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lnleiding 

Deze rapportage vormt een afsluitend onderdeel van het onderwijsblok Ontwerp
theorie. Dit blok vormt een onderdeel van de post-initiele ontwerpersopleiding 
Architectural Design Management Systems. 
De rapportage bestaat uit een drietal interviews die afgenomen zijn bij verschillende 
ontwerp-bureaus. Bij elk interview is een complex project als uitgangspunt genomen. 
Van dit project werd het doorlopen proces uitgediept. De kern van ieder interview is 
beknopt weergegeven aan de hand de aspecten; object, proces, organisatie en tijd, 
kwaliteit, kosten. Vervolgens is in de cross case study een vergelijking tussen de 
procesgangen gemaakt. 
De volgende interviews zijn afgenomen: 

EGM Rotterdam 
Jan Brouwer Associates 
DHVAIB 
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ir. J.A.C. Dekkers 
prof.ir. J. Brouwer 
ir. A. Willemsen 

museum Venlo 
afvaloverslagstation Den Haag 
uitbreiding MOS 4 Nijmegen 
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Interview EGM 

Het interview vond plaats met ir. J.A.C. Dekkers, werkzaam als architect bij EGM 
Rotterdam, op 21 mei 1997. 

Object 

Historisch museum in Venlo (ca 4000m2). 

Proces 

In de eerste fase werd het probleem doorgrond. Het programma van eisen leverde 
sfeerbeelden op. Er werd ook gekeken naar de dingen die niet verteld werden. Het 
vormen van ideeen werd zo lang mogelijk uitgesteld. 
Nadien werden de eigen uitgangspunten geformuleerd. 
In het schetsontwerp werd in een structuurschets het concept al vastgelegd. 
De fasen tot en met het schetsontwerp werden uitgevoerd in het kader van een 
prijsvraag. De presentatie van de prijsvraag vormde het uitgangspunt voor de 
architect in de volgende fase. 
Het voorlopig ontwerp legde de functionele verhoudingen en de organisatie van het 
gebouw nog beter vast. 
Het DO+ gaf de principe uitgangspunten voor het detailleren en de materialisatie. 
Tenslotte werden de bestektekeningen gemaakt, het bestek opgesteld en gebeurde 
de aanbesteding. 

Zie ook het overzicht van het ontwerp-proces in bijgevoegde figuur. 

De fasen werden heel strikt afgesloten. Na elke fase werd het ontwerp getoetst op 
alle belangrijke dimensies: zowel financieel, technisch als architectonisch. De 
overgang naar de volgende fase gebeurde nadat alle partijen overeenstemming 
hadden bereikt over de documenten (een compromis). Nog aan te brengen 
wijzigingen werden meegenomen naar de volgende fase. 

Organisatie 

Extern 
De opdrachtgever was de provincie. De gebruiker trad op als gedelegeerd 
opdrachtgever. 

Intern 
Jeanne Dekkers is hoofdarchitect van een ontwerp-groep binnen EGM. Zij is ook 
directielid. 
De organisatiestructuur binnen haar groep ziet er als volgt uit: 

projectarchitect 
project-coordinator 

ontwerpers 
tekenaars 
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Hoofdarchitect 
coordinator 

projectarchitect 
project-coordinator 

ontwerpers 
tekenaars 

projectarchitect 
project-coordinator 

ontwerpers 
tekenaars 
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Het aantal projecten binnen de hoofdgroep varieert. In totaal beschikt de ontwerp
groep over ongeveer 25 personen. 
De projectcoordinator heeft de verantwoordelijkheid te waken over de kosten en de 
tijd. 
De algemene coordinator zorgt voor de coordinatie van de verschillende projecten 
en maakt de planningen van financien en tijd over de verschillende projecten. 

De organisatiestructuur van EGM zelf is beschreven in de bijlage over EGM 
architecten BV 

Tijd, kosten, kwaliteit 

Er werd een overall planning opgesteld waarin zowel de ontwerp-kosten, als de 
capaciteit werd opgenomen. Deze werd regelmatig getoetst en aangepast. 

Tijd 
De prijsvraag werd gesteld in het voorjaar van 1995; er was zo'n 6 a 8 weken de tijd 
om een voorstel te doen; op 28 juli moest er ingeleverd worden; op 22 augustus 
vond de presentatie van de prijsvraag plaats en op 12 september was de uitslag 
bekend. 
Nadien werd het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp gemaakt. Het DO+ was 
klaar op 22 augustus 1996. Op dit moment is het project aanbestedingsgereed. 
Voor de bouwtijd wordt 1 jaar voorzien. Er was gepland in het voorjaar 1999 het 
gebouw te openen. Dit zal vermoedelijk najaar 1999 worden. 

Kosten 
Als startbegroting werd een grove schatting van de elementen gemaakt. Dit 
gebeurde door een afzonderlijke afdeling binnen EGM. Nadien werden de kosten 
steeds meer in detail geraamd. 
De begroting van de kosten werd binnen de 5% nauwkeurigheid bepaald. 

Het budget werd gedurende het hele project gehandhaafd. De financiering gebeurde 
door de provincie en de gemeente. 
Bij twijfel werden de duurste elementen gekozen, en na onderhandelen met de 
opdrachtgever werd dan bekomen wat de architect wilde en wat juist in het budget 
paste. 

