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Wat een geluk ... 

Terugkijkend naar de afgelopen periode bedacht ik me: 

wat een geluk dat ik hier vandaag sta. 

Geluk. 

En niet alleen vanwege het gelukken van de prestatie. 

Geluk is niet een ideaal van het verstand, maar 

van de verbeelding. 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. 

De verbeelding spreekt 

voor zich. 

De verbeelding is een entree tot de werkelijkheid, 

ze zegt meer van de werkelijkheid 

dan de objectiviteit. 

Zij is de werkelijkheid door de geest gehaald, 

verhevigd en sprekender gemaakt. 

De werkelijkheid bederft wanneer het ideaal er niet zijn parfum aan toevoegt, 

maar het ideaal zelf 

word! tot een vergif, indien het zich niet met de werkelijkheid verbindt. 

Het ideaal, verbeelding en werkelijkheid. 

Een ideaalbeeld. 

Een droom. 

Fantasie. 

Als je geluk hebt, 

dan kan de fantasie van de een de werkelijkheid van een miljoen anderen veranderen. 

Alleen mensen met fantasie hebben 

oog voor de werkelijkheid. 

Fantasie is noodzakelijk om de werkelijkheid te schapen. 

Facts, features, fantasies, fiction 

Het enige waardevolle voor een mens 

is een diep emotioneel beeld van de werkelijkheid. 

Het waardevolle van de werkelijkheid en 

het kennen van het waardevolle. 

De opperste bekwaamheid bestaat hierin, goed de waarde der dingen te kennen. 

Bekwaamheid rust op kunde en kennis. 

Maar het gaat verder. 

lnzicht 

Visie. 

Bekwaamheid is een kunst. 

Kunst is een bekwaamheid. 

De kunst van de werkelijkheid. 

De kunst van de verbeelding. 

De kunst is niet 

functioneel. 

Anders heeft de dienst meer waarde dan de kunst. 

Als een huis alleen functioneel is, dan is het geen woning. 

Form follows function 

Form follows form 

Form follows fantasy 

Droom en werkelijkheid. 

De werkelijkheid van het leven 

kent geen grate of kleine dingen. 

Alie dingen zijn gelijk in waarde en belangrijkheid. 

Alie aards geluk berust op een compromis 

tussen droom en werkelijkheid. 

En ach, hoe belangrijk is een dag als vandaag nou. 

Welke waarde heeft het? 

Is het droom of werkelijkheid? 

Wat een geluk. 

Afstudeeronderzoek ter afronding van de Masteropleiding Building Services 

Technische Universiteit Eindhoven. 

Eindhoven, 30 januari 2007 

David Wesdorp 
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Van oorsprong is de architect binnen het ontwerpteam altijd verantwoordelijk geweest voor 

zowel het ontwerp(-beheersing) als de projectbeheersing. Door de toenemende specialisatie 

nemen steeds meer partijen deel aan een ontwerpteam. Gebrek aan goede afstemming 

tijdens het ontwerpproces leidt tot (onnodige) laalkosten. De totale laalkosten binnen de 

bouw wordt geschat op circa 7 a 8 % van de totale bouwproductie. De oorzaken hiervan 

liggen in het onvolledig doorgronden van de behoefte van de opdrachtgever en de onderlin

ge alstemming tussen de verschillende disciplines. 

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren tot een aanpassing (gebaseerd op tijd, 

kosten, inlormatie, organisatie en kwaliteit) van de werkwijze van de (technisch) adviseur 

binnen het ontwerpproces om te komen tot een meerwaarde in het integraal ontwerp. Een 

direct gevolg is dat de laalkosten vanuit de ontwerplase worden gereduceerd . 

Voor het doorgronden van de behoefte van de opdrachtgever en alstemming met alle 

disciplines zijn de volgende aspecten noodzakelijk. 

a. vroeg betrokken zijn bij het project 

b. denken in scenario's, concepten en varianten 

c. versterken communicatieve vaardigheden 

De adviseur moet betrokken worden in de programma lase. Door middel van het vaststellen 

van de (kern)waarden van de opdrachtgever krijgt de adviseur kennis van de werkelijke 

behoefte van de klant. 

De beheersaspecten organisatie en inlormatie worden beTnvloed. 

De waarden die in de programma lase zijn gelormuleerd worden vertaald naar concepten . 

Door het invoeren van de Concept Ontwerplase ontstaat ten eerste een betere beheersing 

van het ontwerp (door invloed op de aspecten tijd en inlormatie). 

Ten tweede word! in deze lase het belangrijk-

ste deel vastgelegd van de kosten van het 

project, daar waar het nog mogelijk is om 

grote invloed uit te oelenen op het ontwerp. 

Door de betrokkenheid van de adviseur in de 

programma lase is de hoeveelheid inlormatie 

groter dan in een 'traditioneel' proces. 

De adviseur heeft in de concept ontwerplase 

de mogelijkheid om zijn toegevoegde waarde 

te laten zien. Een goed ontwerp kan in de 

uitvoering aanzienlijk kosten besparen. 

Tenslotte is door het toevoegen van de con

cept ontwerplase een hogere mate van 

communicatie mogelijk. In de concept ontwerp 

lase moet aan de orde komen waarom voor 

een bepaald concept is gekozen aan de hand 

van de (gewogen) waarden uit het programma 

van eisen. Tevens wordt er invulling gegeven 
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aan de behoelte van (ontwerpende) partijen om in concepten te denken, waar een grote mate 

van vrijheid in het (creatieve) ontwerp mogelijk is. 

Communicatieve vaardigheden zijn essentieel is het laten zien, het uitbeelden van het ont

werpproces. Het ontwerpproces van de adviseur wordt inzichtelijk gemaakt door middel van 

visualisatie. Deze transparantie draagt bij aan het begrip bij opdrachtgever en architect en 

bevordert de communicatie. 

Visualisatie is tevens noodzakelijk in het ontwerpproces. Vooral het concept ontwerp maakt 

gebruik van visualisatie als communicatiemiddel en verduidelijking van het te ontwerpen 

object. 

De communicatie naar de klant is essentieel. Communicatie door middel van visualisatie, in 

met name de conceptfase, zorgt voor een beter begrip van de klant. Tevens word! de trans

parantie groter en zorgt de visualisatie voor een heldere vergelijking van vraag en aanbod. 

Daarnaast is de communicatie naar het ontwerpteam van groot belang. Om tot samenwer

king te komen in vertrouwen en begrip nodig. Door middel van visualisatie wordt dit versterkt. 

Tenslotte is de interne communicatie (projectteam - adviesorganisatie) belangrijk. Het 

ontwikkelen en behouden van kennis speelt hierin een grote rol. 

Het totale ontwerpproces ziet er met de aanpassingen zoals in dit rapport beschreven 

schematisch uit zoals weergegeven in onderstaande label. 
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1.1. ACHTERGROND 

Bouwen wordt steeds ingewikkelder. Van oorsprong is de architect binnen het ontwerpteam 

altijd verantwoordelijk geweest voor zowel het ontwerp (en ontwerpbeheersing) als de 

projectbeheersing. Door de toenemende technische mogelijkheden (industrialisatie) en de 

steeds omvangrijkere projecten (regelgeving en economische belangen), is er behoefte 

ontstaan aan specialisatie en taakverdeling [1]. De toenemende specialisatie en het daardoor 

groeiend aantal deelnemende partijen aan een bouwproces, maakt het ook steeds moeilijker 

om de werkwijze en beroepscultuur van de ander nog goed le kennen. Dit kan tot 

Babylonische spraakverwarringen leiden en heeft niet alleen mogelijke vertraging maar ook 

hoge faalkosten tot gevolg. Als de faalkosten voor rekening van de opdrachtgever komen, is 

er tevens nauwelijks sprake van meerwaarde. 

Figuur 1 Pieter Breugel de Oude, De toren van Babel, 1563 

1.2. PROBLEEMKADER 

Volgens een schatting van SBR bedragen de faalkosten 5 a 1 O procent van de waarde van de 

bouwproductie [2]. USP-Marketing Consultancy heeft in 2003 in samenwerking met SBR 300 

bedrijven geenqueteerd. Zij schatten de faalkosten op 7 a 8%. Bij een bouwproductie voor de 

B&U en GWW van in totaal 47,5 miljard Euro , betekent dit dat ongeveer 2,7 miljard Euro 

verloren gaat door faalkosten in de burgerlijke en utiliteitsbouw en 0,8 miljard in de GWW 

( omzetcijfers 2001, bron AVBB) . 

Het onderzoek heeft zich gericht op de mogelijke oorzaken en de grootte van de faalkosten . 

De faalkosten uiten zich voornamelijk in de uitvoeringsfase [2]' (hoewel het ontstaan ervan 

vaak ligt in de voorafgaande lase) [3). Om deze reden is het onderzoek uitgevoerd met 

partijen die in de uitvoeringsfase een actieve rol spelen. 

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden [4) naar de mogelijkheden om vermijdbare kosten 

(sterk) te reduceren. Uit deze inventarisatie zijn (in willekeurige volgorde) de volgende 

oorzaken naar voren gekomen: 

onvoldoende kwaliteit van Programma van Eisen, waardoor tijdens he! bouwproces 

veel aanpassingen nodig zijn ; 

onvoldoende aandacht voor uitvoeringsaspecten tijdens de ontwerpfase; 

onvoldoende afstemming van bouwkundige en installatietechnische bouwdelen; 

organisatorische fouten ; 

het gekozen aanbestedingsmodel is niet gericht op een integrale aanpak van he! 

proces en he! project ; 

informatiestromen komen slecht op gang of lopen achier bij de planning; 

onvoldoende kwaliteit van (gegevens)uitwisseling; 

kwaliteit leveren aan de consument (eindgebruiker) staat niet centraal in benadering 

van het bouwproces en bouwproduct; 

opgedane ervaringen bij eerdere projecten worden onvoldoende gebruikt bij volgende 

projecten. 
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Figuur 2 Enkele conclusie onderzoek [2) 
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De conclusie van he! onderzoek luidde onder andere: "Aangrijpingspunten voor verbetering 

liggen voornamelijk op het stroomlijnen van he! bouwproces door co-makership, verbetering 

van de logistiek, systeemcertificatie, prefabricage en industrial isatie enzovoort. Belangrijk 

instrument is ook risicomanagement. Met behulp daarvan is te analyseren waar de grootste 

knelpunten in het bouwproces liggen. Bouwprocesmodellen, waar de integrate benadering 



voorop staat, zijn eveneens een middel om de faalkosten te reduceren. Tot slot is het 

verbeteren van de communicatie en de uitwisseling van informatie tussen bouwpartners een 

goede optie". 

Technische adviseurs hebben geen deel uitgemaakt van het onderzoek. Dit is een opvallend 

aspect, vooral omdat deze partijen de schakel zijn tussen een opdrachtgever en de 

uitvoerende partijen. De schakel waar de eisen en wensen warden vertaald naar een uit te 

voeren ontwerp en waar voor een zeer groat deel de communicatie (tussen alle partijen) 

centraal staat. De (of hel gebrek aan) communicalie is een van de belangrijke onderdelen 

waardoor faalkosten binnen een ontwerp- en realisatieproces ontstaan [5] . Van de 

geenqueteerde bedrijven geeft 56% aan dat bij het ontwerp slecht rekening wordt gehouden 

met de uitvoerbaarheid. Het blijkt dus dat de ontwerpfase een belangrijke rol speell in (het 

vermijden van) de faalkosten. 

Kader 1 Definitie van faalkosten 

Fnlkosten 

Faalkosten ziJn alle kosten die ten behoeve van het elndproduct zljn gemaakt, ontstaan 

door vermijdbaar tekortschieten. De faalkosten warden veroorzaakt doordat het 

bouwproces onnodig ineffici6nt verloopt, het eindproduct niet aan de afgesproken 

kwaliteitseisen voldoet dan wel door het feit dat er zaken moeten warden hersteld of 

vervangen [www.sbr.nO 

De faalkosten kunnen zich enerzijds uiten in bijvoorbeeld een slechte maakbaarheid in de 

uitvoeringsfase. Anderzijds kan onder faalkosten ook warden verstaan dat de opdrachtgever 

niel krijgl wal hij verwacht [6]. Deze vorm van faalkosten is het directe gevolg van 

onvoldoende doorgronden wat de opdrachtgever wil en onvoldoende afstemming tussen de 

verschillende onlwerpende partijen. Het reduceren van deze vorm van faalkosten leidt dus 

direct tot meer waarde voor de opdrachtgever en is de basis om meerwaarde te creeren. 

1.3. PROBLEEMDEFINITIE 

lnitiatieven om faalkosten te reduceren zijn opgestart [7]. Een praktische handleiding [8] 

hiervoor is beschikbaar, maar rich! zich alleen op de uitvoeringsfase van een bouwproces. 

Het is zeer opvallend dat in het onderzoek van SBR met betrekking tot dil onderwerp het 

aspect en de rol van de technisch adviseur nauwelijks aan de orde komt. Voor zover bekend 

zijn er geen onderzoeken verricht waar de rol van de ontwerpende partijen centraal staat. 

Toch is de adviseur een van de centrale partijen tussen de opdrachtgever en uitvoerende 

partijen. Ten aanzien van de technische installaties is de adviseur juist de spil in het web, een 

persoon die de wensen van de opdrachtgever moet vertalen naar concepten, systemen en 

uiteindelijk componenten zodat de uitvoerende partij kan overgaan tot de realisatie van het 

gebouw. Voor de klimaat adviseur is dus een rol weggelegd om de faalkosten, voortkomend 

uit de ontwerpfase, te reduceren. 

--, 
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Figuur 3 De communicatielijnen van klimaat adviseur 

Enkele jaren geleden deed de term "de installatiearchitect" zijn intrede. Deze naam is ook 

toegekend aan een traject waar de professionalisering van hel installatieadviesvak centraal 

staat. In di! traject hebben diverse partijen hun visie gegeven op 'de installatiearchitect' (9] : 

Opdrachtgever 

o Opdrachtgever heeft behoefte aan conceptdenken 

o Budget en communicatieproblemen ontstaan door teveel detaildenken 

o Adviseur moet kritisch zijn naar uitgangspunten 

o Creatief zijn is noodzakelijk 

Architect 

o Kritische adviseur lever! toegevoegde waarde 

o Denken in (vernieuwende) concepten 

o In vroeg stadium met varianten komen 

o Denken in concepten lever! meer ruimte voor wijzigingen en aanpassingen 

op 



Projectmanager 

o Meer meedenken op abstract, conceptueel niveau 

o Communiceren in grote lijnen en functionaliteit 

o Vroegtijdig deelnemen aan bouwproces 

lnstallateur 

o Samenwerking 

o Kennis van proces in plaats van product belangrijk 

Architecten, opdrachtgevers en projectmanagers geven aan dat het voor een efficient 

verloop van bouwprocessen wenselijk is dat de adviseurs in een vroeg stadium hun bijdrage 

leveren, maar stellen hun voorwaarden. Zij verlangen conceptdenken van de adviseurs, want 

door het leveren van vemieuwende concepten en alternatieven in grote lijnen laten zij 

daadwerkelijk de na te streven toegevoegde waarde zien. Het overbrengen van dit 

conceptdenken vraagt goede communicatieve vaardigheden en een proactieve houding. 

De oorzaken ten aanzien van de faalkosten kunnen, in relatie tot de adviseur, worden 

samengevat tot het onvolledig doorgronden van de behoette van de opdrachtgever en 

de onderlinge afstemming met de overige disciplines. Door de afwezigheid van deze 

aspecten neemt de kans op faalkosten toe en blijven synergie effecten uit. Hierdoor is er 

nauwelijks sprake van een integraal ontwerp. 

Om een meerwaarde te creeren voor de opdrachtgever moet de vraag van de opdrachtgever 

helder zijn. De mate van deskundigheid van de opdrachtgever zal voor een groot deel ook 

het soort communicatie bepalen. Wat voor een deskundige opdrachtgever vanzelfsprekend 

is, zal voor de minder deskundige opdrachtgever verder moeten worden uitgelegd. De 

adviseur moet zich goed realiseren of hij voor een deskundige of niet-deskundige 

opdrachtgever adviseert. Er is !evens een belangrijke rol weggelegd voor de projectmanager 

om een (niet deskundige) opdrachtgever door het totale traject te leiden. 

1.4. DOELSTELLING 

Dit afstudeeronderzoek is gericht op de ontwerpfase. Vooral de rol van de klimaat adviseur, 

binnen de verschillende fasen in het ontwerptraject, krijgt hierin de aandacht. 

Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren tot een aanpassing (gebaseerd op tijd, 

kosten, informatie, organisatie en kwaliteit) van de werkwijze van de adviseur binnen het 

ontwerpproces om te komen tot een meerwaarde in het integraal ontwerp. Een direct gevolg 

is dat de faalkosten vanuit de ontwerpfase worden gereduceerd. 

Het onderzoek gaat in op het ontwerpproces en de rol van de adviseur in de verschillende 

ontwerpfasen. Het doorgronden van de behoefte van de opdrachtgever en de onderlinge 

afstemming met overige ontwerppartners staat hierin centraal. Het onderzoek geeft een 

invulling van de in hoofdstuk 1.2 genoemde aspecten waar de adviseur op in moet spelen: 

a. vroeg betrokken zijn bij het project 

b. denken in concepten en varianten 

c. versterken communicatieve vaardigheden 

Het onderzoek is opgebouwd uit drie delen. 

1. Het werkelijk doorgronden van de steer, stijl en cultuur van de opdrachtgever en 

de 'ontwerpomgeving' is belangrijk. De adviseur moet daarom betrokken zijn bij de 

programma lase. Door middel van het formuleren en afstemmen van de 

(kern)waarden van de opdrachtgever komt de adviseur achier de werkelijke vraag 

van de opdrachtgever. Het vroegtijdig betrekken van de adviseur is een randvoor

waarde om tot een integraal ontwerp te komen [10][11] dat werkelijk aansluit bij de 

eisen en wensen van de opdrachtgever. 

2. Het kennen van de waarden van de opdrachtgever en de gevraagde prestaties van 

een gebouw is de randvoorwaarden om, op basis van emotie, met een opdrachtge

ver (en overige ontwerppartners) te communiceren. Deze kennis zorgt eveneens 

voor de basis om een visie te creeren die aansluit bij de ontwerpopgave. Deze visie 

moet met de opdrachtgever en ontwerppartners worden afgestemd door middel van 

concepten. Hiervoor moet ruimte zijn binnen het ontwerpproces. Het invoeren van 

een Concept Ontwerp lase is daarom noodzakelijk. In deze lase is het weergeven 

waar6m, maar zeker ook waarom niet, een bepaald concept word! gekozen een 

noodzakelijk onderdeel. 

3. Tenslotte dient de adviseur de behoefte van de opdrachtgever en (bijbehorende) 

visie begri.ipelijk en 'emotioneel' weer te geven. Een grote mate van visualisatie 

('verbeelding') draagt hieraan bij. Visualisatie moet worden gebruikt om begrip bij de 

andere partijen te vergroten. 



-1 
~ 

c 
• J 

Wo-..-.t.c. v-... lcl•~ ~ 
v-r •"~...W•·"''e 

Figuur 4 Waarde klant - organisatie 

"Veel professionals benaderen de taak van advies geven also! het een objectieve, rationele 

oefening is die teruggrijpt naar hun technische kennis en expertise. Helaas is een advies 

geven bijna nooit uitsluitend een rationeel proces, maar eerder een emotioneel 'duet' dat 

word! uitgevoerd door de adviseur en zijn client." [12] 

Het emotionele duet word! !evens (integraal) uitgevoerd met de overige ontwerpteamleden 

en is dus eigenlijk geen duet. Het aspect van emotie is vaak onderbelicht en dient nadrukke

lijker in het ontwerpproces le worden opgenomen. 

Een zeer treffende weergave word! bereikt in de uitgave van Neutelings Riedijk Architecten 

[13]. Hier word! de indeling kennis - kunde - evocatie aangehouden voor een overzicht van 

het werk in de afgelopen jaren. "Evocatie is een voorwaarde bij het ontwerpen. Elke schets, 

studie of maquette probeert een beeld op te roepen van iets dat nog niet bestaat. (. . .). De 

evocatie vertrekl uit twee tegengestelde po/en: zowel woorden als bee/den geven richting 

aan de zoektocht." 

1.5. OPZET RAPPORTAGE 

In dit onderzoek wordt ingegaan op de verschillende fasen binnen het ontwerpproces en het 

daarvoor liggende traject, de acquisitiefase, wat immers al het eerste vertrekpunt is in de 

communicatie tussen adviseur en opdrachtgever (en vaak oak architect). In de diverse 

hoofdstukken warden de rollen van enkele projectteamleden nader toegelicht. 

Van de procesmatige aspecten tijd, kosten, informatie, communicatie en kwaliteit, speelt 

communicatie, door middel van emotie, visie en visualisatie een centrale rol in dit onderzoek. 

Een adviseur kan door gebruik te maken van deze aspecten een 'betere' adviseur warden. 

Adviseren is meer dan alleen maar technische kennis en expertise toepassen . 

Met deze aspecten komt het onderzoek oak in aanraking met de menselijke aspecten binnen 

het vakgebied. Dit is belangrijk. lmmers, het werk word! gedaan voor mensen (comfort 

creeren), over mensen (ontwerpteamleden) en tussen mensen (communicatie). 

Het onderzoek komt met aanpassingen in het ontwerpproces die door de adviseur gebruikt 

moeten warden om tot een integraal ontwerp met meerwaarde te komen. 

1 .5.1. Brennen 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van acquisitie- en fasedocumenten die ter beschikking 

zijn gesteld door diverse technische adviesbureaus. Verschillende personen van deze bu

reaus zijn ge'interviewd om tot een goed beeld te komen van 'de adviseur' en zijn werkwijze. 

Daarnaast hebben interviews plaats gevonden met opdrachtgevers, een projectmanage

mentbureau en diverse architecten. Deze partijen leveren een grate bijdrage aan de informa

tie voor dit onderzoek met betrekking tot 'de opdrachtgever' en de 'overige ontwerpteamle

den'. 

1.5.2. Woordkeuze 

Tenslotte een korte toevoeging over het gebruik van enkele termen. De woordkeuze tussen 

adviseur, ingenieur en ontwerper; de definitie volgens Van Dale: 

ad·vi·sg_yr (de ,.,, (m.), ~s) 

1 deskundige die adviseert = > counselor, mentor, raadgever, raads
man 

in•ge•ni-.!:.Y.r (de"' (m.), "'s) 
1 academicus die een technische opleiding heeft gevolgd 
2 afgestudeerde aan een hogere technische school, textielschool of 
agrarische academie 

ont•w_gr•per (de"' (m.)) 

1 iem. die kled ing, gebouwen, producten enz. ontwerpt = > designer, 

vormgever 

De adviseur, ingenieur en ontwerper moeten vertegenwoordigt zijn binnen een organisatie. 

De raadgever die ontwerp, vorm geeft, creeert. De ontwerper, vormgever die de vertrou

wenspersoon is van de opdrachtgever. 

De term klimaatadviseur komt in dit onderzoek voor naast de term installatieadviseur. On

danks dat niet elk ontwerp specifiek op klimaat gericht is geeft deze term wel een meer 



emotionele, gevoelsmatige lading. Daarom word! deze term veelvuldig gebruikt, hoewel een 

enkeling dit mogelijk een aanleiding vindt voor discussie. Laat ik zeggen dat de adviseur er 

voor zorg moet dragen het juiste klimaat le scheppen om de installatie een (ondersteunen

de) rol te laten spelen in de beoogde bedrijfsprocessen waar de huisvesting voor word! 

gerealiseerd. 

In dit rapport word! eveneens regelmatig gesproken over de 'opdrachtgever' . Ook dit kan 

aanleiding geven tot discussie. Het woord opdrachtgever is gekozen vanuit traditioneel 

oogpunt, waar degene die de opdracht geett vaak ook de klant is, maar !evens ook meebe

slist en aanwezig is tijdens ontwerpvergaderingen. 

Tegenwoordig is 'opdrachtgever' niet meer vanzelfsprekend degene met wie de adviseur om 

de tafel zit. 

De opdrachtgever is allereerst klant. Onder opdrachtgever word! ook verstaan de 'verte

genwoordiger van', bijvoorbeeld de projectmanager vanuit een interne organisatie. 

De opdrachtgever (of klant) kan verder de overige belanghebbenden zijn, zoals belegger, 

gebruiker, beheerder of bezoeker van het gebouw. 

1.5.3. Opbouw rapport 

Achtereenvolgens is dit rapport als volgt opgebouwd. 

Hooldstuk 2 gaat in op het ontwerpproces in het algemeen. Er word! ingegaan op welke 

randvoorwaarden en beheersaspecten belangrijk zijn. Tevens word! aangegeven hoe deze 

kunnen worden gebruikt om het ontwerpproces le optimaliseren. 

In hoofdstuk 3 wordt communicatie binnen een ontwerpproces behandeld. Deze start bij de 

opdrachtgever. Het moment waarop de adviseur in beeld komt is belangrijk. Tevens wordt 

aangegeven welke communicatie vanuit de opdrachtgever belangrijk is. De 'vraag achier de 

vraag' word! aangeduid als het definieren van de kernwaarden door de opdrachtgever. Deze 

vormen de basis voor de informatie van het ontwerpproces. 

Hoofdstuk 4 geett aan hoe het ontwerpproces anders ingedeeld kan worden om le komen 

tot een ontwerp met meerwaarde. Dit ontwerp sluit beter aan op de waarden van de op

drachtgever, metals gevolg dat faalkosten worden gereduceerd. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de vraag en aanbod tussen de opdrachtgever en adviseur. Hierin 

worden de competenties van de adviseur aangegeven en voorbeelden genoemd ten aan

zien van visualisatie. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies weergegeven. 
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De toegevoegde waarde van de klimaat adviseur bevindt zich voornamelijk in de beginfase 

van het ontwerptraject; het vertalen van het Programma van Eisen tot de concepten van het 

gebouwklimaat en de installaties in overeenstemming met en geTntegreerd in de vorm en 

functie van het gebouw. 

Dit hoofdstuk gaat in op de rol van de adviseur die vooral in de beginfase een zeer 

belangrijke rol speelt. 

De randvoorwaarden die vanuit het projectmanagement moeten worden gecreeerd komen 

aan de orde. 

Tevens worden de huidige ontwerpregelingen besproken en de mate waarin deze ingaan op 

een integrale rol van de technisch adviseur. 

2.1. INLEIDING 

Met het invoeren van lntegraal Ontwerpen ontstaat een schijnbare tegenstelling : specialisatie 

en taakverdeling vs comakership. In de uitgave "ontwerp/proces" [1) word! ingegaan op de 

scheiding en comakership binnen bouwprocesmanagement tussen de architect en de 

bouwprojectmanager. 

Daar waar de architect vanaf de Renaissance een grote rol in het bouwproces speelt, is de 

aanwezigheid van de adviseur (relatief) nieuw. Met de toenemende complexiteit van de bouw 

gaat de adviseur echter een steeds grotere rol spelen, waarbij in enkele gevallen , zeals bij de 

ontwikkeling van laboratoria en cleanrooms, het zelfs zo is dat de architect een meer 

ondersteunende rol speelt en de adviseur een leidende rol heeft in het totale ontwerp [14) . Bij 

elk project is de tafelverdeling weer anders. De houding van de projectteamleden is in deze 

processen cruciaal [15). 

De ontwikkeling van de bouwtechniek, industrialisatie versus de verschijningsvorm van de 

architectuur, laten van oudsher een wederzijdse beTnvloeding zien [16) . In het traditionele 

geval vervult de architect (!evens ingenieur en adviseur) een voortrekkersrol in het 

ontwerpproces. Binnen lntegraal Ontwerpen moet ook vanuit de kant van de adviseur vanaf 

de beginfase een belangrijke rol worden vervuld, omdat deze als specialist (en ontwerper en 

ingenieur) een steeds belangrijker rol krijgt. Op basis van gelijkwaardige partners speelt de 

onderlinge communicatie een grote rol. 

