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Samenvatting 

Het integreren van brandveiligheidsmaatregelen in een bouwplan is een specialistisch en 
multidisciplinair vakgebied waarbij technische ervaring, kunde en onderzoek gewenst is. Dit 
onderzoek richt zich op communicatie en structuur in samenhang met het ontwerp- bouwen 
exploitatieproces. Er wordt rekening gehouden met de totale levenscyclus van een 
bouwwerk, dat wil zeggen vanaf het initiatief van een opdrachtgever tot aan het einde van de 
levensduur van een gebouw. Punten zoals alle betrokken stakeholders/disciplines, de 
project- en bouwfasen en de brandveiligheidsproducten worden hierin verweven. De kern 
van dit onderzoek ligt in het zoeken van een procesmatig geïntegreerde 
verbeteringsmethode voor de beoordeling/afweging van/tussen 
brandveiligheidsmaatregelen. Het onderzoek richt zich met name op de conceptuele fase 
van het ontwerpproces en beperkt zich tot de utiliteitsbouw. 

Er is een groot maatschappelijk belang aanwezig omtrent dit onderzoek. Uit 
brandweerstatistieken van de afgelopen 15 jaar en actuele gegevens kan niet worden 
afgeleid dat het brandveiligheidsniveau in Nederland verbeterend is of kan worden 
gekwalificeerd als voldoende. 

Om een beeld te schetsen van brandveiligheidsaspecten die kritisch zijn met betrekking tot 
het juist functioneren in de verschillende levensfasen van een bouwwerk zijn in deze scriptie 
een aantal voorbeelden gegeven. Tijdens de ontwerpfase moet rekening worden gehouden 
met punten zoals vluchten , het beperken en het bestrijden van brand en rook. Tijdens de 
uitvoerfase is vooral een correcte detaillering van belang en tijdens de exploitatie zijn de 
organisatorische maatregelen en het blijven functioneren, over een relatief lange tijd, van de 
bouwkundige en installatietechnische maatregelen van belang. 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het opzetten van een verbeteringsmethode van 
brandveiligheidsmaatregelen voor de gehele levenscyclus van een bouwwerk. 

Er is gezocht naar een middel dat het ontwerpproces van brandveiligheidmaatregelen kan 
structureren en waarmee een betere communicatie optreedt tussen verschillende disciplines 
tijdens het ontwerpen. Het middel vormt ook de basis voor de informatie overdracht naar 
andere betrokkenen in de overige levensfasen van een bouwwerk. De verbeteringsmethode 
heeft een integraal karakter waarmee niet slechts de kwaliteit van het ontwerp of het 
specifieke product wordt verbeterd, maar ook de samenhang met andere gewenste 
eigenschappen of combinaties met andere producten. Bovendien houdt de methodiek 
rekening met de relatief lange levenscyclus en het 'niet beoogde gebruik' of het potentieel 
falen van het product (forgiving technology) . Brandveiligheid wordt hierdoor in het product 
zelf geïntegreerd. 

Om de verbeteringsmethodiek te toetsen zijn twee ontwerpsessies gehouden. De resultaten 
van deze ontwerpsessies zijn de leidraad geweest om de methode concreet te maken. 
Hieruit resulteerde enkele conclusies en aanbevelingen. 



Verbeteringsmethode voor de levenscyclus analyse van brandveiligheidsaspecten Inhoud 

Inhoud 

1 Inleiding ........................................................................................................................... 1 
1.1 Brandveiligheid in de bouw ............... .... ............ ...... .... ........ ................... .... .......... ..... 2 
1.2 De levenscyclus ........ ... .. ............ ....... ... ..... ............ ....... .. ........ ................ .......... ......... 3 
1.3 Wet- en regelgegeving ... ....... ...... .... ..... .... .. ... .......... ....... .. .. ... ... ......... .... .. ....... ..... ..... 5 
1.4 Combineren met brandveiligheidsmaatregelen ................................. ....................... 7 
1.5 Het maatschappelijk belang ...... ... ... ................ ... .. ... .. .. ........... ...... ... ... ........... .......... .. 8 
1.6 Beoogde methode .. .......... .. ...... ... ... ... ....... ..... .. ... ... ...... .............. .... .... .... ......... ........ 10 
1. 7 Leeswijzer ...... .... ...... ..... .............. .. .. ... .. .... .. ................ .. ... ... ... ................ .... ...... .... .... 12 

2 Methodisch ontwerpen ................................................................................................. 13 

3 Probleemdefiniërende fase .......................................................................................... 16 
3.1 Brandveiligheidsaspecten ... ....... ...... ........... ...... ...... ................... .. ..... ................. ..... 16 

3.1.1 Voorbeelden uit de hoofdfasen ........................................................................... 16 
3.1.2 Inventarisatie van behoeften ....... .... ........... ....... ... ..... ..... .. ..... .. ....... .... ..... .. ....... ... 20 

3.2 Probleemstellingen en doelstelling ... ... ....... .. ... ............ ..... ............................ .......... 27 
3.3 Gewenste eigenschappen aan methodiek .. .. ... ..... ....... ... .. .... ................. .... ..... ... ... .. 29 

4 Werkwijze bepalende fase ............................................................................................ 31 
4.1 Opzet ontwerpsessie 1 .... .. .. .. .... ...... .. ........ .... ............................... .......................... 32 
4.2 Opzet ontwerpsessie 2 ... ....... .......... .. .. ..... .. .......... .... ...... ...... .. .... ....... .... .... ... .......... 34 

5 Keuze bepalende fase ................................................................................................... 38 
5.1 Resultaten van ontwerpsessie 1 ... ....... ....... .... ..... .... ....... ...... .... ..... .... ....... .... .......... 39 
5.2 Resultaten van ontwerpsessie 2 .. ...................... ... .................. .... .... ....................... .44 
5.3 Waardering van de ontwerpsessies .. .............. ... ...... ...... ......... ........ ... ...... ....... .... .... 51 

6 Vormgevende fase ........................................................................................................ 56 
6.1 Concretisering van de ontwerpstructuur ..... ........................ .... ................... ... ....... ... 56 
6.2 Concretisering van het communicatie hulpmiddel .... ................ .. .... .. ..... ....... ...... .... 58 
6.3 Verbeteringsmethode als geheel systeem ....... ... ... ..... ...... ..... ......... ... .... .......... ...... . 59 

7 Conclusies en aanbevelingen ...................................................................................... 61 
7.1 Conclusies over het vooronderzoek .... ... .. ....... ............. ... .. ......... ......... ..... ... .... ... ... . 61 
7.2 Conclusies over probleem- en doelstellingen ............. ..... ... .. ................ ..... ... ..... .... . 62 
7.3 Aanbevelingen ..... ........ ............ ...... ..... ............ ............ ..... ..... .... .............. ...... .... ...... 63 

Bronvermelding ............................................................................................................. 64 

Bijlagenindex ................................................................................................................. 66 



Verbeteringsmethode voor de levenscyclus analyse van brandveiligheidsaspecten Inleiding 

1 Inleiding 

Dit onderzoek is uitgevoerd bij het bedrijf Brakel Atmos b.v. Brakel Atmos creëert 
professionele brandveiligheidoplossingen voor bestaande gebouwen maar voornamelijk bij 
nieuwbouwprojecten. Afhankelijk van de situatie omvatten de oplossingen van Brakel Atmos 
rookbeheersing, (brand)detectie, compartimentering, ontruiming, brandbestrijding, 
certificering, onderhoud en trainingen. Voorafgaand aan dit verslag is het zinvol te vermelden 
dat dit onderzoek zich richt op algemenere belangen dan het hierboven genoemde 
marktgebied van Brakel Atmos. Er wordt gezocht naar een verbeteringsmethodiek om 
brandveiligheidsaspecten te optimaliseren door rekening te houden met de gehele 
levenscyclus 1 . Het onderzoek richt zich voornamelijk op het ontwerpproces en beperkt zich 
tot de utiliteitsbouw2

. 

Brandveiligheid is op dit moment een actueel onderwerp in Nederland wellicht veroorzaakt 
door rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede, de brand in café 't Hemeltje te Volendam 
en de brand in het cellencomplex bij luchthaven Schiphol. 

De statistieken van de afgelopen 15 jaar wijzen uit dat het aantal slachtoffers van brand, het 
aantal branden en de financiële schade niet aan de beterende hand is. Er kan dan ook 
worden gesteld dat er een maatschappelijk belang aanwezig is betreffende dit onderzoek. Dit 
onderzoek richt zich daarom niet op de oorzaken van brand maar wat er gebeurt nadat een 
brand is ontstaan en vooral of alle brandveiligheidstoepassingen op zowel bouwkundig , 
installatietechnisch en organisatorisch gebied nog op een deugdelijke manier functioneren 
om slachtoffers en schade te voorkomen. 

1 De levensduur van een bouwwerk of bouwproduct van initiatie tot sloop. 
2 Alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. 

1 
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1.1 Brandveiligheid in de bouw 

Het integreren van brandveiligheidsmaatregelen in een bouwplan is een specialistisch en 
multidisciplinair vakgebied waarbij technische ervaring, kunde en onderzoek noodzakelijk 
zijn. Dit onderzoek richt zich op de communicatie en de processtructuur in samenhang met 
de ontwerp- bouwen exploitatiefase. Alle betrokken partijen, de project- en bouwfasen en de 
kenmerken van de brandveiligheidsproducten zelf worden meegenomen bij de afwegingen 
tussen voorgestelde brandveiligheidsmaatregelen. De totale levenscyclus van een bouwwerk 
wordt hierbij beschouwd, dat wil zeggen vanaf het initiatief van een opdrachtgever tot aan 
het einde van de levensduur van een gebouw. De nadruk van dit onderzoek ligt in een 
procesmatig geïntegreerde verbeterings- of afwegingsmethode voor 
brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen. 

Een brand komt nagenoeg alleen voor tijdens het gebruiken, de exploitatiefase, van het 
gebouw. De gevolgen van een brand zijn afhankelijk van het functioneren van de getroffen 
brandveiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen bestaan uit een combinatie van 
bouwkundige, installatietechnische en organisatorische factoren. Het organisatorische 
aspect is van groot belang en is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of eigenaar van 
een gebouw. Er zijn talloze voorbeelden van branden waarbij het gedrag van de gebruiker 
een grote rol heeft gespeeld in het aantal slachtoffers dat gevallen is en de omvang van de 
schade die ontstaan is. Het feit dat een brand nagenoeg altijd tijdens exploitatie ontstaat wil 
niet zeggen dat alle voorzieningen vooraf aan deze fase correct in het gebouw zijn 
aangebracht. Ook in de ontwerp- en bouwfase dient het functioneren van 
brandveiligheidsmaatregelen terdege op de proef te worden gesteld. 

De bouw wordt gekarakteriseerd door verschillende partijen met ieder hun eigen belangen. 
Omdat het bouwen van een gebouw wordt gerealiseerd door verschillende disciplines 
ontstaan er vaak conflicten wanneer deze disciplines met elkaar afwegingen dienen te 
maken over de te kiezen maatregelen of uitvoeringsvorm. Zo kan het bijvoorbeeld 
voorkomen dat in een latere fase van het ontwerpproces van een architect wordt geëist een 
rook- en warmteafvoer installatie te plaatsen in een atrium. Een ingreep die vaak niet ten 
goede komt aan de beoogde uitstraling van het ontwerp, zeker als het in de laatste 
ontwerpfasen moet worden ingepast. 

Mocht het niet over brandveiligheids aspecten gaan maar bijvoorbeeld over het type 
ventilatie dan beslist normaal gesproken de opdrachtgever bij de afweging tussen de kosten 
en de kwaliteit van het product. Bij brandveiligheidsmaatregelen is er ogenschijnlijk geen 
direct voordeel te behalen voor de opdrachtgever waardoor het vaak wordt gezien als een 
noodzakelijk kwaad dat wordt opgelegd door de eisende partijen (de gemeente en de 
verzekeraar). Er wordt dan vrij snel gewerkt naar de minimale eisen om zo kosten te 
besparen. Het nadeel van het werken vanuit de minimum eisen is dat er daarna geen 
onvolkomenheden meer mogen ontstaan, er is immers geen marge meer. Dit is veelal 
praktisch onhaalbaar, niet alleen omdat elk detail zorgvuldig moet worden gebouwd of moet 
worden geïnstalleerd, maar ook omdat de betreffende producten en toepassingen tot aan de 
sloop van het gebouw optimaal moeten blijven functioneren. 

2 
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1.2 De levenscyclus 

De levenscyclus van een bouwwerk kan als volgt worden onderverdeeld: ontwerpfase, 
bouwfase en exploitatiefase, zie figuur 1. 

Fasering 
bouwproces 

brandveiligheid 

Opcrachtgever 

Architect 

Constructeur 

Installatieadviseur 

Bouwfysisch adviseur 

Brandweerlbouwdienst 

Aannemer 

Verzekeraar 

Inspectiebureau 

Gebruiker 

Initiatie 

Figuur 1 - De levenscyclus met betrokken partijen 

De ontwerpfase 

Bouw Exploitatie 
8es'16k 

De ontwerpfase begint met het initiatief van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft 
bepaalde behoeften en kan in samenwerking met een architect of bouwmanager een PvE3 

opstellen waarin alle voorwaarden, wensen en uitgangspunten staan vermeld waaraan het 
gebouw in combinatie met zijn primaire bedrijfsproces4 moet voldoen . Nadat de architect het 
schetsontwerp (SO) heeft gemaakt wordt doorgaans een constructeur erbij betrokken om 
daarmee over te gaan naar het conceptontwerp (CO). In deze fase worden vaak de eerste 
brandveiligheidsaspecten bouwkundig ingebracht zoals vluchtwegen , compartimentering en 
doorstroom- en opvangcapaciteiten. Vaak wordt in deze fase, of aan het eind van deze fase, 
een installatie- of bouwfysisch adviseur ingeschakeld . Op dat moment wordt stilgestaan bij 
andere voorzieningen met betrekking tot brandveiligheid zoals: blusinstallaties, rook- en 
warmteafvoerinstallaties, signalering, alarmering, enzovoort. 

Gedurende het ontwerpproces van het gebouw is er dus een specialistisch ontwerptraject, 
specifiek voor brandveiligheid5

. Binnen het ontwerptraject kunnen alternatieve oplossingen 
worden bedacht waarvan gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond om geaccepteerd te 
kunnen worden en te voldoen aan de eisen zoals omschreven in het bouwbesluit6 (Zie 
paragraaf 1.3). De beoordelende instantie hiertoe is afdeling bouw- en woningtoezicht binnen 
lokale overheid, nagenoeg altijd vertegenwoordigd door de brandweer. Na het opstellen van 

3 Pakket van Eisen 
4 Maas, van Eekelen, Bouwprocesleer TUle - 2006/2007 
5 Luscuere - 2005 
6 Nederlandse bouwregelgeving 

3 
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het bestek? volgt de aanbesteding. Hierbij worden verschillende aannemers en 
nevenaannemers benaderd om een prijs te maken voor het uitvoeren van de bouwplannen. 
Door de marktwerking (concurrentie) worden aannemers gedwongen om voor een zo laag 
mogelijke prijs aan te bieden. Dit gaat vaak gepaard met offertes waarin een groot aantal 
punten niet worden gespecificeerd of zijn vergeten. Dit is dan ook vaak de oorzaak van veel 
meerwerk en faalkosten. 

De bouwfase 
De bouw kan worden gefaseerd in: grondwerk, fundering, ruwbouw, afbouwen inbouw. Aan 
het einde van het bouwen dient de brandweer het gebouw definitief brandveilig te verklaren. 
Dit gaat vaak gepaard met noodzakelijke aanpassingen op last van de brandweer waardoor 
er vertraging van de definitieve oplevering optreedt. Ook wordt vaak te laat een verzekeraar 
ingeschakeld om het gebouw te verzekeren. Een verzekeraar kan ook aanvullende eisen 
stellen alvorens akkoord te gaan met het brandveiligheidsrisico van het gebouw. Dit leidt dan 
ook tot kosten die wellicht deels voorkomen hadden kunnen worden . 

De exploitatiefase 
De exploitatiefase is voor de brandveiligheidsvoorzieningen de meest belangrijke fase. Het 
is zaak dat de brandveiligheid van het gebouw gewaarborgd blijft gedurende ongeveer 
veertig jaar van het gebruik tot aan de sloop. Dit terwijl het gebruik van een gebouw 
dynamisch is en over zijn bestaan sterk veranderlijk. Een gebouw kan andere bewoners of 
organisaties krijgen, die aanpassingen of veranderingen doorvoeren. Ook het reguliere 
onderhoud van de brandveiligheidmaatregelen dient gewaarborgd te blijven. Ruwweg kan de 
exploitatie verdeeld worden in: Onderhouden, verbouwen, in stand houden en slopen. Vooral 
het verbouwen kan leiden tot het falen van het oorspronkelijke brandveiligheidsplan en de bij 
behorende brandveiligheidsmaatregelen. Denk hier bijvoorbeeld aan het verwijderen van een 
brandwerende scheiding bij ruimtevergroting. De opzet van de compartimentering wordt dan 
aangetast. 

? Ontwerpspecificatie welke als contract tussen opdrachtgever en aannemer gebruikt wordt. 

4 
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1.3 Wet- en regelgegeving 

Bij het bouwen is een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving van toepassing. 
Kenmerkend voor de wet- en regelgeving is dat het gebaseerd is op de minimum eisen 
waaraan een gebouw moet voldoen. Vooral op het gebied van brandveiligheid kan de wet
en regelgeving worden beschreven als complex en sterk veranderlijk8

. 

De basis van de wetgeving begint bij de woningwet. Hieruit voortvloeiend is de 
bouwverordening9 en het bouwbesluit ontstaan. Een gemeente stelt zijn beleid op met als 
uitgangspunt de modelbouwverordening . Er is dus beleidsruimte binnen de 
modelbouwverordening per gemeente. Dit levert nog wel eens problemen op voor 
bouwbedrijven en installateurs wanneer een gemeente strengere eisen stelt dan een andere 
gemeente. Het gebouw moet op bouwkundig vlak voldoen aan de minimale prestatie eisen 
(eisen welke de prestatie bepalen en niet de toepassingsvorm) beschreven in het 
bouwbesluit. Het bouwbesluit hanteert qua brandveiligheid de volgende uitgangspunten: 

• In geval van brand mogen de hoofd draagconstructiedelen niet te snel te laten 
bezwijken. 

• Brandgevaarlijke situaties voorkomen. 
• De ontwikkeling van een brand beperken. 
• Uitbreiding van brand voorkomen. 
• Het ontstaan van rook beperken. 
• Het verspreiden van rook beperken. 
• Het bij brand veilig kunnen ontvluchten van het gebouw. 
• Ongevallen bij brand voorkomen of beperken. 
• Brand bestrijden. 

De aanwezige bouwproducten moeten 
voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en de 
aanwezige installaties in het gebouw dienen 
te zijn gecertificeerd door geaccrediteerde 
bedrijven. Voor het ontwerpen of projecteren 
van bouwkundige of installatietechnische 
onderdelen wordt vanuit de regelgeving 
verwezen naar zogenaamde NEN10 normen. 
De uitvoering en detaillering van alle 
onderdelen wordt verricht via andere 
gekoppelde normen, zie figuur 2 rechts. 
Tijdens het bouwen, installeren en in gebruik 
nemen van een gebouw geldt de 
arbeidsomstandighedenwet (arbowet) . Dit is 
een Nederlandse wet die regels bevat voor 
werkgevers en werknemers om ongevallen te 
voorkomen. Binnen de arbowet is ook 
brandveiligheid opgenomen. 

Verantwoordelijkheden en wetgeving 

Gebouweigeoaar 1 Gebollwgebruiker 

Bouwlcundig 1 1 Installatietechnisch 

n ----- _n_~~~~_ ------ -- -I 

Landelijk Gemeentelijk 

BouwbesUt 
1 1 

Bouwverordening 

CE verklaring 

I 
C ertiticering 

(intern ati on 8a1) 

NEN (1' Rjn) 

NEN - NPR 

I NEN - NTA 1 "-______ -----' 

1 -------- Wettelijk kader 
-- ______ 1 

Figuur 2 - Wet- en regelgeving (schematisch) 

8 Brandveiligheid in de bouw - Elsevier 2007 
9 Vastgesteld voorschrift voor bouwen in Nederland 
10 Nederlands Centrum voor Normalisatie 
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Gelijkwaardigheid 
In het bouwbesluit 2003 is de gelijkwaardigheidsbepaling opgenomen. Deze bepaling biedt 
ontwerpers de vrijheid af te wijken van de regelgeving zolang de prestatie-eisen daarbij 
aantoonbaar niet in het gedrang komen 11 : 

Het aantonen van de gelijkwaardigheid kan door: 

• het overleggen van een erkende kwaliteitsverklaring; 
• De aanvrager overlegt een door de minister van VROM erkende kwaliteitsverklaring 

waaruit blijkt dat de gekozen oplossing voldoet aan Bouwbesluit 2003. 
• burgemeester en wethouders te overtuigen. 

Wanneer men bijvoorbeeld een brandcompartiment12 wil maken groter dan 1000 m2 

(maximale compartimentgrens volgens het bouwbesluit) dan kan gelijkwaardigheid worden 
verkregen door bijvoorbeeld het toepassen van een brandmeldinstallatie met directe 
doormelding naar de brandweer, het toepassen van een sprinklerinstallatie of het toepassen 
van een rook- en warmteafvoerinstallatie. 

Dit biedt dus de mogelijkheid om diverse opties te kunnen beschouwen en daaruit de beste 
oplossing voor het specifieke probleem te kiezen en heeft daarom direct raakvlak met dit 
onderzoek. 

Veranderingen in regelgeving 
In de toekomst zal landelijke uniformering van de voorschriften 13 voor het brandveilige 
gebruik van gebouwen worden gerealiseerd. Nu heeft elke gemeente eigen voorschriften, 
wat tot veel ergernis leidt bij bedrijven. Deze voorschriften worden landelijk uniform 
vastgelegd in het Besluit Gebruik Bouwwerken. Om het brandveilige gebruik van gebouwen 
te bevorderen heeft elke gemeente in de gemeentelijke bouwverordening een aantal 
voorschriften over het gebruik van gebouwen. De meeste van die gebruiksvoorschriften gaan 
over het brandveilige gebruik. Denk aan bijvoorbeeld de verplichte aanwezigheid van 
brand meld installaties, onderhoud en controle van blusinstallaties en het niet mogen 
belemmeren van vluchtwegen en nog vele andere aspecten. 