Kwaliteit 
Er werd niet met een reguliere kwaliteitsnorm gewerkt. Wei werden de 
gebruikerseisen getoetst en werd voldaan aan het bouwbesluit. 

De toetsing gebeurde intern in het architectenbureau, en extern door de 
bouwmanager. Na elke fase werden beide toetsen vergeleken. Dit gebeurde zo voor 
de kosten en de kwaliteit van het ontwerp. Intern werden wekelijkse en twee
wekelijkse vergaderingen gepland tussen de hoofdarchitect en coordinator, en de 
projectverantwoordelijken. 
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Conclusie 

Positief 
• De directe communicatie met de opdrachtgever werd zeer goed bevonden 

(geschiedde zonder tussenkomst van een adviseur in opdracht van de 
opdrachtgever). 

• Tevreden over het eindresultaat (architecturaal). (De uitvoering volgt nog!) 

Problemen en verbeterpunten 
• De museumadviseur werd te laat ingeschakeld waardoor in het DO+ nog 

belangrijke wijzigingen moesten worden aangebracht i.v.m. de materialisatie. Best 
zouden alle eisen dus aan het begin van een project bekend moeten worden 
gemaakt. 

• De architect wil minder 'aardig' zijn: in het begin van het project werden bepaalde 
eisen in het ontwerp uitgewerkt, die niet vastgelegd waren in the pve maar wel 
door de opdrachtgever graag gewenst. Omdat de architect van zijn ontwerp 
houdt, gaf hij toe. Als er in latere fasen problemen optraden (b.v. extra eisen van 
museumadviseur) waardoor er moest worden bezuinigd, moesten deze zaken 
weer afgevoerd worden, terwijl de opdrachtgever ze niet meer wilde loslaten (ze 
waren wel niet mee opgenomen in het budget). De architect wordt hier uiteindelijk 
op afgestraft (hij moet alles ook 2 keer tekenen). Het voorstel is om alle 
beslissingen vast te leggen en strenger te zijn. 

• Er werd een indeling van projecten voorgesteld, die nu in de projectgroep 
operationeel gemaakt wordt. Er worden onderscheiden: 

A. grensverleggend project: mogelijkheid tot extra onderzoek; niet 
winstgevend 
B. normaal project 
C. routine project: verworvenheden toepassen; winstgevend 

Door een goede verhouding van deze soorten projecten kan onderzoek gedaan 
worden om de kwaliteit van het object te verbeteren en hierdoor wordt toch geen 
verlies geleden door de volledige ontwerp-groep. 
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Jeanne Dekkers, EGM-Rotterdam 
Museum 
Ven lo 

Beslissingen: welke, 
door wie genomen, 
gevolgen; 

Verantwoordelijkheden 
(welke bij wie) 

Bevoegdheden: welke 
bij wie; 

Aansprakelijkheden: 
welke bij wie 

• Documentatie 

Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Programma van eisen, 
sfeerbeelden 

" Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Programma van eisen, 
sfeerbeelden 

• ... . .. 
Opdrachtgever, Opdrachtgever, 
architect architect 

Opdrachtgever, Opdrachtgever, 
architect architect 

Opdrachtgever, Opdrachtgever, 
architect architect 

Opdrachtgever, Opdrachtgever, 
architect architect 

Presentatie prijsvraag Beslisdocument (contract) 

___ ,.... Vooronderzoek ..._--.~~M 
analyse 

Randvoorwaar- ...,_ _ __...,M 
den ontwerpen • 

Schetsontwerp ..._---rM Voorlopig 
Ontwerp 

• Partijen (extern); 

• Partijen (intern): 

Procesduur 

Opdrachtgever 
Gebruiker (gedelegeerd 
opdrachtgever) 
Architect 
Bouwmanager 
Gemeente 
Museumbestuur 

Architect 
Projectcoordinator 
Ontwerpers 

Start:voorjaar1995 

Gebruiker (gedelegeerd 
opdrachtgever) 
Architect 

Architect 
Projectcoordinator 
Ontwerpers 

Gebruiker (gedelegeerd 
opdrachtgever) 
Architect 
Constructeur (advies) 
Bouwmanager 
Gemeente: welstand en 
monumentenzorg 

Architect 
Projectcoordinator 
Ontwerpers 

Gereed: 28 juli 1995 
P~esentatie: 22 aug 1995 
U1tslag. 12 sept 1995 

Gebruiker (gedelegeerd 
opdrachtgever) 
Architect 
Bouwmanager 
Constructeur 
lnstallateur 
Beveiliging 

Architect 
Projectcoordinator 
Ontwerpers 

Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Opdrachtgever, 
architect 

Beslisdocument (contract) 

Definitief 
Ontwerp plus 

' 

Gebruiker (gedelegeerd 
opdrachtgever) 
Architect 
Bouwmanager 
Museumadviseur 
Gemeente: welstand en 
monumentenzorg 

Architect 
Projectcoordinator 
Ontwerpers 

22 augustus 1996 



a ' Beslissingen: welke, Opdrachtgever, EGM-directievoering 
door wie genornen, architect 
gevolgen; 

Verantwoordelijkhede n Opdrachtgever, EGM-directievoering 
( welke bij wie) architect 

Bevoegdheden: welk e Opdrachtgever, EGM-directievoering 
bijwie; architect 

Aansprakelijkheden: Opdrachtgever, EGM-directievoering 

welke bij wie architect 

Docurnentatie 
Bestek en Uitvoeringscontract • bestektekeningen Werktekeningen 

- Bestek Uitvoering -
' 

• Partijen (extern); Gebruiker (gedelegeerd Gebruiker (gedelegeerd 
opdrachtgever) opdrachtgever) 
Architect Architect 
Bouwrnanager 
Gerneente 
Museurnbestuur 

Architect Architect 
• Partijen (intern): Projectcoordinator Projectcoordinator 

Ontwerpers Ontwerpers 

Procesduur 
Mei 1997 Vanaf: rnei 1997 

Gereed: najaar 1999 



Interview DHV AIB 

Het interview vond plaats met ir. A. Willemsen, werkzaam als hoofdarchitect bij DHV 
AIB te Eindhoven, op 24 mei 1997. 

