het financieel rendement van het gebouw en de bijdrage van PvE's 

Naast de gebruikswaarde wordt een gebouw ook gekenmerkt door een bepaald financieel 

rendement. De meeste partijen voor wie dit rendement van belang is beschikken over 

capaciteiten om dit rendement en eventuele factoren die hierop van invloed zijn inzichtelijk 

te maken alvorens het gebouw gerealiseerd is. Een factor die bijvoorbeeld van invloed is op 

het financieel rendement van woon-zorgcomplexen is de huurprijs van de appartementen. 

De kenmerken van de appartementen bepalen de hoogte van de huurprijs. Deze kenmerken 

zijn bijvoorbeeld de oppervlakte, bouwtechnische afwerking, locatie, etc. Een gedeelte van 

deze kenmerken is vertaald in een PvE in de vorm van eisen. Een PvE kan dus, naast een 

groot aantal andere factoren, een bepaalde invloed hebben op het financieel rendement. Dit 

heeft ook tot gevolg dat trade-offs invloed kunnen hebben op het financieel rendement. 

Zo wordt in het voorbeeld in paragraaf 4.6.1 de oppervlakte van het appartement kleiner. 

Omdat de oppervlakte kleiner wordt heeft de opdrachtgever besloten de huurprijs van de 

betreffende appartementen te verlagen. Doordat echter de bouwkosten zijn gereduceerd 

ten gevolge van de trade-off ondervindt hij hier op korte termijn geen financiële hinder van. 

De huurinkomsten zijn echter maandelijkse inkomsten en de bouwkostenbesparing is 

eenmalig. Op de lange termijn zullen de inkomsten dus lager zijn. 

In PvE's is doorgaans geen financiële informatie opgenomen. Er zijn bijvoorbeeld geen 

kosten per vierkante meter vermeld. Ook staan er geen kosten van een bepaalde oplossing 

vermeld. Wanneer een eis beschreven is met betrekking tot het kunnen wassen van de 

handen op de badkamer en als oplossing is de keuze tussen twee soorten wastafels gegeven 

dan zijn daar geen prijzen bij vermeld. PvE's kunnen dus weinig inzicht bieden in de invloed 

van een trade-off op het financieel rendement. De partijen voor wie deze trade-offs van 

belang zijn gebruiken (tot op een bepaald niveau) rekenmodellen om deze invloed 

inzichtelijk te maken. 

4.6.3 Het spanningsveld tussen gebruikswaarde en financieel rendement 

Er is sprake van een spanningsveld tussen de gebruikswaarde en het financieel rendement 

van een gebouw. In het eerder beschreven voorbeeld zullen op de lange termijn de 

inkomsten lager liggen doordat de huurinkomsten lager zijn dan oorspronkelijk was bedoeld. 

De huurprijs is een aspect waar de ontwikkelaar inzicht in heeft evenals in de gevolgen van 

wijzigingen van deze huurprijs. De gebruikswaarde kan echter ook van invloed zijn op het 

financieel rendement van het gebouw. In bovenstaand voorbeeld is de gebruikswaarde van 

de appartementen gedaald. Bewoners zijn mondiger geworden en hebben meer keuze 

tussen soortgelijke appartementen. Doordat de elektrische rolstoel niet in het appartement 

kan worden geparkeerd en opgeladen is de verhuurbaarheid van de appartementen gedaald 

waardoor leegstand kan optreden. De lagere gebruikswaarde leidt in dit geval tot een, in 

combinatie met de eerder beschreven directe invloed van de trade-off, negatieve invloed op 

het financieel rendement. 
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Om vast te stellen of een wijziging van de gebruikswaarde als gevolg van een trade-off 

invloed kan hebben op het financieel rendement dient inzichtelijk te worden welke aspecten 

die de gebruikswaarde beïnvloeden tevens invloed hebben op het financiële rendement. 

Daarnaast dient voor deze aspecten inzichtelijk te zijn in hoeverre ze het financiële 

rendement beïnvloeden en of er alternatieven zijn. Aangezien PvE's die zijn opgesteld met 

behulp van USE doorgaans meer invloed kunnen hebben op de gebruikswaarde dan 

traditionele PvE's, zie subparagraaf 4.6.1, kunnen ze waarschijnlijk ook meer inzicht bieden 

in de invloed van wijzigingen in de gebruikswaarde op het financiële rendement. Wanneer er 

gedurende een trade-off een afweging gemaakt dient te worden tussen een bepaalde 

gebruikswaarde en financieel rendement zal een PvE dat is opgesteld met behulp van USE 

dan ook meer inzicht bieden in de gevolgen van een beslissing dan een traditioneel PvE. 

4.7 Mogelijkheden om de invloed van USE te vergroten 

In paragrafen 2.4 en 3.4 is de effectiviteit van USE beschreven en is een PvE dat is opgesteld 

met behulp van USE vergeleken met een traditioneel PvE. Er kan worden gesteld dat de 

invloed van PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE op trade-offs ten aanzien van 

functionele eisen doorgaans groter zal zijn die van traditionele PvE's. Een belangrijke 

voorwaarde hiervoor is dat partijen bekend dienen te zijn met het gebruik van dergelijke 

PvE's. Hieruit kan ook worden geconcludeerd dat de mogelijke invloed van PvE's die zijn 

opgesteld met behulp van USE op de gebruikswaarde en het financieel rendement groter 

kan zijn wanneer deze veranderen als gevolg van trade-offs ten aanzien van functionele 

eisen. 

Er zijn mogelijkheden om de invloed ten aanzien van trade-offs, de gebruikswaarde en het 

financieel rendement van PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE te vergroten. Tot op 

heden worden alleen functionele eisen opgenomen in een PvE dat is opgesteld met behulp 

van USE. Om ervoor te zorgen dat deze PvE's invloed kunnen hebben op meerdere trade

offs is het van belang om naast functionele eisen ook technische eisen en eisen naar 

aanleiding van wet- en regelgeving op te nemen. Hierdoor kunnen PvE's die zijn opgesteld 

met behulp van USE niet alleen invloed hebben op meerdere trade-offs maar wordt de 

mogelijke invloed op de gebruikswaarde en (via de gebruikswaarde op) het financieel 

rendement ook groter. 

Om direct invloed te hebben op trade-offs die gevolgen hebben voor het financieel 

rendement zullen PvE's, ongeacht het soort PvE, moeten worden uitgebreid. Van belang 

hierbij is dat, voor zover mogelijk, de financiële gevolgen van eisen in het PvE inzichtelijk 

moeten worden gemaakt. Inzichtelijk dient te zijn hoeveel het kost om een eis te realiseren 

en daarnaast wat de financiële consequenties (kunnen) zijn van het niet realiseren van een 

eis. 