In de nieuwe wetgeving wordt een 'zorgplicht' geïntroduceerd . Die plicht geldt voor eigenaren 
en beheerders van bouwwerken, open erven en terreinen , maar ook voor personen die 
bouwwerken, open erven en terreinen in gebruik hebben en die bouwwerken bouwen of 
slopen. De zorgplicht fungeert als vangnetbepaling als er zich onveilige of ongezonde 
situaties voordoen. Het kan voorkomen dat overheidsoptreden nodig is, omdat een situatie 
direct gevaar oplevert voor de veiligheid of de gezondheid, zonder dat daarbij sprake is van 
het overtreden van de bouwregelgeving . Voor deze gevallen dient de nieuwe zorgplicht als 
vangnet, om toch handhavend op te kunnen treden. 

De verantwoordelijkheid komt dus meer terecht bij eigenaren en gebruikers van gebouwen. 
Het is daarom des te meer van belang dat de nadruk komt te liggen in een integrale 
ontwerpmethodiek die rekening houdt met de dynamiek van de exploitatiefase. 

11 Uitleg bouwbesluit, Certoplan - 2006 
12 Ruimte welke brandwerend is gescheiden van andere ruimten . 
13 Ministerie van VROM, Modernisering bouwregelgeving - 2005 
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1.4 Combineren met brandveiligheidsmaatregelen 

Uit het voorgaande hoofdstuk kan worden afgeleid dat de wet- en regelgeving als middel 
wordt ingezet om preventieve maatregen te laten treffen rondom de brandveiligheid van een 
gebouw. Brandpreventie kan worden ingedeeld in een aantal maatregelen die ondernomen 
moeten worden om de gevolgen zo mogelijk te beperken. Deze acties bestaan uit: 
signalering, alarmering, ontruiming, beperken van rook- en brandverspreiding en repressie 14, 

dat laatste meestal door de brandweer. Om aan deze acties te voldoen kunnen voor een 
bouwwerk verschillende maatregelen worden genomen, genaamd BIO-maatreglen. We 
kunnen deze maatregelen onderverdelen in drie soorten: 15: 

• Bouwkundig 
• Installatietechnisch 
• Organisatorisch 

Bouwkundige maatregelen kunnen worden ingezet om de brandveiligheid van een gebouw 
te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn: het toepassen van brandwerende materialen zodat 
het ontstaan van een secundaire brand kan worden voorkomen, het bekleden constructie 
zodat deze niet bezwijkt, het verkleinen vluchtafstanden, het wijzigen van de openingen van 
het brandcompartiment zodat de kans op brandoverslag wordt verkleind, enzovoort. 

Installatietechnische maatregelen kunnen worden genomen om een brand te beheersen 
en/of de aanwezigen personen te alarmeren en een veilige vluchtweg te garanderen. Een 
aantal voorbeelden hiervan zijn: rookdetectie, brandalarmering en ontruimingsignalering, 
vluchtwegsignalering, noodverlichting, blusmiddelen, sprinkler, enzovoort. 

Organisatorische maatregelen dienen voor elke organisatie in procedures te worden 
vastgelegd. Enkele voorbeelden zijn : orde en netheid op de betreffende werkplek en het 
gebouw, een plan opstellen voor bedrijfshulpverlening in geval van calamiteiten , de inzet van 
een brandveiligheidsdeskundige die risico's inventariseert, het regelmatig houden van 
oefeningen om op die manier beter voorbereid te zijn, inspectie, handhaving en onderhoud 
aan de diverse installaties, enzovoort. 

Een brandveilig gebouw bestaat uit bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
maatregelen afgezet tegen de kansen en gevolgen van een mogelijke brand, zie figuur 3. De 
gegeven waarden in de grafiek zijn fictief en zijn puur ter illustratie. 

Brandveiligheid door corrblnatle van BlO maatregelen 

100 
~ 
Ol 80 
"" ", 

i 60 
~ 
Ol 
c. 40 
0 ... 
~ 

20 it: 

0 
Bouwkundig InltaUalietec-hnltch Organltatorlleh Tot.MI 

Figuur 3 - BlO maatregelen afgezet tegen risico 

14 Bluswerkzaamheden 
15 Cleef - 2005 
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1.5 Het maatschappelijk belang 

Statistiek over brand 
Om het maatschappelijk belang van dit onderzoek aan te tonen is het noodzakelijk te kijken 
naar trends met betrekking tot de oorzaken van brand, aantallen slachtoffers en de omvang 
van de schade bij brand. De onderstaande grafiek16

, figuur 4, geeft het aantal doden, 
gewonden en geredde personen weer over de periode van 1990 tot en met 2005. Na 2003 is 
er een lichte daling te constateren in de drie bovenste lijnen. Hoewel dit overkomt als een 
positief gegeven kan niet worden gesproken van een dalende trend omdat de daling in 
verhouding tot de fluctuaties vanaf 1990 niet significant verschillend zijn. Tot dusverre heeft 
dus het aantal doden, gewonden en reddingen een constant karakter. 
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Figuur 4 - Slachtoffers en reddingen bij brand, bron: CBS (brandweerstatistieken) 

In de onderstaande tabel, figuur 5, wordt de ontwikkeling van het aantal branden, het aantal 
branden met schade en het schadebedrag weergegeven per jaar. In 2003 was het aantal 
branden en schade het grootst en komt het schadebedrag boven één miljard euro 17. Daarna 
dalen de cijfers weer tot aan het niveau dat vanaf 1990 tot 2001 vrijwel constant is gebleven. 
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Figuur 5 - Ontwikkeling van branden, bron: CBS (brandweerstatistieken) 

16 Centraal Bureau voor Statistiek - Brandweerstatistieken - 2005/2006 
17 Centraal Bureau voor statistiek, publicatie - 2003 
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Het onbekend zijn van de oorzaak bij een groot percentage van de branden leidt er toe dat er 
een mix van maatregelen nodig is en er niet een gericht pakket kan worden opgesteld. 
Verdere informatie omtrent vastgestelde oorzaken van brand, de kosten aan brandschade op 
europees niveau en de investeringskosten aan brandveiligheidsmaatregelen per 
gebouwfunctie staan weergegeven in bijlage I. 

Gebouwkwaliteit in Nederland 
Om een completer beeld te schetsen rondom brandveiligheid kan ook worden gekeken naar 
de overall gebouwkwaliteit van gebouwen in Nederland. "Ruim tien procent van alle 
gebouwen met een oppervlakte groter dan 1000 m2 voldoet niet aan de 
brandveiligheidsvoorschriften,,18. Het merendeel van de bouwtechnische fouten ontstaat door 
onwetendheid van toezichthouders en 
aannemers . Dit leidt tot een slechte naleving 
van de controle en een grote lijst aan 
onverantwoorde ingrepen, zoals het verkeerd 
toepassen van geteste producten , het 
verbouwen van vluchtroutes, illegaal bijbouwen 
en het weghalen van wanden, zie figuur 6. 
Hierbij is vaak het doel waarom de wand in 
eerste instantie geplaatst was, gerelateerd aan 
de brandveiligheidsmaatregelen , onbekend bij 
diegene die de nieuwe aanpassingen plegen. 
Ook het doorboren van brandscheidingen voor 
nieuwe bedradingen, het oververven van 
brandwerend geschilderde constructies en het 
verwijderen van isolatiemateriaal houden grote 
gevaren in voor de brandonveiligheid. De kans 
op brandslachtoffers en brandschade als gevolg 
van de besproken gebouwaanpassingen hangt 
samen met de leeftijd van het gebouw, de 
kwaliteit van de nieuwbouw en de huidige 
functie van een gebouw. Ook oude gebouwen Figuur 6 - Verwijderde brandscheiding 
die volgens onder tussen verouderde normen 
zijn gebouwd vormen een extra risico. Bij grotere verbouwingen of renovatie, is het zaak dat 
de brandveiligheid volgens de huidige inzichten gewaarborgd wordt waardoor er vaak een 
nieuwe vergunning vereist is. De grootste risicobron ligt vooral bij de gebruiker en diens 
gedrag. Handelingen door de gebruiker, zoals het plaatsen van een blokje onder een 
brandwerende deur, zodat deze open blijft staan bij brand, of een vluchtgang die 
geblokkeerd is door stoelen , daar is geen wet- en regelgeving tegen opgewassen . 

Ter illustratie omtrent gebreken aan een gebouw qua brandveiligheid kan worden verwezen 
naar meerdere onderzoeken door het ministerie van VROM om de brandveiligheid te 
verbeteren . De onderzoeksresultaten staan weergegeven in bijlage 11. 

Het belang van dit onderzoek 
Samengevat kan worden gesteld dat er een maatschappelijk belang aanwezig is betreffende 
dit onderzoek. Uit brandweerstatistieken en actuele gegevens kan niet worden afgeleid dat 
het brandveiligheidsniveau in Nederland aan de verbeterende hand is of kan worden 
geaccepteerd als voldoende. 

18 Sirag - 2006 

9 



Verbeteringsmethode voor de levenscyclus analyse van brandveiligheidsaspecten Inleiding 

1.6 Beoogde methode 

Een ontwerpstructuur met communicatiemiddel 
De beoogde verbeteringsmethode, zie figuur 7, omvat een aantal onderdelen waarmee een 
duidelijkere ontwerpstructuur en een communicatie tot stand kan komen. Het betreft hier een 
iteratieve/ reflectieve methodiek waarmee uit de levenscyclus van een bouwwerk informatie 
wordt gehaald. Na analyse kan deze informatie worden gebruikt, in samenhang met de 
aangedragen gereedschappen voortkomend uit dit onderzoek, om tot een systeem te komen 
wat verbeteringen voort brengt met betrekking tot brandveiligheid . Dit systeem of deze 
methodiek levert een gestructureerd ontwerpproces met communicatie hulpmiddelen tijdens 
het ontwerp. 

Verbeter 
voorstellen 

Levenscyclus 

Faalfactoren <==> 
D 

Structurele en 
functionele 
behoeften 

Ontwerpstructuur 
+ 

Com m unicatiemiddel 

Levenscyclus 
Forgiving Technology 

Integraal ontwerp 

- - - - - Methodisch raamwerk - - - - -

Figuur 7 - Beoogde methode 

Overdracht 
documentatie 

Bouw Gebruik 
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Informatietoename door verschillende perspectieven (multidisciplinair) 
Tijdens het ontwerpproces is er sprake van een verhouding tussen de beschikbare kennis of 
informatie en de invloed die nog op het ontwerp kan worden uitgeoefend19

, zie figuur 8. 
Kenmerkend aan het ontwerpproces in de bouw is dat de ontwerpende partijen niet altijd 
gelijktijdig te werk gaan. Vaak wordt er werk pas in latere stadia overgedragen van de ene 
partij naar de andere. Dit zorgt ervoor dat de toename aan informatie door de tijd te laat van 
toepassing is. Het nadeel hieraan is dat in een later stadium van het ontwerpproces de 
invloed op het ontwerp sterk is afgenomen. 

High Design 
information 

Influence 
Low ~~~~------------.---------~~~~~time 

Requirements Conceptual Preliminary Final 

Figuur 8 - Snijpunt tussen informatie en invloed - den Hartog (2004) 

Een manier om het snijpunt tussen invloed en informatie te verleggen is om de ontwerpende 
partijen gelijktijdig samen te laten werken. Ook is er een mogelijkheid om met de beoogde 
uitvoerende partijen in een vroeger stadium te overleggen. Wanneer de verschillende 
disciplines van de ontwerpende partijen gelijktijdig te werk gaan, is er in een eerder stadium 
van het ontwerpproces een toename aan informatie waardoor de invloed op het ontwerp 
door de tijd langer stand kan houden. 

Deze verbetering van de interactie tussen informatie en invloed kan op meer manieren tot 
stand worden gebracht dan alleen via het gelijktijdig samen werken. Wanneer er middelen 
aanwezig zijn zoals een communicatie hulpmiddel en een verbeterde ontwerpstructuur kan 
er gebruik worden gemaakt van meerdere expertises en invalshoeken die dit snijpunt op een 
betere positie kan plaatsen. 

19 den Hartog - 2004 
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1.7 Leeswijzer 

Deze scriptie biedt naar aanleiding van de problematiek omtrent brandveiligheid een 
afwegingsmethode voor brandveiligheidsmaatregelen om te komen tot een betere 
brandveilige levenscyclus van een bouwwerk. 

De fasen die hierbij zijn doorlopen komen overeen met de fasering van het methodisch 
ontwerpen, waar in hoofdstuk 2 uitleg over wordt gegeven. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de 
probleemdefiniërende fase aan bod komen waarin specifiek wordt ingegaan op de 
brandveiligheidsaspecten en voorbeelden hiervan worden besproken. Tevens is in dit 
hoofdstuk beschreven hoe alle informatie is vergaard tijdens de inventarisatiefase van dit 
onderzoek. Hieruit volgen de probleemdefinities en doelstellingen met de gewenste 
eigenschappen aan de verbeteringsmethode. In hoofdstuk 4, de werkwijze bepalende fase, 
wordt de opzet gegeven van de inrichting van twee ontwerpsessies welke uitgevoerd zijn om 
de methodiek te toetsen. Hoofdstuk 5, de keuze bepalende fase bevat de resultaten van de 
twee ontwerpsessies met de waardering door de deelnemers. Aan de hand van de resultaten 
van hoofdstuk 5 wordt in hoofdstuk 6, de modificerende fase, verantwoording afgelegd voor 
het concreet maken van de verbeteringsmethode en wordt het samengesteld tot een 
compleet systeem. In hoofdstuk 7 volgen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek 
en hoofdstuk 8 bestaat uit de bronvermelding en woordverklaringen bij de voetnoten. 
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2 Methodisch ontwerpen 

Methodisch ontwerpen20
,21 is een methode van aanpak van het ontwerpproces waarmee de 

kans op volledige doorgronding van de problematiek rond het ontwerpproces en het vinden 
van passende oplossingen wordt vergroot. Voor gedetailleerde informatie over het 
methodisch ontwerpen wordt verwezen naar bijlage 111. 

Door methodisch te werken kunnen de vele aspecten, die bij het ontwerpen en uitwerken van 
oplossingen aan de orde komen, zodanig op samenhang worden geordend dat: 

• een goed overzicht wordt verkregen; 
• de kans op essentiële zaken over het hoofd te zien, aanzienlijk wordt verminderd; 
• het nemen van verantwoorde beslissingen wordt vergemakkelijkt; 
• de kans een uiterst doelmatige oplossing te leveren aanmerkelijk wordt vergroot; 
• het proces wordt gestructureerd in fases en beter planbaar is; 
• het raamwerk van het proces als basis voor communicatiestructuur kan werken. 

Methodisch ontwerpen is opgebouwd uit een matrix, het methodiek/systematiek vlak, waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt in 4 ontwerpstappen die op ieder niveau van abstractie in 
een iteratieve cyclus worden doorlopen en waarbij de nadruk op specifieke delen in vier 
fasen wordt verdeeld namelijk: 

1) Probleemdefiniërende fase: Er wordt een overzicht gegeven van de eisen waaraan 
het ontwerp dient te voldoen en van de relaties tussen functies en onderlinge 
deelfuncties. 

2) Werkwijze bepalende fase: De functies van het ontwerp worden uitgesplitst. Voor 
deze deelfuncties worden mogelijke oplossingen uitgezet in het zogenaamde 
morfologisch overzicht, waarin combinaties worden gemaakt met de deelfuncties. 

3) Keuze bepalende fase: Tijdens deze fase worden de verschillende combinaties uit 
het morfologisch overzicht beoordeeld. Deze beoordeling kan geschieden aan de 
hand van de Kesselring-methode22

, waarbij in een keuzetabel zowel het functioneren 
als het realiseren van de deelfuncties een waardering krijgen. 

4) Vormgevende fase: (vormgevende/modificerende fase) Hierin wordt verantwoording 
voor de gekozen combinatie afgelegd, en kan het ontwerp worden uitgewerkt. 

20 Kroonenberg - 1974 
21 Zeiler - 2002 
22 Beoordelingsmethode waar grafisch de beoordeling wordt uitgezet in functioneren en realiseren. 
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Het methodisch ontwerpen geeft structuu,-23 aan de werkzaamheden die worden uitgevoerd 
waarbij het abstractieniveau daalt naarmate verder naar het eindresultaat wordt gewerkt, zie 
figuur 9. 

D . eSlgTl actlvItIes · , 

Phases 
Abstraction level 
stages 

generate synt hesize select shape 

Need 

~ Generating 
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Design problem ~~ ~ 
SyTllhesizing 

Functional 

"''''' pha,e speei fication 

Physical solution "'-' ~ process 

Module structure '\ ,,"" Selecling 
pha" 

~~ 
Prototype 1\ structure 

Engineering ~ ~\ Shaping aspects 
phasè 

Material ~ 
properties 

Figuur 9 • systeem matrix met fasering en abstractieniveau 

De methodiek deelt een probleemstuk in deelproblemen individuele problemen, waar via 
individuele oplossingen via suboplossingen naar een totaaloplossing wordt gewerkt, zie 
figuur 10. 

' NO 250 AH EXIBITION' Herzag De Meuron- NAi '05 

Figuur 10· Verdeling van problemen en oplossingen 

Het methodisch ontwerpen wordt in dit onderzoek tweeledig gebruikt. Enerzijds wordt het 
gebruikt als onderdeel van de ontwikkelde ontwerpmethodiek en anderzijds wordt de 
fasering gebruikt als leidraad van dit onderzoek. De fasering is daarom ook terug te vinden in 
de verdere opbouw van deze scriptie. 

23 Zeiler, Quanjel, Savanovic - 2007 
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Het morfologisch overzicht 
Bij het methodisch ontwerpen wordt gebruik gemaakt van morfologische overzichten24

. De 
morfologische benadering kan worden gebruikt om verschillende oplossingsvarianten van 
deelproblemen te genereren op een overzichtelijke en systematische wijze. Het 
morfologische overzicht bestaat uit een matrix, zie figuur 11. 
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Figuur 11 - Het morfologisch overzicht 

1 6 

Op de verticale as worden functionaliteiten of subfunctionaliteiten weergegeven. Het doel 
van deze rangschikking op de verticale as is om de essentiële functies of aspecten weer te 
geven waaraan het product moet voldoen. Deze worden vaak uitgedrukt in abstracte termen 
in de vorm van eisen of functionaliteiten. Essentieel hierbij is om te denken in functies in 
plaats van fysische oplossingen. AI deze punten op de verticale as dienen op hetzelfde 
abstractieniveau te liggen, zo veel mogelijk onafhankelijk van elkaar te zijn en mogen niet 
meer dan tien functies omvatten, anders wordt het aantalontwerpvarianten te groot en is het 
niet meer te beheersen. 

Op de horizontale as worden mogelijke oplossingen gegeven voor de gegeven 
(deel)functionaliteiten. Om overzicht te houden worden deze oplossingen in een overzicht 
geplaatst, hierdoor is het mogelijk om meerdere oplossingsvarianten te vinden die in eerste 
instantie minder voor de hand liggen. 

Door combinaties te maken van de functionaliteiten op de verticale as met oplossingen op de 
horizontale as ontstaat er een grote verscheidenheid aan ontwerpvarianten of 
oplossingsvarianten. Dit geeft deels een aantal conventionele oplossingen maar ook een 
grote variatie van compleet nieuwe oplossingen. Het morfologisch overzicht moedigt 
ontwerpers ook aan om nieuwe (sub)functionaliteiten te genereren met daarbij nieuwe 
oplossingen die eerder niet werden gevonden. Het wordt daarom voor dit onderzoek ook 
toegepast in verband met het ontwerpproces. 

24 Zeiler - 2007 
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3 Probleemdefiniërende fase 

3. 1 Brandveiligheidsaspecten 

3.1.1 Voorbeelden uit de hoofdfasen 
Om een beeld te schetsen van brandveiligheidsaspecten die kritisch zijn met betrekking tot 
de brandveiligheid van een gebouw worden in dit hoofdstuk een aantal voorbeelden 
weergegeven onderverdeeld in de hoofdfasen van de levenscyclus. 

Ontwerppunten 
Tijdens de ontwerpfase zijn er talloze punten waarmee rekening gehouden dient te worden. 
Het brandveiligheidsontwerp concentreert zich conform de regelgeving op een aantal 
hoofdlijnen: vluchten bij brand, beperken van brand en het bestrijden van brand. Wanneer er 
wordt nagedacht over het vluchten bij brand zijn vuistregels voor handen die ervoor moeten 
zorgen dat het vluchten zo goed mogelijk verloopt. In de onderstaande figuur 12 staan 
weergegeven dat vluchtdeuren van andere vertrekken de vluchtweg niet mag verhinderen 
(linksboven). De deuren moeten met de vluchtrichting mee open gaan (rechtsboven). De 
vluchtuitgangen moeten via logische looplijnen kunnen worden bereikt oftewel via 
loophoeken groter dan negentig graden (onderste twee figuren). Dit zijn slechts een aantal 
aspecten25 waarmee in een vroeg stadium van het ontwerp rekening mee kan worden 
gehouden. 

Figuur 12 - Ontwerppunten 

. _. _. _ ... l ... ~~~~".::r.:.=: 
/ 

/ 
I / 
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./ 

25 Zeiler, college brandveiligheid - TU/e, (2005) 
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Uitvoerpunten 
Wanneer het ontwerp is goedgekeurd en vergunningen zijn verleend wordt overgegaan tot 
de bouw van het object. Dit is ook een cruciale fase waarbij correcte detaillering en montage 
een grote rol speelt. De onderstaande foto, figuur 13, geeft een brandklep weer. Een 
brandklep sluit alle ventilatiekanalen af in geval van brand om zo te voorkomen dat de brand 
via de ventilatiekanalen doorslaat van het ene compartiment naar het andere. 

Figuur 13 - Een brandklep in een kanaal (links) en een doorboorde brandwerende scheiding (rechts) 

In dit geval is de brandklep niet op de juiste wijze gemonteerd. De klep hoort geplaatst te zijn 
op het vlak van de brandwerende scheiding. In dit geval zou het stalen kanaal tussen de klep 
en de brandwerende scheiding zo heet worden dat door straling de brand alsnog kan 
doorslaan naar het andere compartiment. Deze manier van plaatsen is alleen geoorloofd als 
het blootliggende kanaaldeel zodanig brandwerend wordt geïsoleerd dat het de prestatie 
eisen van de brandwerende scheiding volgt. 