Object 

De uitbreiding van de Philips fabriek MOS 4 te Nijmegen betreft een complex project. 
Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat binnen een zeer kort tijdbestek de uitbreiding 
gerealiseerd diende te worden. Anderzijds vereiste de uitbreiding een dusdanige 
specialistische functionaliteit dat de inzet van de traditionele functies binnen het 
ontwerp-team niet afdoende zijn. 
De uitbreiding kent een oppervlakte van 8000 m2

• Binnen deze ruimte zijn naast een 
produktieruimte met haar speciale eisen (stofklasse 0), magazijnen en 
kantoorruimten ondergebracht. De uitbreiding van MOS 4 is augustus 1996 
opgeleverd. 

Proces 

In juli 1995 is door zowel de Bouwtechnische staf als de Produktietechnische staf 
van de MOS 4 fabriek parallel een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden 
respectievelijk de functionele eisen van de uitbreiding van MOS 4. Dit heeft in 
samenspraak met de architect geleid tot een programma van eisen op hoofdlijnen, 
dat vervolgens als input heeft gediend voor het voorlopig ontwerp. Door de korte 
termijn waarop de uitbreiding gerealiseerd diende te zijn, is gekozen voor een 
partiele integratie van de volgende fasen volgens het 'concurrent engineering' 
principe. 
Deze benadering heeft geleid tot een vroegtijdige participatie van de aannemer. 
Reeds in het VO (voorlopig ontwerp) heeft de eerste fase van de aanbesteding 
plaatsgevonden. Deze aanbesteding is gebaseerd op schetsen en een bestektekst. 
De aanbesteding heeft in drie fasen plaatsgevonden: 
• wind/water dicht 
• inrichting grof 
• binnenwanden/vast interieur 

De globale begroting is in het VO opgesteld door het ontwerp-team, terwijl de 
gedetailleerde begroting in het DO (definitief ontwerp) door de aannemer is 
vastgesteld. Ondanks dat door de deels ge'integreerde fasen de einde fase 
documenten een minder eenduidige betekenis hebben zijn deze opgesteld in het 
kader van ISO 9001 en ten behoeve van de bouwaanvraag. 

Organisatie 

De zeer korte termijn waarin de uitbreiding gerealiseerd diende te worden, heeft 
geleid tot een zeer intensief overleg tussen de betrokken partijen middels ontwerp
vergaderingen. De wekelijkse externe ontwerp-vergadering betrof overleg tussen: 
• projectmanager produktietechnische staf: gedelegeerd opdrachtgever 
• projectmanager DHV/AIB 
• aannemer 
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In deze externe ontwerp-vergaderingen vond door de historische band tussen het 
voormalige AIB en de opdrachtgever en de relatie welke DHV/AIB onderhoud met 
een aantal aannemers, in een partnership-achtige relatie een snelle op 
compromissen gebaseerde besluitvorming plaats. Dit heeft in praktijk oak geleid tot 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Daar DHV/AIB alle benodigde specialismen in huis heeft, vond het daadwerkelijk 
ontwerpen intern plaats. Afhankelijk van de te nemen stappen in het project zijn aan 
het ontwerp-team interne adviseurs toegevoegd. Het ontwerp-team bestond uit 80 
fte's. In totaal zijn binnen DHV/AIB 200 personen werkzaam geweest binnen het 
project. 
De samenstelling van het kernontwerp-team, dat twee-wekelijks vergaderd, is 
gebaseerd op kundigheid (dat wil zeggen ervaring met de klant en het soort project) 
en beschikbaarheid van de deskundigen. In de uitvoeringsfase is door DHV/AIB 
directie gevoerd. De adviseurs hebben op hun gebied rechtstreeks contact met de 
(onder)aannemer en voerden de uitvoeringscoordinatie op hun vakgebied. 

Tijd, kosten, kwaliteit 

De uitbreiding van MOS 4 is een typisch utiliteitsbouw project. Dit uit zich in 
veranderingen aan het object welke ge'initieerd zijn door interne besluiten van de 
opdrachtgever en de uiterst korte ontwerp- en realisatietijd. Tijd is derhalve de 
bepalende factor voor het project geweest. Binnen de taakstellende tijdplanning van 
de opdrachtgever, is door het ontwerp-team de ontwerp-tijd aangepast aan de 
benodigde realisatietijd. De fasen en stappen binnen het ontwerp zijn op basis van 
ervaring gepland. 