Verder kan onderzoek naar betere rekenmodellen worden gedaan die de invloed van de 

gebruikswaarde op het financieel rendement kunnen bepalen. Als onderdeel van USE kan er 
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een score voor de gebruikswaarde worden berekend op ruimteniveau, gebouwniveau en/of 

complexniveau. Wellicht kan nader onderzoek uitwijzen welke (soort) trade-offs de 

berekening beïnvloeden en welke onderdelen van die berekening het financieel rendement 

beïnvloeden. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe traditionele PvE's en PvE's met behulp van 

USE tot stand komen, de verschillen tussen beide methoden, wat trade-offs zijn in het 

bouwproces, wanneer deze plaatsvinden en hoe deze trade-offs het PvE en de procesgang 

van PvE naar DO beïnvloeden en andersom. Dit hoofdstuk beschrijft in paragraaf 5.1 de 

eindconclusies van het rapport waarin antwoord wordt gegeven op de deelvragen en de 

probleemstelling. Verder worden er aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek in 

paragraaf 5.2. 

5.1 Conclusies 

Traditionele PvE's zijn tot op heden tamelijk globaal waardoor een aantal problemen wordt 

veroorzaakt. Deze lijken vaak samen te hangen met het feit dat deze PvE's aanbodgericht 

zijn: in veel gevallen worden enkel vragen gesteld in termen van 'wat' men wil. In USE wordt 

de vraagzijde niet in termen van aanbod beschreven maar in termen van activiteiten en 

doelen waardoor inzicht wordt verkregen in het gebruiks-/woonproces. De aanbodzijde 

wordt daar later aan toegevoegd in termen van prestaties. Toepassing van USE heeft 

hierdoor een aantal voordelen. Het resulterende PvE is vollediger en uitgebreider en het 

heeft een dynamisch karakter (middels een digitale database waarin de eisen op 

verschillende manieren kunnen worden gesorteerd). De eisen zijn volgens een vast stramien 

geformuleerd en verder uitgesplitst waardoor een overzichtelijker geheel ontstaat voor de 

ontwerper. Aan de ontwerper wordt ook meer vrijheid geboden omdat de oplossingsruimte 

van de prestaties groter is. En tenslotte biedt een dergelijk PvE de ontwerper inzicht in de 

motieven achter elke eis waardoor betere ontwerpbeslissingen mogelijk zijn. De toepassing 

van deze methode vereist wel een verandering in denkwijze. Veel mensen, zowel gebruikers 

als ontwerpers, zijn gewend te denken in termen van aanbod en het kost tijd en moeite om 

gewend te raken aan het denken in behoeften als uitgangspunt voor het ontwerpen en 

realiseren van een gebouw. 

Gedurende een bouwproces kunnen zich allerlei specifieke gebeurtenissen of problemen 

voordoen, die kunnen leiden tot trade-offs. Trade-offs zijn ad hoc beslissingen die gericht 

zijn op het realiseren van een voldoende oplossing voor een ontstaan probleem. De trade

offs die invloed kunnen hebben op het PvE en andersom kunnen worden ingedeeld naar de 

oorzaak van het plaatsvinden van de trade-off, namelijk trade-offs met als oorzaak de factor 

'geld', 'tijd', 'regels' en 'kwaliteit'. In elke fase in het bouwproces kunnen trade-offs 

optreden. In de ontwerpfase vinden de meeste voor dit onderzoek relevante trade-offs 

plaats, dat wil zeggen beslissingen die betrekking hebben op functionele eisen. Vanaf de 

uitwerkingsfase komen vaker trade-offs voor die betrekking hebben op technische eisen. 

M.F.J. Jongen 62 



Functionele behoeftenanalyse en programmering 

van woon-zorgcomplexen 

Een PvE kan bijdragen aan het beperken van de mogelijke schade die optreedt als gevolg van 

trade-offs. Hiertoe dient een PvE volledig en overzichtelijk te zijn, het verband tussen eisen 

duidelijk aan te geven en het belang van een eis inzichtelijk te maken. Op het gebied van 

volledigheid zal een PvE dat is opgesteld met behulp van USE een grotere invloed kunnen 

hebben. Dat geldt ook voor overzichtelijkheid en de aanwezigheid van verbanden tussen 

eisen. Het inzicht in het belang van de eisen is ook groter bij PvE's die zijn opgesteld met 

behulp van USE, omdat bij iedere eis een motief is vermeld. 

Traditionele PvE's kennen daarentegen doorgaans een kleine oplossingsruimte, die handig 

kan zijn wanneer er trade-offs zijn die zeer snel moeten plaatsvinden. Verder zijn in 

traditionele PvE's ook vaak technische eisen en eisen als gevolg van wet- en regelgeving 

opgenomen en die ontbreken in PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE. Daardoor zijn 

traditionele PvE's meer bruikbaar als trade-offs specifiek betrekking hebben op dit soort 

eisen. 

Bij trade-offs met als oorzaak de factor 'geld' en/of 'kwaliteit' kan een PvE dat is opgesteld 

met USE een grotere bijdrage leveren aan de oplossing dan een traditioneel PvE vanwege de 

volledigheid, de overzichtelijkheid en het inzicht in het belang van de eisen. Bij trade-offs 

met als oorzaak de factor 'tijd' kan een traditioneel PvE makkelijker en sneller werken als 

men nog geen ervaring heeft in het werken met een PvE volgens USE. Partijen die die 

ervaring wel hebben zullen wellicht de voorkeur geven aan een PvE dat met USE is 

samengesteld. Bij trade-offs met als oorzaak de factor 'regels' zal er doorgaans geen sprake 

zijn van invloed van een PvE op de trade-offs, omdat deze veelal voortkomen uit 

veranderende wet- en regelgeving. 

De gebruikswaarde van een gebouw geeft aan in welke mate de prestaties van het gebouw 

de gebruiker de mogelijkheid geven de activiteiten behorende bij het gebruiksproces uit te 

voeren. Trade-offs kunnen uiteraard invloed hebben op de gebruikswaarde. In positieve zin 

kunnen PvE's bij trade-offs als kwaliteitsbewaker dienen voor de gebruikswaarde. Met name 

inzichten in de motieven achter de eisen en dus in hun belang zijn essentieel om 

verantwoorde beslissingen te kunnen nemen. Een PvE dat is opgesteld met behulp van USE 

zal meer aan deze eis voldoen, waardoor er een grotere invloed zal zijn op de 

gebruikswaarde dan bij een traditioneel PvE. 

Een gebouw wordt ook gekenmerkt door een bepaald financieel rendement, waarop trade

offs eveneens invloed kunnen hebben. PvE's kunnen, in tegenstelling tot bij de 

gebruikswaarde, weinig inzicht bieden in de directe invloed van een trade-off op het 

financieel rendement. Er is echter ook sprake van een indirect invloed van een trade-aft op 

het financieel rendement. Er is namelijk sprake van een spanningsveld tussen de 

gebruikswaarde en het financieel rendement van een gebouw. Aangezien PvE's die zijn 

opgesteld met behulp van USE doorgaans meer invloed kunnen hebben op de 
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gebruikswaarde dan traditionele PvE's, kunnen ze waarschijnlijk ook meer inzicht bieden in 

de invloed van wijzigingen in de gebruikswaarde op het financiële rendement. 