Vaak worden in de afwerkende fase van de uitvoering gaten geboord in brandwerende 
scheidingen bij het aanleggen van elektriciteit en degelijke, zie bovenstaande foto, figuur 13. 
Het doorboren van brandwerende scheidingen komt ook veelvuldig voor tijdens de 
exploitatiefase bij aanpassingen. Dit wordt meestal gedaan om kabels, leidingen of kanalen 
door te voeren. Bij een brand lopen temperaturen zo hoog op dat de functie van de scheiding 
verzwakt is wanneer het is doorboord. Het vuur kan in dat geval doorslaan vanuit het 
naastliggende brandcompartiment. Voor andere voorbeelden van uitvoergebonden aspecten 
wordt verwezen naar bijlage IV. 

Exploitatiepunten 
Na de oplevering van een nieuw bouwwerk volgt definitieve goedkeuring en het narooien26 

Het gebouw wordt dan in gebruik genomen door de betreffende organisatie of 
bewonersgroep. De organisatie dient een goede structuur te hebben voor het voorkomen 
van brand en het handelen in geval van brand, vaak gerelateerd aan de ARBO wetgeving. 
Gedurende de lange termijn van de gebruiksfase moet zorg worden gedragen voor een 
deugdelijk onderhoud aan alle installaties en is het van groot belang dat de 
gebouwbeheerder rekening houdt met aanpassingen die het brandveiligheidsplan in gevaar 
kan brengen. Voor het voorkomen van brand moeten BHV-ers27 er op bedacht zijn dat er 
orde en netheid op de werkplek en verder in het gebouw heerst, er geen brandbare 
materialen worden gebruikt bij de aankleding van het gebouwen dat bijvoorbeeld 

26 Het controleren en verhelpen van het gedane werk en inregeling van de installaties. 
27 Bedrijfshulpverlening 
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vluchtwegen toegankelijk zijn en er geen obstakels in de weg staan. Vooral in 
horecagelegenheden wordt nog wel eens gebruik gemaakt van een andere aankleding van 
een ruimte, bijvoorbeeld kerstversiering, zie onderstaande foto links, figuur 14. Wanneer 
afwijkende materialen worden gebruikt dienen deze volgens de voorschriften te worden 
behandeld. In dit geval dienen alle materialen brandvertragend geïmpregneerd te worden om 
verspreiding van brand te voorkomen. 

Figuur 14 - Kerstversiering aan plafond (links) en een versperde nooduitgang (rechts) 

Ook het toegankelijk houden van vluchtwegen is hierbij een punt dat regelmatig niet wordt 
nageleefd. In dit soort gevallen wordt de vluchtweg versperd door tijdelijke opslag materialen 
of komt het voor de een vluchtdeur is afgesloten, zie bovenstaande foto rechts, figuur 14. 
Wellicht nog bekendere voorbeelden van acties die negatief zijn voor de brandveiligheid zijn 
het openhouden van brandwerende deuren met een spie, het demonteren van de 
deurdranger of zelfs de signalering ervan ontkoppelen, zie onderstaande foto's, figuur 15. 

Figuur 15 - Niet beoogd gebruik van brandwerende deuren 

Dit soort punten waarbij het falen niet ligt bij het ontwerp, de uitvoer of het onderhoud ervan 
kan worden gezien als 'niet beoogd gebruik' van brandveiligheidstoepassingen. 

Op periodiek termijn dienen brandoefeningen te worden gehouden met een deugdelijke 
analyse. Vooral de analyse is hierbij van belang omdat dan eventueel falende 
gebeurtenissen worden erkend en verholpen. Ook de deelnemers worden zo op de hoogte 
gehouden van welke acties zij moeten ondernemen in geval van brand. Veelal wordt een 
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brandoefening uitgevoerd omdat dit wordt vereist en zodanig dat de lerende insteek ervan 
wordt overgeslagen. 

Op lange termijn moet een verantwoordelijke kennis en inzicht hebben in mogelijke 
consequenties bij verbouw- of aanpassingsactiviteiten . Niet alleen het verwijderen van 
brandwerende scheidingen is hierbij een aandachtspunt maar bijvoorbeeld ook het 
aanpassen van een product of verpakkingsmateriaal. Als een productiebedrijf ervoor kiest 
zijn product aan te passen kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor het 
brandveiligheidsvraagstuk in de opslag en stapeling van het product. Zonder toelichting kan 
men zich voorstellen wat er gebeurt als een product meters hoger wordt opgestapeld of als 
van een kartonnen verpakking wordt overgeschakeld naar plastics. 

Een ander voorbeeld voor lange termijn aanpassingen zijn bijvoorbeeld een 
functieverandering van een gebouw. Een woongebouw voor senioren kan door de tijd 
worden gebruikt als zorggebouw. In verband met de zelfredzaamheid van personen kan dit 
ingrijpende gevolgen hebben bijvoorbeeld met betrekking tot het vluchtgedrag en/of de 
loopsnelheid van de mensen. De regelgeving baseert zijn dimensies op een loopsnelheid 
van één meter per seconde, zie figuur 16, maar onderzoeken wijzen uit dat bijvoorbeeld het 
gebruik van een rollator de loopsnelheid kan terugbrengen naar vijf centimeter per seconde! 
Dit is maar liefst een twintig keer langzamer. Laat staan wat moet gebeuren als er personen 
aanwezig zijn die aan het bed gebonden zijn. 

Speed of travel 

Fastwalk: 1 
Slowwalk: i 
Two people carrying a third 

Crowd movement e.g. 
congested cOlTidor 

Shuffle - very handicapped 

2,3 mis 
1 mis 

0,3 mis Limited range ± 15 m 

U-e .~ • 
..&~~ 

0,2 mis .0'Pf. "f.'-. 

0,05 mIs -'- •. 

Pushing a bed/stretcher-trolley = 1 mis average ifmomentum I-.a 
not lost at corners ~ 

Figuur 16 - Loopsnelheden, college brandveiligheid TUle 
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3.1.2 Inventarisatie van behoeften 

Attentielijsten 
Bij de start van dit onderzoek is voor de beeldvorming informatie verzameld met betrekking 
tot brandveiligheid in ontwerp, uitvoer en exploitatie. Kritische brandveiligheidsaspecten, 
zoals in de voorgaande voorbeelden zijn aangedragen, zijn hierbij gezocht. Deze informatie 
is verzameld door gesprekken met ervaren personen, onderzoeksrapporten door overheid, 
wet- en regelgeving, evenals technische documentatie. In een eigen inventarisatie is alle 
informatie ingedeeld in attentielijsten. Doordat de inventarisatie leidde tot een te omvangrijk 
geheel is de inventarisatietoegespitst op een rook- en warmte afvoerinstallatie. Een 
voorbeeld hiervan staat in figuur 17 weergegeven . 
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Figuur 17· Attentie/ijst RWA installatie 

De attentielijsten omvatten informatie als: 
• het gebouwniveau, 
• de klasse van de maatregel, 
• de deelcomponenten of aanhangende systemen en 
• de daarbij horende attentiepunten. 
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Om over volledige informatie te beschikken zijn aan de attentiepunten verschillende 
parameters gekoppeld die aangeven hoe de potentieel gevaarlijke situatie is ontstaan en 
waarop het gevolgen heeft. De verschillende attentielijsten zijn onderling verdeeld in 
bouwkundig. Installatietechnisch en organisatorische maatregelen. 

Classificaties 
Het brandveiligheidsniveau van een bouwwerk hangt af van de integrale samenhang van 
maatregelen. Deze maatregelen zijn op hun beurt weer in hun functioneren afhankelijk van 
veel verschillende deelaspecten. Om inzicht te krijgen in de verscheidenheid tussen deze 
maatregelen en de manier waarop zij functioneren of een rol spelen zijn een aantal 
classificaties gemaakt die ontstaan zijn tijdens de inventarisatiefase van dit onderzoek. Dit is 
gedaan om alle verschillende gegevens die de brandveiligheidsprestatie van het ontwerp 
kunnen beïnvloeden beheersbaar te maken. Het betreft hier classificaties die zijn opgesteld 
vanuit het PPO model28 dat rekening houdt met drie ontwerpfactoren: het product, het proces 
en de organisatie. Voor meer informatie over het PPO model wordt verwezen naar bijlage V . 
Dit wordt vertaald in classificaties naar: 

Product: 
Proces: 
Organisatie: 

De brandveiligheidsmaatregel (of BlO maatregel), gebouwniveau, enzovoort. 
De fasering van de levenscyclus, of de acties bij de brandfasen, enzovoort . 
Wie is verantwoordelijk, zijn het persoonsgebonden of systeemacties, 
enzovoort. 

Ook punten zoals het type informatie en de wijze van informatieoverdracht zijn hierbij 
toegevoegd om een ideale afstemming per partij te verkrijgen. In het onderstaande overzicht 
zijn de classificaties weergegeven zie figuur 18. De classificaties worden verder toegelicht. 

Relevante classificaties: OBG --_I Ontwerp. Bouw. Gebruik 
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Figuur 18 - Classificaties gerelateerd aan brandveiligheid 

28 Friedl, Rutten, Trum - 2000 
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Maatregelclassificaties 
Tijdens de inventarisatie zijn de verschillende BlO-maatregelen verdeeld in klassen. In totaal 
zijn er ongeveer 50 maatregelen beschreven. 

Van deze maatregelen kan ook een scheiding worden gemaakt tussen actieve en passieve 
maatregelen. Het kenmerk van actieve maatregelen is dat zij een andere rol gaan spelen of 
veranderen van functie in geval van brand. Bijvoorbeeld bestaat er actieve 
compartimentering. Dit is een scherm dat naar beneden komt in geval van brand en uit het 
zicht blijft wanneer dat niet nodig is. Dit wordt vaak gebruikt in winkelcentra waar een scherm 
het daglicht en beeld niet mag verstoren. 

De maatregelen kunnen ook worden ingedeeld per abstractie niveau, van gebouwde 
omgeving tot werkplek niveau, zie figuur 19. Gebouwniveaus29 worden ingedeeld volgens: 
gebouwde omgeving, gebouw, verdieping, vertrek, werkplek. Enkele voorbeelden van 
maatregelen in de gebouwde omgeving zijn de noodverlichting buiten, 
bluswatervoorzieningen en het aanvalsplan van de brandweer. Voorbeelden van 
maatregelen op de werkplek zijn: vlamdovende prullenbakken, netheid op de werkplek 
(brandbare materialen) en kleine blusmaterialen. Deze indeling op gebouwniveau heeft een 
directe relatie met het methodisch ontwerpen en de daaraan verbonden abstractie 
hiërarchie. 

Figuur 19 - Indeling op gebouwniveau, Rutten - 1996 

Een indeling op hoofd- en deelfunctie is gemaakt om onderscheid te maken tussen een 
brandveiligheidsmaatregel en de componenten waaruit deze bestaat en de mogelijke 
aanhangende systemen. Bij het voorgaande voorbeeld van een RWA installatie wordt deze 
dan beschreven dat die bestaat uit een brandmeldinstallatie, een schakelkast, een 
aansturingsunit (pneumatisch, mechanisch of elektrisch), toe- en afvoerluiken. 

29 RuUen - 1996 
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Fasering classificaties 
De classificatie van fasen is samengesteld om inzicht te krijgen in wanneer een belangrijk 
punt aan de orde is van een brandveiligheidsmaatregel. In eerste instantie wordt de 
hoofdfasering gebruikt: ontwerpfase, uitvoerfase en gebruiksfase, zie figuur 20. 

Jaren 
1 PvE 

1 { SO 
CO Ontwerpfase 

5 VO 
DO 
Grondwerk 
Fundering 

2 Ruwbouw Bouwfase 
IAfbouw 
Inbouw 

{ Onderthouden l 35 IVerbouwen 
Exploitatiefase 

Onderhouden f 5 Instand houden 
- ISloop Sloop fa se 

Figuur 20 - Fasering classificaties 

Binnen de ontwerpfase bestaat de opdeling uit: probleemdefiniërende fase (pakket van 
eisen), werkwijze bepalende fase (schetsontwerp en conceptontwerp), keuze bepalende fase 
(voorlopig ontwerp) en vormgevende fase (definitief ontwerp). Deze ontwerpfasen zijn 
afgeleid uit de benadering volgens het methodisch ontwerpen waarmee in deze scriptie is 
gewerkt. 

De uitvoerfasering is opgedeeld in: grondwerk, fundering, ruwbouw, inbouwen afbouw. 

De gebruiksfase is onderverdeeld in: onderhouden, verbouwen (wat in vele gevallen kan 
worden beschouwd als een terugverwijzing naar de conceptfase van het ontwerp), in stand 
houden en sloop. Bij deze onderverdeling in gebruiksfasen wordt bij de classificatie ook de 
'acties bij brand' als een fase gezien. Deze acties bij brand worden weer onderverdeeld in 
systeem- of persoonsacties waaraan de brandfase is gekoppeld. De brandfase is 
onderverdeeld in: brand, detectie, alarmering, maatregelen, vluchten en repressie. 
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Functionaliteiten verdeeld in hoofdfasen 
Voor de inventarisatie van de belangrijke uitgangspunten tijdens het ontwerp is een overzicht 
gemaakt van de functionaliteiten30 die worden gebruikt door de verschillende disciplines 
tijdens het ontwerp, de bouwen exploitatie. Dit is in het bijzonder toegespitst op een RWA 
installatie in een atrium. Het ultieme doel tijdens het ontwerpen is om deze functionaliteiten 
te integreren in het product zonder dat er ingekort wordt op brandveiligheidsaspecten. Er 
wordt dus gezocht naar consensus. Het onderstaande overzicht, zie figuur 21, geeft weer 
welke functionaliteiten zijn geïnventariseerd voor het onderzoek. Deze functionaliteiten zijn 
samengesteld vanuit het oogpunt van dit onderzoek en de relatie met de werkzaamheden 
van Brakel Atmos. Als nuancering op deze functionaliteiten moet worden gesteld dat zij voor 
het grootste deel zullen veranderen wanneer voor een ander soort product wordt gekozen. 

Ontwerp Uitvoer Gebruik 
Da91ichttoetred ng Prefab (minder assemblage tijdens bouw) Eenvoudig gehruik 

Klimaat Grootte I nformatiev oorziening 
Energiegebrui< Makkelijk te bevestigen Beheer & Onderhoud 

Akoestiek Makkelijk te tra nspo rteren Toegankelijkheid 
Beheer & Onderhoud Makkelijk aan te sluten Testbaar 

Kosten In form atiev oor zien ing Makkel!k te hedienen 
Profilering Toegankelijkheid montage Herkenbaar 
Estetisch Toegankefijkheid aansturing Multifunctione el 
Gewicht Va lbeschermin9 Duurzaam 
Grootte Veiligheid Esthetisch 

Zichtbaa rheid Kosten 
Duurzaamheid 

Fail-safe 

Figuur 21 - Functionaliteiten op basis van levenscyclus 

30 Toevoeging door: NOVEM, Grote Glasoverkapte Ruimten - 1996 
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Structurele en functionele behoeften 
Om een indicatie te krijgen van de behoeften van de verschillende betrokken partijen bij 
brandveiligheidsmaatregelen is een enquête intern bij Brakel Atmos B.v. gehouden, waarbij 
aan ongeveer 35 verschillende deelnemers werd gevraagd een waardering toe te kennen 
aan stellingen op basis van de structurele en functionele classificaties. Hierbij zijn de 
vragenlijsten aangepast voor de verschillende disciplines en de hoofdfasering van de 
levensduur van een gebouw, d.w.z. dat er verschillende vragenlijsten zijn gemaakt voor 
personen betrokken bij ontwerp, bouwen exploitatie. Voor ieder van deze hoofdfasen zijn 
personen benaderd met verschillende achtergronden zoals: accountmanagers, 
voorbereiders, installateurs, gebouwgebruikers, facilitymanagers en BHV-ers. 

Er zijn verschillende manieren om de behoeften van betrokkenen te inventariseren. Bij dit 
onderzoek is het resultaat sterk afhankelijk van het soort bedrijf of omgeving waarin het 
systeem wordt toegepast. Er is gezocht naar een snelle manier van inventariseren via 
vragenlijsten. De enquête geeft slechts een indicatie om daarmee het systeem deel in te 
richten . Een voorbeeld van de gebruikte vragenlijsten staan weergegeven in bijlage VI: 

De resultaten van de enquête zijn omgerekend tot relatieve beoordelingscijfers en verwerkt 
tot grafieken. Een voorbeeld voor de structurele behoeften van de ontwerpgroep staat in het 
onderstaande figuur weergegeven, zie figuur 22. De overige resultaten zijn weergegeven in 
bijlage VII. 

De grafiek geeft weer welke voorkeur de deelnemers van de ontwerpgroep hebben met 
betrekking tot informatie indeling. In dit geval is aangegeven dat de informatie moet worden 
ingedeeld per BlO maatregel, verdeeld in hoofd- en deelcomponenten. Tevens is gewenst 
dat ook wordt aangegeven in welke fase (of abstractieniveau) de informatie wordt ingedeeld. 
De spreiding van antwoorden is aangegeven met verticale lijnen . Hiermee is aangegeven 
hoe divers de beoordelingen waren. 
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Figuur 22 - Resultaten structureel ontwerp (gezamenlijk) 
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Op het gebied van functionele behoeften, zie figuur 23, hebben de deelnemers van de 
ontwerpgroep een waardering gegeven aan wat zij belangrijke aspecten vinden tijdens hun 
dagelijkse werkzaamheden. De gele functionaliteiten geven de prioriteit van de deelnemers 
aan, in dit geval: klimaat, Beheer en onderhoud, duurzaamheid en fail-safe. Deze informatie 
is bruikbaar bij de opzet van de ontwerpmethodiek die later via ontwerpsessies wordt 
getoetst. 
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Figuur 23 - Resultaten functioneel ontwerp (gezamenlijk) 

De resultaten zijn voor alle deelnemers in kaart gebracht met uitzondering van de 
constructief uitvoerende partij. Vanwege hun dagelijkse werkzaamheden is het niet gelukt 
deze partij te laten participeren aan het onderzoek. De resultaten zijn tevens per 
deelnemende discipline als gezamenlijk uitgezet doormiddel van gemiddelden. De resultaten 
zijn gevalideerd door het opnieuw verspreiden van dezelfde vragenlijsten onder een aantal 
willekeurige deelnemers. Hierbij is een gemiddelde afwijking geconstateerd van 5,5% onder 
alle geretourneerde lijsten. De resultaten geven dus een duidelijk relevante richtlijn voor de 
invulling van de verbeteringsmethodiek. 
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3.2 Probleemstellingen en doelstelling 

In hoofdstuk één is aangegeven hoe brandveiligheid geborgd is in wet- en regelgeving, de 
gebruikte maatregelen, het bouwproces en statistische informatie over branden. Voor dit 
onderzoek wordt uit deze voorgaande informatie een aantal probleemstelnngen achter het 
falen van brandveiligheidsoplossingen opgesteld. Daarnaast wordt ook een aantal 
probleemstellingen geformuleerd die de potentiële meerwaarde van 
brandveiligheidsmaatregelen nog in de weg staan. Vervolgens wordt hieruit een doelstelling 
geformuleerd waar tezamen met de probleemstellingen de eindresultaten van dit onderzoek 
op getoetst kunnen worden . 

Probleemstelli ngen 

Brandveiligheid wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad waar geen direct voordeel is 
te behalen voor een opdrachtgever of een gebouwbeheerder/gebruiker. Mocht brand zich 
dagelijks in een gebouw voor doen dan zou hier anders mee omgegaan worden en zou het 
als een functionaliteit worden behandeld zoals klimaat, verlichting, energiebesparing, 
enzovoort. De brandveiligheidsmaatregelen vinden nu te weinig consensus met 
functionaliteiten die een meerwaarde creëren buiten het brandveiligheidsvraagstuk. Indien dit 
wel zou worden toegepast zou het gevolg zijn dat het brandveiligheidsvraagstuk minder 
wordt beperkt tot de minimale voorgeschreven eisen door financiële overwegingen omdat het 
dan voordelen met zich mee brengt. 

Hoewel het ontwerp van een bouwwerk is gebaseerd op het gebruik ervan, wordt niet altijd 
correct omgegaan met brandveiligheidsmaatregelen. Door de lange periode van exploitatie 
dient er rekening te worden gehouden met 'anders dan beoogd gebruik'. In het hoofdstuk 
'brandveiligheidsaspecten' zijn een aantal voorbeelden gegeven van waarom een deugdelijk 
ontwerp niet garant staat voor het feilloos functioneren van de maatregelen gedurende de 
totale levenscyclus van een bouwwerk. 

Uitvoerende kennis wordt vaak te laat bij het ontwerp betrokken vanwege het 
aanbestedingsproces. Het is vaak gewenst de uitvoerende partijen onpartijdig te laten om zo 
te garanderen dat niet een te hoge prijs wordt betaald voor de uitvoer. Het gevolg is dat de 
kennis van de uitvoerende partijen te laat wordt ingebracht, pas na de VO of DO fase 
(voorlopig en definitief ontwerp). Niet alleen uitvoerende kennis met betrekking tot 
brandveiligheidsoplossingen wordt niet genoeg in het ontwerp verweven maar ook de kennis, 
eisen en wensen van de specifieke gebruikers zoals facility managers, BHV-ers en 
algemene gebruikers. 

Van groot belang is de mate van kennisbehoud en kennisoverdracht tussen de betrokken 
partijen . Mogelijke oorzaken die hier aan ten grondslag liggen zijn bijvoorbeeld het 
traditioneel delegeren door een architect of bouwmanager, wat gescheiden 
verantwoordelijkheden teweeg brengt en het gebruik van normen waardoor de 
achtergrondkennis van bepaalde handelingen vervaagt. Het feit dat een gemiddeld 
bouwwerk een levenscyclus heeft van ongeveer 45 jaar is het van belang dat alle personen 
die bij brandveiligheidsmaatregelen zijn betrokken of verantwoordelijk zijn, kennis behouden 
van hoe deze maatregelen correct dienen te functioneren . Wat in het ontwerpstadium wordt 
uitgewerkt moet correct worden geïnstalleerd door de uitvoerende partijen en moet correct 
worden gebruikt door veel verschillende personen tijdens de lange exploitatie. Het is hierbij 
cruciaal dat deze, vaak wisselende betrokkenen, kennis hebben van de achtergrond van de 
oorspronkelijke brandveiligheidsmaatregelen en besef hebben van hun 
verantwoordelijkheden of taken rondom die maatregelen. 
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Doelstelling 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is te komen tot een verbeteringsmethode voor de 
brandveilige maatregelen gedurende de levenscyclus van een bouwwerk. 