De grate tijdsdruk heeft geleid tot besluitvorming in de ontwerp-vergadering. In 
combinatie met de integratie van de ontwerp- en realisatiefase waardoor de 
afsluiting van een fase minder eenduidig is, zijn de einde fase documenten volgens 
de ISO 9001 normering in een later stadium opgesteld. De archivering vind centraal 
plaats, waarbij elke vakspecialist verantwoordelijk is voor de archivering op zijn 
gebied. 

DHV/AIB heeft in samenwerking met de aannemer de kosten bewaakt. Bij dreigende 
overschrijdingen van het budget is het ontwerp aangepast. Additionele eisen van de 
opdrachtgever zijn voor rekening van deze. 

Conclusie 

Ondanks de uiterst korte termijn waarbinnen de uitbreiding van de MOS 4 
gerealiseerd diende te warden, is het object op tijd opgeleverd. Voor een groat deel 
is dit te danken aan het 'concurrent engineering' principe dat in combinatie met de 
partnership-achtige structuur tot een intensieve overlegstructuur en snelle 
besluitvorming heeft geleid. 

Door de grate tijdsdruk zijn de fasen in het proces alleen formeel volgens de ISO 
normering afgesloten. Ondanks operationele problemen rand het taalgebruik van 
ISO 9001, heeft het systeem dat bij DHV/AIB vanuit een marktvraag is ge'initieerd, in 
projecten waar tijd in mindere mate een beperking vormde, reeds haar waarde 
bewezen. 
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Ook in dit project had een striktere naleving van de fasedocumenten tot een beter 
beheerst proces geleid, doordat hierdoor veranderingen aan het object voorkomen 
hadden kunnen worden. Daarnaast had een beter procesontwerp tot een kwalitatief 
beter eindobject geleid, doordat eerder de juiste partijen waren ingeschakeld en de 
juiste informatie voor handen zou zijn geweest. 
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A. Willemsen, DHV/AIB 
Uitbreiding MOS 4 
Nijmegen 

Beslissingen: welke, door 
wie genornen, gevolgen; 

Verantwoordelijkheden: 
welke bij wie; 

Bevoegdheden: welke bij 
wie; 

Aansprakelijkheden: welke 
bijwie 

• Docurnentatie 

• Partijen (extern); 

• Partijen (intern): 

• Procesduur 

Opdrachtgever, 
DHV/AIB 

Opdrachtgever, 
DHV/AIB 

Opdrachtgever, 
DHV/AIB 

Opdrachtgever, 
DHV/AIB 

Uitbreidingsrapport 
Prograrnrna van eisen 
Schetsen 

.. Voorbereidings
studie 

Bouwtechnische Stat 
(opdrachtgever) 
Productietechnische Stal 

Architect 

Juli 1995 

• 
Ontwerpvergadering extern: 
Opdrachtgever, AIB, aannerner 

Ontwerpvergadering extern: 
Opdrachtgever, AIB, aannerner 
Ontwerpvergadering extern: 
Opdrachtgever, AIB, aannerner 
Ontwerpvergadering extern: 
Opdrachtgever, AIB, aannerner 

Globale begroting 
Bestek1ekst 
Contract op hoofdlijnen 
Schetsen 

' 
Voorlopig Ontwerp 

Projectmanager PTS 
(Projectmanager BTS) 
Projectrnanager AIB 
Aannemer 

Kern ontwerp-tearn: 
Architect 
Uitvoerend architect 
Bouwkundige 
Constructeur 
Adviseurs 

Start: Oktober 1995 

Ontwerpvergadering extern: 
Opdrachtgever, AIB, aannerner 

Ontwerpvergadering extern: 
Opdrachtgever, AIB, aannemer 
Ontwerpvergadering extern: 
Opdrachtgever, AIB, aannemer 
Ontwerpvergadering extern: 
Opdrachtgever, AIB, aannerne 

Gedetailleerde begroting 
Bouwaanvraag 
Bouwvergunning 

l i 
Definitief Ontwerp 

• 

Projectmanager PTS 
(Projectmanager BTS) 
Projectmanager AIB 
Aannerner 
Onderaannemers 

Kern ontwerp-tearn: 
Architect 
Uitvoerend architect 
Bouwkundige 
Constructeur 
Adviseurs 

' 

AIB-directvoering 

AIB-directievoering 

AIB-directievoering 

AIB-directievoering 

Uitvoering 

Projectmanager PTS 
(Projectmanager BTS) 
Projectmanager AIB 
Aannemer 
Onderaannerners 

Kern ontwerp-tearn: 
Bouwkundige 

Oplevering: aug 1996 



Interview Jan Brouwer Associates 

Het interview vond plaats met prof.ir. J. Brouwer, architect-directeur bij Jan Brouwer 
Associates in Den Haag, op 26 mei 1997 

Object 

Het gebouw is in feite de omhulling van het gehele logistieke proces omtrent de 
afvalafhandeling. Aan beide weerszijden van de insteekhaven, in het gebouw 
bestaande uit twee betonnen bakken, wordt het afval ingezameld en in containers 
geperst wordt. Deze containers worden via een loopkraan op de boot geplaatst. In 
de haven is plaats voor twee boten. Aan de ene zijde wordt het gewone 
huishoudelijke afval ingezameld, aan de andere zijde het GFT-afval. Een uitbreiding 
van het gebouw met een overslag van bouwafval behoort tot de opties. In de 
voorgevel bevindt zich via een apart gebouwtje het administratiekantoor. 