5.2 Aar•bevelingen 

Terugkijkend op het onderzoek, kan worden gesteld dat trade-offs die gedurende het 

bouwproces plaatsvinden, minder inzichtelijk zijn dan vooraf aangenomen. Ten eerste biedt 

de wetenschappelijke literatuur zeer weinig relevante informatie. Ten tweede worden de 

trade-offs ook in de praktijk in algemene zin vaak niet beschreven, waardoor in veel gevallen 

niet precies duidelijk is welke partijen verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij een 

bepaalde trade-offen of er vooraf inzicht was in de gevolgen van een bepaalde trade-off. 

Aangezien het bouwproces van het project waar USE is toegepast nog niet verder is 

gevorderd dan het opstellen van het PvE is het moeilijk gebleken de specifieke meerwaarde 

gedurende de latere fasen van het bouwproces aan te tonen. Om de volgende stappen te 

kunnen zetten dienen projecten waar de methode wordt toegepast nauwgezet te worden 

gevolgd zodat de eventuele meerwaarde van USE ten aanzien van trade-offs, 

gebruikswaarde en financieel rendement specifieker kan worden beschreven. 

Aan de hand van dit onderzoek kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan voor 

nader onderzoek. Deze aanbevelingen zijn in te delen in twee categorieën, namelijk ten 

aanzien van PvE's en specifiek de methode USE en ten aanzien van het bouwproces, de 

trade-offs die hierin plaatsvinden, de gebruikswaarde en het financieel rendement. 

Gedurende de beginfase van het onderzoek zijn aan de hand van USE interviews onder 

gebruikersgroepen afgenomen. Op basis van ervaringen van de auteur en de geïnterviewden 

kan worden gesteld dat deze interviews vrij intensief zijn, vooral op het gebied van de 

tijdsduur. Nader onderzoek naar een efficiëntere manier om de gewenste informatie te 

verkrijgen zou zeer wenselijk zijn, vooral voor marktpartijen die zelf de methode willen gaan 

toepassen en dus moeten bekostigen. 

Het onderzoek toont verder aan dat het zeer praktisch kan zijn om met behulp van USE ook 

technische eisen en eisen ten aanzien van wet- en regelgeving onder te brengen in het PvE. 

Nader onderzoek kan helpen om vast te stellen in hoeverre het mogelijk is om deze eisen 

met behulp van USE te inventariseren. Daardoor kan de invloed van USE op trade-offs en 

daarmee de gebruikswaarde het financieel rendement wellicht worden vergroot. 

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan ten 

aanzien van de toepassing van traditionele PvE's en PvE's die zijn opgesteld met behulp van 

USE. Laatstgenoemde PvE's kunnen nog niet op zichzelf staand functioneren als PvE, 

aangezien niet alle soorten eisen hierin zijn opgenomen. Er zal vooralsnog dus bij de meeste 

projecten een traditioneel PvE nodig zijn zodat ook de overige soorten eisen zijn 

M.F.J. Jongen 64 



Functionele behoeftenanalyse en programmering 

van woon-zorgcomplexen 

opgenomen. PvE's die zijn opgesteld met behulp van USE bieden ten aanzien van functionele 

eisen echter een aantoonbare meerwaarde. Het verdient dan ook de aanbeveling om, 

wanneer mogelijk, USE in te zetten. Met name bij projecten waar veel trade-offs ten aanzien 

van functionele eisen worden verwacht zal USE een meerwaarde kunnen vormen ten 

opzichte van traditionele PvE's. Hierbij kan worden opgemerkt dat de methode de meeste 

meerwaarde zal kunnen hebben wanneer het toepassen ervan reeds in een vroeg stadium 

van het bouwproces start. Door te zorgen dat de methode tevens inzichtelijk is voor partijen 

die in traditionele bouwvormen niet direct bezig zijn met PvE's, zoals de uitvoerders, kan er 

wellicht in de latere bouwfasen en moderne bouwvormen zoals bouwteams ook voordeel 

worden ondervonden van het toepassen van PvE's die zijn opgesteld met USE. 

Ten aanzien van het bouwproces, de trade-offs die hierin plaatsvinden, de gebruikswaarde 

en het financieel rendement kan worden gesteld dat er nog onvoldoende inzicht is in de 

trade-offs die plaatsvinden gedurende het bouwproces. Door bouwprocessen en de trade

offs die plaatsvinden nauwgezet te volgen en te beschrijven in termen van oorzaken van de 

trade-offs die plaatsvinden, invloed van het PvE op de betreffende trade-off, inzicht in de 

resultaten hiervan en de gevolgen voor de gebruikswaarde en het financieel rendement 

wordt het bouwproces en de trade-offs transparanter en inzichtelijker. 

Verder kan nader onderzoek meer inzicht bieden in de invloed van de gebruikswaarde op 

het financieel rendement van gebouwen. Deze invloed wordt niet of nauwelijks beschreven 

in bestaande literatuur en kan, naast functionele, ook financiële argumenten leveren om 

methoden als USE toe te passen in het bouwproces. 
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Bijlagen 

Dit rapport bevat de volgende bijlagen: 

Bijlage 1: Fragmenten PvE Pare Gender 

Bijlage 2: Fragmenten PvE Landgoed De Klokkenberg 

Bijlage 3: lnterview-guide partijen 

Bijlage 4: Bekende beslissingen in het bouwproces 
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Bijlage 1: Fragmenten PvE Pare Gender 

In onderstaande tabel zijn fragmenten uit het PvE van Pare Gender die direct betrekking 

hebben op de luxe sector woningen weergegeven. 

Luxe sector woningen 

Kwalitatieve eisen 

Entree en verkeersruimten 

Code 

verwijzing 

KL 

Luxe uitstraling en hoog afwerkingsniveau Kll 

Woningen algemeen 

- De opstelplaats voor een eventuele scootmobiel is in de bergruimte van de woning. Deze moet hiervoor goed KL2 

bereikbaar zijn. Deze bergruimte mag gecombineerd worden met de opstelplaats voor CV of wasmachine. 

- De volgende ruimten grenzen direct aan elkaar: KL3 

- Keuken en woonkamer, keuken kan halfopen zijn a 

- Hoofdslaapkamer en badkamer b 

- Hal en gastentoilet (tweede toilet) c 

- Hoofdslaapkamer en woonkamer of gang d 

- Keuken en berging grenzen aan elkaar, bij voorkeur een extra berging elders in de woning en e 

wooncomplex 

- Wanneer er één badkamer in de woning is dan dient deze ook vanuit de hal of gang bereikbaar te zijn. Dit met het KL4 

oog op het schoonmaken en de toegankelijkheid voor bezoek (waarborgen van de privacy van de slaapkamer). Bij 

twee badkamers in de grotere woningen dient in ieder geval één aan deze eis te voldoen. 

- Een keukenberging hoeft niet te worden gemaakt als het voor de functionaliteit van de woning beter is om alleen KL5 

een grote algemene berging te maken. 