Er wordt gebruikt gemaakt van een middel, het Methodisch Ontwerpen, dat het 
ontwerpproces van brandveiligheidmaatregelen kan structureren en waarmee een betere 
communicatie optreedt tussen verschillende disciplines tijdens het ontwerpen. De 
verbeteringsmethode dient een integraal karakter te hebben waarmee niet slechts de 
kwaliteit van het ontwerp of het specifieke product wordt verbeterd , maar ook de samenhang 
met andere gewenste eigenschappen of combinaties met andere producten, consensus. 
Bovendien dient de methodiek rekening te houden met de relatief lange levenscyclus en het 
'niet beoogde gebruik' of het potentieel falen van het product (forgiving technology); het 
integreren van veiligheid in het product zelf. 
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3.3 Gewenste eigenschappen aan methodiek 

Eigenschappen aan het ontwerpproces 

Informatietoename en overdracht 
Ontwerpen is direct gerelateerd aan de hoeveelheid beschikbare informatie. Voor dit 
onderzoek is het noodzakelijk dat er methode is die de benodigde informatie als input kan 
verschaffen aan het ontwerpproces (het communicatie hulpmiddel), een tooi dat informatie 
kan opnemen en kan omvormen (morfologische overzichten) en een aanpak die ervoor zorgt 
dat de informatie toeneemt vanuit verschillende perspectieven. 

Levenscyclus ontwerp 
De levenscyclus van een bouwwerk of van een (brandveiligheid) product begint tijdens het 
ontwerp en eindigt in principe aan het einde van de exploitatie of als het betreffende product 
wordt afgedankt. De levenscyclus bestaat uit de drie hoofdfasen: ontwerp, uitvoering en 
gebruik. 

Ontwerptrajecl 

Figuur 24 - Betrekking van uitvoerder 

Tijdens het ontwerpen van de 
brandveiligheidsproducten is het noodzakelijk dat 
er kennis tijdens het ontwerpen aanwezig is voor 
alle drie van deze hoofdfasen. Er wordt 
tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van 
uitvoerende kennis door aannemers of 
specialisten uit de uitvoeringsfase31 die bij het 
ontwerp worden betrokken waardoor de flexibiliteit 
in het ontwerp toeneemt door inbreng van hun 
kennis, zie figuur 24. De kennis die nodig is voor 
de inbreng van de gebruikende partijen wordt 
vaak ingevuld door de opdrachtgever die een 
iteratieve rol speelt in samenwerking met de 
ontwerpers om zo het product vorm te geven. 

Bij het ontwerpen op basis van de levenscyclus dient bij het ontwerp voor een product 
rekening te houden worden met zowel de ontwerpers, de uitvoerders en de gebruikers. 
Vooral in het geval van brandveiligheidsproducten is specialistische kennis noodzakelijk van 
de uitvoerende partijen en de gebruikers. Dit zijn doorgaans andere personen dan bij het 
ontwerp van functionaliteiten zoals comfort, licht, automatisering, enzovoort. Bij 
brandveiligheidsmaatregelen zijn er gespecialiseerde ontwerpers voor bijvoorbeeld 
sprinklerinstallaties, brandmeldinstallaties, RWA installaties, brandwerende scheidingen en 
andere producten. Ditzelfde geldt ook voor diegene die deze maatregelen installeren of 
bouwen. Het grootste verschil ligt bij de gebruikers. Gebruikers van 
brandveiligheidsmaatregelen zijn bijvoorbeeld BHV-ers, facility managers maar ook gewone 
gebouwgebruikers. Het zwaartepunt bij de ontwikkeling van een beoordelingsmethode voor 
brandveiligheidsmaatregelen voor een brandveiligere levenscyclus van een gebouw ligt bij 
de inbreng van alle betrokken partijen tijdens het ontwerpproces. 

31 Quanjel (TUle) - 2007 
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Forgiving technology 
In de probleemdefiniërende fase van dit onderzoek is gesproken over het 'niet beoogd 
gebruik' of het potentieel falen van brandveiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoeriase en de 
exploitatiefase van een bouwwerk. Het doel is om het potentieel falen van 
brandveiligheidsmaatregelen te elimineren. Hiermee wordt bedoeld dat een ontwerp zodanig 
is afgestemd dat tijdens de uitvoer en het gebruik de maatregel altijd deugdelijk blijft 
functioneren. We noemen het ontwikkelen van dit soort producten 'forgiving technology,32. 
Met andere woorden is het doel om veiligheid in producten te integreren op een wijze dat het 
functioneren gegarandeerd blijft door de gehele levensduur van de maatregel. Voor dit 
onderzoek bestaat dus het doel om 'forgiving technology' in te passen in de 
verbeteringsmethodiek die wordt ontwikkeld. 

Consensus (Delphi methode) 
Het ontwerpproces wordt gekenmerkt door de samenwerking met verschillende disciplines 
en behoeften, daarom is het streven deze perspectieven te integreren in één totaal ontwerp . 
De doelstelling bij een ontwerp is tot het komen van consensus over de te nemen 
brandveiligheidsmaatregelen waarbij getracht wordt alle invalshoeken mee te nemen. Er 
bestaat een methodiek genaamd de Delphi methode33 om dat te bereiken. De kern van de 
Delphi methode is een herhaalde bevraging van deskundigen. Bij deze methode 
beantwoorden de deelnemers een aantal vragen, krijgen vervolgens feedback over het 
geheel van de antwoorden. Met die informatie, worden de vragen opnieuw beantwoord. Dit 
proces kan zich herhalen totdat er overeenstemming heerst. Dit is gewenst bij het ontwerpen 
van brandveiligheidmaatregelen in combinatie met andere functionaliteiten. 

Eigenschappen aan het communicatie hulpmiddel 

Het communicatie hulpmiddel wordt samengesteld uit de classificaties en functionaliteiten die 
zijn opgesteld tijdens de inventarisatiefase. Om een goede afstemming te krijgen op de 
betreffende disciplines die het middel moeten gebruiken zijn intern vragenlijsten verspreid. 
De resultaten van deze enquête zijn de basis voor de invulling van het communicatie 
hulpmiddel wat de volgende doelen voor ogen heeft: 

• Het moet afgestemd zijn op de gebruiker ervan. (structurele behoeften). 
• Het moet de gebruiker ervan kennis geven over hoe, wat en waarom met betrekking 

tot brandveiligheid zodat andere disciplines hiermee in samenhang tot een 
gemeenschappelijk ontwerp kunnen komen waardoor brandveiligheid beter 
geïntegreerd kan worden in het ontwerp. 

• Het dient te voorkomen dat er op een verkeerde manier met 
brandveiligheidsmaatregelen kan worden omgegaan en dat potentieel falen 
voorkomen (preventief communicatiemiddel). 

De resultaten van de enquête kunnen naast de inrichting van het communicatie hulpmiddel 
voor de ontwerp sessies ook worden gebruikt om het preventieve communicatiemiddel 
samen te stellen. De informatie over faalfactoren welke niet kunnen worden verholpen met 
de ontwerpstructuur kunnen in het communicatie hulpmiddel worden opgenomen middels de 
structuur volgend uit de enquête. Het geeft een indruk hoe het communicatie hulpmiddel kan 
worden opgebouwd voor het gebruik tijdens uitvoer en exploitatie. 

32 EBOB (WP2) - 2005 
33 Turoff, Linstone - 2002 
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4 Werkwijze bepalende fase 

Inrichting van het ontwerpproces 
Om de ontwikkelde methode te kunnen toetsen zijn voor dit onderzoek twee ontwerpsessies 
georganiseerd waarbij is getracht alle onderzoeksaspecten mee te nemen. Deze twee 
ontwerpsessies zijn onderdeel van de methodiek en geven aan in hoeverre het bijdraagt aan 
een verbetering van brandveiligheidsmaatregelen. 

De eerste ontwerpsessie is direct gekoppeld aan het promotieonderzoek van de heer 
Quanjel, lid van de begeleidingscommissie van dit onderzoek. Hij onderzoekt integrale 
ontwerpmethodologie in samenhang met 'collaborative engineering'. Dit onderzoeksgebied 
heeft directe raakvlakken met het methodisch ontwerpen wat onderdeel uitmaakt van het 
integraal ontwerpen. Hierbij wordt getracht gezamenlijk en gelijktijdig ontwerpen om zo het 
snijpunt tussen ontwerpinformatie en invloed op het ontwerp te verleggen, zie figuur 25 . 
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Figuur 25 - Snijpunt tussen ontwerpinformatie en invloed - den Hartog - 2004 

De ontwerpsessies staat het leren werken met morfologische overzichten centraal : 'Ieaming 
by doing' . Tijdens de eerste ontwerpsessie worden alle deelnemers globaal bekend gemaakt 
met het methodisch ontwerpen om zo tot een beter resultaat te komen tijdens de tweede 
ontwerpsessie waarin alle onderzoekspunten worden ingebracht. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de opzet van deze twee sessies. De 
sessies worden daarna apart behandeld via verslaglegging en de presentatie van de 
resultaten . De resultaten worden per onderdeel weergegeven om hieruit de relevante 
conclusies te trekken. Deze worden verder uitgewerkt in het hoofdstuk 'conclusies en 
aanbevelingen' . 

Ontwerpkader 
Om de gebruikte methodiek te verduidelijken wordt een gerealiseerd referentieproject 
gebruikt waarbij een rook- en warmteafvoer installatie is ontworpen in een atrium of glasdak. 
Dit wordt gebruikt als ijkpunt en hieruit wordt een summier pakket van eisen of een 
ontwerpvraag opgesteld wat vergelijkbaar is met het betreffende project zonder daarbij 
informatie te verstrekken over het reeds gerealiseerde project. 
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4.1 Opzet ontwerpsessie 1 

Sessie één bestaat uit een ontwerpsessie waarbij negen deelnemers zijn ingedeeld in drie 
karakteristieke partijen (ontwerp, bouwen gebruik). De deelnemers wordt gevraagd een 
atrium met de RWA installatie te ontwerpen op basis van een pakket van eisen van een 
gerealiseerd project. Dit wordt in eerste instantie per deelnemer individueel uitgevoerd in een 
brainstormsessie. In eerste instantie gebeurt dit zonder hulpmiddelen. In figuur 26 zijn de 
stappen van deze sessie schematisch weergegeven. 
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Figuur 26 - Opzet ontwerpsessie 1 
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In het tweede gedeelte van deze sessie worden de deelnemers verdeeld in drie basis 
ontwerpteams. Dat wil zeggen iedere groep bestaat uit één persoon uit het ontwerpstadium, 
één uit het bouw/uitvoerstadium en één persoon uit het exploitatiestadium. De deelnemers 
worden gevraagd de brainstorm gezamenlijk voort te zetten en hun individuele resultaten van 
het eerste deel van de sessie in te brengen in het ontwerp. 

In het derde deel van deze ontwerpsessie worden de deelnemers het methodisch ontwerpen 
aangereikt waarbij zij hun ontwerpaspecten en zelf gegenereerde functionaliteiten kunnen 
rangschikken in morfologische overzichten. Tevens wordt er gewisseld met de deelnemers 
tussen de groepen om op deze manier te ondervinden wat er met de gegenereerde 
informatie gebeurt wanneer met andere personen verder moet worden gewerkt. Dit 
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verschijnsel komt veelvuldig voor in de werkelijke praktijk situatie. De nieuwe groepsindeling 
wordt ook gedaan vanuit het oogpunt om kennisdeling met wisselende partijen of 
kruisbestuiving te creëren, ook kenmerkend voor de bouwsector. Vervolgens wordt het 
ontwerpproces voortgezet met gebruik van het methodische hulpmiddel. 

Wanneer de ontwerpsessies zijn beëindigd, worden per groep korte presentaties gegeven 
over het ontwikkelde product. Er volgen dus drie eindproducten van de ontwerpsessies die te 
vergelijken zijn en met het gerealiseerde project waaruit het programma van eisen is 
opgesteld . 

Deze ontwerpsessie levert de volgende relevante informatie: 

• Het geeft weer of het methodisch ontwerpen een bijdrage levert t.o.v. het ontwerpen 
zonder hulpmiddelen. (raakvlak met promotieonderzoek Dhr. Quanjel) 

• Het geeft de verschillen of aanvullingen weer van functionaliteiten gegenereerd 
tijdens de ontwerpsessie. 

• Het geeft de efficiëntieslagen weer van de kruisbestuiving tussen ontwerpers, 
uitvoerders en gebruikers. De kernfactor bij het ontwerpen gericht op een gehele 
levenscyclus. 

• Het geeft via evaluatie aan hoe de deelnemers de methodiek ervaren. 
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4.2 Opzet ontwerpsessie 2 

Bij de tweede ontwerpsessie worden de resultaten van de eerste ontwerpsessie vooraf met 
de deelnemers individueel besproken. Dit met de bedoeling een kleine leidraad en stimulans 
geven om deze ontwerpsessie een betere invulling te geven. 

Het doel van deze ontwerpsessie is om brandveiligheidsoplossingen te genereren in 
combinatie met andere functionaliteiten in samenhang met de complete levenscyclus van het 
product en de integratie van inzichten uit 'forgiving technology'. 

De deelnemers worden individueel bekend gemaakt met een aantal faalfactoren, 
attentiepunten en functionaliteiten betreffende rookbeheersing. Deze informatie wordt 
samengesteld en aangepast aan de betreffende ontwerppartij op basis van het onderzoek. 
Dit wordt het communicatie hulpmiddel genoemd. Zie figuur 27 voor een schematische 
weergave van het doorlopen ontwerpproces. 
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Figuur 27 - Opzet ontwerpsessie 2 
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Na uitreiking van het communicatie hulpmiddel worden de deelnemers gevraagd kort te 
brainstormen over mogelijk andere faal- of conflictpunten die zij tegenkomen tijdens hun 
dagelijkse werkzaamheden. Halverwege deze brainstorm worden de deelnemers gevraagd 
conflictpunten te genereren die betrekking hebben op de gebruiksfase van deze 
toepassingen. Hiermee wordt dan bedoeld het potentieel anders dan beoogd gebruik, 
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functiewijzigingen, acties bij brand, de bouw, enzovoort. Vervolgens wordt hen gevraagd 
oplossingen te genereren voor de aangegeven attentie- of potentiële conflictpunten. Deze 
oplossingen worden direct gezamenlijk gegroepeerd op een muur om via deze manier de 
kennis van de deelnemers direct onderling uit te wisselen en toegankelijk te maken voor alle 
deelnemers. 

Na deze stap volgt een korte briefing en de uitleg dat het daadwerkelijke ontwerpen pas van 
start kan gaan als het integraal wordt ingepast in een bepaalde context. De deelnemers 
krijgen een ontwerpopgave waarmee zij bekend zijn gemaakt in de eerste ontwerpsessie, de 
dakloze expositieruimte van het Britisch Museum te Londen34

, zie figuur 28. Dit figuur is een 
simplistische afleiding van het originele ontwerp. 

Figuur 28 - Ontwerpkader (British Museum, Foster + Partners) 

Halverwege het ontwerpen wordt een korte uitleg gegeven over optimalisatie en 
innovatieslagen die mogelijk zijn wanneer men gebruik maakt van morfologische 
overzichten. De deelnemers wordt gevraagd volgens deze wijze tot een definitief ontwerp te 
komen. 

Na het ontwerp presenteren de drie groepen hun resultaat. Tijdens deze presentaties dienen 
de overige groepen zowel positieve en negatieve punten van het werk van de andere 
groepen te noteren. De genoteerde punten worden gelijktijdig door de groepen via 
kruisbeoordelingstabellen verwerkt waarbij getracht wordt tot één geïntegreerd geheel te 
komen, zie figuur 29 en 30 op de volgende pagina. 

34 Architect Foster + Partners 
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Figuur 29 - Positieve kruisbeoordelingstabel (schematisch) 
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De kruisbeoordeling geeft dus de positieve punten aan van de andere ontwerpen en worden 
vergeleken met de functionaliteiten per groep. Wanneer er in positieve zin geen aspecten 
kunnen worden verwerkt in het totaal ontwerp dient het in het preventieve 
communicatiemiddel te worden opgenomen. Bij de beoordeling in negatieve zijn worden de 
aspecten die niet te verhelpen zijn ook in het preventieve communicatiemiddel opgenomen. 

36 



Verbeteringsmethode voor de levenscyclus analyse van brandveiligheidsaspecten Werkwijze bepalende fase 

De basis voor de samenstelling van het preventieve communicatiemiddel kan worden 
afgeleid uit de structurele resultaten die uit de enquête zijn voortgekomen. 

Deze sessie levert de volgende relevante informatie: 

• Het geeft de voorgang of optimalisatie weer wanneer personen al werkende bekend 
worden met het methodisch ontwerpen "Learning by Doing". 

• Het geeft de verschillen weer in het uiteindelijke ontwerp wanneer alle partijen 
gereedschappen en communicatiemiddelen krijgen aangereikt om potentieel falen 
tijdens de levenscyclus te integreren in het product. 

• Het geeft aan of de gebruikte functionaliteiten synergie kunnen vinden met 
oplossingen die het potentieel falen kunnen verminderen. 

• Het geeft een methodiek om de kennis van meerdere partijen te verenigen in één 
product of ontwerp. 

• Het geeft weer welke punten niet met 'forgiving technology' zijn te integreren in het 
product en waar een speciaal communicatie hulpmiddel voor kan worden 
samengesteld om het potentieel falen te voorkomen. 
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5 Keuze bepalende fase 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de twee ontwerpsessies weergegeven. Per sessie 
wordt een analyse gedaan om de gebruikte ontwerpstructuur en communicatie hulpmiddel 
kunnen bevestigen of verbeteren. Van beide sessies is ook verslaglegging gedaan. Deze zijn 
te vinden in bijlage VIII. 

De twee sessies zijn op kwantitatieve wijze geanalyseerd, dat wil zeggen dat aspecten zoals 
functionaliteiten, oplossingen, etc. zijn geteld. Kwalitatief zijn de resultaten nauwelijks 
bekeken gezien de complexiteit van een kwalitatieve beoordeling en de scoop van dit 
onderzoek. 

Na beide sessies is aan de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen en een 
waardering te geven tussen 1 en 5 voor een aantal stellingen die een directe relatie hebben 
met de gebruikte methodiek. Ook de resultaten en analyse van deze waardering komen in dit 
hoofdstuk aan bod. 

Bij beide sessies hebben dezelfde deelnemers deelgenomen zodat de deelnemers wennen 
aan het gebruik van morfologische overzichten en zodat de resultaten met elkaar zijn te 
vergelijken. 
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5.1 Resultaten van ontwerpsessie 1 

De eerste ontwerpsessie bestond uit drie stappen. Stap één was een individuele brainstorm 
voor iedere deelnemer apart. Stap twee bestond uit een gezamenlijke brainstormsessie waar 
de deelnemers werden gegroepeerd met in iedere groep een deelnemer uit een andere 
hoofdfase van de levenscyclus. Bij stap 3 werden de groepssamenstellingen veranderd en 
werd de deelnemers een leeg morfologisch overzicht aangereikt, zie figuur 31 . 

Morfologisch overzicht \....-. . - . -.-
'~ -,. .~ r,_ . ~ .... ~ = 

I 

I 

Figuur 31 - Morfologisch overzicht 

Bij de analyse van het ingeleverde materiaal is kwantitatief gekeken naar het aantal 
voortgebrachte functionaliteiten, subfunctionaliteiten evenals oplossingsvarianten gekoppeld 
aan de functionaliteiten, losse oplossingvarianten zonder gekoppeld te zijn aan een 
functionaliteit en daarnaast het gebruik van tekeningen. Een overzicht met aantallen 
functionaliteiten is weergegeven in bijlage IX. De resultaten en analyse worden per stap 
uitgewerkt. 
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Stap 1: Individuele brainstorm 

Bij de individuele brainstorm is per groepsdiscipline een cumulatief overzicht gemaakt van de 
resultaten, zie figuur 32, dat wil zeggen dat van de drie personen uit de uitvoeringsgroep de 
resultaten zijn opgeteld, almede ook de resultaten van de gebruikersgroep en ook van de 
ontwerpers. Daarnaast is ook het gebruik van grafisch materiaal (tekeningen) genoteerd en 
opgeteld per groep uit de levenscyclus, zie figuur 33. 

Individuele cumulatieve resultaten 
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Figuur 32 - Individueel cumulatieve resultaten 
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Figuur 33 - Gebruik van tekeningen individueel 

Analyse stap 1 

Uitvoergroep 

• Gebruiksgroep 

o Ontw erpgroep 

Uit de resultaten valt op dat de ontwerpersgroep een lager aantaloplossingsvarianten heeft 
voort gebracht dan de overige twee groepen. Bij nadere bestudering van de ingeleverde 
ontwerpen viel op dat de ontwerpgroep bij iedere functionaliteit direct één standaard 
oplossing aanreikte. Ook heeft de ontwerpgroep ten opzichte van de andere twee groepen 
een hoger aantal subfunctionaliteiten gebruikt wat aan geeft dat zij één probleem hebben 
opgedeeld in meerdere subproblemen. Dit geeft mogelijk aan dat de ontwerpgroep op een 
engineeringgerichte manier te werk is gegaan wat hun werk in de praktijk weerspiegeld . 

De uitvoeringsgroep en de ontwerpersgroep hebben een groter aantal oplossingen 
gegenereerd, welke los staan van de functionaliteiten, dan de gebruikersgroep. Dit is 
verschillend met de bovenstaande analyse omdat dit direct aangedragen oplossingen zijn 
zonder dat het doel vooraf is gespecificeerd. Ook is geconstateerd dat de ontwerp- en 
uitvoeringsgroep met veelal standaard oplossingen zijn gekomen. 

Bij het gebruik van tekeningen valt op dat de uitvoeringsgroep hier het meeste gebruik van 
maakt. 
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Stap 2: Gezamenlijke brainstorm 

Om de resultaten tussen stap één en stap twee vergelijkbaar te maken zijn de individuele 
resultaten aangepast aan de nieuwe groepsindeling van stap twee. De resultaten van de 
individuele brainstorm zijn dus bij elkaar opgeteld volgens de samenstelling van de groepen 
uit stap twee. De groepen hebben uit iedere levensfase een deelnemer en hebben onderling 
geen verband. Nu kan worden bekeken hoe deze gezamenlijke resultaten zich verhouden tot 
de resultaten van de gezamenlijke brainstorm, zie figuur 34. Ook bij de overgang van stap 
één naar twee is het gebruik van tekeningen in kaart gebracht. Zie figuur 35. 