Proces 

Het gehele proces, op het voorgaande locatieonderzoek na, is verlopen conform de 
voorwaarden uit de Standaard Rechtsverhouding Opdrachtgever-Architect '88 (SR 
'88). 

Wat ontbreekt in het volgende relaas is het kostenplaatje. De verrekening geschiedt 
per fase. Alvorens men met een fase begon werd er een voorschot verstrekt. Bij de 
afsluiting werd de restrekening verrekend. 

Locatieonderzoek 
In opdracht van de gemeente Den Haag wordt er in het begin van de zomer '93 een 
onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie voor het nieuwe afvaloverslagstation. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het architectenbureau Jan Brouwer 
Associates, die hiervoor enkele specialisten aantrekt (de gemeente beslist over dit 
"aantrekken"). 
Het onderzoek resulteerde in een rapport. Op grond van dit rapport werd besloten dit 
afvaloverslagstation in de wijk Binckhorst van de gemeente Den Haag te vestigen. Er waren 
namelijk meerdere (ook meer ideale) locatiemogelijkheden. Daar echter deze locatie 
eigenlijk alleen maar kon dienen voor deze functie, een volledige grondsanering van 
deze 30 ha zou 700 miljoen kosten, is voor deze locatie gekozen. 
Het architectenbureau was hierbij betrokken met 2 personen. 

Formulering Programma van Eisen 
In de zomer van '93 wordt de opdracht verleend aan het architectenbureau. Dit aan 
de hand van de betrokkenheid via het locatie-onderzoek en de ervaring in dit soort 
projecten van het bureau. Samen met de gemeente en een door de gemeente 
aangestelde projectmanager (van een projectmanagementbureau) wordt een 
projectgroep opgesteld. De gemeente blijft in deze groep degene, die uiteindelijk 
bes list. 
Deze fase in het proces wordt afgesloten met een Programma van Eisen (PVE) en 
een rapport van een bodemonderzoek. In dit PVE zijn tevens de eisen van de buurt 
opgenomen. 
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Voorlopig Ontwerp 
De architect krijgt binnen de projectgroep een soort ''turn-design"-opdracht, een 
opdracht waarbinnen deze alle middelen en mensen mag inzetten naar zijn wens, 
om aan het eind van het proces een goed totaalontwerp op te leveren. De 
opdrachtgever (gemeente) beslist echter over de inzet van deze personen en 
middelen en wijst de personen oak toe. Naast de projectgroep van gemeente, 
architect en projectleider heeft men nu de volgende partijen: 
• constructeur 
• installatieadviseur 
• adviseurs voor logistiek, nautisch en bouwfysisch advies. 
Deze partijen worden door de gemeente op basis van kosten gekozen. In zekere zin 
kan hier gesproken worden over "Concurrent Engineering"; door het betrekken van 
zo veel mogelijk partijen in zo'n vroege fasen kan men latere fasen versnellen. 
Deze fase wordt afgesloten met tekeningen en een globale kostenraming op basis 
van de elementenmethode. Het budget voor het gehele project wordt geraamd op 
basis van deze kostenraming. 

Tussen de fasen van het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp wordt het 
geheel voorgelegd aan de omwonenden, vertegenwoordigd via de 
buurtverenigingen. Deze schakelen eigen adviseurs in om het Voorlopig Ontwerp en 
daaraan gekoppelde parameters te controleren, dit op kosten van de gemeente. Bij 
deze controle worden enkele wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen warden in 
compromis tussen buurt en gemeente doorgevoerd (geven de wijzigingen zodanig 
meer kosten voor het project, dan worden deze kosten verhaald in de afvaltoeslag 
van de gemeentelijke belasting, dit in overeenstemming met de inwoners van Den 
Haag). Sommige wijzigingen warden pas ingesteld na de ingebruikname van het 
station, mochten sommige factoren hun kritieke kader overschrijden (is de stank te 
groat, dan komen er alsnog extra filters op de uitlaten van de luchtbehandeling). 

Het architectenbureau is nu hierbij betrokken middels 4 tot 5 personen, te weten een 
hoofdarchitect, een projectarchitect, een (eigen) projectleider en twee tekenaars. 

Definitief Ontwerp en Bestekfase 
Het Voorlopig Ontwerp kende weinig kritiek, slechts kleine wijzigingen werden 
doorgevoerd. Het ontwerp kan nu verder uitgewerkt worden tot het Definitieve 
Ontwerp en het Bestek (tekeningen en beschrijvingen). Bij deze bewerking werden 
nog enkele extra adviseurs betrokken, te weten een bouwkraanadviseur en een 
aantal milieudeskundigen. Deze werden, naar later bleek, te laat ingezet. Het 
ontwerp-proces loopt, zij het slechts in lichte mate, uit. Dit omdat het PVE drastisch 
wordt aangescherpt. 

De gehele fase wordt afgesloten met bouwtekeningen, een bouwbestek en een 
hoeveelhedenbegroting. 

Het bureau is hierbij betrokken met dezelfde bezetting als bij het Voorlopige 
Ontwerp. 