Van 2000 tot 2003 heeft de OBOM Onderzoeksgroep van de Faculteit Bouwkunde, TU 

Delft, in samenwerking met de TVVL en de BNA, de denk- en handelswijze van beide 

beroepsgroepen (architecten en klimaatadviseurs) in kaart gebracht. 

Figuur 5 De piramide van Cheops en het Louvre, zelfde architectonische verschijningsvorm, 

andere mate van industrialisatie 

Dit onderzoek, "lntegraal Ontwerpen" gaat in op de problemen in het denken en doen tussen 

de verschillende beroepsgroepen en het aangeven van wegen om tot oplossingen te komen. 

Bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de eindrapportage "Babylon Voorbij" [17]. 

Enkele passages vanuit deze rapportage vormen (!evens) de aanleiding tot dit onderzoek: 

"Het denken en doen van de architect verschilt van de klimaatadviseur. ( ... ) Het vroegtijdig 

uitwisselen van ideeen tussen de architect en adviseurs lijkt cruciaal. Dit vereist een andere 

werkwijze dan tot nu toe gebruikelijk is. Niel alleen in het product, maar ook in het proces. In 

het gebouw zijn architectuur en techniek een geheel geworden, maar dat kan uitsluitend 

worden bewerkstelligd als de architect en de technisch ingenieur elkaar tijdens het ontwerp en 

bouwproces naadloos aanvullen. 



Een belangrijkste eerste stap om te komen tot integraal werken is om het ontwerp te bespre

ken en te toetsen. Een ontwerp, dat nog in ontwikkeling is, word! dan meestal al getoetst aan 

allerlei formele eisen en randvoorwaarden. 

In het integrale ontwerpproces heeft toetsen de functie om le achterhalen of de ideeen, 

kennis en kunde over zijn vakgebied (de klimaat adviseur) bij de ander overgekomen en 

begrepen cq aangevuld warden". 

2.2. BOUWPROCESMANAGEMENT 

Naas! de architect en de adviseurs op het gebied van installaties, constructies, bouwfysica, 

kosten, etc, zijn ook projectmanagers (procesadviseurs) niet meer weg te denken bij 

verschillende bouwprojecten. Deze rol behoorde van oudsher toe aan de architect. 

Het managen van een bouwproces is een essentiele taak binnen de hedendaagse 

bouwprojecten. Het beheersen van en sturen op de verschillende factoren van het 

projectmanagement (tijd, geld, informatie, organisatie, kwaliteit) is noodzakelijk. 

Figuur 6 Beheersfactoren van een project 

In de loop van de tijd is er een scheiding ontstaan in de rolverdeling van architect en 

procesmanager (ontwerp/proces) [1 ). Er kan onderscheid warden gemaakt tussen he! 

ontwerpproces (he! ontwerpen van de huisvesting) enerzijds en het projectproces (he! 

beheersen van he! project) anderzijds, waarbij de eerste door de architect word! ingevuld en 

het tweede door de projectmanager. 

Door de scheiding tussen ontwerpmanagement en projectmanagement aan le brengen, dus 

tussen ontwerpen en beheersen, is het volgens Van Doorn mogelijk om een 'beter ontwerp' te 

creeren. Dit komt doordat he! creatieve aspect word! 'vrijgelaten' binnen de totale beheersing 

van het project. 

Met het projectmanagement word! het beheersen van het totale project, het totale proces 

bedoeld. Binnen di! proces word! ook he! ontwerpproces verstaan. Onder projectmanagement 

word! procesbeheersing verstaan, welke moet zijn afgestemd op de kenmerken van het 

ontwerpproces, zodat het ontwerpen volledig tot zijn recht komt: 

het ontwerpproces is creatief; 

het ontwerpproces verloopt niet rechtlijnig, maar iteratief; 

in de loop van he! proces word! de ontwerpvraag duidelijker en de ontwerpvrijheid 

kleiner. 
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Figuur 7 He! ontwerpproces als onderdeel van he! projectproces 

De procesbeheersing moet gericht zijn op zowel de ontwerp- als proceskwaliteit. Met 

betrekking op de ontwerpkwaliteit is he! streven niet he! behalen van een uniform 

kwaliteitsniveau, maar een soort van kwaliteit dat aansluit bij de context van de opgave: een 

optimaal projectresultaat opdat meerwaarde ontstaat. Het beheersen van de proceskwaliteit 

is geen doel op zich, maar staat ten dienste van he! bereiken van he! beste ontwerp. Met 

andere woorden, tijdens een project is de ontwerpfase het belangrijkste dee! van he! traject, 

de procesbeheersing (het projectmanagement) dient dit te sturen. Binnen bepaalde vast te 

stellen grenzen 1 is een goed ontwerp met slechte aansturing le verkiezen boven een slecht 

ontwerp met goede aansturing (1 ]. 
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Figuur 8 Relatie ontwerp - proces (Bron (1]) 

In het totale proces ten behoeve van de invulling van de behoefte van een 

huisvestingvoorziening van een opdrachtgever, zijn diverse partijen samengebracht om 

binnen een aantal fasen deze invulling te kunnen realiseren. 

Elke partij vertolkt zijn rol in Mn of meerdere fasen van dit totale bouwproject. Binnen deze 

rol en binnen elke fase varieren de partijen en de verhoudingen tussen de partijen en dus de 

onderlinge communicatie. Het totale proces word! gekenmerkt door he! feit dat de partijen bij 

elkaar zijn gebracht voor een eenmalige opdracht. Deze leidt bij een bepaalde minimale 

inspanning en samenwerking tot een gewenst resultaat. 

1 Oil is project afhankelijk. Een goed gebouw dal een jaar le laat wordt opgeleverd hoeft niet de voorkeur 

le hebben voor een minder goed gebouw dal op lijd wordl opgeleverd. 

2.3. INFORMATIE IN HET ONTWERPTRAJECT 

Een ontwerpteam, bestaande uit de architect en diverse adviseurs, word! geacht, op basis 

van een programma van eisen en beschikbaar budget, de huisvestingsbehoefte te vertalen 

naar een gebouwontwerp. Zonder di! ontwerptraject komt een gebouw niet tot stand. Na de 

ontwerpfase volgt de aanbesteding en uitvoeringsfase. Globaal is de totale projectcyclus voor 

de klimaat adviseur samen te vatten tot Figuur 9. 

Figuur 9 Projectcyclus van de klimaat adviseur 

Het ontwerptraject bestaat in de meeste gevallen uit meer dan een fase. De eerste lase, na 

het atronden en beschikbaar stellen van het programma van eisen, is de lase waarin de 

partijen de eerste vertaling maken van het programma van eisen. Deze fase word! geken

merkt door het feit dat de partijen nog een zeer grote invloed hebben op het ontwerp, zonder 

dat hier weinig kosten (en risico's) aan verbonden zijn. 

Echter, in deze eerste lase word! het grootste deel van de (toekomstige) prestaties en bouw

kosten vastgelegd (zie Figuur 10 en Figuur 11 ). 
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Figuur 10 Het belang van de beginfase 

De rol van de ingenieur en de invloed (en dus het belang) van een goede adviseur word! door 

en in deze lase bepaald. 



_. '!'air'° ~--c.~~ =-~-~I -- : -- ----- -
-~~~--~---=-=----==------ ----· '---= - - - - ' -

De invloed van een goede adviseur en de door deze partij gemaakte en vastgelegde keuzes 

is dus van groot belang voor het vervolg van het financiele en technische traject van de 

huisvestingscyclus. 

Een directe relatie hierop is de onderstaande figuur (Figuur 11 ), waarbij de invloed op het 

ontwerp en de mate van (beschikbare) informatie worden weergegeven. Er treed! er een 

wisselwerking op tussen de vraag (het programma) en het antwoord (de ontwerpoplossin

gen) in de loop van het ontwerpproces. Hoe verder het ontwerpproces vordert, hoe duidelij

ker er definitiever de vertaling van deze wensen word!. In een vergevorderd stadium word! 

het echter ook steeds lastiger om invloed uit te oefenen. 
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Figuur 11 Relatie invloed - informatie [1] 
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Bovenstaande geeft aan dat de beginfase van de adviseur de belangrijkste lase betreft. Het 

is de lase waarin de behoefte van de klant als eerste word! vertaald naar een concept en 

later de uiteindelijk componenten. Tevens is het de lase waarin het grootste deel van de 

kosten wordt vastgelegd. In deze lase kan de adviseur zijn toegevoegde waarde laten gelden 

(Figuur 12). 

Kosten 

Ontwerpfase Uitvoeringsfase 
Tijd 

Figuur 12 Meerwaarde van de adviseur 

2.4. TIJD EN PROJECTFASERING 

In de beginfase van het ontwerp zijn de beheersfactoren informatie en geld essentieel. In 

deze lase van het project worden de kosten vastgelegd (het budget wordt vertaald naar 

technische concepten) voor het navolgende gedeelte van de realisatie van een project. 

In deze paragraaf word! ingegaan op de projectfasering (beheersfactor tijd) zoals binnen de 

huidige regelingen is vastgelegd. 

2.4.1. Huidiqe faserinq 

Beheersing van het project word! mede bepaald door het aspect tijd. Door het opdelen van 

het proces in verschillende fasen kan dit aspect beter worden beheerst en gestuurd, dan 

wanneer er minder fasen in het proces aanwezig zijn. In deze paragraaf word! ingegaan op de 

projectfasering en dus op de factor tijd in een project. 

Het totale traject van een project is verdeeld in een aantal verschillende fasen. Deze kunnen 

bijvoorbeeld bestaan uit [18]: 

1 . lnitiatief I haalbaarheid 

2. Projectdefinitie 

3. Structuurontwerp 

4. Voorontwerp 

5. Definitief ontwerp 

6. Technisch ontwerp I Bestek 

7. Prijs- en contractvorm 

8. Uitvoering 

9. Nazorg 

Afhankelijk van de opdracht van een architect of adviseur doorloopt deze een of meerdere 

van deze fasen. In de SR 97 [19] en RVOI 2001 [20] worden vooral de voorlopig en definitief 

ontwerplase en de bouwvoorbereidinq/besteksfase genoemd (mede voor het vaststellen van 

de honoraria). 

In De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) [21 ] wordt geen concrete invulling gegeven aan het 

ontwerptraject. In artikel 2.1 van de DNR 2005 wordt niet meer genoemd dan "de opdracht 

omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en adviseur is overeengekomen". Hierbij dient nog 

steeds een alstemming te komen tussen opdrachtgever en adviseur betreffende de uit te 

voeren werkzaamheden binnen de ontwerp en realisatiefasen. 

De DNR 2005 is wel gericht op een meer integrale samenwerking. Zo meld! de toelichting [22] 

op de DNR 2005: "Nieuw is dat de gangbare basis- en aanvullende werkzaamheden van de 

diverse adviseurs gedurende de verschillende fasen van het ontwerpproces uitgeschreven en 

volledig in elkaars onderlinge verband zijn gebracht in de vorm van een 

standaardtaakbeschrijving. Eveneens is nieuw dat de regeling de mogelijkheid biedt om alle 

ontwerpende activiteiten bijeen te brengen in een overeenkomst, de ge'integreerde opdracht." 



2.4.2. Aanpassing faserinq voor adviseur 

In tegenstelling tot de RVOI, word! in de DNR aangegeven dat de technisch adviseur ook in 

de structuurfase betrokken kan worden. 

Echter, de invulling van de DNR van de rol van de adviseur ten opzichte van de architect in 

deze lase is bijna te verwaarlozen. Waar het in deze lase noodzakelijk word! geacht dat de 

architect visie ontwikkeld en een structuurontwerp maakt word! van de adviseur verwacht dat 

deze "adviseert inzake installaties". 

Voor een lntegraal Ontwerp is de betrokkenheid van de adviseur vanuit de DNR 

onvoldoende. De beginfase van een project is dermate belangrijk dat het noodzakelijk is dat 

de adviseur vanaf het begin betrokken is bij het project [10][11]. Dit geeft aanleiding tot een 

aanpassing van de invulling van de rol van de adviseur en de fasering. 

1. Ten eerste moet de adviseur betrokken worden bij het opstellen van het Programma 

van Eisen. Een belangrijk aspect voor het reduceren van de faalkosten is te weten 

wat de daadwerkelijke vraag van de opdrachtgever is ('de vraag achier de vraag'). 

Aan welke prestaties moet de huisvesting gaan voldoen. Door samen met de 

opdrachtgever zijn eisen en wensen te bespreken en vast te leggen krijgt de 

adviseur meer greep op de vraag van de opdrachtgever. Achter de daadwerkelijk 

vraag komen van de klant is niet eenvoudig. In paragraaf 4.3 word! nader ingegaan 

hoe dit vorm kan krijgen. 

2. Naas! het eerder leren kennen van de klant en de vraag van de klant is er nog een 

reden om de adviseur bij de programma lase te betrekken. Na afloop van de 

programmafase is er bij de adviseur al kennis, informatie beschikbaar over het 

project. De eerste slap in het daadwerkelijk project start dus al met meer informatie, 

terwijl de invloed op het ontwerp nog zeer groot is (Figuur 11 ). Een voordeel dus ten 

opzichte van het later starten van de adviseur bij het project, zeals dat binnen een 

traditionele bouworganisatievorm met regelmaat plaats vindt. 

3. Als het programma van eisen is vastgesteld, moet dit worden vertaald naar 

uiteindelijk een ontwerp dat gerealiseerd gaat worden. De eerste lase van het 

ontwerp is hierin het meest belangrijk (Figuur 10). Het 'verlengen' van dit begin 

traject is daarom wenselijk. In een voorlopig ontwerp worden de principes 

vastgelegd. Echter, aan de principes gaan concepten vooraf. Het vastleggen, 

zichtbaar maken en uitleggen waarom een concept het meest geschikt is om aan de 

vraag van de opdrachtgever te voldoen moet in een aparte lase gebeuren. Er moet 

dan ook duidelijk gemaakt worden waarom de andere concepten juist niet voldoen. 

Door het invoeren van de Concept Ontwerp lase word! niet alleen de beginfase 

'verlengd' (het totale ontwerptraject gaat echter niet langer duren), er ontstaat ook 

een groter begrip bij de opdrachtgever en ontwerppartners. 

Uit de afgenomen interviews met verschillende partijen blijkt dat het vroegtijdig betrekken van 

de adviseur noodzakelijk is om tot een integraal ontwerp te kunnen komen [10][11 ][29]. 

Het vroegtijdig betrekken van de adviseur speelt mee ten aanzien van de communicatie. 

Communicatie is essentieel om tot een beter begrip en tot meer vertrouwen te komen. Het 

invoeren van een Concept Ontwerpfase draagt daaraan bij [29]. Daarnaast ontstaat door een 

beter begrip ook de kennis om informatie en keuzes te communiceren met de gebruiker [41]. 

2.5. ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 

Uit de genoemde oorzaken voor de faalkosten binnen bouwprojecten (hoofdstuk 1.2) blijkt 

onderlinge afstemming en communicatie tussen partijen een zeer belangrijke factor. Een groot 

deel van de inspanning en samenwerking moet dus gericht zijn op de onderlinge afstemming 

en communicatie. Een goede communicatie is noodzakelijk voor een goed integraal ontwerp. 

2.5.1. Communicatie afstemmen op fasen en partijen 

De communicatie tussen alle betrokken partijen in een bouwproces is erg belangrijk [23]. De 

communicatie die per lase van belang is (hoe word! er gecommuniceerd) hang! at van de 

verschillende aanwezige partijen, en is dus (gezien vanuit en traditionele benadering) per lase 

verschillend. lmmers, in de beginfase is de communicatie naar klant en architect erg van 

belang. Verder in het ontwerptraject is de vertaling naar de uitvoering (de installateur) van 

woot belang. De 'voorfase' van een ontwerptraject, daar waar de adviseur zijn toegevoegde 

waarde kan laten zien, is zeals eerder aangegeven essentieel. Met andere woorden, de 

communicatie van en naar de klant en de architect in de beginfase moet een dominantere rol 

gaan spelen. 

Elke partij waar een adviseur mee te maken heeft, kent zijn eigen moment in het 

ontwerpproces waarin men actief is. Elke partij (en dus ook elk 'tijdstip') kent een eigen vorm 

van communicatie. 

CCo 

1--- -·----'---
\C.L""MT 

yo 

Figuur 13 Partijen binnen elke lase van het ontwerpproces 
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De klimaatadviseur moet in staat zijn om in elke slap van de totale ontwerpfase op een juiste 

wijze met elke partij binnen iedere afzonderlijke lase te communiceren. 

2.5.2. Projectorqanisatie 

Een kenmerk binnen een (eenmalige) projectorganisatie is dat partijen elkaar nauwelijks 

kennen. Daarnaast zal door de fasering en de wisselende aanwezigheid van partijen binnen 

elke lase er steeds weer opnieuw moeten worden afgestemd, opdat partijen tot een bepaald 

(en voldoende) samenwerkingsniveau komen. 



Figuur 14 De architect en ingenieur volgens Le Corbusier 

lntegraal Ontwerpen lijkt een soort 'toverwoord' voor nieuwe innovaties en het voorkomen 

van problemen (en dus faalkosten) in een bouwproces. Vaak claimen partijen dat zij 'inte

graal' ontwerpen. Een ontwerp word! echter bijna per definitie integraal op het moment dat 

de verschillende ontwerpaspecten van de ene partij eveneens met de overige partijen is 

besproken, wat nog niet wil zeggen dat er sprake is van innovatie. Het 'integrale' bestaat 

voor een groot gedeelte uit (de mate van) communicatie. Het gaat in een integraal project 

dus om communicatie. 

'Conflicten bevorderen innovatie' [24] . "Conflicten mijden is struisvogelpolitiek. Wanneer een 

conflict manifest wordt, verbeterd de kwaliteit van de besluitvorming". Prof. De Drue geeft 

aan dat juist een conflictsituatie kansen biedt voor innovatie. De scheiding van machten en 

het belichten van a/le aspecten is wel een essentieel onderdeel van het komen tot een 

innovatie. Het escaleren van conflicten maakt het geheel contraproductief. 

Conflicten, of liever, tegengestelde belangen, vormen dus de basis tot innovatie. Als er vanuit 

word! gegaan dat de architect en de technisch adviseur conflicten hebben (esthetica versus 

technische functionaliteit) is de randvoorwaarden voor innovatie aanwezig. Echter, er dient 

een goed proces aanwezig te zijn om de innovatie ' te creeren'. De projectmanager heeft 

hierin een essentiele rol. Het proces moet zodanig gestuurd worden dat het ontwerp de 

hoogste kwaliteit behaalt (paragraaf 2.2). 

Een ander aspect dat als randvoorwaarde kan worden gezien voor innovatie is de mate van 

ambitie. Een hoog ambitie niveau zal bijdragen aan de mate van innovatie. 

Een onderdeel van dit proces is een gestructureerd, communicatie intensief ontwerptraject. 

De transparantie die hierin ontstaat, is een belangrijke randvoorwaarde voor innovatie. Hierin 

is de kans op innovatieve ideeen groter dan indien er geen (of nauwelijks) overleg plaats 

vindt [25] . 

Kader 2 lnnovatie [26] 

lnnovatle 

Prof. Dr. R.J. in T Veld 

Ordelljke chaos is noodzakelljk voor lnnovatle. Maar nlet voldoende 

lnnovatie is bedoelde verandering. die niet vanzelf gaal. Velen res8f\181'en de lerm 'lnno\latie' voor 

wezenlijke vernieuwing. Maar vemieuwing van wat? Technologie, antwoorden velen. Maar het merk

waardige Is, dat de meesl gangbare delinilie van lechnologle 'standaardisatle' als kemtenn bevat 

Technologische vernieuwing Is dan de lolslandkoming van nieuwe standaarden. Wie dat meemaakt. 

verbaasl zich over het vaak loevallige, chaolische, juist niel bedoelde proces waaruil die nieuwe 

standaard beschikbaar komt. In de publieke sector zien we waarden en vervolgens lnslllUlies verande

ren, en vervolgens opnieuw slollen. Ook die processen zijn bij nadere analyse dikwijls complex en niel 

toe te schrijven aan de wil of doelstetling van een afzonderlijke actor. Dal wil niet zeggen, dal er geen 

regelmatlgheden le ontdekken zijn. Waarden raken geadiveerd door rampen, rellen en gijzellngen. 

Dominante waarden zijn als de ljsschotsen, die over andere heen schLllven: via kabinetslormaties, 

stemmenruil en opstanden. lnstituties, de zlngevende arrangementen, ontstaan en veranderen door de 

getijdenbeweging die aanslibbing, alkalvlng, stolling en smetten veroorzaakt. Velen hebben In het 

verteden de publieke sector beschouwd als de aanjager van lnnovatie in de gehele samenleving. 

Geleidelijk is daarnaast ook het bewustzljo versterkl, dal de publleke sector soms lnnovaties belemmert 

en ook zelf onvoldoende lnnoveert. Gestolde waarden zifn geen natuurlijke bondgenoot van lnnovatle. 

Prof. Dr. D. Jacobs 

lnnovatie als co-evolullonalr cultureel proces 

Economisch betekent innovalie het veranderen van klantenvoorkeuren op basis van geherdellnleerde 

'waarde'. Waarde, waardering, het zijn begrlppen met een ctJtturele lading - essentieel om le begrijpen 

om innovatie le doen slagen. maar meestal verwaarloosd in de innovatlellteratuur_ Sterker nog: het 

cre!ren van nieuwe conceplen (begrippen - van begrijpen) en nleuwe productcategoridn betekent 

lettertijk 'het zoekend cre6ren van nieuwe taal in interaClie met andere actoren die hier op enige wijze 

belang en interesse bij (kunnen) hebben". 

Prof. ir. P.G.S. Rutten 

Vitale organisatles en projectteams - een nleuwe uitdaglng 

Vitale organisaties en projectteams vernieuwen processen, producten en Qrganisatorische vorm, om 

optimaal in te spelen op kansen en uitdaglngen in eeo dynamische context. Vernletiging en schepping, 

loslalen en creeren, afscheid nemen en bezielen - In eeo nooit aHatende stroom van veranderingen en 

aanpassingen. Vitale organisaties worden gekenmei1tt door bezieUng en hartslocht van de werknemeri>. 

Passie is de drijvende. krachl, die de Inherent• weerstand van mensen 1egen (gezamenlljl<e) veranderln

gen doet overwlnnen. Deze beziellng moet ruimte gegeven worden om zich te manifesteren door het 

stellen van de juiste organisatorische randvoorwaarden en concfitles. Kennis en vaardigheden op het 

gebied van het effectief lnrichten van processen. die dialoog en creativiteit bevorderen, leiden tot 

blijVende en natuurlijke vernieuwingakrachl - zo typerend voor een vtfale organlsatle. 

Het belangrijkste aspect is dat door de onderlinge afstemming de faalkosten gereduceerd 

worden. Dit moet ook het competitief voordeel zijn binnen het ontwerpteam. De toegevoegde 

waarden van alle partijen afzonderlijk en onderling moet tot uitdrukking komen. Het ontwerp 

moet realiseerbaar zijn binnen de randvoorwaarden en gestelde eisen (waarbij ook de ko-



mende levensduur van het gebouw een rol speelt). Een innovatief systeem is dan 'mooi' 

meegenomen. 

De belangrijkste voorwaarde voor een goede onderlinge afstemming, communicatie en 

uiteindelijke een integraal ontwerp op basis van volledige samenwerking is werken op basis 

van vertrouwen en respect tussen de verschillende ontwerpteamleden. Nog belangrijker 

misschien wel is dat de partijen gaan samenwerken. Niel samen werken, maar samenwer

ken' 

fc..C /. 

Figuur 15 Van samen werken naar samenwerken 

Het draait dus allemaal om samenwerken; communicatie, vertrouwen en respect. Om een 

gemeenschappelijke meerwaarde vanuit het projectteam te genereren voor het project en 

voor alle partijen. Een integrale meerwaarde in een integraal ontwerp. 
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Figuur 16 Niveaus van communicatie [27] 

Partijen moeten elkaar leren waarderen. De problemen van de Mn zijn ook de problemen 

van de ander. Het is loch een ontwerpteam! Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk. 

Doordat verschillende partijen samenwerken, kan een probleem voor de ene partij door de 

inbreng van de overige partijen mogelijk worden omgebogen tot kansen. 

Kader 3 Communicatie 

Communicatle 

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen wordt de nieuwe huisvestlng van de facuHeiten Natuurwe

tenschappen, Wlskunde en Informatica (FNWI) gereallseerd. Het project wordt in bouwteamverhand 

ontwlkkeld. Aan het begin van het ontwerpstadium is aan elke deelnemende pattij (persqon) 

gevtaagd om een voorwerp mee te nemen. Aan de hand van clit voorwerp werd elke persoon 

gevraagd zichzell voor te-stellen, om zijn sterke en zwakke punten te noemen. 

Het beeld dat ontstond was erg persoonlijk. Vanar het begin aJ aan hadden de projectteamleden 

het gevoel elkaar In elk geval een beetle (persoontljk) te kennen. Op deze manier had het team al 

een voorsprong in de fasering samen werken - samenwerken en ward als erg positief ervaren. 

Bron: AGS Archltekten & Planners 

Binnen de bouwwereld, en dan voornamelijk het installatietechnische aspect in combinatie 

met de architectuur, word! veel over integraal ontwerpen gesproken. Ketelslegers [28] ver

woordt het juist door aan te geven dat de communicatieve vaardigheden van de ingenieur 

minstens zo belangrijk zijn als de technische-inhoudelijke invalshoek. Daar waar de architect 

word! geselecteerd binnen een emotioneel 'esthetisch' aspect komt dit emotionele aspect bij 

een adviseur niet of nauwelijks aan de orde [29]. Een klimaatadviseur word! in de praktijk 'dan 

maar' vertrouwd op zijn kennis en kunde. De toegevoegde waarde van een partij ligt voorna

melijk op de communicatie. Het informeren van partijen is essentieel en zal bij deze partijen 

voor het grootste deel voor de achier te blijven (goede) indruk zorgen. 

De onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen (ontwerppartners), de interactie, 

het samenwerken en het gezamenlijk verantwoordelijk zijn (maar ook voelen!) voor het eind

resultaat, allemaal aspecten van de communicatie binnen een project en dus een belangrijk 

aspect binnen een integraal ontwerp. 
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2.6. KENMERKEN VAN HET ONTWERPPROCES 

Kristinsson [30) geeft in zijn uitgave 'lntegraal Ontwerpen - vitale architectuur - · een 

onderbouwing voor de opzet van zijn boek: "leder mens beziet de gebouwde omgeving door 

zijn eigen bril, vanuit zijn eigen achtergrond. De architect denkt meestal in dimensies van 

vorm, afstand, oppervlakte, ruimte, licht en kleur, maar niet in temperatuur, straling, 

helderheidverschilten, lichtstromen, luchtkwaliteit, gewicht, soortelijk warmte et cetera." En 

wat doe! de adviseur? In de fasedocumenten worden de technische details van een ontwerp 

weergegeven (vaak onderbouwd door berekeningen en getallen), maar word! vaak voorbij 

gegaan aan de waarden, de belangrijkste elementen binnen he! totale ontwerp. De 

fasedocumenten zijn vaak zodanig opgebouwd dat ze sterk overeenkomen met en zijn 

opgebouwd zeals he! gegeven programma van eisen dat door de opdrachtgever is 

aangedragen. De klimaatadviseur lijkt het echter te ontgaan waar het om draait, de waarden; 

de vraag achier de vraag, een behaaglijke omgeving, een betrouwbare installatie, 

duurzaamheid, sociale veiligheid, comfort, gebruiksgemak, flexibiliteit, immers dat wit de 

opdrachtgever toch eigenlijk? Juist deze aspecten moet de klimaatadviseur uitdrukken in de 

verschillende fasedocumenten en niet een systeem beschrijven met enkele berekeningen. 

2.6.1. Adviseren als kunst 

Het ontwerp van een huisvestingsvraag. Wie ontwerpt wat? Welke specialisten zitten aan 

tafel en hoe kijkt elke partij naar de verschillende onderdelen van de huisvesting? Hoe wordt 

het ontwerp weergegeven, vormgegeven? Het (integrale) ontwerp is het resultaat van hel 

totale ontwerpteam. 