Indillidueel cumulatief ter vergelijking met gezamelijke brainstorm 
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Figuur 35 - Gebruik van tekeningen stap 1 naar 2 
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Analyse stap 2 
Op alle onderzochte vlakken een sterke afname tussen de individuele resultaten en de 
gezamenlijke resultaten. Hieruit kan worden afgeleid dat in ieder geval op papier informatie 
verloren is gegaan. Naar waarschijnlijkheid is tijdens het gezamenlijke werk eenzijdig 
gezocht naar één totaaloplossing of is een groepslid dominant geweest met zijn ontwerp . 
Deze afname van informatie is tekenend voor een ontwerpproces zonder structuur of 
hulpmiddelen. Bij het gebruik van tekeningen valt op dat er bij stap twee nauwelijks meer 
gebruik wordt gemaakt van tekeningen. 

Stap 3: Toevoeging morfologische overzichten en deelnemerswissel 

Om de resultaten vergelijkbaar te maken met stap één, de individuele brainstorm, zijn ook 
hier de resultaten aangepast aan de nieuwe groepsindeling. In de grafiek, zie figuur 36, 
staan de individuele resultaten van de groepen en de gezamenlijke resultaten na de 
deelnemerswissel en aanreiken van het morfologische overzicht. Hiernaast is ook het 
gebruik van tekeningen wederom in kaart gebracht, zie figuur 37 op de volgende pagina. 

Individueel cumulatief ter vergelijking met meth. werken en deelnemerswissel 
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Figuur 37 - Gebruik van tekeningen stap 1 naar 3 

Analyse stap 3 
Bij de overgang van de resultaten van de gezamenlijke brainstorm sessie naar het 
methodisch ontwerpen wordt vrijwel geen gebruik meer gemaakt van subfunctionaliteiten. De 
deelnemers hebben waarschijnlijk getracht om tot een ontwerp te komen wat zo veel 
mogelijk recht doet aan de reeds geformuleerde verschillende facetten binnen een relatief 
klein tijdsbestek . Verdere deelproblemen zijn dus vrijwel niet meer behandeld. Ook is er in de 
morfologische overzichten vrijwel geen gebruik meer gemaakt van tekeningen. Dit is wellicht 
ook te wijten aan het feit dat de deelnemers veel verschillende hoofdfunctionaliteiten hebben 
gebruikt zonder subfunctionaliteiten en in een korte tijd hun ontwerp moesten afronden . Dit 
kunnen de redenen zijn dat tekeningen niet meer noodzakelijk waren maar steekwoorden 
voldeden zoals: natuurlijke ventilatie, zonwering, goed comfort, enzovoort. 

Er is een sterke toename van oplossingvarianten ten opzichte van de functionaliteiten bij het 
gebruik van de morfologische overzichten . Het gebruik van het morfologische overzicht is 
dus op juiste manier geïnterpreteerd, d.w.z. het creëren van meerdere oplossingsrichtingen 
voor verschillende problemen. Het overzicht leidt hier ook toe door zijn opzet. Een punt van 
kanttekening is het gebruik van vrij triviale functionaliteiten en oplossingsvarianten, zoals bij 
de functionaliteit klimaat worden oplossingen gegeven als verwarming, koeling en 
luchtvochtigheid. 
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5.2 Resultaten van ontwerpsessie 2 

Ontwerpsessie twee is gestart met de uitreiking van het communicatie hulpmiddel, zie het 
onderstaande figuur 38. 
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Figuur 38 - Het communicatie hulpmiddel 
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Dit communicatie hulpmiddel is afgeleid uit de resultaten van het vooronderzoek en 
ingedeeld in de volgende twee kenmerken: hoofd- en deelcomponenten en detailniveau 
(fasering). 

De deelnemers zijn bij het begin in groepen ingedeeld volgens de hoofdfasering. De groepen 
zijn gevraagd het communicatie hulpmiddel aan te vullen met pijnpunten vanuit hun eigen 
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werkgebied of perspectief. Hierna zijn de deelnemers gevraagd oplossingen te genereren 
per potentieel conflicUpijnpunt. Hierbij mochten ook meerdere oplossingen voor één pijnpunt 
worden aangedragen. Deze (deel)oplossingen zijn allemaal gegroepeerd op een muur zodat 
zij zichtbaar waren voor allen . De gegroepeerde oplossingen zijn op de muur op dezelfde 
manier ingedeeld als het communicatie hulpmiddel zodat het inzichtelijk was op welk 
deelcomponent de oplossing was toegepast en op welk detailniveau. 

Vervolgens zijn de morfologische overzichten uitgereikt, de groepen opnieuw ingedeeld met 
in iedere groep één persoon uit iedere hoofdfase en is de deelnemers gevraagd een ontwerp 
te maken met behulp van de gemaakte oplossingen en het morfologische overzicht in de 
bepaalde context van een project. Deze context was wederom het dakloze Great Court van 
het Britisch Museum. Daarna hebben de groepen een definitief ontwerp ingeleverd en daar 
een presentatie over gehouden. Tot slot is aan de deelnemers gevraagd tijdens en na de 
presentaties van elkaar gebruik te maken van de kruisbeoordelingstabellen en daarmee de 
andere ontwerpen te beoordelen op de gebruikte functionaliteiten. Door gebrek aan tijd en 
motivatie van de deelnemers is hier helaas geen bruikbaar resultaat uit voort gekomen. 

Het doel achter de niet uitgevoerde kruisbeoordeling was tweeledig . Enerzijds zouden 
eventuele positieve aspecten van een eindontwerp worden afgezet tegen de andere twee 
ontwerpen en andersom. Hierbij zou de mogelijkheid bepaald kunnen worden of deze 
aspecten te combineren zijn met andere functionaliteiten om zo weer tot ontwerpvariaties te 
komen. Tevens geeft het de beperkingen weer in relatie tot de haalbaarheid in een andere 
toepassingsvorm. Anderzijds zou deze beoordeling in negatieve vorm aangeven welke 
potentiële conflicUpijnpunten een probleem blijven . Hieruit zouden dan eventuele 
oplossingen kunnen worden aangedragen. De resterende punten moeten dan worden 
vertaald naar de bouwen exploitatiefase om mogelijke faalpunten kenbaar te maken . 

Verder in dit hoofdstuk wordt per stap zoals hierboven beschreven de resultaten en de 
bijhorende analyse weergegeven . Voor een compleet overzicht van de analyse en de 
afzonderlijke waarden zie bijlage X. 
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Genereren van pijnpunten 

Het onderstaande overzicht geeft het aantal gegenereerde pijnpunten en oplossingen weer 
per component zoals het communicatie hulpmiddel is ingedeeld, zie figuur 39. 

Pijnpunten en separate oplossingen per component 
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Figuur 39 - Pijnpunten en oplossingen per component 

Het onderstaande overzicht geeft het aantal gegenereerde pijnpunten en oplossingen weer 
per detailniveau, zie figuur 40. 
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Analyse pijnpuntindeling 
Het aantal pijnpunten en oplossingen, ingedeeld volgens deelcomponenten, vertoont geen 
grote verschillen ten opzichte van elkaar. Dit geeft slechts aan dat er in ieder geval 
verbeteringen zijn te zoeken bij iedere component. 

Het aantal pijnpunten en oplossingen ingedeeld op detailniveau ligt voor het grootste deel 
aan de behoefte / opgave kant en wordt lager naarmate het detailniveau toe neemt. Een 
mogelijke reden dat de meeste pijnpunten op het behoefte/opgave vlak liggen komt door de 
algemene omvang van de problematiek rondom RWA installaties. Hier worden punten 
genoemd als moeilijk te onderhouden, inbraakveiligheid, moeilijk in te passen in een ontwerp 
(esthetisch), enzovoort. Misschien kan worden gesteld dat de grootste innovatie kansen 
liggen in de benadering van het complete systeem in plaats van de benadering vanuit zijn 
afzonderlijke componenten. 
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Ontwerp met behulp van morfologisch overzicht 

In het onderstaande diagram, zie figuur 41 , staat het aantal oplossingen gekoppeld aan de 
vooraf opgegeven functionaliteiten . Dit zijn functionaliteiten die vooraf in het morfologische 
overzicht zijn ingevuld op basis van de functionele resultaten uit de enquête. Het betreft hier 
twee functionaliteiten per groep uit de levenscyclus, en is gedaan om meerwaarde te creëren 
bij het toepassen van brandveiligheidsmaatregelen. Het aantal zelf toegevoegde 
functionaliteiten en de daarbij horende oplossingen die zijn verwerkt in het morfologische 
overzicht. 

Gebruik van morfologisch overzicht 
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Figuur 41 - Gebruik van morfologisch overzicht 

Analyse punten m.b.t. het morfologische overzicht: 

Oplossingen aan 
toegevoegde 

functionaliteiten 

!;I Groep A 

• Groep B 

o Groep C 

Het aantaloplossingsvarianten gekoppeld aan de opgegeven functionaliteiten ligt hoger dan 
het aantaloplossingsvarianten gekoppeld aan vrije functionaliteiten. Groep C gaf hierbij aan 
dat zij moeite hadden om de gegenereerde gezamenlijke oplossingen om te vormen naar de 
opgegeven functionaliteiten in het morfologische overzicht. Een verklaring voor het feit dat 
het grootste deel van oplossingsvarianten gekoppeld is aan de opgegeven functionaliteiten 
kan zijn dat de groepen er van uit zijn gegaan dat dit een specifieke opdracht was door de 
vermelding in het morfologisch overzicht. 

Alle groepen hebben twee à drie vrije functionaliteiten opgesteld met daarbij gemiddeld drie 
oplossingsvarianten . De groepen hebben geprobeerd zelf functionaliteiten op te stellen wat 
mogelijk aan geeft dat zij gewend zijn geraakt met het werken met morfologische 
overzichten. 
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Aspecten uitgewerkt in eindontwerp 

Het onderstaande diagram, zie figuur 42, geeft het verloop van de tweede ontwerpsessie in 
totaal weer. Hierin wordt het totale aantal gegenereerde pijnpunten weergegeven, het aantal 
oplossingsvarianten afgestemd op de pijnpunten, het aantal gegenereerde vrije oplossingen 
gekoppeld aan de vrije functionaliteiten en het aantal oplossingen voortgekomen uit de 
pijnpunten dat is verwerkt in het eindontwerp. 
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Figuur 42 - Totalen ontwerpsessie twee 

Analyse punten m.b.t. het totale verloop: 

In totaal zijn er ongeveer 60 pijnpunten gegenereerd met behulp van het communicatie 
hulpmiddel. Hieruit kan worden afgeleid dat er nog genoeg verbeterpunten zijn bij een RWA 
installatie. Het communicatie hulpmiddel heeft omtrent het genereren van pijnpunten zijn 
doel behaald. 

Voor de gegenereerde pijnpunten zijn meer dan 20 separate oplossingen voorgesteld. De 
deelnemers zijn in staat geweest voor éénderde van de opgestelde pijnpunten oplossingen 
aan te dragen vanuit hun eigen discipline. 

In het morfologisch overzicht zijn ongeveer 20 oplossingen toegevoegd via vrije 
functionaliteiten. Deze oplossingen zijn dus vanuit functionaliteiten gekomen die de 
deelnemers zelf hebben toegevoegd aan het morfologisch overzicht. Dit geeft mogelijk aan 
dat de deelnemers beter bekend zijn geworden met het methodisch ontwerpen. 

In de definitieve ontwerpschetsen zijn ongeveer 10 pijnpunten op principe basis 
geëlimineerd , dat wil zeggen dat er aspecten zijn meegenomen in het ontwerp die 
voortgekomen zijn uit de opgestelde pijnpunten, vervolgens een oplossingsrichting voor is 
bedacht en verwerkt in het morfologisch overzicht (dus in een ontwerpcontext) en uiteindelijk 
in het definitieve ontwerp. Hiermee kan worden gesteld dat het communicatie hulpmiddel en 
de overdracht en omvorming van informatie met het morfologisch overzicht heeft geleid tot 
het toepassen van oplossingen in een ontwerpcontext voortkomend uit pijnpunten. 
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De drie voornaamste oplossingvarianten gerelateerd aan de opgestelde pijnpunten en 
uitgewerkt in het definitieve ontwerp waren: 

Een autonoom rookluik systeem dat wordt gevoed door zonne-energie waarbij de 
zonnepanelen waren weggewerkt (uit het zicht zijn verwijderd) in het ontwerp. 
Het gegeven dat de zonnepanelen zijn verwerkt in de ontwerpcontext geeft mogelijk aan dat 
de oplossingsvarianten via het morfologisch overzicht geïntegreerd kunnen worden. Daarbij 
is rekening gehouden met de esthetiek van het ontwerp, wat kan worden gezien als een 
integraal aspect. Ook is daarmee voldaan aan de opgedragen functionaliteit 'duurzaamheid'. 

Het voorkomen van metaalmoeheid in de persluchtaansluiting op de drukcilinder van 
de rookluik door middel van een flexibele aansluiting. 
Deze ontwerpoplossing geeft aan dat er oplossingen worden aangedragen om het potentieel 
falen van het product te elimineren. Er is hier dan ook spraken van 'forgiving technology' op 
detail basis. 

Een 180 graden opslaand rookluik op afstandbediening waardoor er niet meer van 
binnen uit of van onder af onderhoud hoeft te worden gepleegd wat zowel de kwaliteit 
van het onderhoud zelf als de veiligheid ten goede komt. 
Dit ontwerp combineert de opgedragen functionaliteiten 'gemakkelijk beheer/onderhoud' met 
'eenvoudig te gebruiken'. Deze functionaliteiten zijn opgesteld uit verschillende 
perspectieven, uitvoer en gebruik. Dit geeft aan dat er verbeteringen voort kunnen komen 
wanneer er op basis van de gehele levenscyclus wordt ontworpen. 

Nuancering: De ontwerpen zijn slechts in principe weergegeven en zijn niet getoetst op 
functioneren of haalbaarheid. De kwaliteit van de ontwerpen zijn dus buiten beschouwing 
gelaten. 
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5.3 Waardering van de ontwerpsessies 

Ter evaluatie van de ontwerpsessies hebben alle deelnemers aan het einde van de sessie 
vragenlijsten gekregen waarbij een waardering kon worden gegeven tussen 1 en 5. Voor de 
tweede ontwerpsessie zijn een aantal aanvullende vragen opgesteld m.b.t. specifieke punten 
voor dit onderzoek. Alleen de resultaten van de meest relevante vragen worden in dit 
hoofdstuk weergeven . Alle overige resultaten staan in bijlage XI weergegeven. De resultaten 
zijn verder in dit hoofdstuk grafisch uitgezet. 

In de onderstaande tekst staan de vragen opgesomd: 

1. Hoe belangrijk is de getoonde aanpak voor uw dagelijkse praktijk? 
2. In welke mate vond u de opzet passend bij het thema integraal ontwerpen en een 

methodische aanpak? 
3. Hoe hebt u het gebruik van de morfologische overzichten ervaren? 
4. In welke mate helpt het gebruik van morfologische overzichten bij de communicatie in 

het team? 
5. In welke mate helpt het gebruik van morfologische overzichten bij het ontwerpproces? 

6. Is het zinvol om het gebruik van morfologische overzichten binnen de werkwijze voor 
ontwikkeling en ontwerp binnen uw bedrijf te stimuleren? 

Aanvullende vragen 2e ontwerpsessie 
7. Wat vind u van de methodiek om vanuit faal- of pijnpunten producten te optimaliseren 

8. Wat vind u van de methodiek om een ontwerp ook door de uitvoerende en 
gebruikende partij samen te laten stellen? 

9. Wat vind u van het uitgangspunt om te ontwerpen in relatie tot een +/- 40 jaar oud 
steeds veranderend product (gebouw)? 
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Waardering eerste en tweede ontwerpsessie 
In de onderstaande grafiek, figuur 43, staan de gemiddelde waarderingen voor de eerste 
sessie op de meest relevante vragen weergegeven per groep. 
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Figuur 43 - Gemiddelde waardering van eerste sessie 
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In het onderstaande figuur staan de waarderingen gegeven voor de tweede sessie en de Zie 
figuur 44. 
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Figuur 44 - Gemiddelde waardering van de tweede sessie 
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Analyse van vergelijking met eerste en tweede sessie per groep 
Bij vergelijking van de eerste met de tweede sessie valt op dat de ontwerpgroep een lagere 
waardering heeft voor 'aanpak voor de dagelijkse praktijk' bij de tweede sessie dan bij de 
eerste. Zij hebben hierbij aangegeven dat vanwege de tijdsdruk een de aard van hun 
werkzaamheden deze methodiek niet mogelijk is . Voor de overige vragen heeft de 
ontwerpgroep dezelfde of een hogere waardering gegeven. Verder valt op dat de 
gebruiksgroep een lagere waardering heeft gegeven voor de tweede sessie ten opzichte van 
de eerste voor de vraag over 'het gebruik van morfologische overzichten'. In dit geval had de 
gebruiksgroep moeite met het relateren van oplossingen aan functionaliteiten. 

In het onderstaande overzicht, zie figuur 45, staan de waarderingen weergeven voor de 
aanvullende vragen die van toepassing waren op de ontwerpstructuur en 
communicatiehulpmiddel tijdens de tweede sessie. 
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Figuur 45 - Gemiddelde waardering voor aanvullende vragen van tweede sessie 
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De aanvullende vragen hebben een positieve indruk achtergelaten. Deze vragen zijn 
specifiek gerelateerd aan de opzet van dit onderzoek en bevatten een positieve beoordeling 
van de gebruikte communicatiehulpmiddelen en ontwerpstructuur. 
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In het onderstaande figuur 46 staat de gemiddelde waardering weergegeven van alle 
deelnemers per vraag waarbij een vergelijking mogelijk is tussen het gemiddelde van de 
eerste sessie met de tweede. 
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Op alle vlakken is voor de tweede sessie ten opzichte van de eerste sessie ongeveer 
hetzelfde en hoger gescoord dan de eerste sessie. Dit geeft aan dat het gebruik van 
morfologische overzichten op alle vlakken positiever is beoordeeld. Het 'Iearning by doing' 
principe heeft dan ook resultaat gehaald. 

Antwoorden op open vraag 

Bij de beantwoording van de openvraag zijn twee interessante antwoorden op de methodiek 
gegeven vanuit een uitvoerder en ontwerper. 

Ontwerper: 

Uitvoerder: 

Het was een prachtig voorbeeld project alleen te moeilijk en complex om in de 
korte tijd passende (binnen ons vakgebied brandveiligheid) oplossingen toe te 
passen. 

Ik zou ervoor willen pleiten dat dit bij de bedrijfsleiding bekend zou zijn zodat 
ze kunnen stimuleren om op een andere manier naar opdrachten/oplossingen 
te kunnen kijken. Ik mis dus de inbreng van beleidsbepalers binnen ons 
bedrijf 
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Indruk van de deelnemers tijdens nabespreking: 
Tijdens de nabespreking en evaluatie werd positief tot zeer positief gesproken over de 
werkmethode. Met name het betrekken van andere partijen bij de ontwikkeling van een 
product of ontwerp is in goed gevallen. Ook werd de invalshoek om vanuit pijnpunten te 
ontwerpen als positief gezien. In de dagelijkse praktijk wordt veel gewerkt met een ad hoc 
probleemoplossing. De methodiek wordt daarom als uitlaatklep gezien om dagelijkse 
knelpunten te signaleren en integraal op te lossen. 

Een zeer positief punt is de uitspraak om de methodiek te gaan toepassen bij de 
productontwikkeling . Hierbij is opgemerkt dat voorheen niet op deze wijze te werk is gegaan 
en dat dit nu als een gemis wordt beschouwd. De methodiek werd daarom beoordeeld als 
veel omvangrijker en potentieel beter dan de voorgaande brainstormsessies om tot 
probleemoplossing of ontwikkelingen te komen. 
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6 Vormgevende fase 

Naar aanleiding van de bevindingen in de keuze bepalende fase kan nu de methodiek 
worden samengesteld hetgeen dient te resulteren in een verbeterde brandveilige 
levenscyclus van een bouwwerk. 

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd en worden verbetervoorstellen gedaan voor 
de ontwerpstructuur en het communicatie hulpmiddel. Deze twee facetten van het onderzoek 
worden apart behandeld . Tot slot wordt de gehele methodiek in kaart gebracht. 

6.1 Concretisering van de ontwerpstructuur 

Forgiving technology 
Met behulp van de resultaten van de tweede ontwerpsessie is aangetoond op kwantitatieve 
basis dat een relatief groot aantal pijnpunten omtrent 'niet beoogd gebruik' en potentieel 
falen kunnen worden geëlimineerd in een ontwerp. Een van de meest prominentste 
oplossingsvarianten is hier een voorbeeld van, de flexibele aansluiting op de drukcilinders 
van de RWA installatie. Daarbij hebben de deelnemers positief gereageerd op het 
probleemoplossend ontwerpen vanuit het oogpunt van pijnpunten. Om deze redenen kan 
dan ook worden gesteld dat 'forgiving technology' is opgenomen in de ontwerpstructuur. 

Informatietoename en overdracht 
Uit het bovenstaande redenering kan worden geconcludeerd dat het communicatie 
hulpmiddel heeft bijgedragen aan informatietoename omtrent pijnpunten. 
Het methodisch ontwerpen speelt een fMMOioRFRFoOULOXGiiSlsciCHHiE~Wiji7--'::-;;:J:i!I ••• --~ 
belangrijke rol in. Het wordt in de 
ontwerpstructuur gebruikt als 
informatiedrager en informatieomvormer voor 
gewenste functionaliteiten . Een voorbeeld 
hiervan is het autonome RWA systeem 
waarbij in esthetische zin zonnepanelen zijn 
geïntegreerd in het ontwerp. Daarbij geven de 
kwantitatieve resultaten aan dat er meerdere 
oplossingsvarianten kunnen worden 
toegepast in een ontwerp. Enerzijds is dit gelukt met koppeling aan opgedragen 
functionaliteiten, anderzijds is dit gelukt door de invulling van vrije functionaliteiten. 

Daarnaast is de waardering van de ontwerpende deelnemers gestegen in de tweede sessie 
ten opzichte van de eerste. Het 'Iearning by doing' principe komt hier dan ook tot zijn recht. 
Hoewel al eerder is gebleken met andere onderzoeken dat het gebruik van morfologische 
overzichten een positieve bijdrage levert35 kan ook uit dit onderzoek worden geconcludeerd 
dat het ondersteunend werkt bij de inrichting van het ontwerpproces binnen deze structuur. 