- Het is zeer wenselijk dat ook in de keuken goed daglicht aanwezig is. KL6 

- Geheel drempelvrij. KL7 

- Alle binnendeuren hebben een dagmaat van 1000 mm met uitzondering van de meterkastdeur. KLS 

- In de wand schuivende deuren wanneer dit ergonomisch nodig is. KL9 

- Alle deuren zijn minstens aan de scharnierzijde benaderbaar via vrije ruimte van 1850 x 1350mm of 1500 x 1500 KllO 

mm daarbij blijft steeds een vrije ruimte van 500mm vanuit een hoek. 

- Gebruik van eventuele douchebrancard in de badkamer is geen eis. Klll 

- Teruggebogen deurklinken op alle binnendeuren. KL12 

- Alle draaideuren kunnen haaks geopend worden. KL13 

- Alle bedieningspunten voor elektra/ hang- en sluitwerk geplaatst tussen 900 en 1200mm hoogte en minimaal KL14 

500mm uit inwendige hoeken of draadloos. 

- Wandcontactdozen dubbel uitgevoerd met dubbele bedradingsinfrastructuur. KL15 

- Per vertrek meerdere elektriciteitsgroepen aanwezig. KL16 

- Breed modellichtschakelaars is overal toegepast, volgens principe van hotelschakeling. KL17 

- Balkon minimaal 3m lang, oppervlakte minimaal 16m2, diepte minimaal 2,5 m. Een deel van het balkon moet KL18 

enigszins beschut zijn tegen de wind. De opstap vanuit de woning het balkon op is niet meer dan 20mm. 

- Hoogwaardig afwerkingsniveau 

- Zongeoriënteerd en optimaal privacybiedend 

KL19 

KL20 

- Keuze wasmachine aansluiting of in badkamer, berging of separate ruimte (speciale waskast) KL21 

- Door het plaatsen van meerdere aansluitingen zijn minstens 2 opstelmogelijkheden voor het bed in de KL22 

hoofdslaapkamer mogelijk. 

Separate eigen (fietsen) berging in de kelder of op de begane grond. KL23 

- Ten behoeve van de domotica worden loze ingestorte leidingen (totaal circa 30 stuks) voorzien: KL24 

- Van de voordeur en meterkast naar het verdeelpunt voor domotica in de woning (waarschijnlijk de a 

berging) 

- Van het verdeelpunt naar: posities ruimtesignalering, gordijnopeners, opstelplaatsen bed en bank, b 

keuken en per ruimte één extra punt bij de toegangsdeur van de ruimte. 

- Ten behoeve van audiovisuele diensten (spraak, beeld, telefonie, huisomroep en alarmoproep) wordt KL25 

toekomstbestendig concept ontwikkeld. 

M.F.J. Jongen 70 



Functionele behoeftenanalyse en programmering 

van woon-zorgcomplexen 

Kwantitatieve eisen 

onderdeel 

1.2 Woningtype 1.2: 3-kamerwoning 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.G 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

Entree I gang 

Woonkamer 

(open) keuken 

Hoofdslaapkamer 

Slaapkamer 

Gastentoilet 

Badkamer 

(mogelijke) 2• badkamer 

Berging(-en) I bijkeuken in de woning 

Minimaal 

opp NVO opmerkingen 

12 Incl. parkeerplaats scootmobiel 

35 

8 

18 

12 Naast woonkamer, koppelbaar daarmee 

1 

8 

Ntb of deze ruimte gewenst is 

10 Totaalopp. Bergingen incl. wasruimte I cv 

Subtotaal nuttig vloeroppervlak NuVO 104 

Ruimtetoeslag voor installaties G 

Totaal NuVO voor ruimtestaat 110 

gebouwen 

1.2.10 Balkon (telt niet mee voor NuVO) 

1.2.11 (fietsen-)berging in onderbouw 

Detailprogramma 

Entree 

lG 

7 

KN 

KNl 

KN2 

KN3 

KN4 

KNS 

KNG 

KN7 

KNS 

KN9 

KNlO 

KN11 

D 

1. Voordeurbreedte dagmaat 1000 mm Dl 

2. Kierstandhouder D2 

3. Seniorenslot met trechtervorming sleutelkanaal of elektrische sloten D3 

4. Glaspaneel naast de voordeur voorzien van veilig glaswerk en markering of zichtglas of spion aangebracht D4 

5. Automatische verlichting bij buitendeur DS 

G. Vrije draaicirkel in hal van 1500 mm DG 

7. Videofoon en slotontsluiter van hal naar centrale voordeur D7 

8. Meterkast, plaatsing bedieningselementen tussen 900 en 1200mm vanaf de vloer en voldoende ruimte voor DB 

dometica installaties 

9. Individuele uitleesmogelijkheid van elektra-, warmte- en waterverbruik 

10. Minimaall wandcontactdoos 

D9 

DlO 

11. Videofoon plus voordeurontsluiting naar slaapkamer en woonkamer; voorbereid op draadloze bediening. D11 

Communicatie zowel visueel als spraak 

Toilet 

1. Afmeting minimaal 900 x 1200mm Dl2 

2. Hangend toilet G+, geplaatst op korte zijde D13 

3. Deur van toiletpot wegdraaiend, slot is dan aan toiletzijde Dl4 

4. Fonteintje DlS 

5. Wanden geschikt voor latere plaatsing wandsteunen I beugels DlG 

Keuken 

1. Vrije draaicirkel van lSOOmm Dl7 

2. Aanrechtlengte minimaal 3GOOmm Dl8 

3. Elektrisch kooktoestel (luxe uitvoering), voldoende kastruimte, vaatwasser, koel/vriescombinatie en Dl9 

magnetron/oven 

4. ~énhendelmengkraan met hoge uitloop, voorzien van ergonomische, duidelijk zichtbare aanduiding 

5. Afzuigkap met verlichting 

G. Extra, schaduwvrij verlichtingspunt boven aanrecht 

7. MinimaalG wandcontactdozen 

8. Gelegen aan een buitengevel (voorkeur) 

D20 

D21 

D22 

D23 

D24 

9. Keuken onderkasten wegneembaar, waardoor onderrijdbare gootsteen en kookbron ontstaan (voorkeur) D25 

10. Thermostaatkraan D2G 

11. Aanrecht is in hoogte nastelbaar tussen 700 en 1100mm: flexibel uitgevoerde en geïsoleerde aan- en D27 

afvoerleidingen 

12. Na stelbaar opgehangen bovenkasten 

13. Ergonomische handgrepen op de kasten geplaatst 

14. Achterwand aanrechtblad ander kleur en materiaal dan aanrechtblad ivm visusproblemen 
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Badkamer 