Verdere voortzetting 
Na het ontwerp-proces verliep het gehele project nog met de nodige strubbelingen. 
De gemeente kampte zodanig met de financiering, dat het gehele project 
overgedaan werd naar de Afval-Verbranding Rotterdam (AVR). Deze stelde een 
eigen projectleider aan. Tevens waren er daardoor minder budgettaire problemen. 
Dit gebeurde allemaal begin 1994. 
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De aannemer werd Europees aanbesteedt, dit nog onder regie van de gemeente. 
Ook hier waren er weer problemen. De gemeente had slechte ervaringen met de 
laagst ingeschreven aannemer. Deze is het uiteindelijk toch geworden. 
De software om de kraan goed te laten werken gaf ook problemen. Na oplevering 
van het gebouw duurde het nog 3 maanden voordat het geheel naar wens gebruikt 
kon worden. 

Tijd, kosten en kwaliteit 

Tijd 
Het tijdschema voor het ontwerp-proces werd door het architectenbureau in 
samenspraak met de projectgroep opgesteld. Dit met vaste opleveringstijden en 
resultaten per fase (PVE, VO, DO). Dit schema werd opgesteld op basis van 
ervaring van het architectenbureau ("soms werd het wel een nachtje doorwerken") 
en was taakstellend. Het gehele tijdschema werd bewaakt door de projectgroep. 

Voor het architectenbureau zelf werd het tijdschema opgesteld via een 
strokenplanning. Deze werd opgesteld met behulp van een computer. 

2 a 3 keer per week werd er vergaderd met de projectgroep en andere betrokkenen. 
Dit was te veel naar de architect zijn mening (veel tijd, weinig resultaat). 

De totale procesduur, tot de realisatie, duurde drie jaar, met een overschrijding van 
drie maanden door voorgenoemde strubbelingen. 

Kosten 
Deze werden in eerste instantie globaal geschat op ervaringscijfers. In de Voorlopige 
Ontwerp-fase werd het budget gekoppeld aan de elementenbegroting. In de 
Definitieve Ontwerp-fase werd er een hoeveelhedenbegroting opgesteld waarmee 
het budget exacter bepaald kon worden. 

De financiering geschiedde in eerste instantie door de gemeente; later werd deze 
overgenomen door de AVR. 

De totale bouwkosten werden op circa 17 miljoen geraamd. Deze bouwkosten zijn 
uiteindelijk met een half miljoen overschreden. 

Kwaliteit 
Ondanks kwaliteitsbewaking is er niet systematisch genoeg gewerkt en waren er 
alsnog problemen. Dit ondanks de goede ervaringen met het project en de 
geslaagde introductie van de "Concurrent Engineering". Het architectenbureau is op 
basis van deze problematiek begonnen met de introductie van een kwaliteitssysteem 
conform de IS0-9000 reeks. 

Verbeterpunten 

Het project kan niet gelden als voorbeeld voor de algemene werkwijze van het 
architectenbureau. Voor dit project werd namelijk een geheel nieuwe methode van 
werken aangewend. 

Bouwkundige procesontwerpen /l)ft\\ 14 



Het toepassen van de "Concurrent Engineering"-strategie gaf vele goede resultaten, 
ondanks het feit dat deze strategie voor het eerst werd toegepast. Toch had deze 
aanpak ook zijn negatieve kanten. Zo was het aantal contactbijeenkomsten frequent 
te veel en werden enkele deskundigen, te weten de kraanadviseur en de 
milieudeskundigen, te laat ingeschakeld. 
Dit zijn een aantal punten waaruit lering kan worden getrokken voor hiernavolgende 
projecten. 

Naar aanleiding van dit project is het bureau begonnen met het introduceren van een 
kwaliteitssysteem conform de IS0-9000 normering. Doel van deze nieuwe 
vastgelegde werkwijze is niet zozeer de certificering op zich ("dit is een leuke 
bijkomstigheid"), maar vooral bedoeld om efficienter en effectiever te werken. Men 
verbetert hiermee de procesgang en stelt zich tevens minder flexibel op tegenover 
de opdrachtgever; zaken worden voortaan expliciet vastgelegd. 
Het introduceren van deze nieuwe werkwijze geschiedt in samenwerking met twee 
andere architectenbureaus. Ook wordt er een mogelijke fusie tussen deze drie 
overwogen. Er vormt zich dan de mogelijkheid om de expertise die bij het 
afvaloverslagstation ontwerp extern werd aangetrokken zelf in huis te halen. 
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Brouwer associates 
Afvaloverslagstation 
Den Haag 

Beslissingen: welke, door Opdrachtgever 
wie genornen, gevolgen; 
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welke bij wie; Opdrachtgever 

Bevoegdheden: welke bij 
wie; Opdrachtgever 

Aansprakelijkheden: welke 
bij wie Opdrachtgever 
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• Partijen (extern); 
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opdrachtgever) 
Architect 
Adviseur 
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Bouwkraanadviseur 
Adviseurs VO 
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Begin 1994 
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Opdrachtgever, 
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Realisatie 
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opd rachtgever) 
Architect 
Bouwmanager 
Museurnadviseur 
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rnonumentenzorg 

Architect 
Projectcoordinator 
Ontwerpers 
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Cross case analyse 

lnleiding 

In deze cross case study wordt een vergelijking gemaakt tussen een drietal 
interviews, die zijn afgenomen bij bouwkundige ontwerp-bureaus. Bij elk interview is 
een complex project als uitgangspunt genomen. Van dit project werd het doorlopen 
proces uitgediept. Deze cross case study behandeld overeenkomstig de interview 
structuur achtereenvolgens; object, proces, organisatie en tijd, kwaliteit, kosten. 