Een aspect rondom de informatieoverdracht tijdens de 
ontwerpsessies zijn de veranderende 
groepssamenstellingen tijdens de ontwerpsessies. Dit is 
gedaan vanuit het oogpunt van kruisbestuiving . Door het 
toevoegen ervan kan het ontwerp van meerdere 
perspectieven worden voorzien . Een belangrijke 
kanttekening hierbij is dat dit eerder een positieve bijdrage 
levert wanneer er een hulpmiddel (morfologische 
overzichten) aanwezig is waarmee de informatie gemakkelijk 

o = ontwerper 

U = utNoerder 

G = gebruiker 
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kan worden overgedragen. In ontwerpsessie één is een kruisbestuiving gedaan zonder 
hulpmiddel waarbij een averechts effect meteen tot uiting kwam in de aangedragen 
functionaliteiten en oplossingsvarianten. Een voorwaarde voor het uitvoeren van wisselende 
samenstellingen is dan wel dat er meerdere groepen aanwezig zijn in hetzelfde 
ontwerpproces. Dit is een voorwaarde waar in werkelijke situatie meestal niet kan worden 
voldaan . Onder de hier genoemde voorwaarden kan het kruisbestuivingsconcept worden 
opgenomen in de structuur van de productontwikkeling. 

Levenscyclus ontwerp 
Tijdens het ontwerp dienen buiten de ontwerpende partijen 
ook uitvoerende partijen en eindgebruikers aanwezig te zijn. 
In de huidige ontwerpprocessen is het aan te bevelen 
uitvoerende partijen erbij te betrekken om hun praktische 
kennis mee te nemen in het ontwerp. Met de gedachte dat 
brandveiligheidmaatregelen een levensduur hebben van 
ongeveer vijfendertig jaar in het gebruik wordt omwille van 
dit onderzoek ook de gebruikers bij het ontwerpproces 

o = ontwerper 

u = uitvoerder 

G = gebruiker 

betrokken. De resultaten van de ontwerpsessies leveren als voorbeeld een 180 graden te 
openen rookluik dat de functionaliteiten 'gemakkelijk beheer/onderhoud' combineert met 
'eenvoudig te gebruiken'. Punten die voor zowel de uitvoerende partijen als voor de 
gebruikende partijen van belang zijn. Ook bij de waardering van de deelnemers werd dit 
gezien als een z belangrijk punt waar vooral de uitvoerende partijen de gelegenheid kregen 
om hun dagelijkse praktijkpunten in te brengen in het ontwerp. Deze multidisciplinaire 
aanpak behoort dan ook in de uiteindelijke methodiek thuis. 

Consensus in functionaliteiten 

Door: morfologische overzichten 
Uit de resultaten van de ontwerpsessie is gebleken dat de deelnemers in staat zijn geweest 
de gegenereerde oplossingvarianten, gekoppeld aan pijnpunten, om te vormen naar 
aangedragen functionaliteiten. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een bepaalde mate van 
consensus is bereikt bij de vertaling naar het definitieve ontwerp. Bij de resultaten is hierbij 
een oplossing gevormd. Zo is bijvoorbeeld als pijnpuntoplossing voor het falen van 
rookluiken door gebrek aan voeding zijn zonnepanelen toegevoegd aan het ontwerp in 
combinatie met de functionaliteiten esthetiek en duurzaamheid. In totaal zijn er kwantitatief 
meer dan twintig oplossingsvarianten gekoppeld aan de opgedragen functionaliteiten. Dit zijn 
dus oplossingen die via het morfologisch overzicht zijn gevormd om zo aan een vereiste 
combinatie van functional iteiten te kunnen voldoen. 

Door: positieve kruisbeoordeling 
Om consensus te bereiken in 
functionaliteiten bij het te ontwerpen 
product dienen in principe zoveel mogelijk 
positieve of waardevolle eigenschappen 
te worden meegenomen in het totaal 
ontwerp. Wanneer er wordt ontworpen 
met verschillende disciplines uit 
verschillende levensfasen is het nuttig om 
deze verschillende perspectieven mee te nemen in het ontwerp. 
De in het vorige hoofdstuk beschreven Delphi methode kan worden gezien als een 
beoordeling van verschillende stellingen of producten ten opzichte van de opgestelde 
functionaliteiten om zo tot consensus te komen. In het kader van deze ontwerpstructuur is dit 
vertaald naar een kruisbeoordelingsmethode om positieve punten van verschillende 
ontwerpvarianten te bundelen in een totaalontwerp. Alle aspecten die niet zijn samen te 
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brengen en zodoende het functioneren in gevaar kunnen brengen bij langdurig of intensief 
gebruik kunnen worden verwerkt in het preventief communicatie hulpmiddel. Hoewel dit 
systeem is afgestemd op deze methodiek kan niet worden bevestigd dat het toepasbaar is. 
Dit omdat het tijdens de tweede ontwerpsessie niet gebruikt is en daarom ook niet kon 
worden beoordeeld. De kruisbeoordeling op positieve punten is daarom niet meegenomen. 

Door: filteren en verbeteren door negatieve kruisbeoordeling 
Bij de beoordeling door andere disciplines 
kunnen ook de negatief beoordeelde 
punten indien nodig worden bijgesteld. 
Hierbij kan dan direct worden bepaald of 
mankementen kunnen worden verholpen. 
Wanneer dit niet mogelijk is kunnen de 
negatieve punten die overblijven worden 
ondervangen in het communicatie 
hulpmiddel. Vanwege dezelfde reden als 

cw 
© 

bij de hiervoor genoemde positieve kruisbeoordeling is het niet in de structuur opgenomen. 

6.2 Concretisering van het communicatie hulpmiddel 

Structurele afstemming 
Het communicatie hulpmiddel heeft bijgedragen 
aan de ontwikkelde ontwerpstructuur zoals 
hiervoor aangegeven bij het oplossen van 
pijnpunten en daardoor het integreren van 
'forgiving technology'. De positieve eigenschappen 
van de structuur is het best naar voren gekomen 
tijdens het groeperen van de verzamelde 
oplossingsvarianten. Hierbij is op een muur 
dezelfde structuur gebruikt als het communicatie 
hulpmiddel waardoor duidelijk overzicht ontstond 
op het gebied van deelcomponenten en 
detailniveau. De structurele afstemming is om deze redenen opgenomen binnen de 
concretisering van het communicatie hulpmiddel. 

Basis voor 'forgiving technology' 
Als input voor de ontwerpstructuur is het communicatie hulpmiddel gebruikt. Bij de 
beoordeling van de in het hoofdstuk hiervoor genoemde eigenschappen van de 
ontwerpstructuur is op meerdere vlakken gebleken dat het communicatie hulpmiddel 
bijdraagt aan de methodiek. Ook in de waardering bij de deelnemers is het als positief 
beschouwd om vanuit pijnpunten te werken. Het afgestemde communicatie hulpmiddel 
behoort dan ook tot de methodiek. 

Preventieve werking van het communicatie hulpmiddel voor uitvoer en exploitatie 
Door het niet uitvoeren van de positieve en negatieve kruisbeoordelingen is er geen 
informatie gefilterd om te kunnen verwerken in het preventief communicatie hulpmiddel. Het 
is daarom nu ook geen onderdeel van de methodiek. 
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6.3 Verbeteringsmethode als geheel systeem 

Bij de concretisering van de ontwerpstructuur en het communicatie hulpmiddel is het 
resultaat dat alle aspecten zijn meegenomen met als uitzondering de kruisbeoordelingen. 
Het gevolg hiervan is dat er geen input is voor het preventief communicatie hulpmiddel en 
dat een efficiëntieslag is gemist om te komen tot een beter niveau van consensus. De 
overige punten zijn wel in het systeem opgenomen, zie figuur 47. 

De methodiek bestaat uit een inventarisatie van potentiële faalpunten waaruit een stelsel van 
classificaties en functionaliteiten ontstaat. Deze classificaties en functionaliteiten worden 
vertaald naar behoeften op structureel en functioneel gebied. Vervolgens dienen door de 
input van de betrokkenen de behoeften te worden aangepast aan de situatie. In het geval dat 
de kruisbeoordeling was geslaagd zouden de structurele gegevens, gedifferentieerd per 
partij, de basis vormen voor het preventief communicatie hulpmiddel. Het communicatie 
hulpmiddel wordt anderzijds gebruikt voor het integraal afstemmen van structurele en 
functionele behoeften binnen de ontwerpstructuur. Binnen de integrale ontwerpstructuur is 
het proces ingericht op basis van: 'forgiving technology', informatietoename met de daaraan 
gekoppelde oplossingsruimtes, de levenscyclus van het bouwwerk of 
brandveiligheidmaatregel en behoud van consensus. 

Inventarisatie 
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... ~ 
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Figuur 47 - Verbeteringmethode als geheel systeem 
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Verlegging van snijpunt tussen informatie en invloed op het ontwerp 
De hiervoor beschreven verbeteringsmethode beschrijft een aantal punten waarbij de 
informatiehoeveelheid wordt verhoogd en daardoor een meer geïntegreerd product tot stand 
wordt gebracht omdat de mate van invloed op het ontwerp langer stand houdt en vollediger 
is. Zie figuur 48. 

F orglv ing tech no logy 
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Het methodisch ontwerpen 

Kruisbestuiving 
Communicatiemiddel 

Levenscyclus ontwerp 

Consensus in functionaliteiten 
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Figuur 48 • Snijpuntverschuiving op basis van verbeteringsmethode 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies over het vooronderzoek 

Het brandveiligheidsaspect rondom bouwwerken is een specialistisch vakgebied waar 
moeilijk grip op te krijgen is voor andere disciplines en waarvan de implementatie parallel 
loopt aan het ontwerpproces. Het heeft te maken met een zeer veranderlijke wet- en 
regelgeving met veel verschillende partijen en belangen. Er wordt in toenemende mate 
gezocht naar een integrale benadering waarbij wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid 
en het combineren van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen 
om tot een brandveilig gebouw te komen. 

De statistieken en onderzoeken geven duidelijk weer dat in het verleden tot nu toe geen 
grote afname is geconstateerd van het aantal branden, de brandschade en het aantal 
slachtoffers van branden. Het falen van brandveiligheidsmaatregelen beperkt zich niet tot de 
ontwerpfase. Er zijn voorbeelden gegeven van brandveiligheidsaspecten die niet altijd zullen 
functioneren in zowel de ontwerpfase, de bouwfase en de exploitatiefase. 

Het maatschappelijk belang is groot en gebeurtenissen in het verleden worden door de 
overheid vertaald naar drastische veranderingen in wet- en regelgeving om het 
brandveiligheidsniveau te verhogen . Dit wordt in toenemende mate vooral gedaan door de 
handhaatbaarheid te vergroten en meer verantwoordelijkheid te leggen bij eigenaren en 
gebruikers van gebouwen. 

Dit geeft aanleiding tot een integrale beschouwing van brandveiligheid om van daar uit een 
verbeteringsmethode aan te dragen die rekening houdt met de gehele levenscyclus van 
brandveiligheidmaatregelen en alle invloeden daar op. 
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7.2 Conclusies over probleem- en doelstellingen 

Er is een methodiek ontwikkeld waarbij met verschillende aspecten van brandveiligheid 
rekening is gehouden. De methodiek omvat deels een mate van consensus in 
functionaliteiten waardoor brandveiligheid voor opdrachtgevers aantrekkelijker wordt doordat 
brandveiligheid niet langer slechts te zien is als een noodzakelijk kwaad . 
Brandveiligheidsmaatregelen kunnen hierdoor een mate van meerwaarde krijgen waardoor 
het brandveiligheidsaspect niet meer hoeft te worden teruggedrongen tot de minimale eisen 
van de wet- en regelgeving door financiële overwegingen. 

De methode is toegespitst op het blijven functioneren van brandveiligheidsmaatregelen in 
geval van 'anders dan beoogd' gebruik en het mogelijke potentieel falen . Deze toevoeging 
van 'forgiving technology' beperkt zich niet alleen tot de exploitatiefase van een bouwwerk. 
Het omvat de gehele levenscyclus van een bouwwerk of brandveiligheidsmaatregel in zowel 
ontwerp, bouw als exploitatie. De methode kan worden gebruikt om faalpunten te elimineren 
door integraal veiligheid in het product te ontwerpen. 

Bij deze manier van ontwerpen wordt uitvoerende kennis betrokken alsook kennis uit de 
exploitatiefase. De voordelen van het betrekken van uitvoerende kennis heeft zich al 
bewezen en brengt voordelen met zich omtrent de uitvoerings- en 
onderhoudswerkzaamheden. Bij brandveiligheid is dit cruciaal gezien het feit dat het 
functioneren valt of staat bij een correcte detaillering en uitvoering . De kennis die wordt 
toegevoegd uit de exploitatiefase heeft een speciaal karakter. Bij brandveiligheid hebben 
ontwerpers doorgaans niet te maken met de normale opdrachtgevers of gebouwgebruikers 
met hun eisen en wensen met betrekking tot klimaat , verlichting, energie, enzovoort. Bij 
brandveiligheid zijn personen betrokken zoals BHV-ers, facilitymanagers, de brandweer en 
bijvoorbeeld personen die minder zelfredzaam zijn. Deze methode betrekt juist die personen 
om invloed te hebben op de brandveiligheidsaspecten. 

Centraal binnen de methode staat het kennisbehoud en de kennisoverdracht tussen de 
betrokken partijen in het gehele proces van ontwerp, uitvoering en exploitatie. Het gedane 
onderzoek en de daaruit voortgekomen verbeteringsmethode zijn gebaseerd op het integraal 
ontwerpen van brandveiligheidsmaatregelen in de context van een gebouwontwerp dat zorg 
draagt voor een brandveilige levenscyclus. 
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7.3 Aanbevelingen 

Het onderzoek heeft ondermeer gezocht naar beschrijving en implicatie van functionaliteiten 
via een methode om consensus te bereiken . Het betreft hier een kruisbeoordelingsmethode 
op positieve en negatieve aspecten van een ontwerp. Dit is vanwege praktische redenen niet 
verder uitgewerkt. Het wordt daarom aanbevolen in een mogelijk vervolgonderzoek deze 
methode verder uit te werken en hiermee verdere meerwaarde te verkrijgen in het 
ontwerpproces. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een structuuropzet om kennis over te dragen naar de 
uitvoerings- en exploitatiefase. Dit is het preventief communicatie hulpmiddel. Potentiële 
faal punten van brandveiligheidsmaatregelen die niet te ondervangen zijn in het ontwerp 
kunnen er voor zorgen dat de kwaliteit van het functioneren tijdens de uitvoering en 
exploitatie minder wordt. Het wordt daarom aanbevolen voor vervolgonderzoek om hieraan 
invulling te geven en de resultaten ten opzichte van het brandveiligheidsniveau kwalitatief 
meetbaar te maken. Dit zodat aantoonbaar wordt of het overdragen van deze afgestemde 
kennis een positieve invloed heeft bij het voorkomen van functie verlies. 

Naar aanleiding van de reacties aansluitend op de ontwerpsessies binnen Brakel Atmos B.v. 
en de bevindingen van dit onderzoek wordt aanbevolen delen van de methodiek over te 
nemen voor mogelijke productontwikkeling . Deze delen zijn: het gebruik van methodisch 
ontwerpen, het betrekken van de uitvoerende partijen en het werken vanuit potentiële faal- of 
pijnpunten. 
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Verklarende woordenlijst bij voetnoten 

1 Levenscyclus De levensduur van een bouwwerk of bouwproduct van initiatie tot 
sloop. 

2 Utiliteitsbouw Alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. 
3 PvE Pakket van Eisen 
6 Bouwbesluit Nederlandse bouwregelgeving 
7 Bestek Ontwerpspecificatie welke als contract tussen opdrachtgever en 

aannemer gebruikt wordt. 
9 Bouwverorden i ng Vastqesteld voorschrift voor bouwen in Nederland. 
10 NEN Nederlands Centrum voor Normalisatie 
12 Brandcompartiment Ruimte welke brandwerend is qescheiden van andere ruimten. 
14 Repressie Bluswerkzaamheden 
22 Kesselring-methode Beoordelingsmethode waar grafisch de beoordeling wordt uitgezet in 

functioneren en realiseren. 
26 Narooien Het controleren en verhelpen van het gedane werk en inregeling van 

de installaties. 
27 BHV Bedrijfshulpverlening 
34 Foster + Partners Architectenbureau uit Groot Britannië. 
39 Bestaande bouw Term uit bouwbesluit ten bate van scheiding met 'nieuwbouw'. 
40 WBDBO Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag, weergegeven in 

minuten. 
42 Overdrukinstallatie Installatie welke lucht in de ruimte blaast om rook te verdringen en 

veiliq vluchten te qaranderen. 
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Bijlage I 

Aanvullende statistische informatie over brand 

Een belangrijke vraag die gesteld kan worden over brandveiligheid is wat de oorzaak is van 
het ontstaan van brand. Ter indicatie is in de onderstaande figuur weergegeven welke 
oorzaken statistisch zijn vastgelegd bij binnenbranden in 2005. Twee belangrijke punten 
vallen hierbij op: Bij meer dan een kwart van alle oorzaken van branden ligt in het 
onbekende. Een ander kwart wordt voor de rekening genomen voor overige oorzaken. Deze 
twee kenmerkende punten geven aan dat bij meer dan de helft van alle branden de oorzaken 
zowel zeer divers als onbekend van aard zijn. De overige helft kan in ieder geval voor het 
grootste deel worden toegeschreven aan de inbreng van mensen. Eerdere beschouwingen 
hebben aangegeven dat zelfs 70% van alle branden wordt veroorzaakt door mensen en 30% 
door technische oorzaken35
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Bij deze beschouwingen is nog geen sprake van een afname tot 2005. Tot op heden zijn er 
nog geen nieuwe statistieken over 2006 en dus ook geen redenen om aan te nemen dat de 
status van brandveiligheid aan de beterende hand is. 

Internationaal gezien zijn de verliezen ten gevolge van brand slachtoffers en schade fors. De 
onderstaande tabel geeft een inschatting van de relatieve verliezen ten opzichte van het 
bruto nationale product per land36

. 

Country Direct Loss (percentage of GPD) 

United Stat es 0.15 

Japan 0.08 

Norway 0.24 

Sweden 0.25 

Netherlands 0.19 

Austria 0.21 

Germany 0.2 

Denmark 0.26 

Finland 0.17 

United Kingdom 0.19 

France 0.23 

Switzerland 0.23 

35 Oppen, Sterk - 2002 
36 Warrington Fire Research Group FSE Benefits of Fire Safety Engineering in the EU. 
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Buiten de slachtoffers en schadebedragen door brand is het zinvol om te weten hoeveel 
procent van de investeringskosten van een gemiddeld bouwproject ongeveer wordt besteed 
aan brandveiligheidsmaatregelen. Het onderstaande figuur geeft aan hoeveel geld relatief 
per gebouwfunctie wordt besteed. We zien hierbij dat de publieke gelegenheden zoals 
hotels, winkelcentra en parkeerplaatsen het grootste percentage aan investeringsbudget 
vereist. Dit komt waarschijnlijk door het grotere risico wat betrekking heeft op deze functies. 
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Bijlage 11 

Onderzoeken naar brandveiligheid door ministerie van VROM 

Wanneer wordt gekeken naar de status van publieke gebouwen37 wordt gekeken dan kan 
worden geconcludeerd dat er veel (kleine) gevallen zijn die snel verholpen kunnen worden. 
In een aantal gevallen zijn de brandveiligheidstoepassingen onder het wettelijke minimum 
niveau. De meest voorkomende tekortkomingen zijn in het onderstaande figuur links 
weergegeven: 
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Het spreekt voor zich dat de percentages vele malen hoger zijn dan acceptabel kan worden 
geacht. Bij het overgrote deel van de onderzochte publieke gebouwen werden de 
gebruiksvoorschriften en of de gebruikseisen door de eigenaar/exploitant niet volledig 
nageleefd. Ongeveer de helft betreft het ontbreken van ontruimingsplannen, logboeken, 
certificaten en Programma's van Eisen bij de installaties (zie boven staande figuur rechts). 

Onderzoek naar de status van brandveiligheid in cellencomplexen of penitentiaire 
inrichtingen38 (PI's) wijst uit dat ook in cellencomplexen een aantal aspecten niet voldoen aan 
de eisen van 'bestaande bouw,39. Het onderstaande figuur geeft aan dat tekortkomingen zijn 
geconstateerd op verschillende gebieden per PI. Dit geeft niet weer in welke hoeveelheid 
deze tekortkomingen zijn aangetroffen, maar duidelijk is dat het niet voldoet. 

37 Burk, e .p. van, VROM-Inspectie publieke gebouwen - 2006 
38 Brandveiligheid van cellencomplexen, VROM-Inspectie - 2006 
39 Term uit bouwbesluit ten bate van scheiding met 'nieuwbouw' 
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Tekortkomingen niveau 'bestaande bouw' 

aantal PI's 

I_ wel tekortkomingen [J geen tekortkomingen 1 

De hiervoor beschreven tekortkomingen aan brandveiligheidsaspecten in publieke gebouwen 
en cellencomplexen zijn slechts voorbeelden van het brandveiligheidsniveau op maar twee 
typen gebouwen. Soortgelijke resultaten kunnen worden verwacht bij andere gebouwsoorten 
of gebouwfuncties. Op dit moment wordt onderzoek verricht naar het brandveiligheidsniveau 
van horeca- en uitgaansgelegenheden waar van verwacht wordt dat de regelgeving in nog 
mindere mate wordt nageleefd. 
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Bijlage 111 

Methodisch ontwerpen 

Methodisch ontwerpen is een methode van aanpak voor ontwerpprobleemstellingen 
waarmee de kans op volledige doorgronding van de problematiek rond het ontwerpproces en 
het vinden van passende oplossingen zo groot mogelijk wordt gemaakt. 
Door methodisch te werken kunnen de vele aspecten, die bij het ontwerpen en uitwerken van 
oplossingen aan de orde komen , zodanig op samenhang worden geordend dat: 

een goed overzicht wordt verkregen; 
de kans op essentiële zaken over het hoofd te zien, aanzienlijk wordt verminderd ; 
het nemen van verantwoorde beslissingen wordt vergemakkelijkt; 
de kans een uiterst doelmatige oplossing te leveren aanmerkelijk wordt vergroot; 
het proces wordt gestructureerd in fases en beter planbaar is; 
het raamwerk van het proces als basis communicatiestructuur kan werken. 