1. Afmeting minimaal 7m2 

2. Voorzien van douchevloer op afschot en dubbele wastafel 

3. Vrije draaicirkel van 1750mm 

4. Afmetingen zijn geschikt voor brancardinsteek en brancardgebruik 

5. Antislipvloer, goed reinigbaar 

6. Goede verlichting, bedienbaar vanaf elke deur bij binnenkomst 

7. Temperatuur variabel (minimaal24 •q en individueel instelbaar 

8. Voldoende ventilatieafzuiging, niet boven douche geplaatst 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

9. Valveilige radiator met afgeronde hoeken 039 

10. Alle verwarmingsbuizen vanaf de vloer isoleren 040 

11. Thermostaatkraan, excentrisch geplaatst, met onderuitloop in de douche excentrisch geplaatst 041 

12. Luxe douchekop 042 

13. Éénhendelmengkraan met hoge uitloop op de wastafel 043 

14. Verdiepte douchebak/ hoek 044 

15. Plaatsing toilet 6+ -bidet 045 

16. Gehele wand betegelen tot bovenaan 046 

17. Zitbad voor senioren cq. ligbad 047 

18. Luxe afwerking 048 

19. Wandsterkte van de douchewand haaks op de kraanwand is voorbereid op plaatsing van een wanddouchezitje 049 

en wandbeugel/steunen 

20. Afvoer zodanig geplaatst dat links en rechts naast toilet verzorgingsruimte overblijft: aan elke zijde 900mm en DSO 

zodanig dat voorzijde toiletpot 750 mm uit achterwand staat 

21. Wandcontactdoos en extra lichtpunt boven wastafel 

Hoofdslaapkamer 

051 

1. Afmeting van tenminste 18m2, minimaal3.25m diep, waarvan één zijde minimaal4.5m ononderbroken muur is 052 

2. Voorzien van aansluitingen voor tv en telefoon 053 

3. Minimaal 6 wandcontactdozen per bed 054 

4. Vanaf de voordeur is hoofdslaapkamer met brancard bereikbaar OSS 

5. Zichtlijn vanuit bed liggend; ongehinderd naar buiten kijken is mogelijk 056 

6. Optionele garderoberuimte 057 

7. Rondom bed rolstoeltoegankelijk 058 

Woonkamer 

1. Minimaal 35m2 

2. Zichtlijn vanuit zittende positie ongehinderd naar buiten 

3. Minimaal3m ononderbroken muurlengte voor plaatsing wandmeubels 

4. Aansluiting telefoon en tv 

5. MinimaallO wandcontactdozen 

Logeerkamer I 2• slaapkamer I hobbykamer 

1. Afmeting minimaal10m2 

2. Minimaal 4 wandcontactdozen 

3. Aansluiting wastafel 

4. Aansluiting tv en telefoon 

Berging basis 

1. Draaicirkel1500mm 

2. Minimaal 2 wandcontactdoos 

3. Berging als stalling voor elektrische rolstoel (mogelijkheid tot) 

4. Minimaal 7m2 

5. Ruimte voor plaatsing verwarmingsketel 

Terras: Beschutting biedend; 

1. Zo goed mogelijk zongeorienteerd 

2. minimale oppervlakte volgens de ruimtestaat 

3. 50% van de oppervlakte van het balkon wordt tot de verhuurbare oppervlakte gerekend 
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~k 
056 B 

057 B 

058 B 

063 B 

064 B 

071 B 

072 B 

074 B 

145 H 

276 L 

277 L 

278 L 

279 L 

280 L 

286 L 

289 L 

292 L 

Bijlage 2: Fragmenten PvE Landgoed De Klokkenberg 

In onderstaande tabel staan fragmenten uit het PvE van landgoed De Klokkenberg die 

betrekking hebben op de woonkamer (er is gesorteerd op het aspect 'ruimte') op 'woning'

niveau weergegeven. 

Opmerkingen I 
Behoefte Prestatie Ruimte PC UP F specificatie 
Schoonmaken en bewegingsruimte alle A u 2 

opruimen 

Schoonmaken en kasten zwevend alle c u 1 

opruimen 

Schoonmaken en reinigbare vloeren alle D u 1 

opruimen 

schoonmaken en egale vloeren, gladde alle D u 6 wissen/swifferen i.p.v. stofzuigen; 

opruimen afwerking laminaat; (mogelijk in conflict met 

bewegingsveiligheid) 

schoonmaken en geen drempels alle D u 5 

opruimen 

Schoonmaken en opstaande plinten alle D u 1 

opruimen 

schoonmaken centraal alle E u 7 

en opruimen tofzuigsysteem 

Schoonmaken en stopcontacten voor alle E u 5 bereikbaar; op heuphoogte 

opruimen stofzuiger 

ramenzemen bereikbare ramen alle c u 7 (draai)kantelramen (4); niet te groot; 

toegankelijk via balkon; binnen zelf, 

buiten door bedrijf (2) 

opbergen kasten niet te hoog alle c u 1 

keukenspullen 

inrichten ruimte alle A UP 8 ihb woonkamer: vierkant; licht 

langwerpig (5x8); brede kamer; 40- 50 

m2; nu te klein 

inrichten bruikbare wanden alle B UP s lange wanden, spijkerbare wanden, geen 

schuine wanden; deuren belemmeren nu 

inrichten; woonkamer vaak te groot en 

rest te klein (2) 

inrichten bruikbare hoeken alle B u 1 voor hoekkasten 

inrichten Logische plaats alle E p 5 niet in de weg; belemmeren nu inrichting 

lichtpunten, 

topcontacten, 

schakelaars 

inrichten holle plinten alle E u 1 vrije plaatsing van aansluitingen 

inrichten vrijheid van handelen alle 0 u 2 binnenzijde verven; lichte wanden; vrije 

keuze vloerbedekking (evt. hout) en 

gordijnen 

sfeer maken en verlichting alle E u 4 

verlichten 

sfeer maken en stopcontacten alle E u 2 veel; verspreid; op 1 m. hoogte voor 

verlichten gemak (niet bukken) 
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Ul 

U2 

U3 

U4 

US 

U6 

U7 

U8 

U9 

UlO 

Ull 

U12 

U13 

U14 

U15 

U16 

U17 

U18 
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294 D goed uitzicht grote I brede ramen alle c u 5 van plafond tot vloer (2) U19 

hebben 

322 D telefoneren aansluiting alle E u 5 U20 

324 D telefoneren hoorbaar signaal alle E u 1 evt. mogelijkheid zichtbaar signaal U21 

325 D telefoneren mobiel bereik alle E p 1 gebouw beperkt het bereik (1) U22 

400 D privacy in woning ruimte alle A u 1 jezelf even terug kunnen trekken, niet te U23 

dicht op elkaar zitten, ongestoord ieder 

eigen dingen doen; woning min. 100 m2 

403 D roken afzuiginstallatie, alle E u 1 goede filters U24 

mechanische 

ventilatie 

404 deurbel horen hoorbaar signaal alle E UP 9 ook op balkon, privé buitenruimte; evt. U25 

zichtbaar signaal; te zacht (4) 

405 deurbel horen verschillende alle E p 3 lijken te veel op elkaar (deur openen of U26 

signalen bel intercom bedienen) 

beneden, boven, 

telefoon 

434 gasten ontvangen, toegankelijkheid alle D u 1 bezoek met rolstoel of rollator U27 

laten eten 

448 horizontaal ruimtevoor alle A u 2 met en zonder inzittende U28 

verplaatsen wegzetten van 

woning rolstoel 

450 horizontaal praktische alle B UP 12 niet tegen elkaar in, rekening houdend U29 

verplaatsen draairichting met rollator, routes rolstoel; deuren hal 

woning vandeuren en badkamer belemmeren doorgang, 

kunnen niet open (10) 