Is hel ontwerp exact, zonder emotie, wetenschappelijk bruikbaar en controleerbaar of is deze 

juist is kort en gevoelsmatig? Het gaat juist om de integratie tussen gevoel en ratio, van hart 

en hersenen. Het gaat dus om comfort, behaaglijkheid en niet om gewogen temperatuur 

overschrijdingsuren. Het gaat om (sociale) veiligheid en niet om de lengte van de 

brandslanghaspels of verlichting van 500 lux. 

Niel de exacte berekening is belangrijk (ratio, hersenen), maar juist het gevoelsmatige 

aspect: wat is er voor de gebruiker en/of opdrachtgever nu belangrijk (emotie en hart) en hoe 

wordt dit weergegeven! 

Oil aspect kan alleen zijn waarde krijgen indien de opdrachtgever zijn (technisch) adviseur 

volledig vertrouwd. lmmers, juist door le laten zien dat de opdrachtgever word! begrepen (en 

dit over le brengen) zal het vertrouwen en respect alleen maar groeien. 

De verschillen tussen architect en adviseur worden vrij zwart-wit gegeven, maar geven wel 

aanleiding om eens nader in le gaan op de verschillen tussen partijen en hoe deze nader tot 

elkaar te brengen. Hierbij is uitgangspunt dat de adviseur niet alleen meer gevoelsmatig 

moet ontwerpen, maar dit juist op dergelijke wijze op papier le zetten. 

Zeals een wijsgeer ooit zei: "Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden". 

De ingenieur moet gaan afbeelden, visualiseren, creatief zijn, moet artistiek zijn. En zijn 

gevoel gaan gebruiken en emotie oproepen en weergeven. Zeals een architect visualiseert. 

Of misschien zelfs als een kunstenaar. Zeals Maister [12) het formuleert: "Adviseren is een 

kunst en niet een kunde." Het idee vormgeven, vorm-geven. Letterlijk. Met schetsen, teke

ningen, foto's, figuren, diagrammen. De adviseur als kunstenaar. Adviseren als kunst! 

Figuur 17 L' Hemisteric, Valencia 

Santiago Calatrava ( 1951) is een van de hedendaagse architecten die in zijn werk kunst en 

techniek volledig in elkaar laat overlopen. 

De wijze waarop Calatrava de techniek en de kunst met elkaar verbindt kan als voorbeeld 

worden gezien voor de connectie tussen de verschillende disciplines die zich binnen een 

ontwerpteam begeven, 



Calatrava (van oorsprong ingenieur) combineert de kunst in zijn werken als architect. Hij 

benadert een gebouw niet vanuit zijn constructie, maar juist vanuit het totaal, het beeld, 

gecombineerd met emotie en artisticiteit. 

Het 'gal' tussen de architect en de ingenieur speelt zich voornamelijk at binnen het thema 

esthetica. Uit de discussie 'mooi' en 'niet mooi' zal men waarschijnlijk nooit komen. Echter, 

de discussie gaat veel verder dan dat. De discussie start met de benadering van het gebouw, 

of de huisvesting. De benadering van een architect is wezenlijk anders dan dat van een 

adviseur. De architect heeft het ook altijd over zijn gebouw, terwijl de adviseur altijd 

engineerd aan het gebouw van een ander! 

De esthetica is dan ook een algemeen begrip. Belangrijk is bijvoorbeeld ook de stroming van 

de architect, net als de stroming waar een kunstenaar zich in bevindt. 

De kloof tussen de architect en ingenieur moet worden gedicht. De ingenieur moet de 

aanpak van de architect leren kennen, begrijpen en waarderen. Het kunstzinnige in de 

benadering van een gebouw moet een belangrijker rol gaan spelen binnen de advieswereld. 

Om dit le bewerkstelligen zal de adviseur zich moeten gaan richten op de kunst. Een 

kunstenaar (de kunst in het algemeen) is een expressievorm die een afspiegeling is van de 

samenleving en, over het algemeen, vooroploopt in de benadering en werkelijk van de 

samenleving. 

Een kunstenaar speelt in op gevoel en emotie. Also! een kunstenaar aan het dromen is 

geweest om zijn werkelijk weer le geven. Het beeld dat de kunstenaar voor ogen heeft 

projecteert hij/zij in het kunstwerk. 

De benadering van de adviseur lijkt hier haaks op le staan, terwijl de architect de benadering 

van de kunstenaar opzoekt. In ieder geval in de benadering van het gebouw. Onderdeel van 

de maatschappij, de werkelijkheid, maar begonnen als een droom. 

De titel van dit rapport had ook kunnen luiden: "de zoektocht naar de wereld van de 

kunstenaar, feit of fictie". In wezen komt het hier ook op neer. De adviseur die op zoek is 

naar de wereld, de manier van werken van de kunstenaar, om zodoende de architect te gaan 

benaderen. Het wederzijdse begrip, vertrouwen en waardering zal zich gaan uiten. 
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Figuur 18 De brug tussen ingenieur, architect en kunstenaar [1] 

Adviseren als kunst. De kunst om kennis - kunde - inzicht - visie le gebruiken en le laten 

zien. Dal is wat de adviseur daadwerkelijk als nieuwe competentie dient le ontwikkelen. Deze 

eigenschappen hebben als doel een meerwaarde te creeren voor de opdrachtgever binnen 

een integraal ontwerp. 

Kader 4 Architect als kunstenaar [31] 

Architect als kunstenaar 

"Met andere woorden: hel exploreren van bouwmaterlaleo leidl IOI de ontdekklng die lwnde toe 

kunst maken. • 

"Het exploreren brengt de kunde op een hoger ~ Het gevaar IS daarb/J dat kunde kunstmalig 

kan worden en in kunstmakerlj ontaardt. • 

Waar vindt de overgang plaats tussen kunst en kunde?" 

"I-let nawoord begint met de vraag waarom we kunst wlllen. Dat sbeven fs de amblt/e om het object 

dat beschermlng biedt. om te vormen tot een object dat voeding geelt aan het derV<en over de 

samenleving. over het /even. over de taak die de mens heelt. 

lk wil daarmee zsggen dat het exploreren van materi881 geen doe/ op zichzsU Is. I-let ls ten diepste 

een kwestie van Zingeving en waan:Jeste/Ung. die voortkomt ult een meer algemerre behoefte om 

over het bestaan na te denken. • 

Fragment uH: Proj6cfen r992 - 2000Wlm Quist 

2.6.2. Visualisatie 

Uit de diverse interviews blijkt dat er op verschillende manieren word! gecommuniceerd. Een 

architect gebruikt visualisatie, beelden en steer om het ontwerp weer te geven. De adviseur 

maakt een korte notitie, beschrijving en berekeningen. De ge"interviewde partijen (met uitzon

dering van de adviseurs) geven aan dat ze het prettig zouden vinden als de adviseur meer 

visualiseert. Weergeven ''wat we straks krijgen" is een veel gemaakte opmerking. Partijen 

geven aan dat ze denken dat ze met de visualisatie meer begrip zullen krijgen van de techni

sche installaties. Ze gaan ook graag, naar aanleiding van dit betere begrip, in discussie 

waarom een bepaald systeem zou moeten worden gebruikt. 

Een architect is in staat om ideeen op papier le zetten in een aantal schetsen en ze le verta

len naar een instrument om mee le kunnen communiceren. Een instrument dat voor zich 

spreekt, le begrijpen en voor le stellen, voor de architect, maar ook voor de overige partijen, 

ondanks dat het slechts indicaties kunnen zijn. Waarom produceert de adviseur 'altijd maar' 

tekst. Het is belangrijk om ook ideeen, een visie, op papier te zetten. Welke kansen, mogelijk

heden, bedreigingen en risico's er in het project zitten (ook ten aanzien van overige discipli

nes) moet met enkele 'lijnen' op papier staan. 

Dergelijke zaken moeten nadrukkelijk aan de orde komen. Een helder en transparante com

municatie. Juist dit maakt het ontwerpproces veel inzichtelijker. Laten zien wat er speelt. 

Waarom het ene concept wel geschikt is en het andere niet. Het doel is om het ontwerpproces 

inzichtelijk le maken, maar ook de techniek op een eenvoudiger wijze weer le geven. Er 



ontstaat begrip bij de overige partijen over de techniek. Oil geeft de mogelijkheid tot een 

discussie, dat op zijn beurt bij draagt aan de communicatie, die een randvoorwaarde is voor 

een lntegraal Ontwerp. 

Het creatieve aspect, of liever artistieke aspect, word! juist van de ingenieur verwacht bij de 

eerste 'vertaling' van het programma van eisen. Oil aspect, daar waar de adviseur zijn 

toegevoegde waarde kan laten zien, word! vaak onderbelicht. En loch moet dit traject worden 

doorlopen. Er moet immers een vertaling worden gemaakt vanuit de eisen naar een ontwerp 

op concept niveau, dat later in een systeemniveau en componentniveau vertaald word!. Het 

aspect van visualisatie speelt dan ook met name een grote rol in de Concept Ontwerplase 

De Concept Ontwerpfase dient onder de aandacht le worden gebracht bij opdrachtgever en 

overige ontwerpteamleden, mede door het niet benadrukken van deze lase in de ontwerpre

gelingen. Juist de communicatie naar de overige partijen, het inzichtelijk maken van het 

ontwerpproces, is een belangrijke factor. Niel alleen om de diverse partijen le informeren, 

maar ook het vastleggen van de diverse keuzes, het waarom (en waarom niet) van het 

klimaat (installatie) ontwerp. 

+ +@s) 
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Figuur 19 Blokjes of gebouw? (Bron [13]) 

De benadering van een gebouw door Neutelings Riedijk is een combinatie van abstracte 

vormen. Zijn het dan gestapelde blokjes of een gebouw? 

De essentie ligt in het leit dat de architect het gebouw benaderd vanuit diverse onderdelen 

en dit visualiseert. Het verhaal achier elk blokje maakt dat het totaal een gebouw word! dat 

voldoet aan de vraag van de opdrachtgever. De som der delen is meer dan alle delen alzon

derlijk bij elkaar. 

Kader 5 Het nut van presenteren [14] 

Het nut van presentenm: telrst WHSus v/suallsatie 

Gezien de eisen die de Gemeentelijke mllieudienst van Amsterdam stelt aan de energiezUlnlgheid 

van het complex blijven er een beperkt aantal mogelijkheden open voor lnwlling van de lokale en 

centrale installatles. De eisen zijn zoals venneld In het SPvE d.d. 12 -03 1999 gerelateerd aan 
enerzijds Epc-waarden en anderzljds betreffen het feitelijk door de rililieudienst voorgestelde 

lnvullingen. 

Voor het onderhavige complex stellen wij voor om een lnstallatieconcept le kiezen dat past bij de 

door de architecten gewenste uitstraling en dal valt binnen de raodvoorwaarddn van het programma 

van eisen. Uilgangspuntvoor de keuze van hel concept is dal geoptlmallseerd wordt voor de 80"/o 

meest voorkomende buitenconditles en dat vervolgens op zo eenvoudig mogelijke wijze de extre

men acceptabel gemaakt worden. De optimalisa!iecriteria belreffen dan budget, comfort. energie

gebruik en an:hitectonische lnpasslng. 

Concreet betekend dit dat In tegenslelllng tot de normal& werkWijze waarbij de lnstallalies gedimen

sioneerd worden (eerst bij -7 "C en vervolgens bij zomercondilies GTO of bljv. 28 "C, 60% RV) en 

vervolgens een systeem gekozen wordt dat dit kan realiseren we nu kijken hoe we met minimale 

inspanniogen (kosten. installaties, energie) maximaal comfort en archltectonische lnpasslng 

realiseren bij gematigde concities en vervolgens de extremen analyseren en hieM>Or indien nodig 

aanvullende voorzienlngen aanbrengen. 

Voordeel van deze wert<Wijze Is een verhoogd comfort. een verlaagd totaal energiegebruik en een 

eenvoudigere en beter gedimensioneer<le lnstallatie. 

uur 

Ontwerpwijze 

conventioneel 

voorstel 

• Uitgangspunt VOOf lnstallatieconcept = concept optimaal 

D lnstallatie concept sub-optimaal 

2.6.3. De inqenieur als vormqever 

De klimaat adviseur creeert de installaties in een ontwerp om te voldoen aan een gekwantifi

ceerd klimaat (bestaat dat dan?). Vaak worden de te gebruiken installaties berekend en in 

technische tekeningen als een lay-out weergegeven. En dat is niet voldoende. 
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Kader 6 Weergave van comfort 

Weergave van comfort 

Vaak wordt aangegeven dat een architect veel meer middelen heeft om te vlsualiseren. Hij kan lmmers 

stoffelijke zaken laten zien. 

Toch heefl een advlseur zeer veel mogelijkheden om te visuallseren. Echter, het aspect van emotie Is 

hierin belangnjk. Met het inbrengen van emotle word! comfort op een heel andere wijze weergegeven 

clan dat de advlseur missQhien gewend is ... 

comfort temp. = 22.6 + 0.04 x ET""" 
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Weetpave van comfort? 

Weetpave van comfort! 

lmmers, de klimaat adviseur moet mede vormgeven. Al tijdens he! allereerste begin. Een 

klimaatvormgever weet welke emotie, welk gevoel en waarde een bepaalde omgeving 

oproept of waar deze aan moet voldoen. Welk 'klimaat' moet er worden geschapen? Een 

klimaat, dat mede word! bepaald door de combinatie van bouwkundige en natuurlijke ele

menten in een omgeving, dat een juiste steer en emotie oproept. Een juiste steer is niet in 

getallen en lay-out weer te geven. Getallen en berekeningen kunnen hoogstens ter onder

steuning (ter toetsing) dienen dat aan de randvoorwaarden die zijn gesteld word! voldaan. 

Figuur 20 De vier elementen van de natuur, bron voor de vormgever 

Een kunstenaar is een persoon die artistiek werkzaam is met vormen, die (al dan niet) tot de 

verbeelding spreken. Vaak roept een creatie een bepaalde emotie op. Een emotie die bij 

iedereen verschillend is. 

Een architect vormt ook, met maquettes, schetsen, foto's, in presentaties. De visie word! op 

een bepaalde wijze weergegeven, een visie, om later in het totale ontwerpproces tot de 

realisatie te komen. 

, 

C~- - -
,- ,. nLc....Rc. .Jt1dl:).:li. 

/ 

Figuur 21 Het 'vorm-geven' van het installatieconcept 
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De klimaat-vormgever, moet op een zodanig wijze visualiseren en communiceren, dat zijn 

visie, het concept (ontwerp) aansluiting vindt bij de architect en opdrachtgever. Om tot de 

'verbeelding' le spreken door te communiceren 'in' emoties. 



VISUALISATIE VAN WAARDEN 

3. VISUALISATIE VAN WAARDE 
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De adviseur moet in een vroeg stadium bij het ontwerp warden betrokken. Dit is een rand

voorwaarde om tot een optimaal integraal ontwerp te komen. In het eerste stadium warden 

de eisen en wensen van de opdrachtgever gelormuleerd. Doordat de adviseur bij dit proces 

betrokken word! heel! hij een beter beeld van de echte vraag en waarden die de opdrachtge

ver belangrijk vindt. 

In dit hooldstuk word! 'de vraag achter de vraag' besproken. Aan de hand van het formuleren 

van waarden en deze te waarderen ontstaat een juist beeld van de vraag van de opdracht

gever. 

Het waarderen van de waarden geeft aanleiding om enkele ontwerpmethoden te bespreken. 

Het ontwerp van de adviseur is vaak ondoorzichtig. Door transparantie aan le brengen 

kunnen partijen eenvoudiger begrijpen waarom een bepaald ontwerp het juiste is en waarom 

de alternatieven een minder goede oplossing zijn . Een beter begrip van de gemaakte keuzes 

in het ontwerp is het gevolg, waardoor een grotere mate van interactie en integratie kan 

ontstaan. 

De transparantie ontstaat door het waarderen van de waarden, he! onderbouwen van het 

concept aan de hand van de waarden en di! le visualiseren. 

3.1. COMMUNICATIE 

Een ontwerpopgave bestaat uit verschillende lasen. Deze lasen !open van grol naar l ijn. Elk 

van deze lase word! gekenmerkt door de aanwezige partijen die per lase een belangrijke rol 

spelen. In he! begin traject zijn dit in het bijzonder de klant, architect en overige adviseurs. Bij 

het definitiel ontwerp en bestek komen juist de uitvoerende partijen in beeld. 

r---1 ,---, 1---, 1---11---, ,---, 

PvE 

Opdrachtgever 

Architect 

Advlseur 

Aannemer ____ .. ----

Figuur 22 Naar wie communiceert de adviseur in welke lase? 

De verschillende lasen en de partijen die in elke lase een rol spelen, moeten ieder op een 

eigen wijze warden benaderd. Onder he! mom van: "er zijn mensen en er zijn ingenieurs", 

word! al aangegeven dat niet iedereen op dezellde 'golflengte' binnen het project bezig is. 

De communicatie is in elke lase gericht op de partij(en) die in deze lase de belangrijkste rol 

speelt. 

De communicatie le warden aangepast naar he! inhoudelijk belang van elke lase. De volgen

de aspecten van communicatie warden dan toegepast: 

lnformatief: In de beginlase (PvE, CO, VO) speelt de opdrachtgever een zeer be

langrijke rol. De opdrachtgever moet begrijpen wat hij krijgt en hierover kunnen be

slissen. De technisch adviseur moet in dit traject de opdrachtgever inlormeren. De 

vertaling van de eisen en wensen van de opdrachtgever naar de installatieconcepten 

staat centraal ; 

Sturend: De architect speelt door het gehele ontwerptraject een centrale rol. He! 

ontwerp dat de architect vervaardigt en het ontwerp van de adviseur(s) dienen inte

graal op elkaar aan le sluiten. Naas! het inlormeren van elkaar moet er, al naar ge

lang het te ontwerpen 'detail ', sturing warden gegeven aan elkaar. In deze vorm van 

communicatie staat "beleving" centraal. Het zien, horen, voelen en visualiseren van 

he! gebouw moet nadrukkelijk aan de orde komen. De communicatie is gericht op 

gebouw en systeemniveau; 

Contractueel: Door de ontwerpende partijen word! een gedetail leerd ontwerp ver

vaardigd dat als uitgangspunt dient voor de uitvoerende partijen. Oil ontwerp is on

derdeel van het contract tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partijen. De in

genieur met een uitvoeringsgerichte inslag voegt hier zijn waarde toe. In deze lase is 

he! van belang dat alle details van het ontwerp nauwkeurig (vaak ook technisch) zijn 

omschreven. Het ontwerp bevindt zich op componentniveau. 



3.2. WAARDE(N) 

Met het definieren van waarden kan de 'vraag achier de vraag' warden beantwoord. Het 

kennen van de waarden is noodzakelijk voor een optimaal ontwerp dat toegevoegde waarde 

levert. In dit onderzoek warden twee soorten waarden onderscheiden. 

De eerste is de waarde die een opdrachtgever stelt aan het gebouw, de kernwaarde. Aan 

welke eisen moet de huisvesting voldoen, wat is belangrijk. Deze waarde is de werkelijke 

vraag achier de vraag. 

De tweede waarde betreft de uiteindelijke waarde, de toegevoegde waarde van het gebouw. 

Het gebouw levert meer op dan het heeft gekost. 

Het doel van de adviseur is om de eerste waarde om le zetten in de tweede (toegevoegde) 

waarde. 

Kader 7 Waarde 

Wsarde 

Eeo opdrachtgever stelt in zijn programma van eisen dat er gebruik moet worden gemaakt van 

duurzame lnstallaties. Er worden zonnecollectoren voorgeschreven en er wordt iets opgemerkt 

OVef lage temperatuur systemen. 

Het ontwerp van het gebouw voldeed aan het programma van elsen. De voorgeschreven onder

werpen waren allemaaf verwerl<t. Echter. het lnstallatiesysteem was niet optimaal te noemen, De 

an::hitect baalde van de zonnecollectoren aan en op het gebouw, maar ook de opdrachtgever bleek 

achtttraf niet geheel tevreden met het resultaal 

Uiteindelijk bleek dat de opdrachtgever een 'groen' imago wilde opbouwen voor zijn organisatie. Dit 

Is verwerl<t In het programma van eisen door het inbrengen van duurzame systemen. 

Het groenen imago is de kernwaarde van de opdrachtgever. De vraag achter de vraag. Als deze 

waarde was geformuleerd had het totale ontwerpteam hier OP in kunnen spelen. Een groan imago 

is immers veel meer dan een aantal duurzame lnstallatie systemen in en OP het gebouw. 

Op elk tijdstip van zijn levenscyclus word! de waarde van een bouwwerk bepaald door de 

balans tussen de door de gebruiker gevraagde waarden en de door het gebouw geleverde 

prestaties. De (toegevoegde) waarde van een gebouw is het verschil tussen de aangeboden 

en gevraagde prestaties. [32] 

Een gebouw waarvan het prestatie-aanbod lager is dan de gevraagde prestaties is uiteraard 

slecht, omdat het niet voldoet. Als het prestatie-aanbod (veel) grater is dan de gevraagde 

prestatie en de prijs is hoger dan het budget is het een slecht ontwerp. 

In een goed ontwerp zijn prijs en budget op elkaar afgestemd, waarbij de prestatie zo hoog 

mogelijk is en minimaal het gevraagde. Een weerwaarde is gecreeerd. 

De waarde wordt bepaald door het "nut". Het budget word! bepaald door de "noodzaak". Als 

het budget lager is dan de prijs, hoeft dat niet te betekenen dat er geen nut is maar ontbreekt 

de noodzaak (Figuur 23) [33]. He! budget moet in overeenstemming zijn met de gevraagde 

prestaties. Het nut moet dus minimaal gelijk zijn aan de noodzaak (waarde grater of gelijk aan 

budget). 

Nuttig en noodzakelijk 

Waerdo Budget Kosten 

Wei nuttig, niet noodzakelljk 

Wurde Budget Koaten 

Wei nuttig, niet noodzakelijk 

Waanle Budget Kosten 

Figuur 23 Waarde - budget - prijs 

Een van de ge"fnterviewde technisch adviseurs geeft aan dat zij "niet op beschikbaar budget 

letten". Het budget geeft meer een richting aan. Dit aspect dient wel betrokken te warden op 

projecten waar de gebruiker een direct invloed heeft op de inrichting van diverse ruimten 

(bijvoorbeeld een ziekenhuis of laboratoriumcomplex). De gebruiker kan zaken vragen die 

boven het budget uitkomen. Wordt er dan vastgehouden aan het budget (de gebruiker zal 

ontevreden zijn) of word! er meer budget vrijgemaakt. Deze adviseur gaat uit van het laatste. 

In bovenstaand geval rijst uiteraard de vraag of het Programma van Eisen en daarbij beho

rende budget daadwerkelijk is afgestemd op de vraag! Indian dit het geval is, blijkt eens te 

meer hoe belangrijk het is om de waardevraag te definieren en het ontwerp hierop te baseren. 

Met het rekening houden van de waarden binnen het ontwerp in vergelijking met de prijs voor 

de opdrachtgever en de te maken kosten voor de uitvoerende bedrijven kan de volgende 

liguur warden samengesteld. 



Totaal nut 

Voordeel 

Consument Producent 

Waarde Prijs Kosten 

Figuur 24 Totaal nut van waarde (34] 

Uit Figuur 24 blijkt dat het nut van de waarden sterk wordt bepaald door het voordeel dat 

wordt behaald. Welke waarden belangrijk zijn, is per opgave verschillend. De gevraagde 

waarden van een gebouw bepalen de prestatiekaders waarbinnen het gebouw dient le 

worden ontworpen. 

Het vaststellen van de waarden moet plaats vinden in of voor de programma lase. In het 

programma van eisen worden deze waarden vastgelegd en vormen de basis voor het ge

bouwconcept. De bijbehorende kosten van het concept bepaald de toegevoegde waarde die 

het gebouw kan leveren. Deze interactie is weergegeven in Figuur 25. 

Figuur 25 Wisselwerking in het ontwerp 

Elk prestatiekader (de geleverde prestatie van een bepaald aspect of eigenschap van het 

gebouw) vormt de basis voor een groep waarin specifieke gebouwwaarde voor dat kader kan 

worden bepaald door die at le zetten tegen de door de gebouwsystemen geleverde presta

ties: een zogenaamd waardekader (zie Figuur 26) (32). 

Maatschappelijke waarde Ecologische waarde 
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,.------, --- t 4 -
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Economische waarde Gebrui kswaarde 

• Strategische waarde 

Figuur 26 De waardekaders 

3.2.1. Waardekaders 

De waardekaders die worden onderscheiden zijn : 

Basale waarde - mens 

0 Bescherming 

0 Veiligheid 

0 Gezondheid & behaaglijkheid 

0 Ruimtel ijke beleving 

Ecologische waarde - milieu 

0 Energie- & waterverbruik 

0 Materiaalgebru ik 

0 Emissies 

0 Afval 

Gebruikswaarde - organisatie 

0 Productie ondersteuning 

0 Beheerbaarheid 

0 Betrouwbaarheid 

0 Functionaliteit 

Strategische waarde - tijd 

0 Veranderbaarheid & flexibil iteit 

Economische waarde - eigenaar 

0 Stichtingskosten/marktwaarde 

0 Beleggingswaarde 

0 Operationele kosten 

Maatschappelijke waarde - gemeenschap 

0 Uitstraling 

0 Beleving 



Door de invulling van deze waarden en de waardering van elk van deze waarden bepaalt het 

kader en uitgangspunten waarin en waarmee het ontwerpteam rekening dient le houden. 

3.2.2. Waarderen van waarden 

In veel ontwerpopgaven word! er vanuit een opdrachtgever de nadruk gelegd op de termen 

comfort, duurzaamheid, functionaliteit, flexibiliteit, investeringskosten en esthetica. Deze 

aspecten zijn direct terug le voeren op bovenstaande waardekaders. Door de waardekaders 

le waarderen, ontstaat een soort hierarchie tussen de verschillende aspecten. Oil leidt 

binnen een ontwerpopgave tot verduidelijking en ondersteunt een juiste afweging van de 

aspecten. Ook als er een discussie ontstaat wanneer er een afweging gemaakt moet warden 

tussen verschillende mogelijke oplossingen in de ontwerpopgave. 

Wettelijk Minimum Value-Drivers 

Waarderen van de waarden 

Figuur 27 Waarderen van waarden 

Het waarderen van de waarden is essentieel in het beoordelen van verschillende varianten 

die binnen het Concept Ontwerp aan de orde komen. De beoordeling kent een functioneel 

kwalitatieve achtergrond, bijvoorbeeld in termen van energiezuinigheid, bouwkundige 

inpassing, onderhoud en bereikbaarheid welke aansluiten op de waardekaders. Het aspect 

van de kosten dient bij een goede afweging ook in beeld le warden gebracht. 

Dit hele aspect van waarden, het wegen van de waarden, ontwikkelen van varianten en deze 

toetsen op de haalbaarheid word! binnen onderzoek in de huidige bouwwereld aangehaald 

[33][34] . Na de bouwfraude in 2002 zijn diverse initiatieven opgestart om de huidige structuur 

le vernieuwen. Een vraaggestuurde mark! is een van de ontwikkelingen op dit gebied 

[35][36][37]. Deze vraaggestuurde markt kan op basis van waarden haar vraag formuleren. 

Het noemen van de kernwaarden is immers belangrijk. Anders kan er niet een juiste 

oplossing warden ontwikkeld. 

De rol van de adviseur is om de vraag om te zetten tot een oplossing. De adviseur formuleert 

samen met de klant de waarden (betere informatieverstrekking naar adviseur en dus winst in 

volgende fasen) . De adviseur ontwikkelt he! concept ontwerp. 

De kracht van een goede adviseur ligt voor een groat deel in het duidelijk maken van de 

waarden in relatie tot de technische installaties en de daaraan verbonden prijs en kosten. Het 

duidelijk maken van deze relaties moet in het beginstadium op een kwalitatieve manier 

gebeuren, met behulp van visualisatie. In onderstaand kader is een voorbeeld gegeven van 

relaties tussen de technische installaties het voordeel dat de opdrachtgever kan verkrijgen. 