Methodisch ontwerpen is opgebouwd uit vier fasen, namelijk: 

1) Probleemdetiniërende fase: Er wordt een overzicht gegeven van de eisen waaraan 
het ontwerp dient te voldoen en van de relaties tussen functies en onderlinge 
deelfuncties. 

2) Werkwijze bepalende fase: De functies van het ontwerp worden uitgesplitst. Voor 
deze deelfuncties worden mogelijke oplossingen uitgezet in het zogenaamde 
morfologisch overzicht, waarin combinaties worden gemaakt met de deelfuncties. 

3) Keuze bepalende fase: Tijdens deze fase worden de verschillende combinaties uit 
het morfologische overzicht beoordeeld. Deze beoordeling kan geschieden aan de 
hand van de Kesselring-methode, waarbij in een keuzetabel zowel het functioneren 
als het realiseren van de deelfuncties een waardering krijgen. 

4) Modificerende fase: Hierin wordt verantwoording voor de gekozen combinatie 
afgelegd , en kan het ontwerp worden uitgewerkt. 

Het onderstaande methodiek systeemvlak, zie onderstaande figuur, geeft duidelijk aan dat 
door de verschillende fasen van het methodisch ontwerpen het abstractieniveau steeds lager 
wordt. Door het ontwerpproces heen kan worden gewerkt van een behoefte naar 
bijvoorbeeld de uiteindelijke materiaalkeuze van een ontwerp of anders gezegd , van grof 
naar fijn. 
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Wanneer de functies van het ontwerp bepaald zijn, wat via het gebruik van 
functieblokschema's kan worden gedaan kunnen deze worden gerangschikt of worden 
verdeeld in subproblemen of subfuncties. Een ontwerp kan worden gezien als een 
gedetailleerde beschrijving van een oplossing of aaneenschakeling van deeloplossingen 
voortgekomen uit de opdeling van een probleem in subproblemen zie onderstaande figuur 
links. Tijdens de werkwijze bepalende fase kan dan worden gezocht naar 
oplossingsvarianten voor de deelfuncties. 

MORFOLOGISCHE MINOMAP 

Deze oplossingen worden in een morfologisch overzicht geplaatst, zie bovenstaande figuur 
rechts, met aan de linker zijde een opsomming van de deelfuncties onder elkaar met achter 
elke deelfunctie de mogelijke oplossingen. Nadat de oplossingen in het morfologische 
overzicht zijn geplaatst kunnen combinaties van oplossingen worden gemaakt. zie 
onderstaande figuur. Voor elke deelfunctie is nu een oplossing gegenereerd en kan door 
combinatie aaneengeschakeld worden tot een totaaloplossing. Elke combinatie van 
oplossingen is een ontwerpvariant voor de hoofdfunctie die vervuld dient te worden. 

Gedurende de keuze bepalende fase worden de combinaties, die uit het morfologische 
overzicht voortkomen, aan de hand van beoordelingscriteria met elkaar vergeleken. De 
combinaties worden normaliter beoordeeld op het functioneren en het realiseren van de 
verschillende deelfuncties. Deze beoordeling geschiedt aan de hand van de zogenaamde 
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Kesselring methode, waarbij in keuzetabellen een waarderingscijfer wordt gegeven aan 
zowel het functioneren als het realiseren van elke deelfunctie. De waarderingscijfers worden 
uitgezet in een s-diagram, zie figuur, zodat de combinaties gemakkelijk met elkaar kunnen 
worden vergeleken. De meest ideale oplossing wordt voor verdere uitwerking gekozen. 

",." r--------.---.-----,-----." 

-

Tijdens de vormgevende fase wordt het definitieve ontwerp bepaald, waardoor alle 
informatie, die benodigd is voor het realiseren van de technische inrichting, vast komt te 
liggen. Dit houdt in dat gedurende deze fase verantwoording voor het gekozen ontwerp 
wordt afgelegd door bijvoorbeeld berekeningen of ontwerpschetsen. 
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Bijlage IV 

Overige brandveiligheidsaspecten m.b.t. de uitvoering 

Bij de plaatsing van een gevel horen ook specifieke eisen met betrekking tot WBDB040
. In 

het figuur links wordt weergegeven dat de vloer 60 minuten brandwerend behoort te zijn en 
de gevel 30 minuten. Tijdens de bouw kan het voorkomen dat de ruimte tussen de gevel en 
de vloer niet dichtgemaakt of geïsoleerd wordt met brandwerend isolatiemateriaal om aan 
deze eisen te kunnen voldoen. Wanneer dit niet wordt gedaan vervalt de gehele werking van 
de brandwerende scheidingen van vloer en gevel. Dit is een voorbeeld dat aan geeft dat een 
correcte uitvoer en detaillering van groot belang is voor het functioneren van 
brandveiligheidstoepassingen. 
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Het figuur rechts geeft een stalen ligger weer welke met behulp van schroefstangen is 
vastgemaakt aan een stalen kolom. De schroefstang heeft naast bevestiging een speciale 
functie met betrekking tot brandveiligheid41

. Bij brand verliest de schroefstang zijn kracht en 
de ligger zal dus loslaten van de kolom. De functie van deze eigenschappen zijn er voor om 
voortschrijdende instorting te voorkomen, met andere woorden zal bij het bezwijken van de 
kolom niet alle overige kolommen worden meegetrokken. Het kan voorkomen dat bij de 
uitvoer van deze constructie de liggers vast worden gelast aan de kolom waardoor deze 
functie vervalt. 

De onderstaande figuren hebben eveneens betrekking op de detaillering tijdens de 
bouwfase. In het linkse figuur wordt een brandwerende scheiding boven het dak 
doorgetrokken om zo brandoverslag te voorkomen. Wanneer wordt gekozen om de 
scheiding niet op deze manier toe te passen dient het dakdeel tegen brand geïsoleerd te 
worden zoals in het middelste figuur is aangegeven. In het rechter figuur wordt een 
bovenaanzicht gegeven van een metalen I-profiel met daarin twee brandwerende 
scheidingen. Ook in dit geval schuilt het gevaar dat bij brand de metalen flens zonder isolatie 
de brand kan doorslaan naar een andere ruimte. Ook hier is het van belang dat het 
onderdeel op de juiste wijze wordt geïsoleerd . 

40 Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag, weergegeven in minuten. 
41 PAO cursus "Brand, een geïntegreerde aanpak" (TU Delft) - 2005 
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Bij het toepassen van een overdrukinstallatie42 is het van belang dat de installatie geen 
giftige rookgassen aanzuigt. Het onderstaande figuur geeft een aantal punten weer waarop 
moet worden gelet om dit te voorkomen, Het betreft hier een opstaande rand, een laag 
aanzuig punt, een bepaalde afstand vanaf de rand tot het aanzuig punt en een bepaalde 
WBDBO tot aan de betreffende ruimte, 

L!smtr, 
opstaande rand ( .Imtr.) 

Idgt' aanzuiging 
~ 

WB080 tot aan het betreffende 
trappenhui s 

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts illustratief voor allerlei zaken die een rol spelen bij 
een brandveilig ontwerp van een gebouw. 

42 Installatie welke lucht in de ruimte blaast om rook te verdringen en veilig vluchten te garanderen. 
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Bijlage V 

Het PPO model 

Het PPD model [Friedl], zie figuur, staat voor de samenhang in een 
ontwerpproces tussen verschillende domeinen: het product, het 
proces en de organisatie. Deze drie aspecten dienen gevormd te 
worden in een bepaalde context, dit zijn vaak de restricties aan 
een bepaalde setting waarin het ontwerpvraagstuk zich afspeelt. 
De dynamiek van deze domeinen beschrijven de levenscyclus van 
het ontwerpproces. 

Om tot een oplossing te komen moet tijdens het ontwerpproces rekening worden gehouden 
met de domeinen van het PPO model. Anders gezegd kan het PPD model worden 
versimpeld tot: het betreffende doel, de manier waarop daar naar toe wordt gewerkt en de 
betrokkenen die dit verwezenlijken (normaal gezien zijn dit de opdrachtgever en de 
ontwerpers). De context wordt bepaald door de restricties omtrent het ontwerpvraagstuk, 
bijvoorbeeld de setting waarin het product moet worden gebruikt met allerlei eisen en 
wensen. In het kader van dit onderzoek is gezocht naar een verbeteringsmethode 
voortkomend uit het PPD model om zo een goed functionerend ontwerpproces in te richten. 
Tijdens de inventarisatie zijn een aantal brandveiligheid gerelateerde classificaties opgesteld 
waar aspecten zijn opgenomen die met de drie raakvlakken van het PPD model zijn 
verbonden. 

Het ontwerpvraagstuk voortkomend uit de theorie van het PPD model: 
De levenscyclus van elk resultaat of product begint met de behoeften van de stakeholders 
uitgedrukt als een ontwerpvraagstuk. Het ontwerpvraagstuk is dus een vertaling van de 
behoeften van de stakeholders. Ontwerpvraagstukken worden beschouwd als 'slecht' 
gedefinieerd. Enkele karakteristieken van slecht gedefinieerde vraagstukken zijn: 

• Er is geen bepaald einde. Ontwerpers weten wanneer hun werk af is en dit staat niet 
gelijk aan het wel of niet logisch opgelost zijn van het vraagstuk. 

• Oplossingen worden niet bestempeld met waar of niet waar. Wel met goed of slecht. 
• Elk vraagstuk is hoofdzakelijk uniek. 
• Het verduidelijkt de achtergrond van het vraagstuk. 
• Het doel is niet de waarheid te vinden, maar sommige kenmerken te verbeteren. 

In de eerste ontwerpfase bestaat het product fysisch gezien nog niet. Vanuit deze stelling 
nemen we aan dat het resultaat of het product identiek is aan de beschikbare kennis van het 
product. Ontwerpers raden aan vraagstukken te formuleren zonder een oplossing of 
oplossingsrichting te formuleren. Deze benadering beperkt het bereik van mogelijke 
oplossingen niet en voorkomt gerichtheden naar standaard oplossingen [lvashkov]43. De 
stakeholders zullen in eerste instantie een verzameling van doelen en beperkingen geven, 
wat een duidelijke scheiding moeilijker maakt.De mate van definiëring van een 
ontwerpvraagstuk is cruciaal. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen het moeten ontwerpen 
van een 'telefoon' of een 'telecommunicatiemiddel'. 

43 ACCEL: a Taal tor Supporting Concept Generation in the Early Design Phase, M. Ivashkov - 2004. 
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Bijlage VI 

Voorbeeld van vragenlijst (exploitatiefase) 

Vragenlijst t.b.v. afstudeeronderzoek Brakel Atmos 

Veme.ertngsmettode voor een bntndv eiiger getlruik V8l1 een bouwYoer1< gedJrende de gehele levenscydus 

' structuurvoorontwerp, /xvi" en gea-uiK' 

Stel dat u tijdens het gebruik van een gebouwkrijgt te m aken met een IItrium in combillltie meteen rook- en v.ermte a~/oer 
instahatie. N u kan het workomen dat tijdens IN{ y,el1<zallmheden bepaalde punten Ollel" het hoofd v.orden gezien oldllt er 
m isveJStllnden zijn ontstllan. VIIIIk moeilijk te vermijden v.ent ieder gebouw of voorziening is IInders en heelt IIndere 
uitgil n gspu nten. 

Kleine voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: N iel veten v.enneer onderhoud ~reist is of v.et er gebeurt 11 Is de 
hooijstrooOm vegvalt. Werkt de installatie oog ....e 11 Is de brandmeldinstllHatie defect is. Het openhouden vlln een deur voor 
Mt tisse lucht. Het anders inrichten van uV/kantoor of v.erkplek. I.s de brandveiligheid nog gegarandeerd als ik 
IIlInpasSnqen mllak aan het gebolN{. Is het mogeijk het ook zelf te bedienen'? 

Hi8"onder voOrden een IIIIntlll vragen ofstellingen besctTeven v.earu oordt gevraagd deze in te vullen. Indien u anoniem 
wlt blijven hoe. u uwnaam niel in te wllen . De inbrm lI,tie van deze vragenlijst W>fdt enkel gebruikt ten bate van 
studie/II fstllleerDp<lr8cht. H et is vooral beIlIngrijk dat u de vragen beantooordt op basis vanuit l1W eigen 
vakgebiedidisciplinelY.erkzaam heden, ZDU u Dp korte term ijn (binnen 2 à 3 dagen) deze vragenüjst -nl,len ret()Umeren naar 
Michel vlln Gen-en ofDick Timmermans. sn voorbaat dank voor de moeite. 

Uwnllam: 

Uwvakgebied of 
disciptine: 

Ik ben een gebouv.gebruiker (ik y,erk hier) o 
Ik ben BHV-er D 
Ik ben facilii'f manllger of ben verantooordetijk wor het onderholll van het geboow 0 

(~ Ka,! 20 IIH!I moge/ip< ...." bep=mg i3) 

Hieronder Z#n een 88ntl1/ stelngen weergegeven W88N8fI gevrae;;d wordt of u deze een "fer wit geven op besis van wat 
u bel~kvhdt. ledervl!llgedient ilgevuld te worden meteen versdtilend cferw88ftJj het 1I!l~ c~r "1" voor u het 
beltJngrijfste is en het hoogöie c;ér "10' voor u het mimi belttnr;rjk is. 

Ik zou het handig vinden als ik voor1am tijdens rTijn wel1aaamheden oven:icht had over: 

v.ear ik op moel letten en Wit belllnqrijk is per bouoonderdeel of brandveiti~eidsmaatregef. D 
v.ear ik Dp moel letten per geboOuWl~au zollis op de YJerkplek, veroieping of de omgeving van het gebouw. 0 
Welke allnhangende ~emen lij mijn InstllDII1ie ofbouwIeel ho-en (zoy,eJ bouWcundig als inst teelt) 
dan Y.eellk van mijn $)S1eem v.ear ik op moelIetIen wor een grede verkill9. 0 
Dfeen systeem actief Df passief is, d ,w.z' Dfhet IInders \-erkt in een andere situatie, bijworbeeld bij brand. 0 
Welke punten van systemen Dfbouv.delèn essertieef veranderen in functioneren als 
ik de ruimte VOIX" andere OOeIeinden gebruik (bijv, een deel van de DpSaghal v.ordt kantoor) 0 
v.et de invfoed is op de s)'Slemen in het gebouw IIIs ik I18npassin9 aan het gebouw maak. D 
bijv. het v.egbreken van een muur of hel lIanbooy,en wor exit!! ruimte, DI het anders inrichten 
van mijn y,erkplek. 

Wat de IIchtergrood is van een bepaald bou\weel ofinstalJatie zodat ik exact v.eet ....aal het wor 
bedoeld is. Ik kan er dan efficiënter mee om gaan IIIs ik v.eet Wlarom het eigen~jk gekozen is. D 

I.O.1 
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WIlt ik kan of moetdoen in geval wn blllnd _ Ik v.iI ook voeten Wit mijn systemen dan gaan doen, bij brand 

Wat ik kan of moel dO€fl in gewl van onderhoud. ZD v.eet ik zeker dat ik niets over het hooJ;! heb gezien 
enlof ik bepaak:le vooroereidingen kan doen. 0 it scheelt tijd en VBa.k ook geld. 

Wie verantv.oordelijk is wor bep8a.lde onderdelen. AJs er een o...erzicht bestond 'Marop staat WIlt iemand 
m oei doen en WIIar zijn \-.erk op houdt en \'Drot owrgenomen zou dat veel moeilijkheden schelen. 

B,de vcigende PQMn wort1! u gev~ een te kruisen 1V88ru het meeste voorkeur voorheeft 

Als ik informatie krtjg over brandveiligheid of mij wordt gevraagd iets te veranderen of 
rekening te houden met, dan zou ikgraag overzicht v.éllen hebben over. 

Welke meest w()fkomende fouten daaJbij \'oOrden gemaakt zodat ik deze fouten zeker niet maak. 
Wat de gevolgen zijn voorde v.erking wn een systeemlbou'todeelals Ik bepaalde purten niet rorrect toepas 
Wat de achtergrmd of de reden is VIIn hetgeen 'Mt ik moet bijhou.den of rekening mee moet houden. Dan v.eet 
ik WIl/Hom ik het doe. 

o 
o 
o 

8 
o 

(één vakje aankruisen) 

Als ik ergens informatie over krijg of mij wordt gevraagd iets te veranderen 
of rekening mee te houden dan wu ik graag overzicht v.éllen in de vorm Vêl1: 

Geef mij maar schetsen oftekeningen dan heb ik voldoende in form !!lie. § 
Ik zou het fijn vinden als ik een lIjsl,je met aandachtspunten erb, had per ondenleel 'Mar ik op moel letten. 
Ik ZI}IJ het gemakkelijk vinden als ik een kaart had met schetsen en bijhorende relevant inbrmatie. 

(één VIltje aankruigen) 

B j dilMIste onderdeel wordt u gevra8gd wederom d!ers re geven 8811 een 38ml steeklyootóen II'Mr u WBSrde Mn 
hecht vl!Jnut tJW et1en discipi7e of v 8l{lebied_ ~r VB1ge dient ngevut1 te worden met een verschilerrJ cjfer wel!JrOij het 
laagste dier '1' voer u het belangrjkste is en het hoogste dier '11' voor u het mil& be~ngrlj(Îs 

Eenvoudig D 
Met inbrmatievoo~ening 0 

Beheer & r>nderholid 0 
T oeg51k eti jk heirJ D 

Tes1bllllr 0 
Ma.kkelijk bedienbaar 0 

Herkenbaar D 
Id ultifundioneel 0 
o u U!Za1lTl heid 0 

Es1hetisch D 
Kost.en 0 

Overige opmerking(enJ . ______________ .. ______________ • _______ •• _________________ _____ ______________________________________ • __ __ ___ • ____ .. 

DBI'IK Uwe.! 

Bijlagen 
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Bijlage VII 

Resultaten van structurele en functionele behoeften uit enquête 

I 

Structuur arch./account 

100 
90 · -
80 -

~ 71 ~ 70 - I '-67 . 71 .. 60 ' 63 _ ' . 63 _ 
54 '" 

. .. 50 -
l . . ë 40 - . . 42 

1: 30 -:;; . . · 25 "- 20 ---
10 - . 
0 

<iJ'0 rt>" '0<::- ~~ ~'o ~'o ,,'0 '0 
. .,.'0 ~ <,.'1> o~f -x'o\ ~ <::-'0 '1>" <,.,,<::- '1>-I!> 

-x'o\ ,:,~ ~o ~ -x'o\ 
~.., 0\ 

:Q0 o~ ~0 
0' 

-,;!o0 

~ ~c, 
,?-c, 

0<::- '1><::-
-x'o\ 0'0'0 C§ '0\ 

'0\ I!:>~'" '0<::- ~ 
~ ,?-G <:i'1> 
~ -X~ -<,-0 

Structuur constr. I adviseur 

100 ~-------------------------------------------------------, 
90 
80 +--------------------------------------------------------~ 

~ 70 
.. 60 
g- 50 
~ 40 
~ 30 
"- 20 

10 
o 

1It15 

Structuur install./ adviseur 

100 
90 

R -75 
---- I 

80 
1 !75 

. 79 
~ 70 . ~71 .. 60 f---!----- . • 63 
g- 50 ---
ë 40 ., 
~ 30 - .. 29 . 33 . .-.. . '25 "- 20 

10 . 
0 

<iJ'0 rt>" '0<::- ~~ ~'o iY;'o ,,'0 
»'t'o 

-x'o\ 
;te ~ '1>" <,.,,<::, ,'0 <,.'1> 

0'0 
,:,~ 

<::-'0 
~ ~'1> -x'o\ 0\ 

:Q0 
~o ~0 -X~ ,~ ~o 

~ 
o~ ,?-G ~o ~ 

~ 
'o'{! ~o ,'1> 

-X o'ti lef, . .,.'ti 

'0<::- ~ I!:>~ 
~ ,?-G ~'1i 
~ -x~ -<,-0 
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I 

Structuur Aannemer/uitvoerder 

100 . !.--------------------------------------~.-93 _ ___________ _ 
90 ! * j87 -
80 1 ---------.~73 

~ 70 
<I> 60 -
g' 50 
~ 40 
~ 30 r------
~ 20 + r,----------------------------------------------------------______ --1 

10 +-1 ------------------------------------------------~--_1 
OL-I~----------------~--~------~--------~--~~--~ 

Structuur installateur 

100 1 --- - -
90 -
80 I 

~ 70 I- * 66 
" 60 

iï- 55 1~ C> 50 I .. 
ë 40 r-------- - . 40 
'" . p1 ~ 30 -. 129 , ----- ---- -
'" ~ 20 

10 ---- - - ---

0 

<o{) 0<:- ($;0 0,0 ~t0 
é ~ 'I>~ 

<.:'1> 
<:-0 qq} ~I$ 

51° 0'" 0° 
o~ 0\ ,,-'" 

iJ' 0<:- '1><:-

00 ~ 0\ 
0\ ~~ .. 0<:- ~ 

I:{ '?-V <:i'li 
& q0\ 

0° 
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Structuur Gebruiker 

100 
90 -
80 , . 77 

~ 70 
--~ 60~63~57 

~6r---
, . '70 

Cl> 60 ~ 60 
. 

'" 50 • 50 
• 57 -

.!l! . 47 
0: 40 --- . - T Cl> e 30 - . - - -

I Cl> 20 - - --- -0. 
10 -- --- -
0 , 

<è~ 'l>V 'b<:- ~~ iJ''b iY;'b ~~o, 'b':::-
'b<:- ~,*:'b _",'b ~ ~ 

q~ ~ <:-'b '1>" '<v<:- ,,'b '1>'0 ,,'b 
rli-

qv I>'b 
,,~ .g. ~'I> <:-q ",,->.," 0-

:<;)0 ~o ~0 q'b\ <:" ,?-'I> '<!>'o ~o 
0':::- \" 

~ '?-V ~o q'b vO ~ 
'b~ \0 \'1> é I>'b 'b\~ <:-1> ~o 'b 

'0\'1> 'b( ~~ 'b<:- ~ <:-1$ 
~ '?-V ~<Q 0 q'li 
~ '?-V q'b\ 

-<-0 

- -

-
Structuur BHV-er 

100 
90 
80 . 83 --

~ 70 .170 - . 70 
_ 63 * 68 

. 
.. 68 

Cl> 60 63 ,-58--· 
IJ) . I. a 55 

.!l! 50 _ ,48 ------:- ,I 
0: 40 Cl> -- -_._--- . 
e 30 - . 
Cl> 

20 -0. 