Object 

Management van ontwerp-processen vereist kennis van de gebruikelijke ontwerp
methoden en strategieen binnen architectenbureaus. Er wordt op verschillende 
manieren aan het objectontwerp en procesontwerp gewerkt. 
De drie ge"interviewde architecten hebben een ontwerp voor een complex 
bouwproject geleverd. Tijdens het interview warden de verschillen duidelijk tussen 
het objectontwerp en procesontwerp. 
De complexiteit van het objectontwerp hangt volgens hen af van een aantal interne 
en externe factoren. Tot de interne factoren behoren onder andere: de 
ingewikkeldheid van het programma van eisen en de primaire processen die plaats 
zullen vinden in het te ontwerpen gebouw. 
Onder de externe factoren vallen bijvoorbeeld situationele aspecten als een 
problematische locatiekeuze (moeilijke terreinaansluiting, grondvervuiling etc.) of het 
tevreden stellen van de bewoners in de omgeving. 
Het objectontwerp werd door deze architecten beschouwd als een complexe en 
moeilijke ontwerp-opgave, vanwege de technische eisen die aan het gebouw in het 
programma van eisen warden gesteld (bouwfysische eisen aan het museum of aan 
de MOS 4 fabriek, milieu eisen aan het afvaloverslagstation), extra ruimte eisen 
vanuit de gebruikers kant (museum Venlo). 
Gekoppeld aan het schaalniveau (niveau van locatiekeuze, het typologisch niveau, 
het gebouw- en detailniveau) en de bijbehorende aanwezige informatie werd het 
ontwerp gefaseerd uitgevoerd. 
Projectmatig kwam het objectontwerp tot stand met een steeds meer gedetailleerder 
pakket van tekeningen per fase. 

Proces 

Het procesontwerp hield in het organiseren van de structuur van de 
projectorganisatie: het bepalen van posities, het verdelen van de taken, het creeren 
van efficiente samenwerkingsvormen (positiestructuur) en de planning van het 
tijdschema (processtructuur). 
De faseverdeling is in alle drie de ontwerpen vergelijkbaar (traditioneel). De 
opgetreden verschillen in de fasering vonden hun oorzaak in de aanwezige 
informatie per project en de aard van werkzaamheden van de architect. 
De werkzaamheden die door de architecten warden uitgevoerd verliepen globaal 
volgens de SR'88. Dit betekent dat alle fasen die in de SR'88 voorkomen bij de 
opdracht warden aangehouden: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, 
bouwvoorbereiding, prijs en contractvorming, uitvoering en oplevering. 
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De laatste fasen werden ender een noemer gebracht, zodat men vier fasen kan 
onderscheiden: 
1. initiele fase 
2. fase van het voorlopig ontwerp 
3. fase van het definitief ontwerp 
4. uitvoeringsfase 

1. De initiele fase 
Het karakter en de aard van de werkzaamheden van de architect tijdens de initiele 
fase waren ender andere verbonden met de manier waarop de architect zijn 
opdracht heeft gekregen. In het geval van de prijsvraag werd het programma van 
eisen door de opdrachtgever vastgesteld en de locatie gekozen. De architect heeft 
zijn aandacht op de volgende punten gericht: vooronderzoeksanalyse, 
randvoorwaarden analyse en schetsontwerp (met de nadruk op de typologie en 
ruimtelijke sfeerbeelden). Deze fase werd zonder inschakeling van externe 
deskundigen uitgevoerd. 
In het geval van de industriele bouw, waar veel technische eisen voorkwamen, werd 
een vooronderzoeksfase georganiseerd. De architect maakte met behulp van de 
adviseurs van de opdrachtgever een grondige analyse van het te leveren object. Het 
betrof in hoofdzaak de complexe industriele en logistieke processen die binnen het 
gebouw plaats zouden moeten vinden naast de keuze en analyse van de locatie. 
Seide hadden een grote invloed op de randvoorwaarden voor het ontwerp. Deze 
fase resulteerde in het advies/rapport samen met het door de opdrachtgever 
gestelde programma van eisen. 
Het feit dat de architect bij het schrijven van het programma van eisen betrokken 
was, betekende dat hij vanaf het begin zijn invloed op de kwaliteit en de omvang van 
het project (planning, kosten) kon uitoefenen. De architect hield rekening met de 
gestelde verwachtingen en de randvoorwaarden van het project (milieu aspecten, 
technologie) om mogelijke fouten en ongewenste veranderingen te voorkomen. De 
architect was zich van de kritische punten van het proces- en projectontwerp bewust. 
Opgemerkt dient te worden dat in het geval van betere communicatie tussen de 
architect en de opdrachtgever de projectduur en kwaliteit van het object beter 
bewaakt werden. 

De fasen van het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en de uitvoering waren in 
deze projecten op twee manieren georganiseerd. 
In het geval van tijdsdruk (DHV AIB) was het project parallel gefaseerd. De 
werkzaamheden van de bouwparticipanten vonden gedeeltelijk gelijktijdig plaats. Oat 
betekende veel overlap van de verschillende activiteiten in het proces. De betrokken 
partijen: het ontwerp-team, de project manager van AIB, de project manager BTS, 
de aannemer en onderaannemers konden in technisch en organisatorisch opzicht 
hun activiteiten op elkaar afstemmen. Er was sprake van regelmatig overleg wat in 
projecten met een traditionele fasering in mindere mate plaats vindt. In de ontwerp
vergaderingen waren de opdrachtgever, AIB en de aannemer aanwezig. 
Door overlappingen van activiteiten werd de totale procesduur aanzienlijk verkort. 
Een nadeel was het ontbreken van een duidelijke documentatie per fase en een 
definitieve (inhoudelijke) afsluiting van de fasen. 