451 horizontaal logische alle B u 1 U30 

verplaatsen verbindingen 

woning 

452 horizontaal geen drempels, alle D u 21 ook: geen obstakels; rolstoel- U31 

verplaatsen obstakels /rollatortoegankelijk 

woning 

453 horizontaal ruime doorgangen, alle D u 9 rolstoel-/rollatortoegankelijk U32 

verplaatsen brede deuren 

woning 

454 horizontaal stroeve vloer alle D UP 3 rolstoeltoegankelijk; nu gevaarlijk glad U33 

verplaatsen bij rollator/stok 

woning 

455 horizontaal verstevigde hoeken alle D u 1 vanwege rolstoelen U34 

verplaatsen 

woning 

456 horizontaal verlichting alle E u 1 U35 

verplaatsen 

woning 

457 horizontaal nachtverlichting met alle E u 1 doorverbonden, lichtlijn (onderdeel U36 

verplaatsen bewegingsmelder domotica?) 

woning 

459 horizontaal bedienbare alle F u 1 geen draaiknoppen i.v.m. gewrichten U37 

verplaatsen deurklinken 

woning 

483 K thermisch comfort vloerverwarming alle E u 8 zie ook badkamer e.a. U38 

regelen 

484 K thermisch comfort radiatoren alle E u 2 wandverwarming; soms geen radiatoren U39 

regelen (2); geen convectorputten i.v.m. 

schoonhouden 
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486 K thermisch comfort aparte alle E UP 7 thermostaatknoppen; regelbare U40 

regelen temperatuurregeling radiatoren; nu niet (2) 

487 K thermisch comfort responsieve en alle E p 3 duurt nu te lang; nu vaak veel te warm U41 

regelen nauwkeurige regeling (25 graden); niet precies genoeg (3) 

488 K thermisch comfort bedienbare alle E u 1 geen draaiknoppen; regelbaar U42 

regelen radiatoren 

490 K thermisch comfort airconditioning alle E u 2 reeds rekening mee houden (leidingen, U43 

regelen plaats etc) vanwege klimaatverandering 

en risico voor ouderen 

491 K thermisch comfort tocht· en vochtdichte alle E p 5 vooral bij open terrein, Mark; niet tocht- U44 

regelen kozijnen, en waterdicht 

geveldichting 

492 K thermisch comfort tochtwerende alle E UP 3 borstelstrips onder deuren; tochtstrips bij U45 

regelen voorzieningen ramen; nu niet 

493 K thermisch comfort dubbel glas alle E u 3 U46 

regelen 

494 K thermisch comfort vloerisolatie alle E u 2 U47 

regelen 

495 K thermisch comfort warmteisolatie alle E u 1 m.n. in zomer aan zuidzijde niet te warm U48 

regelen ongespecificeerd 

497 K thermisch comfort regelbare alle E UP 6 te laag in de winter (4); te hoog waardoor U49 

regelen luchtbevochtiging muf 

505 K ventileren, ramen alle c UP 8 tegen luchtjes, stank, vocht, stof; ramen uso 
luchtkwaliteit tegenover elkaar kunnen openen; kan 

regelen niet 

506 K ventileren, bovenlichten of alle c u 5 in combinatie met andere mogelijkheden U51 

luchtkwaliteit roosters (niet alleen) 

regelen 

507 K ventileren, bedienbare ramen alle c u 7 draaikantelramen; schuiframen en • U52 

luchtkwaliteit deuren; niet naar binnen openslaand; 

regelen met 1-greeps meerpuntsluiting; 

bedieningsgrepen niet te hoog bij 

bovenlichten; licht lopend; geen zware 

schuifpui 

508 K ventileren, afzuiginstallatie, alle E UP 14 ventilatieroosters; met name in keuken; U53 

luchtkwaliteit mechanische met afstandsbediening; geen last van 

regelen ventilatie luchtjes van buren (o.m. verbod koken op 

balkon); ook berekend op roken; filters te 

weinig vervangen, kringen op muur, niet 

uit te schakelen bij brand (3) 

509 K ventileren, vochtisolatie alle E u 1 ook van vloer bij schoonmaken (geen last U54 

luchtkwaliteit bij onderburen}, tegen krom staan parket 

regelen 

510 K ventileren, mogelijkheid voor alle F UP 4 o.m. horren (ingebouwd), rolhorren, u ss 
luchtkwaliteit horren horde uren; bos en veel water in de 

regelen omgeving, muggen, andere insekten; kan 

nu niet 

512 K auditief comfort praktische indeling alle B u 1 m.b.t. aangrenzende vertrekken van U56 

regelen van woning naastgelegen woningen 

513 K auditief comfort geluidsisolatie alle E UP 17 geen lawaaioverlast van/voor anderen in U57 

regelen woning, installatie, buiten, buren; opm: 

bij voorkeur geen bovenburen; zie ook 

muziek, radio: overlast kan twee kanten 

op gaan; ook tov gang, is nu gehorig 

514 K auditief comfort geluidsisolerende alle E u 5 zwevend (vooral bij parket, tegels); U58 

regelen vloeren zachte antislipvloeren; verbod op parket 

of laminaat 
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515 K auditief comfort dubbel glas alle E u 4 U59 

regelen 

516 K auditief comfort geluidsisolatie alle E UP 2 is er niet U60 

regelen leidingen (afvoer, cv 

buizen) 

518 K woning beveiligen brandwerende alle D u 1 U61 

materialen 

519 K woning beveiligen rook- I brandmelders alle E u 3 U62 

520 K woning beveiligen veilig hang- en alle E u 9 politiekeurmerk; veiligheidssloten; U63 

sluitwerk driepuntssloten en dievenklauwen; 

dubbele sloten; nachtslot (binnen) en 

meerdere sloten (buiten) op de 

voordeur; voordeur met ijzeren laag; ook 

op ramen, draaikantelramen; een slot is 

te weinig; slot is te eenvoudig 

524 K woning beveiligen alarminstallatie alle E u 6 ook: opvallend, zichtbaar beveiligd om af U64 

te schrikken 

525 K woning beveiligen alarmknoppen alle E u 1 m.n. slaapkamer, badkamer, toilet; U65 

hulpverlening 

526 K woning beveiligen dometica alle E UP 2 waar mogelijk gebruiken U66 

529 K woning beveiligen electrische rolluiken alle E u 2 m.n bij ligging op begane grond U67 

530 K woning beveiligen veilig te openen alle E p 1 anti-inbraakraam; inbraakproef U68 

ramen begane grond 

531 K woning beveiligen veiligheidsglas alle E u 1 tegen inbraak en ook i.v.m. vallen of U69 

stoten 

498 K thermisch comfort electrische alle E UP 6 met drukknop ipv draaiknop; slecht of U70 

regelen zonwering zuidzijde afwezig (2) 