Kader 8 Relatie tussen waarde en technische installaties gevisualiseerd 

Re/atie tussen waarde en technische installaties gevisualiseerd 

De belangrijkste waarde binnen een nieuw te realiseren huisvesting is vaak de basale waarde. Het 

'comfort' voor de mens of het productieproces staat hierbij centraal. Het voordeel van een goed 

comfort (hogere productiviteit en lager ziekteverzuim) is in onderstaande label (39] weergegeven. 

Effecten blnnenmllleu 

Goed binnenmilieu 

Goede ventilatie 

Goede temperatuur 

Goede temperatuurregeling 

Goede verlichting 

Goede daglichttoetreding 

Toename productivlteit 

10 - 15% 

1 - 2"/o 

7% 

2 -3% 
2 -3% 

Verminderfng ziekleven:uim 

2,5% 

0,5"/o 

0,5o/o 

0,5% 

Een (zeer) goed binnenmilieu kan een hogere prijs tot gevolg hebben (bijvoorbeeld door het 

toepassen van individuele regeling in plaats van centrale regeling). Het voordeel van een hogere 

productiviteit en lager ziekteverzuim moeten echter wel in relatie worden geplaatst tot de kosten van 

een gebouw. lndien naar de jaarlijkse (exploitatie) kosten van een gebouw word! gekeken kan de 

volgende figuur [39] worden samengesteld. 

Als de totale exploitatiekosten van de huisvesting worden uitgezet over de levensduur van het 

gebouw dan bedragen de daar tegenoverstaande investeringskosten maar een fractie. Het totale 

voordeel is dan vele malen groter dan de extra investering die gepleegd wordt. 

Zoals al eerder aangegeven is een goede communicatie onmisbaar in een (integraal) ont

werptraject. Met behulp van he! formuleren van de waarden en deze te waarderen ontstaat 

een helder en transparant uitgangspunt voor de concept ontwerp lase, de fase waarin de 

waarden warden vertaald naar het gebouw en installatieconcept. 



3.3. ONTWERP- EN VISUALISATIEMETHODEN 

Voor een beter begrip bij overige ontwerpteamleden moet het ontwerpproces van de advi

seur transparant worden gemaakt. Oil kan door middel van visualisatie. 

3.3.1. lnzicht in het ontwernproces 

Ontwerpen gaat altijd gepaard met het maken van keuzen. Op basis van een uitgangspunt, 

dat in de toekomst ligt (he! gebouw moet nog worden ontworpen) worden diverse ideeen 

ontwikkeld binnen het creatieve proces (divergeren). Vanuit deze alternatieven word! een 

convergerend proces ingezet om uiteindelijk een keuze le maken. 
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trajectory of the design object 
(represents the design process) 

not concrete 
low resolution 
qualitative 

Figuur 28 Visualisatie van het ontwerpproces 

Vaslleggon van keuze '~ 

CO-tase 
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concrete 
high resolution 
quantitative 

Een ontwerpproces binnen een bepaald vakgebied is voor een buitenstaander vaak een 

ondoorzichtig proces. De ondoorzichtigheid van het proces leidt tot onbegrip bij de buiten

staanders (klant, ontwerpteamleden), omdat alleen het eindresultaat wordt gepresenteerd. 

Deze ondoorzichtigheid en onbegrip maken ook dat er nauwelijks een discussie op gang kan 

komen of er alternatieven zijn. Het resultaat word! gepresenteerd alsof dat uiteindelijk de 

beste keuze is. 

Voor een integraal ontwerp moet de keuze juist gezamenlijk tot stand komen. Waarom een 

bepaalde keuze gemaakt word! is dan duidelijk. Tevens kan elke discipline direct de risico's 

en kansen op het eigen vakgebied aan de orde stellen. 

De informatieverstrekking van en tijdens het ontwerpproces moet duidelijk zijn. Als dit het 

geval is, kan een integraal ontwerp tot stand komen. 

Het inzichtelijk maken van het ontwerpproces geld! voor zowel de deskundige en de minder

deskundige opdrachtgevers, maar ook de overige ontwerpteamleden. De mate van inzichte

lijk maken hangt wel al van de deskundigheid van partijen. 

Een ontwerpproces werkt over het algemeen van grof naar fijn. Keuzes worden eerst op 

hoofdlijn genomen. Naarmate het proces vordert zal er steeds meer in detail worden inge

gaan op bepaalde aspecten van het ontwerp. 

VISUALISATIE 

Dit geld! niet alleen voor de ontwerpfasen onderling, maar ook in elke ontwerpfase afzonder

lijk. 

Binnen de concept ontwerpfase kunnen grofweg twee trajecten worden onderscheiden: 

1. Holistische benadering 

2. Functionele benadering 

3.3.2. Holistische benaderinq 

Een holistische benadering is essentieel om tot een optimaal lntegraal Ontwerp te komen. 

ho·lis.me (het - ) 

1 opvatting dat er een samenhang bestaat in de werl<elijkheid die enkel uit een 
beschouwing van het geheel blijkt en niet terug te vinden is in de onderdelen 

In een holistische benadering van de huisvesting word! het gebouw als geheel benaderd door 

alle partijen. Voor de klimaat adviseur betekent dit dat het klimaatconcept als onderdeel van 

het gebouw moet worden gezien en het gebouw als onderdeel van het klimaatconcept. 

Het gebouw zelf, de bouwkundige en constructieve elementen moeten in de beschouwing 

van het klimaatconcept worden meegenomen. De integratie tussen de bouwkundige en 

installatietechnische aspecten komt op die manier tot stand. 

Voor het gebouw als onderdeel van het klimaatconcept en vice versa spelen diverse zaken 

een rol: 

Gevel als schil van het klimaatsysteem 

Gebruik van natuurlijke ventilatie 

Te openen ramen 

Gebruik van daglicht 

Zonwering 

Orientatie van het gebouw 

Locaties van specifieke functies 

Gebruik van gebouwmassa ten behoeve van het klimaatconcept 

De omgeving van het gebouw 

Gebruik van de natuurlijke elementen in en om het gebouw 

De holistische benadering is een traject dat door de ontwerpende partijen gezamenlijk wordt 

doorlopen. De interactie tussen de verschillende elementen van het gebouw leidt tot integratie 

van de verschillende gebouwelementen. 

Binnen een holistische benadering worden gezamenlijke keuzen gemaakt op hoofdlijn van het 

gebouw. Echter, de functies binnen het gebouw kunnen zodanig zijn, dat deze randvoorwaar

den vormen voor de keuze van de te hanteren (holistische) concepten. Deze vormen weer de 

basis voor de uitgangspunten binnen de aspecten waar juist de interactie plaats vindt met de 

architectuur en constructies. 



Een voorbeeld hiervan is het aspect van de openen ramen binnen een laboratorium. Vanuit 

de integrale benadering is de keuze voor le openen ramen wenselijk. Vanuit het functionele 

aspect dat een laboratorium een hoog ventilatievoud heeft en vaak een 'schone' ruimte 

betreft zijn le openen ramen niet wenselijk. De functie vormt daarom een randvoorwaarde 

voor het le kiezen holistische 'gebouwconcept'. 

Een dergelijke benadering is per project verschillend. Een cleanroom kent een andere 

benadering dan een gebouw met alleen kantoorfuncties. Zelfs binnen een project kan de 

benadering verschillen. Zo kan het voorkomen dat binnen de ontwikkeling van een zieken

huis er meerdere concepten, afhankelijk van de functie, worden ontwikkeld. 

De holistische benadering bestaat uit de benadering van het geheel. Een holistische benade

ring geeft de aansluiting tussen de ingenieur en de kunstenaar. Een architectonische holisti

sche benadering van een gebouw gaat vaak in op de vorm en bijvoorbeeld de functie van 

licht in een gebouw. 

Een treffend voorbeeld hiervan is de Tamaro Chapel in Zwitserland van architect Mario Botta 

(zie onderstaande figuur). De combinatie van de bouw, materiaalgebruik en met name de 

locatie geeft de holistische benadering van het gebouw weer. Alleen het analyseren van 

elementen kan niet leiden tot een dergelijk resultaat. 

Figuur 29 Tamaro Chapel Zwitserland (1), M. Botta 

Figuur 30 Tamaro Chapel Zwitserland (2), M. Botta 

3.3.3. Functionele benadering 

Een gebouw word! ontwikkeld voor een of meerdere functies. Per ontwerpopgave kan dit zeer 

sterk verschillen. Een kantoor heeft slechts enkele functies. Een multifunctioneel complex 

huisvest veel meer functies. 

Of een bepaald concept kan worden toegepast hang! sterk at van een functie. Zoals voorheen 

al aangegeven zal een concept met le openen ramen voor een laboratorium niet tot de moge

lijkheden behoren. 

De functie van een gebouw of ruimte is de schakel tussen de waarde en behoefte enerzijds 

en de eigenschappen en vorm anderzijds. De waarde en behoefte vormen de eisen, de 

kernwaarden. De eigenschappen die bij de functie horen, bepalen de technische eisen die in 

het gebouw of de ruimte gerealiseerd moeten worden. 
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Productontwerp 

Figuur 31 Functie als schakel tussen productplanning en productontwerp 

Beoordelingsmatrix 

Het beoordelen en waarderen van concepten op basis van functie is dus een logische slap. 

De eigenschappen van de ruimte bepalen de eisen voor de installatie (ventilatie, verwarming 

en keeling). 

Een concept (bijvoorbeeld op basis van de ISSO publicatie 43 [39]) kan worden beoordeeld 

en gewaardeerd uitgaande van de eisen die voor ene ruimte worden gesteld ten aanzien van 

de ventilatie, verwarming en keeling. 

Het beoordelen van de concepten geschiedt op basis van de gestelde waarden. Deze 

waarden worden vertaald naar de eigenschappen van het concept. Zo kan het aspect van 

onderhoud (gebruikswaarde en economische waarde) worden aangegeven door het waarde

ren van de mate waarin een component bereikbaar is, makkelijk te onderhouden en kosten 

voor onderhoud. 

Door elk concept per aspect te beoordelen ontstaat een beoordelingsmatrix waaruit, op basis 

van de gestelde waarden, het meest optimale concept tot uitdrukking komt. 

..- N M '<t LO 

E E E E E 
:m 2 2 <I> 2 ~ 

Concept A 

Concept B c: c: 
<I> c: 2 

Ci) <I> 
~ 

"E Ci) Score + weegfactoren u :> 
0 ro (/) 

Concept C 0 z <I> 
> a::: 

Concept D 

Figuur 32 Weergave van een beoordelingsmatrix 

lndien is aangegeven welke waarde belangrijker is dan een andere zullen ook weegfactoren 

worden opgenomen in he! overzicht. 

Naast een totaal ruimte-concept kunnen ook diverse afzonderlijk concepten en systemen 

worden beoordeeld. De uitvoering van een klimaatraam kan op eenzelfde wijze in een matrix 

worden verwerkt. De beoordelingsaspecten zullen dan wel moeten worden aangepast aan het 

te beoordelen systeem. 

Een andere methode die geschikt is om systemen afzonderlijk le beoordelen is de Kesselring 

methode 

Kesselringmethode 

De Kesselring methode beoordeelt afzonderlijke systemen op een aantal aspecten aan de 

hand van een beoordelingstabel. De methode is echter alleen geschikt om systemen te 

beoordelen die aan de belangrijkste voorwaarden voldoen (er heett dus al een selectie plaats 

gevonden). 

De methode gaat er van uit dat eerder gestelde eisen (waaraan is voldaan) worden opgedeeld 

in twee groepen, gebruikseisen en fabricage-eisen. 

Voor beide categorieen word! een keuzetabel opgesteld. De daaruit verkregen waarden 

worden uitgezet in een x-y-diagram. De waarde met de hoogste waardering voor beide 

categorieen is he! meest geschikt voor toepassing. 
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Figuur 33 Klimaatsysteem beoordeeld met Kesselringmethode 

De methode geeft een grafische weergave van de keuzen. De selectiecriteria liggen echter 

wel op een specifieker vlak dan bij een beoordelingsmatrix . Een combinatie van he! gebruik 

van beide methoden is aan le bevelen. Een grove selectie op basis van de beoordelingsmatrix 

en een verfijndere selectie met behulp van de Kesselring methode. 



Morfologisch overzicht 

Een morfologisch overzicht is een label waarin voor een hoofdfunctie of systeem een over

zicht is gegeven van de deelfuncties en mogelijke uitwerkingen van de deelfuncties. Een 

dergelijk overzicht geeft alle combinaties weer om de totale functie te verkrijgen. 

Voor het gebruik van een morfologisch overzicht op het gebied van klimaatinstallaties zitten 

een aantal randvoorwaarden. 

Ten eerste moet er een goede selectie worden gemaakt van de hoofdfunctie. Bij een te 

grove selectie van de hoofdfunctie (er zijn dus erg veel deelfuncties) ontstaat een tabel met 

zo veel mogelijkheden dat de persoon die de tabel hanteert zeer kundig moet zijn. 

Tevens zal het voorkomen dat er combinaties worden gevonden die in de praktijk niet uit

voerbaar zijn. De hoofdfunctie voor de installaties van een kantoorruimte geeft meer dan 

duizend mogelijke combinaties (Figuur 34). Het overzicht is dan dus niet toegankelijk voor de 

klant en overige ontwerpteamleden. 

Results CMorfological survey) 
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Figuur 34 Resultaat van een morfologisch overzicht 

Om het aantal mogelijke combinaties te beperken moet er een fijnere selectie worden ge

maakt van de hoofdfunctie, bijvoorbeeld 'verwarming'. Het abstractieniveau word! dan 

aangepast. 

Het morfologisch overzicht behandelt verschillende systemen en de mogelijkheden om een 

bepaalde functie te realiseren. Het instrument is geschikt indien de grove selectie voor een 

bepaald concept is uitgevoerd. 

Tevens is het overzicht onvoldoende toegankelijk voor personen die onvoldoende kennis 

hebben van de technische installaties. 

Het morfologisch overzicht kan worden gebruikt in het allereerste stadium van een ontwerp. 

Het gevaar is dan wel dat er een te groot overzicht ontstaat dat onwerkbaar is. Beter is om de 

methode te gebruiken bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Het te behandelen onder

werp (de functie) kan worden beperkt en is dan toegankelijker en begrijpelijker voor de overi

ge ontwerpteamleden en opdrachtgever. 

3 .3.4. Visualisatie 

Aan de hand van de hiervoor beschreven ontwerpmethoden word! het ontwerpproces van de 

adviseur voor de klant en overige ontwerpteamleden inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van 

(deze) visualisatiemethoden kan een discussie op gang worden gebracht betreffende de 

interactie van de verschillende gebouw elementen (bouwkunde en installaties) en ontstaat 

een randvoorwaarde voor een integraal ontwerp. 
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4.AANBEVELINGEN VOOR HET ONTWERPPROCES 





In dit hoofdstuk komen de fasen van de ontwerpopgave aan de orde. Voor elke lase worden 

de aspecten, mede aan de hand van (praktijk)voorbeelden, beschreven die belangrijk zijn 

voor de technisch adviseur. Door gebruik te maken van deze aspecten kan de adviseur zijn 

toegevoegde waarde laten zien. De beschreven aspecten komen in de dagelijkse praktijk 

onvoldoende aan de orde, of zelfs helemaal niet. Tevens worden er enkele randvoorwaarden 

omschreven waar het totale proces aan dient te voldoen om de aspecten mogelijk te maken. 

De beschreven randvoorwaarden en aspecten zijn voor een deel al in de voorgaande hoofd

stukken besproken en hebben in het bijzonder betrekking op de communicatie en visualisa

tie. Er word! beschreven welke aandachtspunten hierin belangrijk zijn. Deze aspecten dragen 

bij aan de communicatie, begrip en afstemming tussen partijen om zodoende tot een (inte

graal) ontwerp te komen dat aansluit bij de vraag van de klant. Een optimaal integraal ont

werp draagt zorg voor de reductie van faalkosten voortkomend uit de ontwerpfase. 

VlSUAUSA':l lE 
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4.1. BOUWPROCESMANAGEMENT 

Elk lid in een ontwerpteam heeft eigen belangen. Het overkoepelende belang moet het cree

ren van een optimaal ontwerp zijn . 

Voor de bouwprocesmanager is een belangrijke rol weggelegd in het optimaliseren van het 

ontwerpproces. 

4.1 .1. Procesbeheersinq 

De bouwprocesmanager is de adviseur voor de opdrachtgever op het gebied van het mana

gen van het proces. Hij is verantwoordelijk voor het zorgen van de juiste randvoorwaarden 

van het projectproces. Randvoorwaarden die he! mogelijk maken om het proces zodanig te 

sturen dat ontwerp(proces) word! geoptimaliseerd. 

He! ontwerpproces moet, ondanks dat het creatief is en niet rechtlijnig, maar iteratief verloopt, 

worden gestuurd op basis van de vijf aspecten van het projectmanagement: 

geld 

organisatie 

tijd 

informatie 

kwaliteit 

Opdrachtgevers kunnen grofweg worden onderscheiden in kundige en niet-kundige (een

malige) opdrachtgevers. Hoewel het bij de kundige opdrachtgever misschien minder noodza

kelijk lijkt, is het toevoegen van een objectieve, externe projectmanager aan het totale ont

werpteam noodzakelijk. 

De projectmanager moet dan wel in staat zijn om objectief de juiste afwegingen le maken 

tussen de vijf bovengenoemde beheersaspecten. Dit geld! dus ook voor het samenstellen van 

een projectteam samen met de opdrachtgever. De tegenstrijdigheid en dus de juiste afweging 

van de beheersaspecten organisatie en geldkomt dan aan de orde. 

Een van de belangrijke zaken, zo niet de meest belangrijke, is de samenstelling van het 

ontwerpteam en wel op het juiste moment. 

Voor een integraal ontwerp is het een randvoorwaarde dat de adviseur in een zeer vroeg 

stadium, samen met de architect, word! ingeschakeld. Wanneer dit niet gebeurt, en de archi

tect gaat al van start met he! ontwerp, blijft de adviseur gedurende het hele proces 'achier de 

feiten aan' lopen. 

De architect heeft in een dergelijk geval (onbewust) al zeer veel randvoorwaarden geschapen 

voor de klimaat adviseur. Dit is nadelig voor de creatieve mogelijkheden en oplossingen van 

he! 'huisvestingsprobleem'. He! kenniskader van het totale ontwerp is dan al bepaald. 



Figuur 35 Kenniskaders 
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Het is voor een optimaal integraal ontwerp, waar creativiteit (onderdeel van het ontwerppro

ces) een grate rol speelt, noodzakelijk dat de ontwerpende partijen gelijk op gaan. De 

(traditionele) volgtijdelijke ontwerpontwikkeling (Figuur 36) word! vervangen door de parallel

le ontwerpontwikkeling (Figuur 37). 

installatie 

concept 
I 

on twerp 1 r afstemmen integraal 
constructie 1---+ 

architect 
on twerp 

I 
·~ bouwfysica 

Figuur 36 Volgtijdelijke ontwerpontwikkeling 
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concept ontwerp installaties .._ 
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-

concept ontwerp bouwfysica 
-

Figuur 37 Parallelle ontwerpontwikkeling 

4.1.2. Procesinrichting 

De beheersaspecten informatie en organisatie zijn direct aan elkaar gekoppeld als het gaat 

om het gelijk op gaan en starten van de verschillende ontwerpteamleden. 

In paragraaf 3.2 is aan de orde gekomen dat het zeer belangrijk is om de vraag achier vraag, 

de kernwaarden van de opdrachtgever te kennen. Deze wetenschap leidt tot het beste ont

werp voor de opdrachtgever. Het formuleren van (en discussieren over) deze waarden vindt 

plaats voor of tijdens de programma lase. 

Het formuleren van de waarden gebeurt door de opdrachtgever, samen met de projectmana

ger, architect en adviseur. Oil draagt zorg voor de meest optimale informatieverschaffing van 

de vraag van de opdrachtgever naar de ontwerpende partijen. 

Dit houdt in dat de architect en adviseur v66r de programma van eisen lase geselecteerd 

moeten warden. Direct gevolg is dat het acquisitietraject van de adviseur dus ook voor de 

programma lase plaats vindt. 

Het resultaat is een procesinrichting voor de adviseur waarin bovengenoemde aspecten zijn 

opgenomen. De verschillende fasen zoals in Figuur 38 zijn weergegeven komen in de hierna

volgende paragraven aan de orde. 

De belangrijkste aspecten van elke van de verschillende lase zijn weergegeven in Tabel 1. 
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Figuur 38 Procesinrichting voor de adviseur 

Tabel 1 Samenvatting van de belangrijke kenmerken van het ontwerptraject 

Onderwerp 

selectie hoe waarmee hoe 

Doe I Aanbieden Vastleggen Vastleggen Vastleggen Vastleggen Volledig 

van visie en van van van van beschrijven 

toegevoegde waarden concept systemen componenten componenten 

waarde 

Randvoorwaarden Visie lnitiatief Visie lnzicht Kennis Kunde 

Werkzaamheden Weergeven Bepalen vraag Vastleggen Ultwerken Uitwerken Uilwerken 

toegevoegde en cultuur cultuur en structuur en capaciteit en kwalitelt en 

waarde be paling bepalen bepalen aantallen 

structuur globale kwaliteil 

capacitelt 

Communicatie naar Opdrachtge- Opdrachtge- Opdrachtge- Opdrachtge- Architect, lnstallateurs 

ver (en ver ver, architect ver, architect adviseurs en 

architect) en adviseurs en adviseurs installateurs 

Communlcatle door Toegevoegde PvE waarden. 'Gebouw - Schetsmatige Tekeningen, Bestek en 

waarde investerings- opwekking - tekeningen, berekeningen, Tekeningen 

visualiseren. budget, distributie - principes, uitgewerkte 

visie, aanpak locatie, afgifte'; foto's, ultlich- details 

en ervaring organisatie alternatieven, ten details, 

·waarderen' vlekkenplan 

Controle Kwallteit (en GOTIK GOTIK GOTIK GOTIK GOTIK 

prijs) 



4.2. ACQUISITIE FASE 

PvE H co H VO H DO H Bestek 

I I I 
I I I ' I 

T T T T T 

visie waarden concepten principes componenten materialisatie 

! ! ~ ! ! 
toets 

Figuur 39 Acquisitiefase 

In de hiernavolgende paragrafen word! nader ingegaan op het acquisitietraject, waarbij de rol 

van de adviseur ten opzichte van de opdrachtgever (en architect) nader word! belicht. 

4.2.1. Communicatie 

In de acquisitiefase beoogt de adviseur zich zelf zo goed mogelijk le verkopen om de ad

viesopdracht binnen te halen. Hierin laat de adviesorganisatie als het ware zien dat zij het 

beste 'past' binnen het project dat word! aangeboden. He! is !evens het eerste moment van 

communicatie tussen opdrachtgever (en vaak de projectmanager en architect) en adviseur 

en essentieel voor het beeld dat de opdrachtgever krijgt van de kandidaat voor de opdracht. 

Het beeld dat geschapen wordt in dit voortraject over en weer is van groat belang voor het 

verdere verloop van het ontwerpproces. 

Een aantal zaken spelen in de acquisitiefase een belangrijke rol. De visie, kennis en kunde 

van het adviesbureau moet nadrukkelijk ter sprake komen. Het bureau laat zien dat zij het 

meest geschikt is het 'huisvestingsprobleem' van de opdrachtgever (in samenwerking met de 

overige partijen) op te lessen. 

Naast het weergeven dat de visie, kennis en kunde is het ook van groat belang om het 

emotionele, vaak overtuigende aspect tot uitdrukking te laten komen. Het 'oplossen van het 

probleem' van de opdrachtgever is een dergelijk onderdeel waar de opdrachtgever een goed 

gevoel bij kan krijgen. Dit emotionele aspect, deze klik tussen partijen, is moeilijk le vatten in 

een zienswijze maar zal wel de beslissing van de opdrachtgever be"invloeden. 

Een algemene bureau presentatie (informatie) gaat vaak vooraf aan de inhoudelijk gerichte 

presentatie, bijvoorbeeld ten behoeve van de selecteren van een (kleiner) aantal adviseurs, 

dat in aanmerking kan komen voor de opdracht. De daadwerkelijk presentatie (voor het 

definitief selecteren van de adviseur) gebeurt vaak voor een selectiecommissie (bestaande 

uit afgevaardigden van de opdrachtgever, projectmanager en architect). Na de definitieve 

adviseurselectie kunnen mogelijk nog onderhandelingen plaatsvinden, waarna de opdracht

bevestiging kan plaats vinden. Alvorens de adviseur de daadwerkelijke opdracht verwerft is 

er tussen verschillende partijen dus al een aantal malen gecommuniceerd (Figuur 40). De 

communicatie tijdens de acquisitiepresentatie moet dus voornamelijk gericht zijn op de 

opdrachtgever en architect. 
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Figuur 40 Communicatie voor programma van eisen lase 

4.2.2. Visie 

Het meest belangrijke binnen het acquisitietraject is de visie van het adviesbureau op de 

ontwerpopgave. Welke visie heeft de adviseur op de specifieke eisen en randvoorwaarden die 

de opdrachtgever heeft meegegeven. 

Een goed adviesbureau heeft zelf een aantal ontwerpprincipes waarin haar visie naar voren 

word! gebracht om een invulling le geven aan de ontwerpopgave. 

Tabel 2 Kennis kunde inzicht visie 

Kennis 

Kunde 

lnzlcht 

Visle 

Feiten, structuren 

Vaardlgheid 

Projectspecifieke oplossing 

l<ijk op de toekomst 

Met het weergeven van de visie van de adviseur op de ontwerpopgave worden de verschil

lende adviseurs van elkaar onderscheiden. De opdrachtgever krijgt op dat moment een beeld 

van de adviseurorganisaties en hun kwaliteiten. lmmers, de visie op de ontwerpopgave is de 

bagage die het adviesbureau meeneemt binnen het realiseren van de huisvestingvraag van 

de opdrachtgever. De visie die het meest het meest aansluit bij de ontwerpopgave, zal een 

overtuigende werking hebben in de uiteindelijke keuze voor het adviesbureau. 



Deze visie is gericht op de specifieke ontwerpopgave en verschilt van project tot project (in 

tegenstelling tot de 'stijl' van een architect, dient de adviseur in te gaan op het feit dat zij juist 

voor dit specifieke 'probleem' de beste oplossing heeft). 

Het is de kunst om deze visie over te brengen aan een opdrachtgever. Het overbrengen van 

deze visie gaat gepaard met het inspelen op de waarden en de daarbij behorende 'emotie'. 

Daarom is in het acquisitietraject oak het visualiseren (van de kennis, kunde en visie) essen

tieel. 

De emotie wordt bepaald door de mate van persoonlijke benadering van de opdrachtgever. 

Het laten zien dat de vraag (het probleem) van de opdrachtgever wordt begrepen en hierop 

inspelen, in combinatie met het aangeven hoe dit probleem wordt aangepakt (welke kansen 

en risico's doen zich voor) leent zich goed voor de invulling van de persoonlijke benadering 

van de opdrachtgever door de adviseur. 

De weer le geven visie dient aan te sluiten op dat wat de opdrachtgever in de ontwerpopga

ve belangrijk vindt. Dit kan bijvoorbeeld comfort, flexibiliteit, maar oak het esthetische aspect 

zijn. Door in de presentatie in te gaan om de kansen en risico's van bijvoorbeeld een atrium 

in het bouwkundige ontwerp kan de adviseur zowel de aandacht en overtuiging krijgen van 

zowel opdrachtgever als architect. Een actieve houding is dan wel noodzakelijk. De adviseur 

kan bijvoorbeeld aan geven hoe het atrium klimaattechnisch nuttig gebruikl kan warden, of 

aangeven dat het atrium op een andere positie in het gebouw minder risico's met zich mee 

brengt. 

Het kennen van de ontwerpopgave en de betrokken partijen is dus noodzakelijk. 