10 
0 

~o (èv 
~<:- ~~ ~0 :,,'" _~o, 

"'~ ~~<:- 'lJ~~'lJ 
,<",\ -",'" '1>" '<v<:- >--",0; '0'0 

.,.'" <:-' ",<:- ~ ~'Ii rol' ",\Q." \1) ,,'" ~<:- ~'lJ ,<",\ \"" '1>'" ).'0'" ~& ..,0 o~ ~I> '?' &'0 \'1>'0 
0,'" '?' Q.'" 

"I> '1><:-,,<J &0 ~I> ,<",\ 1>"'''' i:iJ ~o tb 
:<!i' \'Ii 

1>"" ~\ .. 
",<:- '0 

I;; 
,?-<J ~0 0<:- Q.'I> 

&" '?' ,<",\ 
~ 

Structuur facility manager 

100 
90 
80 

~ 70 
Cl> 60 

100 
- -- -

85 ., 85 -- " 95 
. 80 a _75t 

- . 80 -- -
~ .170 

__ 70 

- -
'" 50 .!l! 
0: 40 
Cl> e 30 

~50 

- -- ! - - - ~ 

- --
Cl> 20 0. - - - - -

10 -- - - -
0 

q 
~o 'l>v 'b<:- ~~ ~0 -'b ~,<:-o, 'b':::-

'b<:- _~'b 
_",'b ~ ~v "lij ~ ~~ 'b\ ~ <:-'b '1>" ,<oS '1>'0 ,,'b 

rli-
qv 

,,~ -i;-~ ",,-§> ~q ",,->.," 
&/$ 

~o q'b\ 0° :<;)0 
0':::- ~ 1>\ ,?-'Ii \" \'1>'0 ~ o,'b 

'b~ '?- 0<:- q'b vI> '1><:-
q'b\ 

'b\<§ <:-1> ~o 'b\ I>'b 
\'Ii 'b( .~~ 
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ê ., 
0> 
J! 
c ., 
~ ., 
0-

~ ., 
0> 

'" e: ., 
~ 

'" 0-

-
~ ., 
0> 

'" e: ., 
~ ., 
0-

Structureel Ontwerp (gezamenlijk) 

100 
90 
80 I 70 , 
60 . 62 . 59 
50 . 
40 . 41 . -- . 39 . 40 

+-~ ____________________ ~.~55L-___ ~ 

. r..... 
30 c- . --. 31 . 
20 . . +-----------------~--------~~--------------------------~ 
10 
0 

Structureel Bouw (gezamenlijk) 

100 
90 
80 - ---- --
70 - - --- -
60 
50 • 47 
40 - --- - 43 

. 37 . 33 ,EO 30 + -

20 
10 
0 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

I 
I 

Structureel Gebruik (gezamenlijk) 

~-------------------------~~i88----1 

":' 79 
- -; 

'---- ---8:J61 ~ 
-_ )68 . 70 - . 71 . 66 . 65 . -- --' - 56 53 . - --

30 - . +--------=----------------- ----- - - ---:1 
20 
10 - _ ... 

0 

Bijlagen 
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Functioneel Ontwerp (gezamelijk) 

100 
90 

~~ -] - L --

~ 
- r--' 

'-- - - ~ 

l 
T 

~ 
80 

Cl> 70 
C) 60 '" ~ 50 Cl> 
u 

40 Q; 
a.. 30 
Ë 20 Cl> 
Cl 10 

0 

~~-~-.(>~ ~<:-~'" ot' -,'::-q, ii}> ~l> ~q, ~~ ~ ~ ~'6 ;;,'6 OV ,,'6 _ ~ ,>e, 
~' ° :<:' :<:' " ~~ -"l' -~o; 0'6'> '6iS' *-0'> <!;" "'~ q, 0,0 ~, <$' '~ 

'-lP ,,'6 '?-'" <:-~ ~"'- <} (j 'O~ ~~ '<~ 
'6' <:-ó '!jo "<:-~ ~ "",' ,'" 

«? <Q'~ , &",q, ~G ,?'> 
q,q, ,0 
~ q 

<Q 

,-

Functioneel Bouw (gezamelijk) 

100 
90 

~ 80 
Cl> 70 
C) 

'" 60 ë 50 Cl> 
u 40 Q; 
a.. 30 

Ë 20 
Cl> 10 
Cl 0 

t' 
~' 

0q, 

Functioneel Gebruik (gezamelijk) 

100 -

90 

m 
- - -~-----

rf 
---

~-~ 
80 

rÎl-~ ~=-~ rfî:: ~ 70 
Cl> 

~ 
C) 60 C-ru 
ë 50 f Cl> 

~ 40 - f- 1- - - '-- - -
Cl> 
a.. 30 - .- -
ai 20 - - -I Cl 

10 - -
0 
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Bijlage VIII 

Verslaglegging van ontwerpsessies 

De eerste ontwerpsessie is georganiseerd bij Brakel Atmos waarbij een negental deelnemers 
is gevraagd een atrium te ontwerpen. De deelnemers zijn onderverdeeld in de drie groepen 
te noemen een ontwerpersgroep, een uitvoergroep en een gebruikersgroep. Deze opzet is 
gebruikt om meer aspecten uit de levenscyclus van één of meerdere toepassingen in het 
ontwerp te verweven. 

De deelnemers zijn bekend gemaakt met een bepaalde ontwerpvraag en zijn voorzien met 
een aantal basis gegevens. Het betreft een groot museum of expositieruimte waarvoor een 
dak moest worden ontworpen. De onderstaande foto, geeft de ruimte weer. Tijdens de 
ontwerpsessie zijn de deelnemers continu gemonitord doormiddel van observeerders , video 
en foto's. 
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Gedurende het onderzoek zijn de deelnemers door een aantal stappen heen geleid om de 
verschillen in methodiek zichtbaar te maken. In eerste instantie werd de deelnemers 
gevraagd individueel te brainstormen en werden de deelnemers in deze fase van de sessie 
alleen voorzien van blanco papieren. Uit deze stap zou duidelijk moeten worden in hoeverre 
de deelnemers in staat zijn zelf functionaliteiten en oplossingsrichtingen te genereren. In de 
tweede stap van de sessie zijn de deelnemers gevraagd hun resultaten mee te nemen naar 
gezamenlijke groepen bestaande uit een ontwerper, uitvoerder en een gebruiker om zo 
verder te ontwerpen op basis van hun individuele resultaten . 

Voor het onderzoek kan uit deze stap worden afgeleid of de deelnemers hun individuele 
functionaliteiten en oplossingen weten in te passen in een gezamenlijk ontwerp. Ook bij het 
gezamenlijk ontwerpen kon slechts gebruik worden gemaakt van blanco papieren. 

Na het gezamenlijk ontwerpen is door presentatie de deelnemers het methodisch ontwerpen 
uitgelegd en werden voorzien van morfologische overzichten . De deelnemers zijn hierop 
volgend weer in nieuwe groepen ingedeeld met de vraag om wederom verder te ontwerpen 
en een gezamenlijk resultaat aan het einde te weerleggen. Deze wissel van deelnemers 
heeft als doel tot kruisbestuiving te komen zodat de deelnemers worden gedwongen 
rekening te houden met andere disciplines en perspectieven. De beschikbare informatie is bij 
deze laatste stap verder uitgebreid tot een bestaande situatie waarbij het dak een vast 
gegeven was. Het ontwerp betrof hier het Great Court van het British Museum te Londen. In 
de onderstaande foto's is het atrium en het dak weergegeven. 
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In deze laatste stap zijn de deelnemers gevraagd vanuit hun eigen discipline verder te 
ontwerpen en zoveel mogelijk aspecten integraal toe te passen aan het ontwerp. Aan het 
einde van de sessie hebben de drie groepen de gelegenheid gekregen een definitief 
eind ontwerp te presenteren. 
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Verslaglegging van tweede ontwerpsessie 
De tweede ontwerpsessie is eveneens 
gehouden bij Brakel Atmos te Uden. Hierbij 
zijn van de negen betrokkenen acht 
deelnemers wederom verzameld . Voor één 
persoon is vervanging geregeld met 
voldoende inzicht en betrokkenheid om de 
voortgang te garanderen. De sessie is 
gestart met een presentatie waarbij de 
resultaten van de eerste sessie summier 
bekend zijn gemaakt om zo de deelnemers 
te motiveren. Verder is een aantal punten 
met betrekking tot de sessie uitgelegd en er 
zijn tips gegeven voor een goede manier 
van ontwerpen. 

- , 

- . 
. ~ . ' . .... -~.: --
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De deelnemers zijn in groepen ingedeeld om zo vanuit een verschillend perspectief te 
kunnen werken. Deze perspectieven zijn: ontwerpers, uitvoerders en gebruikers. Vervolgens 
is per groep een overzicht gegeven met faal- en pijnpunten. Deze punten zijn ingedeeld op 
hoofd- en deelcomponenten en via verschillende niveauverschillen van grof naar fijn, zie 
onderstaande foto. Op dit overzicht zijn ter illustratie een aantal punten ingevuld. De 

deelnemers zijn gevraagd 
via een brainstorm deze 
kaart aan te vullen met 
punten die zij ervaren 
binnen hun dagelijkse werk. 
Tijdens deze brainstorm zijn 
de deelnemers geïnstrueerd 
voornamelijk faalpunten te 
vinden met betrekking tot 
het langdurige gebruik 
ervan. Hieruit ontstaat een 
scala van faalpunten uit de 
drie verschillende 
perspectieven ontwerp, 
uitvoer en gebruik. Na deze 
brainstorm is de deelnemers 
gevraagd separate 

oplossingen te vinden voor deze opgestelde faalpunten . Deze oplossingen werden zo 
overzichtelijk mogelijk op speciale papieren genoteerd met daarbij een identificatienummer 
corresponderend met de 
faalpuntenlijsten . De drie groepen 
creëerden zo oplossingsvarianten op 
verschillende faalpunten opgesteld 
vanuit drie verschillende perspectieven. 
Alle oplossingsvarianten zijn 
gegroepeerd op de wand via dezelfde 
opbouw als de structuur van de 
faalpuntenl ijst om zo tot de beste 
informatie uitwisseling te komen , zie 
bovenstaande foto. Hieruit kunnen de 
deelnemers opmaken met welk faalpunt 
de oplossing correspondeert, op welk 
component het betrekking heeft en welk 
detailniveau de oplossing heeft. 
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Na deze brainstormsessie zijn de groepen heringedeeld zodat in iedere groep één persoon 
uit de drie verschillende perspectieven had. De drie groepen zijn vervolgens voorzien met 
morfologische overzichten en een ontwerpvraag. Deze ontwerpvraag bestond uit dezelfde 
ontwerpopgave als tijdens de eerste sessie; het British Museum. De deelnemers waren 
vrijgelaten zelf de dakvorm te bepalen om zo geen restricties op te leggen. Het doel achter 
de sessie lag in het innoveren op basis van de levenscyclus en forgiving technologyen was 
niet sterk gebonden met de daadwerkelijke situatie van de ontwerpopgave. De morfologische 
overzichten zijn voor een deel vooraf ingevuld met functionaliteiten welke zijn voortgekomen 
uit dit onderzoek. Hiermee kan worden getoetst of de gevonden oplossingen synergie 
kunnen vinden met opgedragen functionaliteiten. De deelnemers is uiteindelijk gevraagd om 
met de beschikbare hulpmiddelen en oplossingvarianten een ontwerp te maken met een 
bepaald detail. Dit uiteindelijke ontwerp is per groep op een schetspapier uitgewerkt en 
vervolgens per groep gepresenteerd, zie onderstaande foto. 

Tijdens de presentaties zijn de groepen 
voorzien met de 
kruisbeoordelingstabellen om elkaars 
producten positief en negatief te 
beoordelen op de functionaliteiten die zij 
zelf hebben gehanteerd voor het eigen 
ontwerp. Deze beoordeling heeft tijdens 
de presentaties plaats gevonden maar 
kan achteraf niet een succes worden 
genoemd. De deelnemers kregen te 
maken met te veel diverse producten 
om op hun eigen functionaliteiten te 

i 

beoordelen. Ook werkten sommige eigenschappen van de ontwerpen van de andere 
groepen tegen een deugdelijke beoordeling omdat de genoemde aspecten te globaal waren 
om een oordeel over te vellen. Hierbij kon niet worden vastgesteld of het positief of negatief 
kon worden beoordeeld omdat deze ontwerpsessie zich niet richtte op de kwaliteit van de 
ontwerpen. Daarom is vanwege tijdsgebrek besloten om eventuele beoordeling na de 
presentaties niet te doen en de kruisbeoordeling niet in de evaluatie mee te nemen. 

Na de presentaties is er nog doorgesproken over de aangedragen punten en de methodiek 
van de ontwerpsessie. Hiernaast is een evaluatieformulier ingevuld gelijksoortig aan de 
eerste ontwerpsessie maar dan aangevuld met specifieke vragen rondom dit onderzoek. 
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Bijlage IX 

Resultaten van eerste ontwerpsessie 

OplouingsvllIlaltl 
Oplossin9$viMlanl los In Mltatieslb.v vergelijking Groep .Functlonaliteit Subfunctionailleit geJ<oppeld aalt tUIlctle of 

a,pecl van functie van tllnetie teJ<enlng 

Indr.lduele ",sulalen U totaal 13 7 24 9 13 
G totaal 11 6 'Zl 3 7 
o totaal 3 13 5 12 6 

Gezamenijk vergelijking Groep A 10 19 21 3 7 
Groep B 2 3 13 10 
GIOêP C 15 7 32 8 9 

Methodisme vergelijkl1g Groep A 11 13 15 7 8 
Gro.p B 11 13 36 11 8 
GfO\!P.C 5 0 5 6 10 

Gezamelijke resutaten 0 0 0 B 1 
7 D D 5 0 
6 6 5 4 3 

Methodische resutaten 7 0 22 0 5 
16 0 58 D 0 
7 0 28 0 D 

Bijlage X 

Resultaten van tweede ontwerpsessie 

Sbp1: I A.a.tn" •• Jllng 
pii>_ 

OMII ......... HMou 

TotMI,..,.."-" su ~stU'rg ~~ RaoIrUl: R"", ... lo .... B_' s,.1Oom 1 W .. hlig J ~s' l ..... 
Q>oo.oo St.tta~m c_, ---On_ 3 2 3 • • • ;J) 12 • 0 0 2J) 

U lIvo.l1"OP ~ e 3 3 3 2 21 • 7 ~ I 21 
Getr\ltgOIP 5 3 2 • • 2 3J te 2 2 0 20 
Ito .... 13 '11 8 11 11 3 61 l6 11 7 1 61 

s .... 2: I ~jnpunt 
-"'-' DrHt ".,.., "n.. 

TOUIIIf,,....-n 8 ... -ru Ml<*'~ Roe""" Rooo ... T ..... 6~l ~~.1 Wfl~.1 O<t1aii 
Tob .. 

Q>oo.oo Suto,..-m Comoo""" ."'-On __ 

I 1 2 0 2 0 • 3 2 1 • 
Utvolr~ 1 2 1 1 0 0 7 1 2 1 1 7 
GetnItgOip 2 1 I · , 1 10 7 1 2 10 
Ir ..... • • • 5 3 1 23 13 • • 1 23 

opca,ng., _., 
~Tot._''''UI _1 I~i_ 11«-- ~ -roch< -- fu1.dion.~ ~nctQnaIil4Qn. <:pka,~ 

fund.o\fI"n 

~" " 2 C 21 
G<_& '" 2 C 22 
Gt~C 7 l e 13 
r ..... 38 7 ,. 56 

I 
o.fin\oöel 

....... --' -P'''''''''' sap.&: 
~-

cp.IcII.li~ wrWlfktn 
on-..p 

~l"IXTWn 

__ I 

=-1> 

GtOC)A e 2 3 
G<_B • • 3 "'_C 7 · ~ 

0 .... 17 10 11 
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Bijlage XI 

Waardering van ontwerpsessies 

In de onderstaande tekst staan de gestelde vragen weergegeven: 

1. Hoe belangrijk is de getoonde aanpak voor uw dagelijkse praktijk? 
2. In welke mate vond u de opzet passend bij het thema integraal ontwerpen en een 

methodische aanpak? 
3. Wat vindt u van de hoeveelheid informatie in relatie tot de beschikbare tijd? 
4. Welk cijfer zou u deze workshop willen geven? 
5. Welk cijfer zou u de inleiders willen geven? 
6. Welke onderwerpen heeft u gemist in de opzet voor de workshop? (open vraag) 
7. Hoe hebt u de samenwerking binnen uw groep ervaren? 
8. Hoe hebt u het gebruik van de morfologische overzichten ervaren? 
9. In welke mate helpt het gebruik van morfologische overzichten bij de 

communicatie in het team? 
10. In welke mate helpt het gebruik van morfologische overzichten bij het 

ontwerpproces? 
11. Is het zinvol om het gebruik van morfologische overzichten binnen de werkwijze 

voor ontwikkeling en ontwerp binnen uw bedrijf te stimuleren? 
12. Wat is uw verwachting over het eigen gebruik van morfologische overzichten? 

Aanvullende vragen 2e ontwerpsessie 
13. Wat vind u van de methodiek om vanuit faal- of pijnpunten producten te 

optimaliseren 
14. Wat vind u van de methodiek om een ontwerp ook door de uitvoerende en 

gebruikende partij samen te laten stellen? 
15. Wat vind u van het uitgangspunt om te ontwerpen in relatie tot een +/- 40 jaar 

oud steeds veranderend product (gebouw) 
16. Wat vind u van de methodiek om drie parallelle groepen elkaar te laten 

beoordelen om zo een completer product te krijgen? 
(deze vraag is positief beantwoord maar voor dit onderzoek achterwege gelaten 
i.v.m. het tijdsgebrek en de praktische haalbaarheid tijdens de tweede sessie). 
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Waardering eerste ontwerpsessie 

Gemiddelde waardering 1e ontwerpsessie (1) 

5 , 0 ~--------------------------------------------~ 
4,5 
4,0 
3,5 -1------ 1. 

~ 3,0 +--r-.-------f 
~ 2,5 
u 2,0 

1,5 
1,0 
0,5 
0,0 

Aanpak voor 
dagelijkse 

praktijk 

Passend bij 
integraal 

ontwerpen en 
methodische 

aanpak 

Hoeveelheid 
informatie in 
relatie tot de 
beschikbare 

tijd 

Cijfer voor 
workshop 

Cijfer voor 
inleiders 

Samenwerking 
binnen groep 

Gemiddelde waardering 1 e ontwerpsessie (2) 

5 ,O r-------------------------------------~------------------__, 
4,5 

4 ,0 

3,5 

~ 3,0 

~ 2,5 
u 2,0 

l,S 

1,0 

0 ,5 

0 ,0 

Ervaring van 
morfologische 

overzichten 

Verbetering van 
communicatie door 

morfologische 
overzichten 

Verbetering van Zinvol om 
ontwerpproces morfologische 

door morfologische overzichten binnen 
overzichten bedrijf te 

stimuleren 

Verwachting van 
eigen gebruik van 

morfologische 
overzichten 

o Ontwerpgroep 

Uitvoergroep 

• Gebruikersgroep 

. Gemiddeld 

o Ontwerpgroep 

Uitvoergroep 

• Gebruikersgroep 

. Gemiddeld 

Bijlagen 
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Antwoorden open vraag (6): Welke onderwerpen heeft u gemist? 

Eerste sessie: 

Ontwerper: Het was een prachtig voorbeeld project alleen te moei/ijk en complex om in de 
korte tijd passende (binnen ons vakgebied brandveiligheid) oplossingen toe te 
passen. Maar dat is meer mijn probleem doordat ik praktijkgericht werk als 
projectvoorbereider. Het was voor verkopers en managers meer passend 
denk ik. Concreet: gemist een aantal directe raakvlakken ten opzichte van tijd. 

Uitvoerders: Zoals ik al zei ben ik maar half betrokken bij de materie. Ik vind het voor de 
personen bij de verkoop wel een goede aanpak omdat er eens een keer met 
een andere insteek wordt gekeken. Wel vraag ik me af wat er naderhand nog 
overblijft van deze zienswijze. Ik zou ervoor willen pleiten dat dit bij de 
bedrijfsleiding bekend zou zijn zodat ze kunnen stimuleren om op een andere 
manier naar opdrachten/oplossingen te kunnen kijken. Ik mis dus de inbreng 
van beleidsbepalers binnen ons bedrijf 

Gebruiker: 

Enige toelichting van te voren , zodat wij eventueel van te voren enigszins 
geweten hadden wat er te wachten stond. 

Moeilijk te beantwoorden. Het was een gehele nieuwe kijk op ontwerpen. 
Natuurlijk was het een uitgebreide materie, allemaal in een korte tijd. Ik vond 
het wel tot zover vrij compleet. 

Dit is mijn eerste ontwerp workshop, dus wist ik niet wat te verwachten en mis 
ik dus later niets. 
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Waardering tweede ontwerpsessie , 

Gemiddelde waardering 2e ontwerpsessie (1) 

5 , O ?---~--------------------------------------------~ 
4,5 +---------------------------------------------------~ 

4,0 +--------------r1 
3,5 +--IiID----1 
3,0 

~ 2,5 

u 2,0 

1,5 

1,0 

O,S 

0,0 

Aanpak voor 
dage lijkse 

praktijk 

Passend bij 
integraal 

ontwerpen en 
method ische 

aanpak 

Hoeveelheid 
informatie in 
relatie tot de 
beschikbare 

tijd 

Cijfer voor 
workshop 

Cijfer voor 
inleiders 

Samenwerking 
binnen groep 

Gemiddelde waardering 2e ontwerpsessie (2) 

5,O .---------------~----~~------~--------------------~ 
4,5 

4,0 
3,5 

3,0 

~ 2,5 
(..) 

2,0 

1,5 

1,0 

O,S 
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morfologische 

overzichten 

Verbetering van 
communicatie 

door 
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Verbetering van Zinvol om Verwachting van 
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overzichten stimuleren 

Gemiddelde waardering 2e ontwerpsessie aanvullend 

5,0 -,-- --- ------.... 

4 ,5 

4,0 
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3,0 

~ 2,5 
(..) 
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Uilvoergroep 

o Ontwerpgroep 
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• Gemiddeld 

o Onlwerpgroep 

• Uitvoergroep 

• Gebruikersgroep 

. Gemiddeld 

Bijlagen 
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Waardering van eerste en tweede sessie vergeleken 
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::' 
U 
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inleiders 

Totaal gemiddeld sessie 1 en 2 (2) 

10 Sessie 1 • Sessie 21 

Samenwerking 
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Bijlagen 
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