150 H opbergen servies, bergruimte woonkamer A u 8 plaats voor (servies)kast (2); in vaste kast U71 

glaswerk (2) 

152 c eten (ontbijt, ruimte woonkamer A u 17 voor grote eettafel (4); 4 persoons; 6 U72 

lunch, diner), persoons; in poot van L-vormige 

koffie I thee woonkamer; nabij keuken; goede 

drinken indeling; totaal 40- 50 m2 

155 c eten (ontbijt, ramen voor daglicht woonkamer c u 1 veel U73 

lunch, diner}, 

koffie I thee 

drinken 

156 c eten (ontbijt, ramen voor ventilatie woonkamer c u 1 U74 

lunch, diner), 

koffie I thee 

drinken 

157 c eten (ontbijt, reinigbare vloer woonkamer D u 1 U75 

lunch, diner), 

koffie I thee 

drinken 

158 c eten (ontbijt, verlichting boven woonkamer E u 2 zie ook: hobby's U76 

lunch, diner}, eettafel 

koffie I thee 

drinken 

281 l inrichten mogelijkheid voor woonkamer E u 3 evt. met ruimte voor hout en U77 

gashaard, open gereedschap, ook buiten voor hout 

haard 

282 l inrichten plaats voor gordijnen woonkamer F u 3 ruimte naast ramen, goede plaats U78 

radiatoren; bruikbare rail bij schuifpui 

283 l inrichten plaats voor planten woonkamer F u 4 breed genoeg U79 

op vensterbank 
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288 L sfeer maken en ramen voor daglicht woonkamer c UP 6 kamer nu te langwerpig, donker (5) uso 
verlichten 

291 L sfeer maken en mogelijkheid voor woonkamer E u 1 naast of i.p.v. plafondverlichting U81 

verlichten wandverlichting 

295 D goed uitzicht deuren naar privé- woonkamer c u 2 tuindeuren, schuifpui U82 

hebben buitenruimte 

296 D tv kijken, juiste akoestiek woonkamer D u 1 U83 

radio/muziek 

luisteren 

297 D tv kijken, kabelaansluiting woonkamer E u 34 aansluitpunten verschillende U84 

radio/muziek wanden/delen voor inrichtingsflexibiliteit 

luisteren (3); rekening houden met lichtinval 

300 D tv kijken, internetaansluiting woonkamer E u 1 voor latere streaming media; evt. U85 

radio/muziek aansluiting op LAN Klokkenberg voor 

luisteren mededelingen 

303 D tv kijken, stopcontacten woonkamer E u 4 U86 

radio/muziek 

luisteren 

306 D tv kijken, geluidsisolatie woonkamer E u 1 harder geluid bij doofheid (geen overlast U87 

radio/muziek buren, anderen in de woning) 

luisteren 

309 D lezen krant, ruimte woonkamer A u 7 U88 

tijdschriften, 

boeken 

310 D lezen krant, rustige ligging woonkamer 8 u 4 geen last geluid uit woning of omgeving U89 

tijdschriften, doorligging 

boeken 

311 D lezen krant, ramen voor daglicht woonkamer c u 10 U90 

tijdschriften, 

boeken 

312 D lezen krant, verlichting woonkamer E u 18 o.m. bij eettafel voor krant (4) U91 

tijdschriften, 

boeken 

314 D lezen krant, stopcontacten woonkamer E u 3 Sdubbele U92 

tijdschriften, 

boeken 

315 D lezen krant, geluidsisolatie woonkamer E u 8 U93 

tijdschriften, 

boeken 

316 H opbergen boeken ruimte voor woonkamer A u 6 1x veel boeken (1200) U94 

boekenkast 

319 D telefoneren aansluiting woonkamer E u 12 U95 

323 D telefoneren verlichting bij vaste woonkamer E u 1 U96 

telefoonaansluiting 

327 E administratie ruimte voor bureau woonkamer A u 7 ook: in aparte, afgeschermde hoek (2) U97 

doen en en computer 

computeren 

329 E administratie raam voor daglicht woonkamer c u 1 U98 

doen en 

computeren 

331 E administratie internetaansluiting woonkamer E u 10 ook: via kabel U99 

doen en 

computeren 

334 E administratie verlichting woonkamer E u 3 UlOO 

doen en 

computeren 
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336 E 

338 H 

341 D 

346 D 

350 D 

351 D 

352 D 

358 D 

362 H 

363 D 

364 D 

365 D 

366 D 

367 D 

370 D 

373 D 

374 D 

375 D 

378 D 

379 D 

380 D 

394 G 

396 G 

398 D 

432 

435 

444 H 

445 

administratie 

doen en 

computeren 

opbergen 

administratie 

hobby's met 

materiaal 

hobby's met 

materiaal 

hobby's met 

materiaal 

hobby's met 

materiaal 

hobby's met 

materiaal 

hobby's met 

materiaal 

opbergen 

hobbymaterialen 

en gereedschap 

hobby's sociaal 

hobby's sociaal 

hobby's sociaal 

hobby's sociaal 

stopcontacten 

bergruimte 

ruimte 

ruimte voor 

computertafel 

raam voor daglicht 

raam voor ventilatie 

raam voor uitzicht 

verlichting 

bergruimte 

ruimte 

internetaansluiting 

verlichting 

stopcontacten 

hobby's denksport ruimte 

hobby's denksport verlichting 

hobby's denksport stopcontacten 

hobby's muziek 

maken 

ruimte voor 

instrument 

hobby's muziek geluidsisolatie in en 

maken tussen woningen 

hobby's ruimte 

lichaamsbeweging 

hobby's raam voor uitzicht 

lichaamsbeweging 

hobby's geluidsisolatie 

lichaamsbeweging 

rusten, dutje doen ruimte 

rusten, dutje doen geluidsisolatie 

privacy in woning ruimte 

gasten ontvangen, ruimte 

laten eten 

gasten ontvangen, geluidsisolatie 

laten eten 

opbergen spullen bergruimte 

van gasten 

met kleinkinderen 

spelen 

ruimte 
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woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

woonkamer 

E 

A 

A 

A 

c 

c 

c 

E 

A 

A 

E 

E 

E 

A 

E 

E 

A 

E 

A 

c 

E 

A 

E 

A 

A 

E 

A 

A 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

1 

5 

8 

1 

3 

1 

1 

3 

3 

9 

1 

1 

1 

9 

2 

1 

1 

7 

2 

2 

1 

7 

1 

6 

papieren I ordners I archief, schrijfgerei; 

dossierkast 

o.m. foto, film, op dvd zetten, boekjes, 

kaarten, schilderen, tekenen, calligrafie, 

postzegels, handwerken, quilten, naaien, 

kleding verstellen 

o.m. schilderen; noorderlicht op 

werkplek; in meerdere kamers om te 

kunnen kiezen bij schilderen 

o.m. schilderen; te openen 

o.m. schilderen 

o.m. boven eettafel 

boekenkast (postzegels, foto's) 

bridgen, kaarten, spelletjes doen 

puzzelen, studeren 

piano, kleine vleugel 

o.m. piano, panfluit, gitaar; zie ook: 

centrale ruimte complex 

ochtendgymnastiek bij tv, dansen 

bij yoga, meditatie, oefenen 

bij yoga, meditatie 

40-50m2 

23 voor grote zithoek; eethoek 6 personen; 