Kader 9 Visie op acquisitie 

V/sle op acquisitie 

In een project zijn, naar aanleicling van een Europese Aanbesteding, vijf instaliatie advlseurs 

ultgenodigd om door middel van een mondelinge presentalie de opdracht 'binnen' te halen. De 

advlseur die Ultel11delijk de opdracht blnnen haalde, gaf in de presentatie de belangrijke waarden 

weer in een morfologisch overzicht die voor de opdrachtgever belangrijk waren. Oeze waarden zijn 

speciflek voor het project en hebben een belangnlke rol binnen het totale ontwerplraject. 

I 

In Kader 9 zijn de waarden in de presenlatie weergegeven in een matrix, waarbij de Visie, 

Aanpak en Ervaring van de verschillende waarden zijn aangegeven. Deze manier van presen

teren verduidelijkt voor de opdrachtgever in hoge mate welke kennis, kunde en visie de 

adviseur in de voor de opdrachtgever (en project) belangrijke waarden bijdraagt. 

Per waarde (belangrijk voor de opdrachtgever en het specifieke project) wordt de visie, 

(gericht op de betreffende waarde) van de adviseur weergegeven. Tegelijkertijd wordt aange

geven hoe deze visie in het project word! behandeld, de aanpak. 

Binnen het behandelen van de verschillende onderdelen van de presentatie is de persoonlijke 

benadering van de opdrachtgever belangrijk. Dit is soms toeval (de persoonlijke klik), maar 

kan door het goed doorgronden van het probleem van de opdrachtgever in zeker mate objec

tief tot een persoonlijke benadering leiden. Het probleem van de opdrachtgever wordt (is!) 

immers het probleem van de adviseur die nu juist weet hoe dit probleem op te lessen! 

Met het weergeven van visie laat de adviseur zien dat hij een meerwaarde (en dus zijn toege

voegde waarde) kan creeren. 

4.2.3. Toeqevoeqde waarde 

De toegevoegde waarde van de adviseur vertaalt zich in een meerwaarde voor het te ontwik

kelen project. Meerwaarde ontstaat door het vergroten van het resultaat minus de kosten 

(Figuur 41 ). 

Figuur 41 Toegevoegde waarde van een 'betere' adviseur 

Binnen de mark! van klimaal adviseurs is de benadering ten aanzien van het verkopen van 

hun product onderling verschillend. Daar waar het ene bureau een strategie heeft als "Opera

tional Excellence" ('wij bieden de laagste prijs'), houdt een partij met een andere strategie 

(Costumer Intimacy of Productleader) (Figuur 42) zijn kwaliteit hoog in het vaandel , ook al 

betekent dat soms een enigszins hoger kostenaspect voor de opdrachlgever. 



Costumer Intimacy 
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Figuur 42 Orie management strategieen (40] 

Deze laatste partij moet in gaan op hun toegevoegde waarde binnen een project. Ze creeren 

een meerwaarde ten opzichte van een adviseur met een andere strategie. 

Het verkopen van meerwaarde (= kwaliteit) is belangrijk, omdat een opdrachtgever over het 

algemeen ook erg gevoelig is voor de prijs van de adviesdienst. De prijs/kwaliteit verhouding 

moet dan de doorslag geven in de keuze van de adviseur. 

Deze strategie vraagt juist om het duidelijk maken dat de adviseur voor de opdrachtgever 

een meerwaarde kan creeren. De iets hogere kosten van de adviseur wegen daar tegen op, 

omdat het netto resultaat grater is dan bij een minder bekwame adviseur. Als het adviesbu

reau dit de opdrachtgever niet duidelijk kan maken zal deze kiezen voor een goedkopere 

adviseur. Deze strategie moet dus gericht zijn op de toegevoegde waarde op basis van de 

visie en he! verkopen hiervan. 

Kosten 

Ontwerpfase Uitvoeringsfase 
Tijd 

Figuur 43 De toegevoegde waarde van de adviseur komt tot uiting in lagere kosten tijdens 

de uitvoering 

Figuur 43 geeft grafisch weer dat de adviseur met zijn toegevoegde waarde een meerwaarde 

kan creeren voor de opdrachtgever. Deze komt dan tot uitdrukking in de realisatiefase. De 

(mogelijk) hogere kosten van de advieswerkzaamheden warden door de adviseur zelf terug

verdiend. 

Kader 1 O Mees! economische aanbieding 

Meest economische aanb/edlng 

"Bil de selectle van de installatie adviseur blnnen een Europese Aanbestedlng wordt geselecteerd 

op de •meest economische aanbieding', olte.wel de prijs - kwalltelt verhoudlng" aldus dhr. Van 

Noort, projectmana_ger bij de Aljl<sgebouwendlenst [41]. 

"Een adviseur moet zich in een presentatle rlchlen op de toegevoegde waarde die hij kan leveren 

binnen de ontwerpopgave, dit is doorslaggevend voor "de ulteindeUjke selectle. Het onclerwerp 

waarbinnen de toegevoegde waarde een rol kan spelen volgt ull de aanvraag van de adviesdlenst 

blnnen de opgave van het project." 

"Een adviseur die een hoger honorarium vraagt, kan een economlscher aanbiedlng leveren. 

lmmers, lndien de adviseur bijvoorbeeld een goed doordacht beveillgingsplan op kan steffen dat 

met mlnder techniek dezellde mate van bevelliging kan cre6ren, dan heeft dal de voorkeur boven 

een adviseur die overal maar camera's op gaat hangen'. De wtnst zit dan In de gereduceerde 

kosten tijdens de uitvoeringslase. De camera's die door hel goede beveillglngsplan niet noodzake

lijk zijn leveren direct de waarde op van het beveiligingsplan." 

"De advlseur laat daarmee zijn t!>egevoegde waarde zien en levert voor ons een hogere kwalltelt. 

Dergelijke zaken moeten dan wel de aandacht krljgen blnnen een acquisitlepresentatie. • 

4.2.4. Persoonlijke aspecten 

Een organisatie bestaat uit personen. De personen leveren het werk. Het verkopen van de 

projectorganisatie is daarom ook een belangrijk onderdeel binnen het acquisitietraject. De 

personen en adviesorganisatie moeten aansluiten bij he! (huidige of nog le selecteren) ont

werpteam. Naas! het technische aspect speelt het persoonlijke aspect dus een belangrijke rol. 

Het menselijke aspect is misschien wel minstens zo belangrijk als het technisch inhoudelijke 

aspect. Een van de geTnterviewde adviseurs gaf aan "dat zij niet aan een acquisitietraject 

meedoen indien zij niemand binnen de organisatie van de opdrachtgever of architect kennen". 

Het kennen van de klant (en zijn wensen) is essentieel voor een goede invulling van de 

acquisitie. Extra informatie (naast de ontwerpopgave) is belangrijk om in le kunnen spelen op 

de wensen en behoeften (ontwerp en visie) van de opdrachtgever en architect. 

Binnen een aantal landelijk adviesbureaus zijn diverse acquisitiepresentaties onderzocht op 

het inhoudelijke aspect. Oil is tevens ondersteund vanuit een marktmonitor zoals deze binnen 

een van de organisaties word! gehanteerd. Uit deze monitor blijkt dat in een aantal gevallen 

de prijs/kwaliteitverhouding onvotdoende is geweest. 

In ieder geval staat vast dat de adviseur de opdrachtgever niet heeft kunnen overtuigen van 

zijn toegevoegde waarde en bijdrage in het project. Deze organisatie moet hier meer aan

dacht aan besteden binnen het acquisitietraject. 



Uit de gesprekken met alle geTnterviewde partijen blijkt dat het noodzakelijk is om onder

scheid te maken in het soort opdrachtgever waarvoor de presentatie word! gehouden. Er 

zijn in deze twee soorten te onderscheiden, te weten: 

kundige opdrachtgever 

niet-kundige opdrachtgever 

Een 'kundig' opdrachtgever is vaak direct betrokken bij de selectie van de adviseurs. De 

adviseur dient bij de opdrachtgever een duidelijke toegevoegde waarde binnen het project te 

leveren (zie tevens Kader 10). Binnen de selectie dient de adviseur dan ook nader en direct 

op de ontwerpopgave in te gaan (zie paragraaf 4.2.2). 

De presentatie op zich en een 'klik' tussen opdrachtgever/architect en adviseur is uiteraard 

nog steeds van belang. Aspecten binnen de presentatie op het gebied van emotie, herken

baarheid en visualisatie spelen een grote rol. 

De 'niet-kundige' opdrachtgever is over het algemeen meer gericht op de selectie van de 

architect. Het esthetische aspect, de uitstraling van het gebouw (en dus van de organisatie) 

speelt een zeer grote rol. De selectie van de adviseurs kan meer worden vergeleken met het 

Bahama-model2 [42]. De selectie en de rol van de adviseurs worden minder belangrijk 

geacht. De opdrachtgever vertrouwt de (door bijvoorbeeld een bouwmanagementbureau) 

geselecteerde adviseurs 'blind'. Zij moeten doen waar ze goed in zijn. 

Binnen een dergelijke selectie is het uiteraard belangrijk om aan te tonen dat de adviseur 

meer doe! dan alleen de installaties ontwerpen. De rol van de adviseur moet aan de orde 

komen. Echter nog belangrijker is het emotionele aspect: 

• lngaan op de waarden; 

• Weergeven van visie, kennis en kunde; 

• De adviseur moet vertrouwen uitstralen naar zowel de opdrachtgever als architect; 

• Het aankaarten van aspecten van het project met de kansen en risico's 

4.2.5. lnhoud en opbouw acquisitiepresentatie 

Binnen het acquisitietraject zijn twee onderdelen te onderscheiden, een schriftelijke en 

mondelinge presentatie. Over het algemeen word! minstens een van deze onderdelen 

gevraagd voor het verkrijgen van een adviesopdracht. In een Europese Aanbesteding zijn 

beide onderdelen vaak van toepassing . Een schriftelijke presentatie word! gebruikt voor een 

grove selectie (enkele partijen gaan door naar de volgende ronde) en een mondelinge 

presentatie staat centraal bij de uiteindelijke definitieve keuze van het adviesbureau. 

Binnen een dergelijke (mondelinge of schriftelijke) presentatie komen binnen de onderzochte 

presentaties vaak de volgende onderdelen naar voren die door de opdrachtgever worden 

gevraagd: 

Kennis en ervaring op het gebied van: 

Flexibiliteit 

Duurzaam Bouwen 

lntegratie 

2 Het Bahama model ontleent zijn naam aan de situatie dat de opdrachtgever de opdracht gee ft tot het ontwik.kelen 
en bouwen van een huisvesting. Hij venrekt naar de Bahama's om pas weer terug te keren als het gebouw klaar is. 
De opdrachtgever bemoeit zich inhoudelijk niet met het ontwik.kelen en realiseren van het gebouw. 

Fasering 

lnnovaties 

Een aspect dat terugkomt in de succesvolle acquisitiepresentaties is de verdeling van al deze 

eigenschappen op basis van: 

Aanpak 

Visie 

Expertise I ervaring 

Op basis van het door de opdrachtgever gevraagde (het doel van de ontwerpopgave) word! 

een invulling gegeven door het adviesbureau. 

Figuur 44 Aanpak - visie - expertise 

Bovenstaande figuur geeft een mogelijke invulling van de aspecten aanpak - visie - expertise 

aan de hand van het door de opdrachtgever gevraagde (de le verwezenlijken doelen) in een 

presentatie. 

Een alternatief voor deze verdeling die !evens naar voren komt is de volgende : 

Doe I 

Middel 

Strategie 

Resultaat 

In dit alternatief worden de doelen ingevuld door de opdrachtgever vanuit zijn vraagstelling, de 

ontwerpopgave. 

Andere aspecten die binnen de presentaties een rol spelen zijn onder andere: 

interne projectorganisatie 

herkenbaarheid voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld het gebruik van een logo, al 

'goedgekeurd' schetsontwerp van een architect) 

projectspecifiek opgave (specifieke aspecten van bijvoorbeeld een onderwijsproject, 

gezondheidszorg, hoogbouw, gebruikersinstallaties) 

Bovengenoemde aspecten blijken moeilijk te concretiseren. Uit de verschillende onderzochte 

presentaties zijn deze kenmerken overal in meer of mindere mate aan de orde gekomen. Uit 

de interviews blijkt echter wel dat het toch vaak net gaat om die ene 'touch'. 



In enkele presentaties is door een adviseur !evens het doel 'Comfort' toegevoegd. Oil lijkt 

voor de handliggend, maar is zeer essentieel in het emotionele aspect van het technische 

ontwerp. Emotie blijkt ook doorslaggevend te (kunnen) zijn, maar hang! wel at van het soort 

opdrachtgever (een belegger waardeert dit aspect anders dan een directe gebruiker) . 

Het blijkt dus essentieel om de opdrachtgever te 'kennen'. 

Vaak is er een intern projectteam dat verantwoordelijk is voor de realisatie van een nieuwe 

huisvesting voor een bepaalde gebruiker (bijvoorbeeld de Rijksgebouwendienst of Facilitair 

Bedrijf op een universiteit). 

Het aspect van comfort word! dan zeer belangrijk. lmmers, dit projectteam moet het project 

verkopen en de keuzes verdedigen tegenover de gebruiker [41 ]. 

Emotie 

De 'emotie' binnen het totale ontwerp (acquisitie- en ontwerpfasen)is bij beide soorten 

opdrachtgevers belangrijk. Zo is de invulling van het projectteam een emotioneel aspect. Het 

gaat immers om de samenwerking tussen mensen en deze dient te worden benadrukt. 

Emotie komt bij veel onderdelen aan de orde. De zaken waarbinnen deze emotie een grote 

rol speelt (herkenbaarheid en visualisatie) worden in de hiernavolgende gedeelten weerge

geven. 

Figuur 45 'Stille' weergegeven in beelden, een aspect van emotie 

Herkenbaarheid 

Herkenbaarheid is ook een vorm van emotie. Het laat enerzijds zien dat een partij zich heef1 

ingeleefd in de opgave, anderzijds kan met herkenbaarheid net een gevoelige snaar worden 

geraakt (zie ook Kader 9). 

Herkenbaarheid kan op verschillende manieren worden toegepast. Een voorbeeld kan een 

illustratie zijn van de nieuw te bouwen huisvesting in de bestaande omgeving. Ook het 

herhalen van de waarden levert herkenbaarheid op. 

Een schets van een architect verwerken of beeldspraak in een presentatie, geven ook 

herkenning aan bepaalde aspecten. 

Visualisatie 

Een laatste opvallend aspect is het gebruik, of liever de verdeling van geschreven tekst en 

visualisatie. De succesvolle acquisitiepresentaties kennen geen tot nauwelijks inhoudelijke 

tekst (van de presentaties 'zonder' tekst is er slechts een niet succesvol). Er word! geen tekst 

gebruikt in de dia's die verteld zullen worden. De tekst die is gebruikt dient enkel en alleen ter 

ondersteuning (bijvoorbeeld de naam van een referentieproject). 

De acquisitiepresentatie die niet succesvol bleken kennen een dergelijk indeling niet. In deze 

presentaties word! veel meer gebruik gemaakt van geschreven inhoudelijke tekst. 

De geTnterviewde adviesbureaus achten het visualiseren van installaties moeilijker dan 

visualisatie van het gebouw (zoals een architect dat doet) . "De architect heef1 immers de 

mogelijkheid om 'stoffelijke' zaken le laten zien. Bij klimaatinstallaties kan dit veel minder". 

Echter, de visualisatie is niet het visualiseren van de installaties. Het visualiseren gaat in op 

dat waar de installaties voor bedoeld zijn. Zo kan comfort, behaaglijkheid, flexibiliteit en vele 

andere 'technische' aspecten worden gevisualiseerd. Een treffende invalshoek komt bijvoor

beeld naar voren in het volgende: 

Tabel 3 Visualisatie van woorden 

1en 

Horen 

Voelen 

Ruiken 

Proeven 

Licht, kleur, beeld 

Geluid, galmen 

Temperatuur, trilllngen 

Ventllatie geur 

Displays, etaleren 

Diverse belangrijke aspecten die een architect gebruikt, kunnen ook door de installatie advi

seur worden toegepast (en moet eigenlijk samen gaan). Een gebouw is immers meer dan 

staal, beton, glas en hout. De architect geef1 juist een bepaalde steer mee aan het gebouw. 

Deze druk1 hij uit in een presentatie. De presentatie kan ook mondeling op de steer in gaan. In 

de publicatie van Neutelings Riedijk architecten [43] komen enkele voorbeelden aan de orde: 

"De evocatie vertrekt vanuit twee tegengestelde po/en: zowel woorden als bee/den geven 

richting aan de zoektocht. De woorden grot, krocht, kasteel of bastion roepen bee/den op en 

voeden zintuiglijke associaties over dikke stenen muren en invallend zonficht dat een patroon 

van licht en schaduw werpt in een galmende klamme ruimte." 
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Figuur 46 Het horen kraken van de sneeuw onder je voeten ... 

Deze woordelijke visualisatie komt terug in tal van aspecten die gebruikt kunnen worden 

binnen het 'zintuiglijk ' weergeven van de techniek ; een knapperend haardvuur tijdens een 

donkere winteravond, spelende kinderen bij het zwembad op een warme zomermiddag, het 

geluid van bladeren in de herfst, de geur van een bos, ... 

lnstallaties moeten dus niet op zich worden weergegeven . De visualisatie moet in gaan op 

dat wat de installaties verzorgen. 

Kader 11 Verbeelding 

Verbeelding [44) 

lntegraal ontwerpen, vanuit de duurzame gedachte geeft meer aandacht aan de mens 

en plaatst deze weer te midden van zljn context, zijn omgeving. Betekenis en identiteit 

krijgen weer hun waarde. Na een periode waarin kwantitelt de drijvende kracht was, 

komt kwaliteit nu duidelijk voorop te staan. De wensen van de gebrulker, zijn identiteit, 

zjjn identificatie met de plek worden steeds essentieler. 

Oat betekent dat je als ontwerper de taak hebt iets abstracts als de identiteit van de plek 

te verbeelden, tastbaar te maken. Ontwerpen doen wij dan ook steeds meer gevoels

matig: wat voel je op een plek, in die context, wat voor steer wil je bereiken, wat voor 

een droom creeer je? Fantasie beglnt een serieuze zaak te worden. Het gaat niet meer 

alleen om 'gewoon mool' - het traditionele mool. zoals we dat op school geleerd heb

ben. maar het gaat veel meer om de emotie die opgeroepen wordt. Wij moeten lets 

maken waarop mensen verliefd kunnen worden, iets dat ze raakt, dat meeslepend is, 

waarln ze kunnen meegaan. 

Helderheid 

Binnen de hiervoor genoemde onderdelen komt ook de helderheid van een presentatie aan 

de orde. Een succesvolle presentatie is 'helder' en logisch opgebouwd. In een niet succesvol

le presentatie is minder structuur le herkennen. Bij het zien van de presentatie ontstaat tevens 

(vooral door het tekstgebruik) een voile , onheldere indruk. Het is onwaarschijnlijk dat bij het 

'horen' van de presentatie deze onheldere indruk word! vermeden. De helderheid van een 

presentatie verdient dus de aandacht. 

4.2.6. Conclusie acquisitiefase 

Het verkopen van visie is essentieel in het acquisitietraject. De adviseur moet de opdrachtge

ver er van overtuigen dat hij het meest geschikt is als partner in de ontwerpopgave. Niel elke 

opdrachtgever is even kundig op het gebied van technische installaties. Dit leidt ook vaak tot 

het onderbelicht blijven van deze aspecten (de esthetica speelt een grotere rol) . Het op een 

begrijpelijke en heldere manier weergeven (door middel van visualisatie en emotie) van de 

essentie en het belang van de rol van de adviseur in het ontwerptraject (ten opzichte van de 

architect) draagt bij aan de overtuiging bij de opdrachtgever dat er aandacht moet worden 

besteed aan de selectie van de adviseur en de rol van de adviseur binnen het ontwerpteam. 



4.3. PROGRAMMA VAN EISEN FASE 
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Figuur 47 Programma van eisen lase 

4.3.1. lnhoud van het Proqramma van Eisen 

Het programma van eisen bepaalt de vrijheid en mogelijkheden voor een nieuw ontwerp. De 

ontwerpende partijen moeten de mogelijkheid hebben om binnen het vastgestelde budget 'al 

het mogelijke' te ontwerpen. 

Vaak zijn in een (technisch) programma van eisen echter randvoorwaarden opgenomen 

waarbij er al een technische invulling van installaties en bouwkundig/constructieve zaken is 

opgenomen. Dit beperkt juist de vrijheid. 

Een technische invulling van het programma van eisen moet niet meer zijn dan feitelijke 

informatie die een opdrachtgever belangrijk vindt. Het is echter niet het belangrijkste onder

deel van het programma van eisen. 

Een goede scheiding binnen het Programma van Eisen is belangrijk. Per discipline dient elke 

ontwerpende partij betrokken te zijn bij het tot stand brengen van het Programma van Eisen. 

Enerzijds om de inhoud goed te scheiden, anderzijds om de waarden (en eisen en wensen) 

van de opdrachtgever beter te doorgronden. 

Het Programma van Eisen moet in ieder geval bestaan uit de volgende onderdelen: 

wie zijn we, hoe ziet de organisatie eruit (van de opdrachtgever) 

wat zijn onze ambities (wat willen we met het qebouw) 

wat vinden we belangrijk (welke waarden hechten we aan het gebouw) 

Deze aspecten hebben een hoger belang dan de feitelijke informatie van een eventueel 

toegevoegd technisch programma van eisen. Ze liggen ten grondslag aan de te maken 

keuzes op het gebied van de afweging tussen kwaliteit, budget, maar ook functionaliteit, 

esthetica, duurzaamheid, etc. 

Amblties 

Programma van 

Eisen 

Waarden 

Figuur 48 De inhoud van het Program ma van Eisen 

Organisatie 

De klanl/opdrachtgever geeft aan met welke organisatie een ontwerpteam te maken krijgt. Er 

zijn vaak meerdere 'takken' die kunnen worden onderscheiden binnen een organisatie, die 

een bepaalde invulling binnen het ontwerptraject (kunnen) krijgen. Denk bijvoorbeeld aan 

verschillende faculteiten en leerstoelen binnen een universiteit, of Business Units in een 

bedrijf. Vaak vormt een dergelijke groep (een bepaald deel van) het 'gezicht' van de klant. In 

een latere lase kan een indeling ook heel bruikbaar zijn indien er overleg plaats vindt met de 

gebruikers, de mensen op de werkvloer, waar de huisvesting voor word! gerealiseerd. 

Het gaat bij het in beeld brengen van ''wie we zijn" om twee zaken. Ten eerste is het van 

belang om aan te geven hoe de organisatie in elkaar zit. Wie zijn de aanspreekpunten, maar 

nog belangrijker, wie beslist over wat. In veel situaties is het cruciaal om bij bepaalde beslis

singen de juiste personen in te schakelen. Daarom is het goed voor de externe communicatie 

van de opdrachtgever om aan le geven hoe de projectorganisatie van het project eruit ziet en 

wie waar verantwoordelijk voor is. 

Ten tweede is het belangrijk om de mensen, het proces, binnen de organisatie le 'leren' 

kennen. Zij zijn immers waar het om draait. In een traject waar naast het ontwerp van de 

technische installaties ook de (technische) inrichting word! bepaald, is de directe gebruiker (en 

het aanspraakpunten van deze gebruiker) een belangrijke schakel in een goed en optimaal, 

integraal ontwerp. 

Ambities 

Als de adviseur een beeld heeft gekregen van de organisatie (en de mensen die deze verte

genwoordigen) moet een opdrachtgever kenbaar maken wat de ambities zijn van de organisa

tie. Wat wil zij uitstralen, hoe wil zij gezien worden, welke positie neemt de organisatie in 

binnen de mark!, etc. Het kan natuurlijk zo zijn dat he! een bekende opdrachtgever, bedrijf of 

instantie is waarvoor een opdracht voor word! uitgevoerd. Toch is het belangrijk om de ken

merken, of misschien wel verpersoonlijking van de organisatie, te beschrijven. De personen 

van en namens de organisatie dienen centraal te staan in het ontwerp. Zender rekening te 

houden met deze personen kan er geen (of nauwelijks een) goed ontwerp worden gecreeerd 

(zie !evens Kader 12). Om een goed ontwerp te maken is het essentieel te weten wat 'men' 

wil. Daarom moet de adviseur weten voor wie het gebouw ontworpen word!. 



Kader 12 Goed of slecht ontwerp? 

Goed of slecht ontwerp? 

Het Venigo gebouw (lolo) op de Technisehe UniversHeit Eiodhoven Is de huisvestlng voor de 

facuheit Bouwkunde. Vertigo is het resuttaat van de renovatie van het voormalige gel>ouw van 

Scheilwndlge Technologie. 

Er heeft binnen Vertigo een {on)tevredenheidsonderzoek pleatsgevonden onder medewarkers en 

studenten. Verscheidene zaken zoals het kllmaat en de toegang tot het gebouw lieteti te wensen 

over, 2 0 bleek ult hel onderzoek. Dil steal in legenstelling (of Hjkt le staan) tol het leit dat hatzelfde 

gebouw in 2003 de archilectuurprijs van de gemeente Eindhoven won. 

WaJ. is nu de waarde van het gebouw? Is hel onlwerp nu wel of niet geslaagd? Een gebOl.Jw met 

een onderwijs functie waar medewerkers en studenten niet tevreden zijn hjkl (tenminste voor een 

deel) zijn doel 1e hebben gemisl. 

Waarden 

Een adviseur dient niet direct at te gaan op het totale programma van eisen. Vaak is dit een 

compleet boekwerk met allerlei eisen tot in het verste detail. Een programma van eisen dat 

op deze manier is samengesteld word! als zodanig eerder gebruikt als naslagwerk, of er wel 

aan alles word! voldaan, dan dat er nu vanuit dit programma van eisen een goed ontwerp 

word! gegenereerd. 

Het programma van eisen moet in basis bestaan uit de waarden die de opdrachtgever aan 

het gebouw hechten. Een gebouw dient te alien tijde centraal rond de mens (en/of het 

proces) te worden ontworpen. Een programma van eisen dient aan te geven welke andere 

waarden belangrijk zijn. Dit kunnen ook waarden zijn die de gebruiker aan het gebouw stelt 

(gebruikerwaarde), of een belegger (strategische waarde), of waarden ten aanzien van een 

groen imago (ecologische waarde) 

De waarde(n) die een opdrachtgever aan het ontwerpteam meegeeft bepaalt de essentie van 

het ontwerp. Wat is nu werkelijk belangrijk. Niel dat het in de ruimte 22 graden Celsius is. 

Nee, het gaat erom dat de persoon zich lekker voelt. Dal het klimaat is aangepast op de 

functionaliteit van de ruimte en activiteit van de aanwezige personen. Daar gaat het om. Een 

binnentuin met een sociale functie (koffie drinken, even de benen strekken, sociaal contact 

tussen medewerkers) behoeft een ander klimaat dan de werkplek van diezelfde medewerker. 

Het is dus belangrijk om erachter te komen wat er binnen het project belangrijk is. Dit is 

tevens van belang indien er keuzes gemaakt moeten worden: moat een oplossing esthetisch 

juist zijn, of functioneel, of gaat het uiteindelijk loch om het te besteden budget? Het is belang· 

rijk de degradatie van de waarden vast te leggen, het waarderen van de waarden (zie ook 

paragraaf 3.2.1) 

4.3.2. Beheersing 

Vanuit de waarde die is omschreven word! een extra deal programma van eisen geschreven 

(dit dient door de adviseur in overleg met de opdrachtgever te gebeuren) waarin de nadere 

prestatie-eisen worden geformuleerd en eventueel nog de meetbare fysische grootheden en 

normen, waaraan diverse gebouwonderdelen moeten gaan voldoen. Het totale 'boekwerk' dat 

dan ontstaat word! direct naslagwerk (en toetsingsinstrument) voor het ontwerp. 
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Figuur 49 Programma van eisen; van grof naar klein 

De verschillende eisen hebben betrekking op functionele, ruimtelijke en technische aspecten 

van het gebouw. De functionele eisen uiten zich in met name de waardekaders en prestatie· 

eisen. De ruimtelijke en technische aspecten vormen onderdeel van de functionele eis. 

lmmers de eis van een bepaalde functie uit zich (onder andere) in ruimtelijke en technische 

eisen. 

Het programma werkt dus uiteindelijk van grof naar fijn, waarbij met de basis, de waarden 

word! begonnen. Eenzelfde traject vindt plaats bij een besluitvorming, dat !evens van grof 

naar fijn loopt en ook eerst moet worden bepaald binnen welke grenzen het probleem zich 

afspeelt. 
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Figuur 50 Besluitvorming [45] 
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Vanuit het programma van eisen word! uiteindelijk het concept ontwikkeld. Het programma 

van eisen geeft diverse randvoorwaarden en bepaald ook de mate van creativiteit van de 

adviseur. 

4.3.3. Projectorqanisatiemodellen 

Het centraal stellen van de klant en de waarden (behoeften) van de klant is een zeer belang

rijk onderdeel van het totale ontwerp. Dit komt het sterkst tot uitdrukking in de beginlase van 

een project, omdat daar de behoefte word! vertaald naar de waarden en deze naar een 

(technisch) concept voor de huisvesting. 

Het centraal stellen van de klant komt binnen de literatuur vaak aan de orde. In deze litera

tuur word! vooral ingegaan op het structureren van de bouworganisatie voor het betreffende 

project. Met de juiste organisatie (onderdeel van het procesmanagement) word! een juiste 

randvoorwaarde geschapen om het beste ontwerp te ontwikkelen, dat het best aansluit bij 

dat wat de opdrachtgever wil. Vraag en aanbod word! zoveel mogelijk op elkaar algestemd. 

'Value engineering' [46] en 'lntegrale Samenwerking' [47] zijn projectorganisatievormen 

waarbij de klant centraal komt te staan. De basis voor beide vormen ligt in het samenwerken 

van alle betrokken partijen vanal het allereerste begin, samen met (vertegenwoordigers van) 

de opdrachtgever. Naas! het centraal stellen van de vraag van de opdrachtgever geven 

beide modellen aan dat er een wins! te behalen val! in het reduceren van (laal)kosten en 

zorgen ze voor een efficienter en effectiever proces [48). Het delen van lasen, disciplines en 

risico's is binnen lntegrale Samenwerking ook een belangrijk onderdeel. 

Dergelijke vormen gaan binnen de organisatie uit van een parallelle ontwerpontwikkeling in 

plaats een (traditionele) volgtijdelijke ontwerpontwikkeling (zie !evens hooldstuk 4.1 .1 ). Deze 

invulling van het ontwerptraject staat centraal in het integraal ontwerp. De parallelle ontwerp

ontwikkeling is noodzakelijk om partijen gelijk op te laten gaan. Deze basis is nodig om het 

Concept Ontwerp in te voeren. 

Kader 13 lntegrale Samenwerking 

De noodzaak tot lntegralfl samenwerlclng [47) 

Veranderingen in de maatschappiJ vragen om een veel betere koslenlkwallteltsverhoucllng, lntegrale 

en gedifferentieerde oplossingen, meer 6exibilite1t en klantgerichtheid, een ultdagender werkklimaat 

en een beter rendement. De noodzaak tot Integrate Samenwerklng komt voort uit de beperkfngen 

van bestaande bouworganisatiemodellen hebben om in daze behoefte van de maatschappij, onder 

almaar complexer wordende omstandigheden. te voorzien. Het succes van Integrate Samenwerklng 

zal bepaald worden door de mate waarfn dil gemis kan warden verklelnd. 

4.3.4. Conclusie 

Het programma van eisen dient minimaal le bestaan uit de drie lactoren organisatie, ambities 

en waarden. De waarden bepalen voor het grootste deel de randvoorwaarden van het ont

werp. De relatie met de prijs bepaald het voordeel voor de opdrachtgever. 

Deze relatie is essentieel om een goede alweging le kunnen maken voor de toe le passen 

concepten. 

Voor een goed ontwerp binnen een integrale benadering is het dus essentieel om de klant le 

kennen en te weten wat de (werkelijke) vraag is, welke waarden belangrijk zijn. 

Het reflecteren van de waarden en het weergeven van de waarom een bepaald concept 

word! toegepast is de eerste slap van de ontwerplase. Deze slap is zo belangrijk dat deze in 

een aparte lase word! ondergebracht, de Concept Ontwerp lase. 



4.4. CONCEPT ONTWERPFASE 
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Figuur 51 Concept ontwerpfase 
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De technisch inhoudelijke hoek (kennis) is nag steeds het aspect waarom de adviseur word! 

ingebracht in het ontwerpteam. Om deze kennis in le brengen in een integraal ontwerpteam 

is echter meer nodig. Goede communicatieve vaardigheden en houding en gedrag gericht op 

samenwerking zijn noodzakelijk. 

Opdrachtgever en ontwerpteamleden achten visie, het communiceren op hoofdlijn (functie en 

concepten) en toegevoegde waarde essentieel [49]. 

4.4.1. Projectfasering 

Het opstellen van het Programma van Eisen tot de uiteindelijke realisatie van een gebouw 

gaat gepaard met een divers aantal stappen (lasen) en een bepaald tijdstraject. Oil kan 

enkele maanden tot jaren duren. De complexiteit van elk project is verschillend en daarmee 

oak het aantal betrokken ontwerp- en realisatiepartners en het totale tijdstraject. 

Toch zijn er binnen elk traject een aantal fasen dat doorlopen moeten warden om van het 

initiatief voor een huisvesting tot de realisatie van die huisvesting te komen. 

Zoals eerder aangegeven moet de adviseur betrokken zijn bij alle fasen van het (ontwerp) 

proces, waarbij hij in de beginfase zijn toegevoegde waarde aan kan tonen. De kracht van 

een goede adviseur ligt in het vertalen van de eisen tot een ontwerp van concepten waarin 

word! aangegeven waarom deze concepten de beste (technische) invulling geven aan de 

ontwerpopgave, de waarden. 

Deze eerste vertaling van de gestelde eisen leidt tot een Concept Ontwerp. Daarna warden 

de concepten vertaald naar een ontwerp waarin het systeem en principes tot uitdrukking 

komen. Achtereenvolgens warden de voor deze systemen noodzakelijk (technische) compo

nenten beschreven in een gedetailleerd ontwerp (zie ook Figuur 51 ). 
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VD 

Figuur 52 lnvoeren van het conceptontwerp, het verlengen van de 'voorfase' 

Het invoeren van een conceptfase leidt niet tot een verlenging van de ontwerpfase. In de 

Concept Ontwerp lase is het essentieel om te communiceren waar6m (of waarom niet) een 

bepaald concept het meest geschikt is voor de ontwerpopgave. Hierbij kan een afweging 

warden gemaakt tussen diverse alternatieven. Door in het beginstadium ex1ra aandacht te 

geven aan de juiste keuzes en deze te onderbouwen (vastleggen van het waarom) kan in de 

daaropvolgende fasen tijd warden bespaard. Vooral voor de voorlopig ontwerp en definitief 

ontwerpfase is minder tijd noodzakelijk. De mate van beschikbare informatie is immers grater 

dan in een traditioneel model. Het invoeren van een concept ontwerpfase leidt dus niet tot 

verlenging van het ontwerpproces. 

De keuzes en onderbouwing moeten duidelijk zijn . Oil word! met het fasedocument getoetst 

aan de in het programma van eisen vastgelegde uitgangspunten. Het idee (vaste eisen, 

variabele eisen en wensen) van de opdrachtgever (dat in het programma van eisen is weer

gegeven) is vertaald naar concepten. Op deze manier kan de ingenieur juist laten zien dat hij 

de waarden van de opdrachtgever begrijpt en deze kan vertalen naar een uit te voeren 

ontwerp. De adviseur ex1ra kan vertrouwen winnen bij de opdrachtgever en overige ontwerp

partners. 

Het invoeren van de Concept Ontwerpfase, welke onderdeel is van het ontwerpproces, 

draagt bij aan een betere projectbeheersing doordat de voorfase verder word! opgedeeld en 

er dus een ex1ra toetsmoment ontstaat. Hier kan op basis van de concepten een raming 

warden gemaakt. 

In deze lase dient eveneens te warden getoetst of het programma van eisen op een juiste 

manier is vertaald. Oil geeft niet alleen ex1ra vertrouwen bij de opdrachtgever en overige 

ontwerpteamleden (in het concept ontwerp dient naar voren te komen waar6m een bepaald 

concept is gekozen), maar is !evens een controlemoment voor de hiernavolgende ontwerpfa

sen. 

4.4.2. lnhoud van het Concept Ontwern 

Fasenmodellen berusten op het idee dat een ontwerp-in-wording op die principieel verschil 

lende manieren kan bestaan [50] : 

als functiestructuur 

als principestructuur 

als 'gematerialiseerd' ontwerp 

Bovenstaande driedeling komt binnen een traditioneel ontwerpproces maar deels naar voren. 

De principestructuur kan warden vergeleken met een Voorlopig Ontwerp. Het 'gemateriali

seerd' ontwerp is het Definitief Ontwerp, waar op component niveau de betreffende installa

ties warden beschreven. 

In een hedendaagse cyclus van een ontwerpproces krijgt de functiestructuur nauwelijks tot 

geen aandacht. 

Functies 

De functiestructuur is de eerste vertaling van de gestelde eisen. De beschrijving van de 

functies, het weergeven van de verschillende concepten die een rol gaan spelen binnen het 



totale ontwerp, en dus de (eerste) vertaling van gestelde eisen dient tot uitdrukking te 

komen in een Concept Ontwerp. 

Deze eerste lase komt onvoldoende tot uitdrukking in de ontwerpregelingen (DNR, RVOI), 

terwijl juist deze lase zo belangrijk is. Het vastleggen van de eerste ideeen, bespreken van 

alternatieven en he! maken van keuzes hiervan in overleg met opdrachtgever en ontwerp

team is een zeer belangrijke lase in het totale ontwerpproces. 

Alternatieven 

In de concept ontwerp lase staan de keuzes van de toe te passen concepten centraal. Door 

he! laten zien van verschillende alternatieven en he! aangeven waar6m een bepaald con

cept word! gekozen, word! bijgedragen aan he! begrip van opdrachtgever, overige ontwerp

partners. He! terugverwijzen naar de behoefte van de opdrachtgever en de controle en 

alstemming met de eerder gestelde vraag van de opdrachtgever speelt hierbij een grote rol. 

Onderzoek laat zien dat dit aspect van afstemming in de praktijk nauwelijks aan de orde 

komt [51]. De alstemming geld! uiteraard ook voor de vorm en functie van het te ontwikkelen 

gebouw. He! ontwerp is immers integraal. 

Visie 

Voor deze lase is het essentieel dat de betrelfende adviseur over voldoende visie beschikt 

(de visie uit de acquisitiefase word! nu in de praktijk gebracht). Deze visie is niet de techni

sche kennis van systemen. De visie heeft betrekking op he! kunnen 'zien', 'verbeelden' van 

de vraag van de opdrachtgever vanuit de technische hoek, bezien op he! totale ontwerp. Dit 

betekent direct dat de adviseur oog heeft voor de overige disciplines. Een holistisch ontwerp 

moet dan ook Mn van de uitgangspunten zijn. 
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Figuur 53 He! gebruik van natuurlijke elementen in een holistisch ontwerp 

Transparantie 

Het Concept Ontwerp moet transparant zijn. Dal wil zeggen, de adviseur moet laten zien 

waarom een bepaald concept is gekozen en waarom de alternatieve concepten niet voldoen 

aan de vraag. Oil kan bijvoorbeeld worden gedaan door de voor en nadelen van diverse 

alternatieven te laten zien. Het is dan uiteraard wel van belang dat de adviseur de verschil

lende aspecten van elk systeem kan beoordelen aan de hand van de gestelde waarden 

(bijvoorbeeld he! in beeld brengen van de exploitatie ten opzichte van de investering, of wel: 

zijn lage energiekosten belangrijker dan een grote mate van flexibiliteit?). He! waarderen van 

de waarden is daarom essentieel om een goede afweging le maken. Het waarderen van de 

waarden ten aanzien van de verschillende concepten vraagt echter wel om een bepaalde 

mate van kennis bij de adviseur. 

Het concept ontwerp dient een helder en overzichtelijk beeld te geven van de concepten die 

worden toegepast. Om dit te ondersteunen of zelfs te benadrukken, maar ook om emotie op 

te wekken, moet visualisatie (het 'verbeelden') een grote rol spelen. 

Binnen de ontwerpregeling voor adviseurs (RVOI 2001) werd geen schets ontwerplase 

onderscheiden zoals dat wel binnen de SR '97 gebeurde. Binnen de DNR word! deze lase, 

hoewel er ook voor adviseur een omschrijving is gegeven, onvoldoende genoemd. Een eerste 

verschil in de voortgang van het (integraal?) ontwerp tussen architect en adviseur is al ont

staan! 

De hiernavolgende paragrafen gaan in op he! conceptontwerp, welke gezien kan worden als 

het schetsontwerp dat een architect vervaardigd. Er word! aangegeven hoe deze lase in het 

totale proces word! ingepast en welke invulling eraan word! gegeven. 

4.4.3. Communicatie 

Communicatie binnen de conceptuele lase van een ontwerpproces speelt een belangrijke rol. 

ledere partij binnen he! ontwerpproces communiceert op een eigen wijze. Onderstaand 

voorbeeld (52] geeft een (stereotype) overzicht van de diverse mogelijkheden hoe verschillen

de partijen communiceren: 

Een opdrachtgever wil de punten A en B verbinden: 

Een technicus zal , om de twee punten A en B le verbinden kiezen voor de kortste weg: 

een rechte lijn; 

De architect wil het liefs! geen lijn zien en zeker geen rechte vorm, dus dan maar een 

speelse ranke lijn; 

Een adviseur zou kunnen aangeven dat de verbinding ook draadloos tot stand kan 

komen; 

De 'conceptontwikkelaar' zal eerst de vraag stellen waarom punten A en B met elkaar 

moeten worden verbonden en of deze punten bijvoorbeeld een vaste positie innemen. 
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Figuur 54 Van A naar B 



Bij het opstellen van elk document in elke lase moet een partij rekening houden met welke 

andere partij ze communiceert. Een opdrachtgever zal met een Stabubestek niet (altijd even 

goed) uit de voeten kunnen om na le gaan in hoeverre zijn eisen (en wensen) op een juiste 

wijze in een ontwerp zijn vormgegeven. 

Een document voor een Concept Ontwerp, bestemd voor een opdrachtgever (en architect) 

moet daarom op een bepaalde manier zijn opgebouwd en vormgegeven. In een concept 

ontwerp, waarin een eerste vertaling zich afspeelt van het PvE naar een systeem opzet, 

moet dan ook een bepaalde mate van herkenbaarheid zijn weergegeven voor een opdracht

gever. Dit betekent dat de uitgangspunten, de waarden, in het concept ontwerp terugkomen. 

Een Concept Ontwerp fasedocument behandelt de holistische benadering en toe te passen 

concepten. 

Daar waar een definitief ontwerp bestaat uit een opsomming van de werktuigkundige, elek

trotechnische en regeltechnische installaties, gaat dat voor een concept ontwerp niet op. 

lmmers, dit communiceert onvoldoende en sluit niet aan op de waarden die een opdrachtge

ver heeft aangegeven. 

Een concept ontwerp krijgt daarom een andere indeling, aansluitend op de waarden door de 

opdrachtgever meegegeven. Hoe het concept ontwerp dan ingevuld is, hang! dus specifiek 

at van het project en de zaken die een opdrachtgever belangrijk vindt, bijvoorbeeld geba

seerd op de waarden of verschillende toepassingen van de installaties. 

Aspecten die dan aan de orde komen zijn bijvoorbeeld : 

Klimaat en functionaliteit 

Beveiliging en veiligheid 

Betrouwbaarheid en risico analyse 

Speciale ruimten en eisen 

Beheer en onderhoud 

Aan de hand van de waarden (dat wat belangrijk is voor de klant) word! het document 

opgebouwd. 

Het blijkt belangrijk dat er begrip ontstaat bij de opdrachtgever. Het aspect klimaat (comfort 

voor de medewerker) is een zeer belangrijk onderwerp in het Concept Ontwerp. Vaak moet 

de opdrachtgever het ontwerp 'verkopen' aan de gebruiker [41 ]. 

De opdrachtgever in het voorbeeld (zie Kader 14) ziet zijn waarden vertaald en onderbouwd 

terug in het concept ontwerp. Er zijn nog wel enkele vragen waarom een klimaatplafond is 

gekozen in de systeem opzet. De adviseur wijst op de bijlagen waar diverse alternatieven 

worden besproken en aan de hand van de waardekaders worden beoordeeld. 

Een opdrachtgever zal kritisch zijn bij de verschillende gemaakte keuzes (en zo hoort het 

ook), maar door op hetzelfde niveau te communiceren als dat wat de opdrachtgever als 

belangrijk heeft opgegeven (de waarden), kan goed worden onderbouwd waarom een 

bepaalde keuze op een bepaald systeemopzet is gevallen. 

Kader 14 Vertaling van de waarden 

Vertallng van 11118arden 

Een opctrachtgever voor een landelijk nieuw te realiseren compotercenlrum heelt in een programma 

van elsen aangegeven dal de bedrilfzekerheid van groat belang is. Daarnaast staat er di.Ire appara

tuur opgesteld in de nieuw le on!Wikkelen huisvesting. Ook vindl de opdrachtgever hel belangrljk 

dat zljn personeel tevreden is en daat vel'$laal hiJ ook onder dal de werkOmgevlng als comforlabel 

ervaren moet worden 

F M E A 
Failure. Mode and Effect Analysis 

Risfco analyse ten behoeve van het ontwerp. 

Hlermee kan warden aangegeven waarom 

bepaalde lnstallat1e onderdelen redundant 

warden uitgevoerd. opdal de belangrijke 

waarde van bedrijfszekerheid wordt ingevuld 

De advlseur van hel ontwerp onderscheidt in het concept onlwerp dat er functioneel gezien twee 

delen in het gebouw aanwezig zijn. In hel ene defll van het gebouw staal de compulerapparaluur 

opgesteld. het andere cleel huisvest de wetknemers. In hel concept ontwerp komt naar voren dat de 

bedrijfszekerheid een belangrijk aspect Is. Naas! het opnemen van een tlsico analyse (waarult blljkt 

d81 er een grote mate van redundantie in de installaties aanwezig moel zijn) gaal de adviseur apart 

In op de beveiliging van hel totale pand. Tevens worden de verschillen in functlonaHteit aangegeven 

dooc anders om le gaan met het klimaatsysteem van de apparaluur locatie en daar waar de werk

nemers aanwezlg zijn. In het cleel waar de apparatuur staat nl de tempetatuur ca. 18 CC moeten 

zijn, terwijl bij de werl<nemers een temperatuur van ca. 22. CC zal gaan heersen. Er komt tot ulldruk

king dat er voor het apparatuurdeel ee11 hoog koelvennoge11 noodzakelijk is, vanwege de hoge 

warmtelast, en bij de werknemers een kllmaatplafond word! aangebtacht, omdat door de s1ralings

component he! comfottaspect wordt geoplimaliseerd. 

4.4.4. Functionaliteit binnen holistische benadering 

De conceptfase met daarin de vertaling van dat wat in het Programma van Eisen is gesteld, 

welke waarden worden aan het gebouw gehecht, wat wil men, op een concept niveau, met 

eerste ideeen, afstemmen en samenwerking tussen de verschillende ontwerppartijen en 

opdrachtgever is uitermate belangrijk. 

In het concept ontwerp zal een indeling tot uiting moeten komen waarin de waarden van de 

opdrachtgever zijn vertaald. 

Functionaliteit is een aspect dat binnen elk ontwerp tot uitdrukking moet komen. Elk ontwerp 

heeft immers zijn specifieke functionaliteit die belangrijk is voor de huisvesting. Het aspect 

functionaiiteit en klimaat moet hoiistisch worden benaderd. lmmers, alle disciplines hebben 

een directe invloed op de functionaliteit (en vice versa) . 

Voor een bepaald ontwerp kan dit, op basis van een holistische benadering, bijvoorbeeld 

bestaan uit: 

Visie op klimaatomstandigheden 

o Dagiicht 

o Beleving ten aanzien van individuele regelbaarheid 

o Te openen ramen 



o Temperatuur per functie van de ruimte 

o Verlichting 

o Zonwering I lichtwering 

o Gevel als installatiecomponent 

o Geluid 

Welke voorzieningen worden voorzien 

o Te openen ramen 

o Temperatuurregeling per ruimte 

o Datapunten per werkplek 

o Flexibele werkplekken, collegezalen, vergaderruimten, pantry's 

Hoe word! de beveiliging ingevuld 

0 Risico analyse 

0 Redundantie 

0 Noodstroom 

0 Brandveiligheid 

0 Sociale veiligheid 

o Aanvullende veiligheidsvoorzieningen (b.v. nooddouches) 

Welke structuur krijgt het gebouw 

o Distributie 

o Flexibiliteit 

o lndeling van schachten 

o Litten 
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Figuur 55 Een holistische benadering van functie en klimaat (14) 

Logistiek 

o Logistiek t.a.v. personen 

o Logistiek t.a.v. goederen, chemicalien 

o Litten 

o (Rol)trappen 

o Vluchtwegen 

Overige aandachtspunten 

0 Atria 

0 Loopbruggen 

0 Kruipruimten 

0 Beheer en Onderhoud 

0 Orientatie van het gebouw 

Naast de weergave van diverse concepten zal er op een aantal zaken ingezoomd worden. Oil 

heeft in het bijzonder te maken hoe de afstemming (integratie) is tussen de klimaatadviseur 

en overige ontwerppartners. In het concept ontwerp wordt er bijvoorbeeld gesproken over hoe 

een atrium wordt geklimatiseerd. In detail kan bijvoorbeeld het inblazen van de lucht via de 

kolommen van de gevel (fysieke integratie met constructies) aan de orde komen. Het geheel 

hoeft niet tot in het verste detail te zijn uitgekristalliseerd, maar in ieder geval aangeven dat er 

in de vervolgfasen dit detail een aandachtspunt is met betrekking tot verschillende disciplines 

(adviseurs en architect). 

' 



Een gebouw onderscheidt vaak meerdere ruimten met diverse functies. Het tot uitdrukking 

laten komen van de verschillende functies is nodig. lmmers, vaak is de achterliggende 

techniek en dus ook het concept per functie anders. In de ontwikkeling van een nieuwe 

faculteit aan een universiteit of hogeschool zal een onderscheidt tussen ontmoetingsruimten 

(kantine), kantoren, collegezalen en laboratoria/werkplaatsen bijvoorbeeld mogelijk kunnen 

zijn. Een dergelijke indeling kan ook terugwijzen naar dat wat in het Programma van Eisen is 

gesteld. Elke ruimte met een bepaalde functie onderscheidt zich namelijk ook met betrekking 

tot de activiteit (en dus klimaat!) die er plaats vindt. 

Een dergelijke indeling vraagt van de klimaatadviseur een bepaalde visie. Op welke manier 

de eisen worden ingevuld die aan het gebouw zijn gesteld speelt hier een grote rol. 

Een relatie diagram is uitermate geschikt om functies en onderlinge relaties te visualiseren. 

Ook een vlekkenplan op basis van de technische installaties is een middel om relaties aan te 

geven, of kan gebruikt worden waarom een clustering van bepaalde functies een logische 

keuze is. 

Figuur 56 Relatiediagram 

4.4.5. Vaardiqheden adviseur 

Met het conceptontwerp wordt dus ingegaan op een tweetal vaardigheden, dat de 

klimaatadviseur dient te hebben. 

Ten eerste mag er van de adviseur worden verwacht dat deze een bepaalde visie 

neer kan zetten. Dit moet zelfs juist zonder de inbreng van een architect kunnen. 

Een adviseur moet niet op basis van de tekeningen van een architect pas een 

bepaald inzicht weergeven. Dit beperkt het totale ontwerp! 

Ten tweede moet de adviseur met zijn visie ook kunnen aangeven waar de 

interactie en integratie met de overige partijen plaats vindt, om zodoende le 

communiceren met de overige ontwerppartijen. Dit levert voor de overige fasen een 

belangrijke bijdrage. 

In een ontwerpteam zijn vaak meerdere specialisten aanwezig die elk een eigen vakgebied 

en 'kenniskader' hebben (zie Figuur 35). Het kenniskader is de kennis en kunde die een 

specialist als basis bij zich draagt, opgebouwd door opleiding, ervaring, etc. (de kennis en het 

denkniveau van de adviseur zijn belangrijke randvoorwaarde om visie te kunnen creeren). 

lndien er niemand aan dit kader iets toevoegt blijft het kader bestaan. Meerdere specialisten 

hebben gezamenlijk verschillende kenniskaders. Een ontwerp vindt plaats binnen het 'totale' 

kader (van wet- en regelgeving, natuurwetten, voorschriften). Door integraal samen te werken 

vergroot men van elkaar het kenniskader. Het is zelfs zo dat het uiteindelijke ontwerp van een 

gebouw buiten het eerste kenniskader van een specialist kan liggen. Juist door een bepaalde 

visie in te brengen door de ene specialist kunnen de overige hun kader vergoten. Door de 

kennis en kunde die men al met zich mee draagt, kan worden verwacht dat een ieder de visie 

in het 'nieuwe kennisgebied' op kan pakken en verwerken, om zodoende tot een nieuw 

ontwerp te komen. 

He! programma van eisen is in eerste instantie geen onderdeel van he! kader. He! programma 

van eisen bepaald alleen de waarden. He! kader waarin de waarden tot uitdrukking komen is 

in principe 'onbeperkt'. Het ontwerpteam moet zo vrij mogelijk zijn om de ontwerpoplossing te 

bepalen. De wet en regelgeving, natuurwetten en voorschriften geven het kader. Het budget 

geeft een richting aan waarbinnen de waarden gerealiseerd moeten worden. 

Een specialist, een adviseur dient dus een eigen visie le (kunnen) ontwikkelen in een 

bepaalde ontwerpopgave. He! is juist de kracht van de adviseur om de waarden bij de 

opdrachtgever le ontcijferen, wat is belangrijk, en deze le kunnen vertalen naar een 

concept ontwerp, waarbij de visie tot uitdrukking komt. He! is dus duidelijk niet (meer) de 

bedoeling achter elkaar aan te lopen ... 

Figuur 57 Paalslingers (53) 

4.4.6. Ontweromethode 

Het concept ontwerp is noodzakelijk en dient te worden ingevoerd om het begintraject van 

een ontwerp te verlengen. Omdat in het begintraject de risico's nog klein zijn, maar de 

informatie nog beperkt, is dit een moment waarop een eerste vertaling plaats zal vinden van 

de gestelde eisen. Het uitvoeren van een concept ontwerp geeft aan in hoeverre het ontwerp

team 'op de goede weg is'. Wat er in een concept ontwerp wordt behandeld is per project 

verschillend. Het hang! geheel al wat de waarden zijn die in het project door de opdrachtge

ver zijn gegeven. Deze waarden bepalen voornamelijk dat wat er een Concept Ontwerp dient 

te worden opgenomen. Aspecten van flexibiliteit, structuur van het gebouw, de keuze van de 



constructie, innovaties en risico's zijn enkele voorbeelden die in een Concept Ontwerp ter 

sprake kunnen komen. 

Naas! de projectspecifieke invulling van een Concept Ontwerp is er een bepaalde structuur 

die binnen een Concept Ontwerp zal moeten worden aangehouden. Oil aspect heeft alles te 

maken met het feit dat he! Concept Ontwerp een eerste vertaling van het programma van 

eisen is. De structuur die binnen een Concept Ontwerp tot uitdrukking dient le komen is het 

formuleren van de functies (functionaliteit) van het ontwerp. 