40-50 m2 
1 

2 o.m. speelgoed 

5 

U101 

U102 

U103 

U104 

U105 

U106 

U107 

U108 

U109 

UllO 

U111 

U112 

U113 

Ull4 

U115 

U116 

U117 

U118 

U119 

U120 

U121 

U122 

U123 

U124 

U125 

U126 

U127 

U128 
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485 K thermisch comfort eigen, bedienbare woonkamer E UP 9 duidelijke, eenvoudige bediening {2); Ul29 

regelen thermostaat duidelijk zichtbare display; grote 

letters/cijfers; niet te hoog; knoppen op 

zithoogte voor rolstoelgebruikers; goede 

plek (ivm haard, radiatoren, zon); nu te 

moeilijk; nu te hoog 
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Bijlage 3: lnterview-guide partijen 

In deze bijlage is de guide weergegeven voor de interviews met de verschillende personen 

van bouwpartijen. Deze guide vormde het startpunt van de interviews. Wanneer daar 

aanleiding toe was kon de guide gedurende het interview worden aangevuld of gewijzigd. De 

volgende personen zijn geïnterviewd (weergegeven in chronologische volgorde met tussen 

haakjes de functie van de betreffende persoon): 

• Dhr. T. Verspaget (directeur Residentie Petruspark) 

• Dhr. C. den Bieman (directeur Landgoed De Klokkenberg) 

• Dhr. C. Snoeijs (projectmanager) 

• Dhr. M. Simonis (projectleider) 

• Dhr. B. Verheijen (hoofd vastgoedadvisering) 

lnterviewguide: 

M.F.J. Jongen 

1. Hoe komt een PvE tot stand? 

2. Welke concessies I trade-offs/wijzigingen t.a.v. het PvE vinden er plaats tijdens het 

bouw-/ontwerpproces? 

3. Waarom hebben concessies I trade-offs deze plaatsgevonden? 

4. Welke partijen zijn in het algemeen verantwoordelijk voor deze concessies I trade

offs? Zijn dat ervaren partijen met dergelijke projecten? 

5. Wat zijn de voor- of nadelige effecten hiervan geweest voor het gebruik en voor 

wie? 

6. In het geval van nadelig(e) effect( en) op het gebruik, waarom heeft de trade-off toch 

doorgang gevonden? Gebeurde dit bewust of onbewust? 

7. Zou er achteraf een andere keuze zijn gemaakt? Welke en waarom? 

8. Hebben bepaalde trade-offs die een positief effect hadden op financieel gebied 

nadelige effecten op gebied van gebruikswaarde? 

9. Hebben deze trade-offs op de lange termijn toch nadelige invloed gehad op 

financieel gebied als gevolg daarvan? 

10. Hoe zou een ander programma van eisen, zoals dat volgens USE tot stand komt, dus 

vollediger en met motivaties bij elke prestatie, van invloed kunnen zijn op dergelijke 

trade-offs? 

11. Tenslotte: waarin zouden programma's van eisen (en USE) moeten worden 

verbeterd om een betere afweging mogelijk te maken tussen financieel rendement 

en gebruikswaarde? 
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Bijlage 4: Bekende beslissingen in het bouwproces 

(Sub)fase in het bouwproces Beslissingen Verantwoordelijke partijen 

11nitiatieffase 1 Huisvestingsbehoefte ontwikkelaar, projectmanager 

2 Huisvesting realiseren ontwikkelaar, projectmanager, 

financieel adviseur 

2 Haalbaarheidsstudie 3 Oplossingsscenario kiezen ontwikkelaar, projectmanager, overheid 

3 Projectdefinitie 4 PvE voor structuurontwerp ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, gebruikers, omwonenden 

5 Budget opstellen ontwikkelaar, projectmanager, 

financieel adviseur 

4 Structuurontwerpfase 6 PvE voor voorlopig ontwerp ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, overheid, gebruikers, 

omwonenden 

7 Bouworganisatievorm ontwikkelaar, projectmanager 

8 Structuurontwerp ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, constructeur, 

installatietechnisch adviseur, overheid, 

gebruikers, omwonenden 

5 Voorlopig Ontwerpfase 9 Voorlopig architectonisch beeld ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, overheid I commissies (soms), 

gebruikers, omwonenden 

10 Voorlopige ruimtelijke structuur ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, constructeur 

11 Voorlopig stedenbouwkundig beeld ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, stedenbouwkundige, 

overheid I commissies (soms) 

12 Technische en klimatologische ontwikkelaar, projectmanager, 

uitgangspunten architect, installatietechnische adviseur 

13 Voorlopig Ontwerp ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, constructeur, 

installatietechnisch adviseur, overheid I 
commissies (soms), gebruikers, 

omwonenden 

14 PvE voor Definitief Ontwerp ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, overheid, gebruikers, 

omwonenden 

15 Toetsing budget ontwikkelaar, projectmanager 

6 Definitief Ontwerpfase 16 Definitief architectonisch beeld ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, overheid I commissies (soms), 

gebruikers, omwonenden 

17 Definitieve ruimtelijke structuur ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, constructeur 

18 Definitief stedenbouwkundig beeld ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, stedenbouwkundige, 

overheid I commissies (soms) 

19 Definitieve technische en ontwikkelaar, projectmanager, 

klimatologische uitgangspunten architect, installatietechnische adviseur 

20 Definitief Ontwerp ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, constructeur, 

installatietechnisch adviseur, overheid I 
commissies (soms), gebruikers, 

omwonenden 

21 PvE definitief ontwikkelaar, projectmanager, 

M.F.J. Jongen 81 



Functionele behoeftenanalyse en programmering 

van woon-zorgcomplexen 

architect, overheid, gebruikers, 

omwonenden 

22 Toetsing budget ontwikkelaar, projectmanager 

7 Bestekfase 23 Bestek ontwikkelaar, projectmanager, architect 

24 Bestektekeningen ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, constructeur, 

installatietechnisch adviseur 

25 Directiebegrotingen ontwikkelaar, projectmanager 

8 Prijsvorming 26 Aanbiedingsprijs hoofdaannemer, financieel adviseur 

27 Prijsonderhandelingen I ontwikkelaar, projectmanager, 

bezuinigingsronden hoofdaannemer 

28 Inschrijfbegroting ontwikkelaar, projectmanager, 

hoofdaannemer 

9 Werkvoorbereiding 29 Werkbegroting ontwikkelaar, projectmanager, architect 

30 Uitvoeringsplanning ontwikkelaar, projectmanager, 

architect, constructeur, 

installatietechnisch adviseur 

31 Directiebegrotingen ontwikkelaar, projectmanager 

Tabel: Overzicht van bekende en verwachte beslissingen in het bouwproces (van Nu/and, 2005). 
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