Met he! vertalen van de waarden naar de functies is de visie van een adviseur (en he! totale 

ontwerpteam) bepalend hoe 'goed' he! uiteindelijke ontwerp word!. He! verkrijgen van een 

visie word! gevormd door aspecten van werkervaring, omgeving, persoonlijkheid, is iemand 

kritisch, et cetera. Uit onderzoek (54) blijkt dat de meeste bronnen voor ideeen voor een 

ontwerp komen van respectievelijk praten met collega's (84,0%), samenwerken met ande

ren binnen projecten (81,2%) en werkervaring (73,2%). 

Uit eerder genoemd onderzoek (53) komt naar voren dat ontwerpers gebruik maken van 

diverse technieken op ontwerpopgaven op le lossen; praten met collega's binnen de organi

satie (88,4%), schetsen op papier {83,0%) (visualisatie!), gebruik van analytische ontwerp

vaardigheden (62,9%). 

4.4. 7. Communicatietools 

Naas! de holistische benadering, kaamt de lase van Concept Ontwerp inzichtelijk welke 

mogelijkheden er zijn om de functionaliteit (van de technische installaties) binnen een 

bouwproject integraal te verwezenlijken. De lase geeft het traject weer waarin de 

verschillende afwegingen worden gemaakt voor een bepaald klimaatconcept. 

Omdat er op basis van functionaliteit word! gewerkt moet er een onderscheid gemaakt 

worden tussen verschillende onderdelen van een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door 

verschillende ruimten apart le bekijken. Zo word! voor een kantoorruimte waarschijnlijk een 

ander concept gebruikt dan voor een laboratorium. 

Om le beginnen moet er een helder overzicht worden gegeven van he! totale systeem van 

de technische installatie. Een voor de hand liggende indeling (welke binnen de diverse 

onderzochte ontwerpen naar voren komt) is een verdeling op basis van gebouw-opwekking

distributie-afgifte. 

Gebouw 

Een technisch adviseur moet in staat zijn om op basis van een visie de 'structuur' voor he! 

klimaatconcept te verbeelden aan de hand van enkele gebouwgegevens, waaronder de 

locatie van het gebouw en de functies die het gebouw in zich heeft. De adviseur moet in 

staat zijn om bepaalde concepten at le wegen, zonder dat er daadwerkelijk een 

(bouwkundige) ontwerp van een gebouw is. 

Voor- en nadelen van bijvoorbeeld een laboratoriumfunctie met een ligging op he! noorden of 

he! zuiden, of he! toepassen van le openen ramen voor een kantoorgebouw langs een 

drukke snelweg zijn aspecten die in de visie van de ingenieur tot uitdrukking moeten komen. 

Een ontwerp begin! echter vaak met een bouwkundig plan van een architect. In he! 

beginstadium moet geen van de partijen leidend zijn, maar sturend, ieder vanuit he! eigen 

vakgebied. Beide partijen zullen zich volledig op de ontwerpopgave moeten storten. Er is dan 

ook een belangrijke taak weggelegd voor de projectmanager om di! 'ontwerpproces' le 

begeleiden en op een juiste wijze le faciliteren door middel van de beheersfactoren. 

Deze sturende aanpak leidt binnen he! conceptontwerp tot afwegingen van gebouw, gevel en 

klimaatconcepten die op elkaar zijn afgestemd. He! gebouw op zich (en haar functie) is de 

basis voor een dergelijke afstemming. 

Naas! afzonderlijke (installatie) technische of bouwkundige aspecten zijn er enkele duidelijke 

aspecten die alle vakgebieden raken. Deze aspecten zijn: 

uitvoering van de gevel 

o klimaatraam I huidfa1_;:ade 

o le openen ramen 

o zonwering 

o natuurlijk of mechanische ventilatie 

gebruik van bouwmassa 

o mogelijkheden tot betonkernactivering 

o nachtventilatie 

indeling en uitvoering van de schachtenstructuur 

o wel/geen dragende schachten 

o centrale/decentrale schachten 

o gebruik van kruipruimte 

locatie van diverse functies in he! gebouw 

o ligging van functies i.c.m. klimaateisen 

verdiepingshoogten 

o ruimte voor installaties 

o afstemming constructies 

Met betrekking tot de invulling van deze aspecten zullen er duidelijke keuzes gemaakt moeten 

worden. Deze keuzes hangen at van afwegingen van voor- en nadelen die beide partijen 

vanuit he! eigen vakgebied aandragen en aangegeven kaders als he! bouwbudget. 

De keuzes bepalen de (technische) structuur van een gebouw en zullen leidend zijn in de 

verdere afweging van de installatieconcepten en systemen. 

Opwekking en infrastructuur 

De totale infrastructuur van een gebouw is zeer wezenlijk voor de totale opzet van de 

technische installaties. Keuzes in deze infrastructuur die in he! begin worden gemaakt 

bepalen voor een groot deel de latere keuzes van de installaties. 

Hier speelt de visie van de adviseur een belangrijke rol. Heeft een gebouw een zeer groot 

oppervlak, dan ligt een keuze van water als transportmedium voor energie meer voor de hand 

dan een luchtsysteem (ruimtegebruik en transportkosten van het medium!). Een dergelijk 

keuze bepaald ook de randvoorwaarden voor de afgifte systemen op lokaal niveau. Het is 

zeer belangrijk dat de adviseur juist aan geeft waar6m een bepaalde keuze voor een concept 

gemaakt wordt en waarom de alternatieven niet voldoen. 

De opzet en keuzes voor de infrastructuur zullen daarom op basis van de gegeven waarden 

en uitgangspunten moeten worden onderbouwd. Een schematische weergave van een 
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dergelijk structuur is essentieel om voor de diverse partijen aan te geven welke invloed de 

infrastructuur heeft t.a.v. bijvoorbeeld ruimte gebruik. 

Energietransporttunnel 

Figuur 58 De keuze voor een 'Energietransporttunnel' onder de nieuwbouw, het hart van de 

infrastructuur. Visualisatie geeft direct een beeld van deze keuze 

Distributie 

De distributie van energie en noodzakelijke voorzieningen is sterk gebonden aan de waarden 

van de opdrachtgever. Aspecten van onderhoud, ruimtegebruik en flexibiliteit zijn direct terug 

te voeren op het distributieconcept dat in het gebouw zal warden verwezenlijkt. 

De keuze van de schachtenstructuur, in combinatie met de constructieve aspecten van een 

gebouw en direct van invloed op ruimtegebruik, is een aspect dat in het Concept Ontwerp 

naar voren komt. Duidelijke afspraken tussen architect, constructeur en adviseur van de 

technische installaties is in deze onontbeerlijk. 

Afgifte 

Een voorbeeld van een communicatietool is een vergelijking tussen verschillende 

klimaatsystemen voor een bepaalde ruimte (bijvoorbeeld kantoorfunctie). De afweging voor 

het toe te passen concept geschiedt bijvoorbeeld op basis van een waardering van 

verschillende concepten op het gebied van investering, flexibiliteit, bouwkundige inpassing, 

comfort, onderhoud, et cetera. 

Een dergelijke vergelijking kan uiteraard naar eigen inzicht warden weergegeven. Omdat er 

met verschillende partijen word! gecommuniceerd, is het belangrijk om het geheel 

overzichtelijk en duidelijk te houden. Een aspect dat belangrijk is voor de combinatie met 

architectuur is het visueel weergeven (met Iota's, tekeningen) van de diverse concepten. Na 

(de gewogen) waardering van de verschillende concepten, volgt het concept dat voor een 

bepaalde functie word! gekozen, en die in de latere fasen van het ontwerptraject kan warden 

uitgewerkt. 
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Figuur 59a Schematische waargave van een waardetabel voor het weergeven van concepten 
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Figuur 59b Waardetabel zoals in de praktijk gebruikt [14] 

De keuzes die in het concept ontwerp gemaakt warden, moeten warden gevisualiseerd, zodat 

de reden van de keuze van een bepaald concept word! verduidelijkt. De visualisatie draagt bij 

aan de communicatie en begrip bij de overige partijen. Niel alleen het uiteindelijke concept, 

maar nog belangrijker, het waarom van het toe te passen concept dient in deze lase 

benadrukt te warden. Mogelijke conflicten of keuzes die in latere fasen plaatsvinden, kunnen 

warden beargumenteerd met de keuze en onderbouwing die in de concept ontwerp lase zijn 

vastgelegd. 
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Een andere mogelijkheid voor een opbouw van de concepten is het weergeven van de 

gebruikstrategieen in een label (Figuur 61 ). 
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Kader 15 Flexibiliteit en visie, he! waarderen van waarden 

Flexlbllltelt en vlsle, het waarderen van wurden 

Binnen de reallsatie van een hulsvesllngvoorzlening 11oor een ministerie van de Rljks

gebo uwendienst Is flexlbllitelt een belangrijke waarde. In dit project Is de Rijksgebou

wendlenst de intermedlalr tussen de adviseurs en de gebrulkers. 

De waarde van flexibillteit is door de Rljksgebouwendlenst inzichtelijk gemaakt aan de 

hand van diverse informatie van de bij het project betrokken adviseurs. De weglng van 

de waarde flexibiliteit (welk_e mate van flexibillteit ontstaat en tegen welke kosten) was 

essentleel voor de keuze van de ulteindelljk systemen en opbouw. 

In de vervaardigde rapportage stond tevens centraal dat de lezer als nlet-kundig te 

beschouwen is. De technlsche aspecten zijn zodanig verwoord dat de keuze van mate 

van fJexlbllltelt ts gebaseerd op huidige ervaringen en voorbeelden. 

4.4.8. Alsluiting CO lase 

Om de verschillende ontwerpstappen, afwegingen en keuzes vast le leggen, word! een lase 

document vervaardigd. Het is eveneens mogelijk om diverse keuzes alzonderlijk le presen

teren en hierover le besluiten. 

He! is van belang dat de gemaakte keuzes warden vastgelegd, getoetst op het Programma 

van Eisen, beoordeeld (eventueel aangepast) en bekrachtigd door de opdrachtgever (en 

ontwerpteam). 

De keuzes voor de klimaatconcepten die in de Concept Ontwerp lase warden gemaakt zijn 

essentieel voor de vervolglasen. In enkele gevallen zal wellicht in een vervolgfase een 

keuze nogmaals ter sprake komen. Het is dan van belang dat de al genomen besluiten zijn 

vastgelegd en zijn onderbouwd, en als zodanig als 'bewijsstukken' kunnen dienen. 

4.4.9. Conclusie 

Het concept ontwerp draagt bij aan een integraal ontwerp. Door de juiste afstemming met de 

opdrachtgever (krijgt hij wat hij wil, informeren) en architect (alstemming wat er gaat komen, 

sturen) ontstaat een beter begrip en samenhang en kunnen eventuele laalkosten voortko

mend uit het ontwerpproces warden gereduceerd. 

Een belangrijk aspect binnen het concept ontwerp is he! laten zien waarom een bepaald 

concept wordt toegepast. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking door het waarderen van de 

waarden per concept. 

Door he! invoeren van de concept ontwerplase gaan alle adviseurs gelijk op in de ontwikke

ling van het ontwerp (parallelle ontwerpontwikkeling). 

Het concept ontwerp lasedocument in input voor he! voorlopig ontwerp. Deze lase start dus 

met meer informatie dan in een traditioneel proces (zonder concept ontwerp). Er kunnen 

daardoor beter onderbouwde beslissingen warden genomen voor de toe te passen princi

pes. 

4.5. VOORLOPIG ONTWERP FASE 
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Figuur 62 Voorlopig ontwerp 

He! voorlopig ontwerp kent door he! toevoegen van de Concept Ontwerp lase, naast het 

programma van eisen enkele uitgangspunten die al een bepaalde mate van uitwerking 

hebben. Door het toevoegen van he! concept ontwerp is een tijdswinst le behalen in de 

vervolglasen. De vervolglasen veranderen niet door he! toevoegen van he! concept ontwerp. 

Door de extra beschikbare inlormatie aan he! begin van de vervolgfase kunnen deze juist 

sneller verlopen. 

In de voorlopig ontwerplase word! (evenals in de concept ontwerplase) in het bijzonder 

gecommuniceerd met opdrachtgever, architect en overige adviseurs. Visualisatie is daarbij 

essentieel om een beter begrip le krijgen bij deze partijen. Een verbeterde integrale afstem

ming is het resultaat. 

4.5.1. Ontwerpreqelingen 

He! concept ontwerp dat conform de waarden van de opdrachtgever is opgebouwd uit de 

functionele principes van het gebouw is de basis voor het voorlopig ontwerp. Het begin van 

he! voorlopig ontwerp heeft daardoor een voorsprong t.a.v. een 'traditioneel' voorlopig ont

werp. lmmers, de toe le passen concepten en de nadruk en toetsing op de waardekaders 

heeft inmiddels plaats gevonden. In he! voorlopig ontwerp blijven de volgende aspecten van 

belang, volgens RVOI, Bijlage C3
: 

lnpassing van de technische installaties in he! bouwkundig ontwerp; 

Globale bepaling van de capaciteiten; 

Ontwikkelen van essentiele schema's; 

Ontwikkelen van schetsmatig ontwerptekeningen. 

In deze benadering lijkt een terugkoppeling naar het programma van eisen (wat wil de op

drachtgever) enkel le bestaan uit een gecalculeerde opgave en toets. Bij de inpassing van de 

installaties in he! bouwkundig ontwerp komt een wisselwerking tussen architect en technisch 

adviseur nauwelijks aan de orde. 

In de RVOI word! niet ingegaan op de belangrijkste zaken die binnen een voorlopig ontwerp 

aan de orde moeten komen, namelijk het aangeven hoe de eisen en wensen van de op

drachtgever, in nauw overleg met de overige ontwerpteamleden, zal warden gerealiseerd. 

He! invoeren van een concept ontwerplase vult dit onderdeel juist wel in. 
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Doordat de keuze voor het toe te passen concept al in het concept ontwerp aan de orde is 

geweest, kan 'direct' met de bovenstaande punten worden begonnen . Het bepalen van de 

capaciteiten is van groot belang om het ruimtegebruik van de technische installatie vast te 

stellen. 

Afmetingen van de technische ruimte, schachten en vrije ruimten nabij het plafond kunnen 

op basis van de berekeningen worden afgestemd met de architect en constructeur. 

Met het ontwikkelen van de essentiele schema's worden de principes van opwekking en 

afgilte in de (principe) schema's vastgelegd. 

Met het vervaardigen van schetsmatig ontwerptekeningen worden kanalen en leidingloop 

vastgesteld. Door de aanwezige kennis van de al ontwikkelde infrastructuur is de opzet van 

het kanalen en leidingloop met name van belang op ruimteniveau. 

4.5.2. Communicatie in de Voorlopig Ontwerpfase 

Als de in de vorige paragraaf genoemde zaken worden uitgewerkt, betekent dit dat een 

adviseur zich al vaak stort op de technische uitwerking van principes en concepten die 

binnen het project een rol zullen gaan spelen. Dit is uiteraard van belang, in het bijzonder 

voor de komende fasen, waarin de technische aspecten de basis vormen voor verdere 

uitwerking van de installaties. 

De vraag is in hoeverre de diverse partijen hiermee uit de voeten kunnen . Met he! vervaar

digen van de principeschema's zal een architect over he! algemeen niet zoveel doen. Ook 

zal een opdrachtgever de adviseur hierin moeten vertrouwen, als deze minder op de hoogte 

is van de technische achtergrond van de installaties. 
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In een voorlopig ontwerp moet dus de informatie zodanig zijn dat een architect en opdracht

gever de gevolgen hiervan kunnen overzien. Of, hoe worden de gestelde waarden verder 

ontwikkeld en hoe zijn deze van invloed op het bouwkundige ontwerp. 

Bepaling van afmetingen van schachten en technische ruimte komt tot uitdrukking in een 

voorlopig ontwerp. De vertaling van een installatie concept op ruimteniveau moet tot uitdruk

king komen in een schets. Niel alleen het ruimtegebruik van installaties en leidingloop op 

ruimteniveau, maar ook dat wat men straks daadwerkelijk aan installaties zal 'zien'. lmmers, 

voor een opdrachtgever en architect zal het soort afgilte systeem belangrijk (kunnen) zijn. 

4.5.3. lnhoud voorlopiq ontwerp 

In de RVOI word! niet ingegaan op de noodzakelijke wisselwerking tussen technisch adviseur 

en de opdrachtgever enerzijds en de architect en overige adviseurs anderzijds. Het voorlopig 

ontwerp is het resultaat van een (vaak het eerste) deel van de ontwerpopgave. In deze 

ontwerpopgave voor een te realiseren huisvesting is het essentieel dat de diverse technische 

aspecten binnen de aanwezige vakgebieden integraal aan de orde komen. Deze dienen in het 

fasedocument ook aan de orde te komen. 

De diverse technische aspecten die een rol spelen binnen meerdere aanwezige vakgebieden 

zijn de volgende: 

uitvoering van de gevel 

o klimaatraam 

o te openen ramen 

o zonwering 

o natuurlijk of mechanische ventilatie 

gebruik van bouwmassa 

o mogelijkheden tot betonkernactivering 

o nachtventilatie 

indeling en uitvoering van de schachtenstructuur 

o wel/geen dragende schachten 

o centrale/decentrale schachten 

o gebruik van kruipruimte 

locatie van diverse functies in het gebouw 

o ligging van functies i.c.m. klimaateisen 

o ruimtebehoelte technische installaties 

verdiepingshoogten 

o ruimte voor installaties 

o afstemming constructies 

Voor de juiste inbreng en afstemming is he! wel noodzakelijk dat de technisch adviseur een 

visie heelt t.a.v. de technische installaties in relatie tot he! gebouw en de diverse functies. Een 

aspect dat direct van invloed is op afstemming en ruimtebehoelte is het (globaal) bepalen van 

de capaciteiten. 

Vanuit de andere technische adviseurs is het van belang om keuzes te maken ten aanzien 

van bijvoorbeeld gebouwvorm, uitvoering van de constructie (beton, staal, glas, soort vloeren) 

en te realiseren functies (bijvoorbeeld laboratoria, collegezalen, kantoren, atria, vergaderza

len) 



In het tasedocument van een ontwerptase moeten de aspecten warden opgenomen die in 

het voorgaande traject zijn bepaald en afgestemd. Het tasedocument komt daardoor ook niet 

zomaar tot stand. 

Een belangrijk aspect is het communiceren tussen de diverse partijen. Dit moet niet wachten 

tot het laatste moment van een tase, waar het tasedocument word! gerealiseerd. In de 

vooratgaande periode is het noodzakelijk om over diverse aspecten overeenstemming te 

verkrijgen. 

Een goede manier om dit le bewerkstelligen is het weergeven van ontwerpaspecten, uit

gangspunten en ontwerpoplossingen in notities, die onderling besproken kunnen warden. 

Deze notities dienen dan concepten, principes en structuren te beschrijven van de techni

sche installaties. De notities beschrijven het waar6m van de gekozen oplossing. De keuze 

voor bijvoorbeeld decentrale schachten voortkomend uit de eis van flexibiliteit en aanpas

baarheid ka in een notitie warden samengevat. De uitgangspunten en gekozen ontwerpop

lossing komen in de notitie naar voren. 

Een tasedocument kan (deels) een samenvatting zijn van de verschillende notities van de 

hiervoor beschreven technische aspecten binnen de ontwerpopgave van de diverse discipli

nes. 

4.5.4. Het voorlopig ontwerp en steer 

Daar waar in een concept ontwerp de concepten warden vastgelegd op basis van de waar

den uit het programma van eisen, vindt in een voorlopig ontwerp de vertaling plaats van de 

concepten naar systemen (zie Figuur 64). 

Programma 

van eisen 
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Concept 

On twerp 

Concept 

Voorlopig 

Ontwerp 

Systemen 

Figuur 64 Relatie tussen ontwerptasen en ontwerp 
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Ontwerp 

Componenten 

Het "laten zien" van de installaties in een voorlopig ontwerp is belangrijk binnen de commu

nicatie naar de verschillende partijen. Niel alleen de technische principes, maar ook een 

eerste invulling van dat wat men straks na realisatie kan verwachten dient in een voorlopig 

ontwerp tot uitdrukking te komen. Het esthetische aspect zal immers zowel een architect als 

opdrachtgever aanspreken. 

Daarnaast moet het voorlopig ontwerp nader in gaan op de waarden die door de opdracht

gever aan het gebouw zijn gesteld. Zo zijn de inrichting van een technische ruimte en het 

aspect van onderhoud (waarde beheerbaarheid) direct aan elkaar gekoppeld. lmmers, door 

de technische ruimte 'ruim' op le zetten heeft dit gevolgen voor het ruimtegebruik in het 

gebouw (minder netto vloer oppervlak). Maar !evens heeft dit voordelen voor het beheer en 

onderhoud van de technische installatie (men kan er makkelijk bij voor onderhoud). 

Een dergelijke discrepantie zal binnen tal van aspecten plaats vinden in een bouwproject. He! 

is aan de adviseur om deze zaken aan de orde le brengen, inzichtelijk le maken, keuzes voor 

le leggen aan de hand van alternatieven, uitsluitsel le verkrijgen met opdrachtgever en 

architect en deze informatie vast te leggen. 

He! in 'beeld' brengen van de gestelde eisen (wee! men wel wat men vraagt) is een goede 

optie als 'visualisatie' tijdens de ontwerptasen, zie ook Kader 16. 

Kader 16 Visualisatie tijdens Voorlopig Ontwerp 

Programma van Elsen versus verwachtingen 

Communicatie en vlsuallsatie blijven In alle ontwerptasen essentieel. Oil getdl eveneens 1100r de 

afstemming en terugkoppellng naar het Programma van Elsen. Een goed mlddel voor vlsuallsatie 

(voor zowel kundige als nlet kunc:llge opctrachtgevers) I& het bezoek$n van referentieprojecten. 

Tijdens dit bezoek kunnen eveneens direct onderdelen van het Programma van Elsen worden 

besproken. Het volgende VOOl'beeld Is alkomstlg van e~n van de geTntervlewde technlsche advl

seurs: 

Bij de bouw van een van de vestigingen van een plaatselljk Rabobank kantoor llgt een Programma 

van Elsen ten grondslag, opgesteld door Rabobank Nederland. Van Rabobank Nederland Is !evens 

een vertegenwoordlger binnen het ontwerpteam aanwezlg als (kundlg) opdrachtgever. De (niet 

kundlge) gebrulkers hebben het PvE ahljd als ultgangspunt genomen, zonder hier lnhQUdelljk 

vragen over te stellen. "Rabobank Nederland doet dlt m vaak, het Programme vao Elsen zal wel 

goedzijn". 

Bij het bezoek. Ujdens de Voorlopig Ontwerpfase, van een referenlieproject van de technisch 

adviseur met opdrachtgever en gebrulkers blljkl dal de gebrulker elsen stelde aan de temperatuur 

in het gebouw die veel strenger waren dan In het PvE vastgelegd. De door de gebruiker gestelde 

temperaturen bleken gegrond aan de hand van elgen ervarlngen en rererenues. Het bleek dus dat 

het PvE niet aansloot bij de elsen van de gebruikers. 

Door het bezoek aan het referentieproject is ten eerste de vlsualisaUe aan de orde gekomen (men 

ziet en ervaart wat men krijgt). Daamaast is direct hel PvE nader besproken en aangepast aan de 

hand van het bezoek. 

Principes, systemen en bijbehorend ruimtegebruik van de technische installaties in verschil

lende ruimten in een gebouw komt in Kader 17 aan de orde. In dit praktijkvoorbeeld word! 

aan de hand van een vlekkenplan aangegeven wat men waar kan verwachten. 

Door he! "laten zien" van he! ontwerp ontstaat een grater begrip bij de overige partijen die bij 

het ontwerp betrokken zijn. He! begrijpen van het werk van de andere ontwerpende partij 

vormt een belangrijke schakel in het samenwerken (zie Figuur 15). 

Naas! de technische aspecten van he! voorlopig ontwerp (de principes die warden toegepast) 

is het vertalen en laten zien van de 'steer' en belangrijk communicatieaspect binnen de 

gehele lase. 



Kader 17 Het installatietechnische vlekkenplan 

Het lnstallatletechnlsch vlekkenplan 

In een voor1oplg ontwerp van een groot renovatleproject heeft de advlseur van de technische 

lnstallalies diverse doorsneden van culmten schetsmatlg aangegeven. In deze doorsnede 

kwam het princlpe aan bod, maar tegelljkertljd heel duldelijk. de aspecten van verwanning, 

keeling en ventllatie. Tevens Is opgenomen hoe de diverse lnstallaties er IJitzien die voor de 

afgifte worden g9';>ruikt. 
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Deze doorsneden "Zljn tevens gebrulkt voor een vlekkenplan. Met dil vlekkenplan is goed te 

zlen In welke concepten worden geb11.1lkt voor de koellng, verwarming en ventllatie In elke 

zone van hel gebouw. 

Op een dergelijk manier Is aen goed overzichl gegeven van de diverse concepten die een rol 

zullen gaan spelen ln hel kllmaliseren van elke nilmte van hel gebouw. 

Naast het teit dat een concept een goede weergave is van de werkelijkheld, Is hel voor alle 

partljen dUldellJ< welke aspecten waar een grote rol spelen. 

In de voorlopig ontwerpfase speelt de samenhang met de architectuur en constructies een 

grate rol. In deze lase word! een eerste invulling gegeven van de systemen (op basis van de 

concepten). Op systeemniveau is he! mogelijk om een inschatting te doen van de verwachte 

vermogens en dus van de componenten om zodoende in deze lase een opgave de kunnen 

doen van de benodigde ruimte ten aanzien van de installaties. 

In de voorlopig ontwerpfase is de verkaveling een belangrijk aspect in de werkzaamheden 

van de architect. Afstemming over ruimtegebruik voor de installaties (technische ruimten, 

schachten) is dan oak belangrijk is deze lase. 

4.5.5. Analyse fasedocumenten 

Uit de analyse van de verschillende onderzochte fasedocumenten van de voorlopig ontwerp

fase blijkt dater diverse verschillen zijn aan le geven. 

De belangrijkste oorzaak van de verschillen is le herleiden tot de opdrachtgever. Voor welke 

partij en voor welke opdracht word! de adviesdienst aangeboden. 

De fasedocumenten varieren van A3 boeken met veel onderbouwing en plaatjes in het geval 

er een deskundige opdrachtgever of gebruiker aanwezig is, tot een A4 rapportage met de 

belangrijkste items omschreven voor een projectontwikkelaar van een woningbouwproject. 

Oak bestaan veel fasedocumenten uit (he! herhalen van) ontwerpnotities betreffende de 

belangrijkste technische zaken die in het ontwerp een rol spelen, zoals het klimatiseren van 

diverse ruimte of de centrale energievoorziening . 

Een belangrijker aspect in de analyse van de documenten is wat de overige ontwerpteamle· 

den en opdrachtgever van de stukken vinden. 

Het blijkt dat architecten he! (over he! algemeen) belangrijk vinden dat de adviseur 

verder kijkt dan het eigen vakgebied. Oat ze direct rekening houden met de opzet van he! 

gebouw en daarop inspelen. 

Vanuit de opdrachtgever komt naar voren dat de adviseur duidelijk laat zien dat 

men terug komt op de ontwerpopgave. Als di! aspecten zijn van flexibiliteit, duurzaamheid, 

integratie, e.d., dan zal he! fasedocument hier nadrukkelijk op in moeten gaan om aan le 

sluiten bij de verwachtingen van de opdrachtgever. 

Uit de reacties vanuit projectmanagement bureaus blijkt dat er een nadruk op trans

parantie ligt en daarmee samenhangend he! inzichtelijk maken van de kosten. Kami dat wat in 

het programma van eisen is gesteld terug in he! fasedocument, een aspect dat voor de 

projectmanager belangrijk is. Oil aspect geld! voor een groat deel voor partijen die als inter

mediair optreden tussen vraag en aanbod. 

In het algemeen blijkt dat he! belangrijk is om aan le geven waar6m bepaalde aspec

ten zijn gekozen. Het waarderen van het gekozen systeem aan de hand van de gestelde 

eisen en wensen (en eventuele afweging van alternatieven) ligt hieraan ten grondslag. lndien 

he! waar6m aan de orde is gesteld blijkt de adviseur meer le winnen aan vertrouwen bij de 

ontwerppartners en opdrachtgever, mede omdat het een aspect van zijn kennis, kunde en 

visie laat zien. Het is transparant. Er is nagedacht over het ontwerp en er word! niet zomaar 

een ontwerp uit de kast gehaald. 

4.5.6. Conclusie 

De voorlopig ontwerpfase start met de concepten zoals deze in de concept ontwerpfase zijn 

vastgelegd. Deze zijn goedgekeurd door alle partijen en getoetst aan de uitgangspunten zoals 

gesteld in he! programma van eisen. 

In he! voorlopig ontwerp word! deze informatie verder uitgewerkt tot de toe le passen princi

pes. In di! stadium is he! mogelijk een verdere afstemming le verkrijgen met de overige 

ontwerpteamleden, evenals een raming le vervaardigen voor de totale prijs van he! ontwerp. 

In de praktijk blijkt dat de adviseur naast de technische inhoudelijkheid zich in kan leven in de 

overige ontwerppartners. Voor een belangrijk deel betekent di! dat de manier van communice

ren gericht moet zijn op deze partners, waarbij de technische inhoud gewaarborgd dient le 



blijven. Meedenken met de andere partij (verder kijken dan het eigen vakgebied) en transpa

rantie zijn essentiele eigenschappen die de adviseur moet bezitten. 

De juiste communicatie leidt tot een beter begrip, afstemming en reductie van de faalkosten 

als gevolg van het ontwerp(traject). 

4.6. DEFINITIEF ONTWERP FASE 
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In het definitief ontwerp warden de in het voorlopig ontwerp vastgelegde systemen vertaald 

naar componenten. Tevens dient de kwaliteit van deze componenten te warden vastgelegd. 

In deze lase van het ontwerp staan de kennis en kunde centraal. 

4.6.1. Communicatie in een definitief ontwerp 

De fasen die vooraf zijn gegaan aan een definitief ontwerp hebben het kenmerk dat er een 

ontwerp is gemaakt waarin het concept, de structuur en de systemen zijn vastgelegd. Deze 

voorfase van het definitief ontwerp is opgebouwd vanuit een traject waarin de eisen en 

randvoorwaarden zijn gegeven, er een grate mate van ontwerpvrijheid is, maar nag nauwe

lijks informatie beschikbaar. De fasen van concept en voorlopig ontwerp eisen een visie en 

kennis van de verschillende bij het ontwerp betrokken adviseurs. 

Bij de aanvang van het definitief ontwerp zijn diverse zaken vastgelegd. De ontwerpvrijheid is 

ingeperkt en mogelijk wijzigingen hebben grate gevolgen. Het is daarom zeer belangrijk dat 

er overeenstemming is tussen de verschillende ontwerpen partijen en opdrachtgever met 

betrekking tot het al gerealiseerde ontwerp, een integraal ontwerp. 

In de voorgaande fasen heeft de nadruk binnen de communicatie gelegen op de opdrachtge

ver en architect (eventueel oak andere adviseurs). In het definitief ontwerp moet de adviseur 

zich gaan richten op de communicatie naar de aannemer en installateur, maar vooral de 

architect niet uit het oog verliezen. lmmers enkele details moeten well icht nag (integraal) 

warden uitgewerkt. 

Afhankelijke van het aanbestedingsmodel zal de installateur warden geselecteerd op basis 

van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp of bestek. In de praktijk betekent dit vaak dat de 

administratieve bepalingen aan het betreffende ontwerpdocument warden toegevoegd. 

Afhankelijk van het ontwerpdocument (en dus de lase waarin de installateur wordt toege

voegd) dient de installateur het ontwerp at te ronden tot een uitvoeringsontwerp. Vaak word! 

de installateur na de Defin itief Ontwerp- of besteksfase aan het projectteam warden toege

voegd. 

Het fasedocument van een definitief ontwerp en bestek is vaak een Stabu-document, hoewel 

een word document in bepaalde mate oak nag voor komt. Uit diverse interviews blijkt dat een 

word document word! gebruikt vanwege de hogere 'leesbaarheid' dan een stabu document. 

Afhankelijk van de opdracht en opdrachtgever wordt vaak de keuze tussen beide mogelijkhe

den gemaakt. In dit document word! onderscheid gemaakt tussen de verschillende functies 
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binnen het ontwerp op componenten niveau. De in het voorlopig ontwerp vastgelegde 

principes worden in een delinitiel ontwerp verder uitgewerkt tot de benodigde componenten. 

In de communicatie naar de verschillende partijen dient het volgende onderscheid te worden 

gemaakt: 

communicatie naar de opdrachtgever door middel van het delinitiel ontwerp lase

document is alhankelijk van de kennis en kunde van de opdrachtgever. Niel elke 

opdrachtgever zal het document kunnen 'lezen'. Men dient bekend te zijn met de 

systematiek, indien er door middel van de Stabu-systematiek een document word! 

samengesteld. De in de voorgaande lasen vastgelegde uitgangspunten zullen voor 

het grootste deel in de lunctionele omschrijving worden weergegeven . Communica

tie met de opdrachtgever vindt met name mondeling plaats en met behulp van te

keningen; 

een architect is over het algemeen wel bekend met de Stabu-systematiek. Echter, 

de technische invulling van installaties ontgaat de architect vaak. Communicatie 

met de architect vindt plaats door middel van overleg en de bij het lasedocument 

behorende tekeningen; 

Het lasedocument word! gebruikt als (basis voor) een deel van de contractstukken 

van de uitvoerende partijen . Het gebruik van een technische omschrijving op com

ponentenniveau is noodzakelijk voor een goede prijsvorming. Naas! de specifica

ties van de componenten en uitgangspunten die de uitvoerende partijen moeten 

hanteren zijn de tekeningen een belangrijk aspect voor deze partijen om een goede 

indruk te verkrijgen van het gebouw en de werkzaamheden die plaats moeten vin

den. 

4.6.2. Kwaliteit en kwantiteit 

Er vindt in de definitiel ontwerplase als het ware een vertaling plaats van het "hoe" (struc

tuur) en "wat" (systeem) naar "waarmee" (component). 

Vanuit de vastgelegde principes en systemen dient een vertaling plaats te vinden naar de 

componenten die een bepaald installatietechnisch concept moeten gaan verwezenlijken . 

In de delinitiel ontwerplase vinden daarom diverse werkzaamheden plaats, zoals het defini

tiel vaststellen van capaciteiten van de verschillende systemen en componenten. Tevens 

zullen er delinitieve tekeningen (principes en plattegronden) vervaardigd worden. 

In een Definitiel Ontwerp zal er nog uitvoerig overleg plaatsvinden met de architect, In deze 

lase vindt immers de detaillering plaats van de verschillende componenten. Niel zozeer de 

specilicaties van de componenten op zich zijn dan van belang, als wel de definitieve locaties 

en uitvoering als het gaat om de in het zicht zijnde elementen (esthetica) . Ook de (fysieke) 

integratie zal in deze lase aan de orde komen. 

Gedetailleerde tekeningen zijn in deze lase dus van belang om de laatste alstemming te 

krijgen met de overige ontwerpteamleden. Het principe dat in de voorlopig ontwerplase is 

bedacht zal in deze lase verder integraal worden uitgewerkt. 

De bepaalde componenten zullen niet willekeurig kunnen worden gekozen. Om een totaal 

systeem een bepaalde mate van betrouwbaarheid en beheerbaarheid te kunnen garande

ren, zullen de componenten aan een vastgesteld kwaliteitsniveau moeten voldoen. 

Vaak vormt een delinitiel ontwerp de basis voor de aanbestedingsstukken en kan in het geval 

van de technische installatie een delinitiel ontwerp in Stabu-vorm worden weergegeven. In 

deze vorm zijn diverse (standaard) bepalingen opgenomen die de kwaliteit van de compo

nenten beschrijven. 

Naast het vastleggen van de kwantiteit is het bepalen en vastleggen van de kwaliteit een 

belangrijk onderdeel van het definitiel ontwerp. 

De vastgelegde kwaliteit in het ontwerp bepaald in de gebruikslase de werkelijke toegevoeg

de waarde. Het vastleggen van de kwaliteit (van de uitvoering van componenten) is een van 

de beheersaspecten in de gebruikslase. Door een goede kwaliteit van de installatiecompo

nenten kan er bijvoorbeeld een reductie mogelijk zijn van de beheerkosten tijdens het gebruik 

van het gebouw en de installatiecomponenten. 



4.7. BESTEK FASE 

Acquisitie PvE 

I I 
'f 'f 

visie waarden 

~ t 

Figuur 66 Bestek 

co 

I 
'f 

concepten 

toe ts 

VO 

I 
.... 

principes 

DO 

I 
'f 

Bestek 

componenten materialisatie 

De laatste lase in het totale (traditionete) ontwerptraject is de bestekslase. Deze lase sluit 

aan op de lase van het Delinitief Ontwerp. 

In de bestekslase word! het delinitiel ontwerp verder uitgewerkt. De uitvoering, grootte en 

capaciteiten van de geselecteerde componenten wordt in deze lase volledig bepaald. Het 

volledig vastleggen en beschrijven van de componenten leidt tot een nauwkeuriger prijsaan

bieding van de uitvoerende partijen. 

Naast een beschrijvend lase document zullen !evens de bestekstekeningen een belangrijke 

rol spelen. Aan de hand van de tekeningen zullen de uitvoerende partijen een goed inzicht 

krijgen in de detaillering van diverse aspecten, maar de tekeningen zijn tevens belangrijk 

voor de posities en aantallen van de verschillende installatiecomponenten. 

Het lasedocument word! over het algemeen gebruikt als onderdeel van de contractstukken 

ten behoeve van de realisatielase van een project. Een volledig uitgewerkt bestek, inclusiel 

tekeningen, is dus van groot belang voor een goede prijs, en dus voor een juiste communi

catie naar de nog te selecteren uitvoerende partijen. 

Op basis van het bestek kan de aannemer een prijs bepalen. Deze word! gedurende de 

aanbesteding vergeleken met de directiebegroting die door de adviseur is gemaakt. 

De te communiceren aspecten naar de uitvoerende partijen zijn grootte en aantallen van de 

geselecteerde en toe le passen componenten. In een uitgewerkt bestek is aanvullende 

inlormatie zoals telstaten van groot belang. 

Telstaten (door de ontwerpende partijen gemaakt) geven niet alleen volledig inzicht voor de 

uitvoerende partijen ten behoeve van een prijsopgave, maar zijn tevens zeer geschikt voor 

het vervaardigen van een begroting en eventueel voor het beoordelen van meer- en min

derwerk in een project. 

Het is een communicatiemiddel naar de uitvoerende partijen, en tevens een beheersinstru

ment voor de directievoerende partijen in de uitvoeringslase. 

4.8. AFSLUITING 

In dit hooldstuk zijn de verschillende lasen aan bod gekomen binnen een ontwerptraject. Het 

ontwerptraject kenmerkt zich door een ontwerpstructuur van grol naar fijn, van conceptniveau 

naar componentniveau. 

In elke lase van het ontwerp heeft de ingenieur te maken met diverse partijen, die elk op een 

eigen wijze benaderd moeten worden. Elke partij kent zijn eigen specifieke aspect van 

communicatie. Van inlormeren van de opdrachtgever, sturend communiceren van en naar de 

architect tot specificeren (contractueel vastleggen) naar de uitvoerende partijen. 

In de hiernavolgende label komen de belangrijkste aspecten binnen het ontwerptraject 

nogmaals samenvattend aan de orde. 



'V!$l1.JALISATIE 

Tabel 4 Samenvatting van de belangrijke kenmerken van het ontwerptraject 

Acquisit!e • • • • : :. . 
Onderwerp Aanboden Wle Waaromen Hoeenwat Wat en Waarmeeen 

selectle hoe waarmee hoe 

Doe I Aanbieden Vastleggen Vastleggen Vastleggen Vastleggen Volledig 

van visie en van van van van beschrijven 

toegevoegde waarden concept systemen componenten componenten 

waarde 

Randvoorwaarden Visie lnltiatlef Vlsie l~ht Kennis Kunde 

Werkzaamheden Weergeven Bepalen vraag Vastleggen Uitwerken Uitwerken UitWerken 

toegevoegde en cultuur cultuur en structuur en capaciteit en kwalileit en 

waarde bepallng bepalen bepalen aantallen 

structuur globale kwalitelt 

capaciteit 

Communlcatle naar Opdrachtge- Opdrachtge- Opdrachtge- Opdrachtge- Architect. lnstallateurs 

ver (en ver ver, architect ver, architect aclvlseuts en 

architect) en adviseurs en adviseurs lnstallateurs 

Communicatie door Toegevoegde PvE waarden, 'Gebouw- Schetsmatige Tekeningen, Bestek en 

waarde investerings- opwekking - tekeningen, berekenlngen, Tekeningen 

vlsuallseren, budget, distributie - princlpes, uitgewerkte 

visle, aanpak locatie, afgifte'; foto's, ultllch- details 

en ervaring organisatie altematieven, ten details, 

'waarderen' vlekkenplan 

Cont role Kwaliteit (en GOTIK GOTll< GOTIK GOTIK GOTIK 

prijs) 
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5. WAARDECREATIE 
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5.1. COMMUNICATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE 

Gedurende een bouwproject vindt voortdurend communicatie plaats. Zender 

communicatie zou het bouwwerk niet tot stand komen. Vanuit de adviesorganisatie 

zijn er diverse partijen waarmee gecommuniceerd dient te worden. 

Het belangrijkste aspect binnen communicatie is het overbrengen van informatie. 

In de vorige hoofdstukken is aangegeven wat voor soort informatie in elke fase van 

het project voor komt. 

Binnen het realiseren van huisvesting is de communicatie naar de 

klant/opdrachtgever het belangrijkste. Vanuit die partij(en) ontstaat de 'vraag' 

waarvoor het ontwerpteam het antwoord formuleert. 

5.2. OPDRACHTGEVER - ADVIESORGANISATIE 

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de verschillende fasen 

van het ontwerp van de huisvestingsproject. Gedurende de totale fasen wordt met 

name in de conceptfase de toegevoegde waarde geleverd voor wat betreft het 

eindresultaat. 

Opdrachtgever I klant 

Vraag 

Eigenaar, Gebruiker, 
Belegger, Beheerder, 
Maatschappij 

Functies 

Waardekaders 

Matrix C 

VISUJ~l ISA TI[ 

Adviesorganisatie 

Afstemming Aanbod 

.. 
Visualisatie Competenties 

Matrix B Matrix A 

In de conceptfase vindt de eerste vertaling van het programma van eisen plaats. In 

de communicatie tussen opdrachtgever en adviesorganisatie is dit de belangrijkste 

fase. De conceptfase laat zien wat het concrete antwoord op de vraag van de klant 

wordt. 

Figuur 67 Relatie klant/opdrachtgever - adviesorganisatie 

In de conceptfase kan door middel van visualisatie toegevoegde waarde worden 

geleverd. De visualisatie dient als communicatiemiddel. Door het transparante van 

de conceptfase (door de visualisatie) wordt waarde gecreeerd. 

lmmers, er is een duidelijk communicatiemiddel: de vertaling van de eisen naar 

een conceptontwerp waarin door middel van visualisatie het ontwerp zichtbaar 

wordt. 

De vraag van de klant uit zich in omschreven functies van de huisvesting en de 

waarden die de opdrachtgever belangrijk vindt (Matrix C). Voor een goede vertaling 

van de vraag tot een ontwerp is het noodzakelijk dat de adviesorganisatie over de 

juiste competenties beschikt (Matrix A). Visualisatie is noodzakelijk binnen de 

communicatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen (Matrix B). 

De relatie tussen de klant/opdrachtgever en adviesorganisatie wordt weergegeven 

door Figuur 67. 

5.3. ONTWERPTEAM - ADVIESORGANISATIE 

Extern (ontwerpteam - adviesorganisatie) 

Ontwerpteam Communicatie 

·------ lntegratie - - - - - + 

.y 
Ontwerp Visualisatie 

Toegevoegde waarde 

Figuur 68 Relatie ontwerpteam - adviesorganisatie 

Adviesorganisatie 

Ontwerp 

Matrix C 

Matrix B 

Matrix A 
'proces' en 

'context' 



Hoewel de adviesorganisatie onderdeel uitmaakt van het ontwerpteam (dat het 

aanbod genereert voor de klant) kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen 

vraag en aanbod van de adviesorganisatie (technisch adviseur) en het ontwerp

team (architect en overige adviseurs). Dit is weergegeven in Figuur 68. 

De vraag en het aanbod met worden ge'integreerd tot een totaal ontwerp. De 

communicatie tussen het ontwerpteam en adviseur vindt o.a. plaats door deelont

werpen. Visualisatie van deze deelontwerpen leidt tot een verbetering van de 

communicatie en integratie zodat toegevoegde waarde geleverd kan worden. 

De verschillende matrices A, Ben C laten zien hoe dit tot uitdrukking komt. 

5.4. INTERNE COMMUNICATIE ADVIESORGANISATIE 

Een projectteam dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van de huisvesting is 

over het algemeen onderdeel van een adviesorganisatie . Ook de relatie tussen 

een projectteam en de adviesorganisatie kenmerkt zich door een goede communi

catie en afstemming. De vraag en aanbod tussen het projectteam en de adviesor

ganisatie moet optimaal zijn. Hierbij centraal staat de beschikking van kennis. 

Een goede interne communicatie en afstemming zijn een randvoorwaarde om tot 

een goed aanbod te komen naar de externe partijen. 

Opti malisatie 
Vraag Aanbod 

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

Projectteam ---------------r-------------- .....__o_r9_a_n~is_a_ii_e__. 

Kennis 

Matrix A 
'product' en 
'organlsatle' 

Figuur 69 lnterne communicatie projectteam - adviesorganisatie 

Belangrijk voor de (interne) organisatie op het gebied van kennis is: 

informatie is moet ge'isoleerd zijn, maar worden gedeeld 

wie zijn de experts, wie weet wat binnen een organisatie? 

herhaling van fouten voorkomen 

niet opnieuw het wiel uitvinden 

teveel aan informatie is niet optimaal 

intellectuele eigendommen optimaal gebruiken 

voorkom het verlies van resultaten en het verlies van kennis 

Belangrijk voor de organisatie is dus: 

kennis delen 

kennis opslaan 

kennis vereenvoudigen 

kennis weergeven 

Visualisatie speelt ook hier ene belangrijke rol. 
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6.CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 



- Albert Einstein 1.,..1155 -





Uit onderzoek en de voor deze afstudeeropdracht gehouden interviews blijkt dat er bij op

drachtgevers en architecten behoefte is aan 'conceptdenken' in een vroegtijdig stadium van 

de kritische adviseur. Ook is communicatie op een functioneel niveau een aspect waarin de 

klimaat adviseur een meerwaarde kan creeren. 

Het is belangrijk dat de adviseur vroegtijdig in het project word! ingeschakeld. De informatie

verstrekking komt dan in een vroeg stadium op gang en partijen leren elkaar kennen, zodat 

de basis voor samenwerking kan worden gelegd. 

In de beginfase is een grote ontwerpvrijheid en word! tevens een groot deel van de werkelij

ke kosten vastgelegd. In de beginfase kan dan ook de meerwaarde van de adviseur aan het 

integrale ontwerp worden toegevoegd. 

Het is belangrijk dat het ontwerpproces word! vrijgelaten. Het ontwerpproces moet echter wel 

worden beheerst. Tegelijkertijd moet de klimaatadviseur hel ontwerpproces inzichtelijk 

maken om een beter begrip le krijgen bij partijen. 

Het invoeren van een concept ontwerp lase is een middel om beide bovengenoemde zaken 

le bereiken. 

In deze conceplfase kunnen partijen met een grote ontwerpvrijheid op een functioneel en 

concept niveau communiceren. 

Visualisatie is een middel om het ontwerpproces transparant le maken. De klimaatadviseur 

laat aan de hand van visualisatie zien waarom een bepaald concept wel of niet een goede 

oplossing voor het ontwerpvraagstuk is. Waardetabellen, morfologische overzichten, maar 

ook schetsen van klimaatconcepten zijn middelen van visualisatie binnen een concept 

ontwerp. Visualisatie betekent ook zaken op een eenvoudige wijze uitleggen, zaken begrijpe

lijk maken. 

Het vastleggen van de (kern)waarden van de opdrachtgever is noodzakelijk om de werkelijke 

vraag le bepalen. Deze waarden worden in de concept ontwerp lase gewaardeerd. De 

vertaling van de waarden tot concepten is de slap in het ontwerpproces dat bijdraagt aan de 

communicatie op functioneel en conceptniveau. Tevens word! het ontwerpproces transparan

ter gemaakt dat leidt tot een beter begrip bij de overige partijen. Tenslotte kan de adviseur 

zijn meerwaarde tonen in deze lase. 

Naas! het kennen van de opdrachtgever is het kennen van de architect belangrijk. Het 

kunnen plaatsen van de architect in een 'stroming' of in ieder geval weten wat de visie van 

de architect is. 

De visie van de architect word! vaak voor het eerst weergegeven in het Schets Ontwerp. De 

adviseur moet dit samen met de architect samenstellen. Vaak word! de adviseur in een later 

stadium ingeschakeld. Het is dan noodzakelijk dat de adviseur de visie van de architect leert 

kennen. 

Het Concept Ontwerp is dan een antwoord van de adviseur op basis van het Schets Ont

werp. Omdat de ontwerpvrijheid nog groot is, kan en moet de adviseur zijn visie in het 

concept onlwerp vastleggen. Zaken als locatie I ligging en indeling van functies zijn hierin 

belangrijk. Ze vormen de basis voor het te ontwikkelen gebouw. 

Door het kennen van elkaars visie zijn de architect en adviseur in staat om het ontwerp 

integraal aan te pakken. 

De toegevoegde waarde die de adviseur kan brengen in het ontwerp en de waarde die kan 

worden gecreeerd voor het hele ontwerpleam leidt tot verbetering van het ontwerp. De verbe

tering van het ontwerp en ontwerpproces zal een meerwaarde creeren voor de opdrachtgever, 

waarbij uiteindelijk de faalkosten worden gereduceerd. 

Vroegtijdige betrokkenheid van de adviseur is dus essentieel. Dit komt nauwelijks tot uitdruk

king in de huidige ontwerpregeling. Er is een taak weggelegd voor de opdrachtgever, architect 

en projectmanager om dit le realiseren en hierop in le spelen ten tijde van het formuleren van 

een huisvestingsvraag. 

De klimaatadviseur zal dit aspect duidelijk onder de aandacht moeten brengen bij de bij he! 

ontwerp betrokken partijen tijdens een acquisitie traject of eigenlijk zelfs voor deze lase. De 

adviseur moet partijen overtuigen van de waarde die de adviseur in het ontwerpproces heeft. 

Het competentieprofiel van de adviesorganisatie bestaat op hoofdlijn uit de volgende 

aspecten en eigenschappen: 

Kunnen denken in verschillende conceptuele lagen en abstractieniveaus (bedenken 

van een gebouwopzet, maar tegelijkertijd een detail van bv een klimaatraam kunnen 

uitwerken) 

Problemen kunnen benaderen vanuit verschillende invalshoeken (kosten, functie, 

flexibiliteit, etc) 

Beschikken over een minimale hoeveelheid kennis (en kunde) 

Kunnen denken in structuren/scenario's 

Bedenken van alternatieven 

Oog hebben voor esthetica 

Er zijn een aantal soorten visualisatie le onderscheiden. De verschillende vormen van visuali

satie spelen in elke lase van het ontwerp een rol. De Conceptontwerpfase laat echter het 

meest complete beeld zien. Alie soorten visualisatie kunnen in deze lase een toegevoegde 

waarde leveren aan de communicatie: 

schetsen 

diagrammen 

plannen I plattegronden 

beelden I emotie (steer) 

modellen (foto's van gerealiseerde objecten) 

interactieve visualisatie (CFD, HENK) 

verhalen (geschiedenis, metaforen) 

Voor de samenwerking met de architect en het begrijpen van de architect dient de adviseur 

zich toe le leggen op de kunst. De kunst de vorm is van visuele expressie van de droom en 



werkelijkheid van een kunstenaar. In wezen doet de architect hetzelfde. Het kennen van het 

denken en doen van deze visuele expressie zorgt ervoor dat de adviseur beter kan commu

niceren met de architect. Kennis van de ontwikkeling van kunst, ontwikkeling van de architec

tuur zijn een basis voor het communiceren met de architect en dragen bij aan het kennen, 

begrijpen, vertrouwen en uiteindelijk samenwerken met de architect binnen het ontwerpteam. 

Figuur 70 Tjibaou Cultural Center, New Caledonia; Renzo Piano Kunst, architectuur of techniek? 
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Ondanks dat ik ooit architect wilde worden ben ik uiteindelijk werktuigbouwkunde 

gaan studeren. Na het afronden van deze studie ben ik via een enkele omzwerving 

gaan werken bij Deems raadgevende ingenieurs bv in Rijswijk. 

Hier werd mij al snel gevraagd welke aanvullende studie of cursus ik wilde volgen. 

Kennis is immers de basis voor verdere ontwikkeling, voor zowel het individu, de 

werkgeversorganisatie, als ook voor de klanten en opdrachtgevers die worden 

bediend. 

De keus viel al snel op de opleiding "lnstallatietechnologie', tegenwoordig Building 

Services aan de TU in Eindhoven. Met deze studie kon ik me weer wat meer 

begeven in de wereld van de Bouwkunde, die, ondanks alle mooie facetten van de 

techniek van de werktuigkunde, door zijn expressie en beelden bleef trekken. 

De wereld van de bouwkunde: de wereld van de architect en de wereld van de 

technisch adviseur. Hoewel deze laatste daar niet altijd bij stil staat. Alsof de advi

seur en architect in een andere wereld !even ... 

De verschillende beleving van deze partijen in een en dezelfde (bouw-)wereld zorgt 

soms voor een onuitgesproken kloof, zo lijkt het. Misschien een van de belangrijk

ste redenen waarom innovatie en integratie Jang niet altijd tot stand komen. 

lk heb iemand eens horen zeggen: "een architect ontwerp zijn gebouw, een advi

seur werkt aan het gebouw van een ander". Misschien zegt dat wel genoeg. 

Om de verschillen tussen de disciplines te verkleinen is het nodig elkaar beter te 

begrijpen, om uiteindelijke tot samenwerking te komen. 

Visualisatie kan daar aan bijdragen. Hoewel het niet voor iedereen is weggelegd. 

Het is een middel, geen doel, om op een andere manier te communiceren, opdat er 

betere inzichten ontstaan in een vaak onbegrepen vakgebied. 

De verschillen in communicatie tussen architect en adviseur, of in ieder geval de 

uiting daarvan, lag ten grondslag aan dit afstudeeronderzoek. Een afstudeeronder

zoek dat niet tot stand was gekomen zonder de vele mensen die mij hebben bijge

staan in de afgelopen periode. 

lk wil alle ge"interviewde personen bedanken voor hun tijd en de open discussies 

die hebben plaatsgevonden. 

In het bijzonder bedank ik Jaap Wiedenhoff voor zijn kritische bijdrage aan dit 

afstudeeronderzoek, welke al dan niet vanaf grotere afstand plaatsvond. We 

komen elkaar vast nog wel eens tegen. 

Verder zijn er veel personen die gedurende de afgelopen periode (delen van) mijn 

onderzoek hebben voorzien van commentaar. Hen wil ik bedanken voor hun bijdra

gen. 

Mijn afstudeercommissie bedank ik voor het mogelijk maken van dit onderzoek en 

de afronding van mijn studie. Met name Wim Zeiler bedank ik voor het geduld en de 

motivatie gedurende mijn afstudeerperiode. Beide aspecten zijn nodig geweest om 

het geheel tot een goed einde te brengen. 

Tenslotte wil ik Christel, mijn vrouw, bedanken voor liefde en begrip in de afgelopen 

jaren van mijn studie. lk heb heel wat te compenseren ... 

David Wesdorp 

Delfgauw, januari 2007 
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