In het geval van een gebruikelijke tijdplanning kenden de fasen een sequentiele 
relatie. 
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2. Voorlopig ontwerp 
De fase van het voorlopig ontwerp omvatte een globaal voorstel van het bouwobject 
voor wat betreft de architectonische verschijningsvorm, de structurele en 
constructieve vorm en de financiele aspecten. 
In alle gevallen resulteerde dat in: 
• een ruimtelijke en architectonische voorstelling van het bouwobject (de architect) 
• toetsing op de constructieve aspecten en installaties {betrokken adviseurs) 
• globale begroting van de bouwkosten (gekoppeld aan het budget). 

Deze fase werd door de architect impliciet goedgekeurd en door de opdrachtgever 
getoetst aan het programma van eisen, het budget en de techniek. 

3. Definitief ontwerp 
De volgende fase - het definitief ontwerp omvatte volgens de architecten: 
• architectonische en ruimtelijke bepaling van het object 
• de bouwkundige integratie van de constructies en installaties 
• materialisering en detaillering van het bouwkundig werk 
• bouwvoorbereiding inclusief bestek en begroting 
• prijs en contractvorming 

De volgens SR'BB voorgeschreven fasen warden hier teruggevonden onder Mn 
beschrijving. Het bestek wordt gehanteerd als een beslisdocument dat de fase 
afsluit. 
Kenmerkend voor deze fase is dat bijzondere adviseurs werden ingeschakeld. 
Volgens de architecten gebeurde dat te laat en had dit wel consequenties ten 
aanzien van de kosten en de ruimtelijke vorm van het object. 
Dit wijst op onderschatting van bepaalde problemen in de beginfase. 
In het geval van de sequentiele fasering werd de aannemer pas in de 
uitvoeringsfase ingeschakeld. Dit bracht een aantal veranderingen binnen het project 
met zich mee. De wijze van uitvoering en de materialisatie werd door de aannemer 
be'invloed. 
De uitvoeringsfase werd uiteindelijk door de opdrachtgever getoetst en afgesloten. 

4. De uitvoeringsfase 
Bij de uitvoeringsfase waren de opdrachtgever, de aannemer en de directievoerende 
partij betrokken. 
Het ontwerp-team had een complete of beperkte directievoering. Het hield 
ondermeer de technische uitvoeringscontrole en de coordinatie op de bouwplaats in. 

Alie ge'interviewde architecten waren ge'interesseerd in de verbetering van het 
ontwerp-proces. 
Hierbij moet gedacht warden aan verdeling van tijd en capaciteiten per fase. Het 
besluitvormingsproces moet beter op de fasering afgestemd warden en evenzo het 
inschakelen van externe adviseurs. 
Dit vraagt dus om een betere planning vooraf en meer coordinatie met betrekking tot 
de samenwerking tussen de betrokken partijen. 

Organisatie 

Structuren 
In het kader van de organisatie van het procesontwerp, wordt eerst ingegaan op de 
functionele structuur van het proces; uitgangspunt daarbij is de plaats van het 
ontwerp-bureau. Uit de drie cases komt naar voren dat deze structuur steeds min of 
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meer hetzelfde is. In alle gevallen was door de opdrachtgever een project manager 
aangesteld. Deze manager kwam uit de organisatie van de opdrachtgever zelf of 
werd extern aangetrokken. De structuur is weergegeven in onderstaande figuur. 

opdrachtgever 

Opd rachtgever 
adviseurs 

1-----1----1 Project manager 

aannemer 

Onder aannemers 

Figuur 1: functionele structuur 

Ontwerp-bureau 

Externe ontwerp 
adviseurs 

lnhoudelijk bleken de bevoegdheden van de project manager beperkt te zijn. Dit 
kwam tot uiting in het overleg dat direct tussen het ontwerp-bureau en de 
opdrachtgever plaatsvond. 

Oak de functionele structuur binnen de ontwerp-bureaus vertoont een behoorlijke 
mate van overeenkomst. De verschillen die optreden warden veroorzaakt door 
verschil in het aantal betrokken personen, het toevoegen van een extra staffunctie bij 
EGM en het binnen het eigen bureau hebben van andere disciplines bij DHV AIB. In 
de onderstaande figuur wordt de globale functionele structuur binnen het ontwerp
bureau weergegeven. 

interne ontwerp 
adviseurs 

tekenaar 

Hoofd architect 

tekenaar 

Figuur 2: functionele structuur van hat ontwerp-bureau 

lnterne 
projectmanager 

tekenaar 

Voor de functionele structuur maakt het niet uit of de andere disciplines (in de figuur 
weergegeven als interne/externe ontwerp adviseurs) binnen het ontwerp-bureau 
aanwezig zijn of niet. Functioneel staan deze disciplines, zeals de constructeur en 
bouwfysicus op gelijke hoogte met de uitvoerend architect. 

Keuze participanten 
Bij de keuze van de overige participanten is duidelijk een verschil aanwezig tussen 
de industriele en overige utiliteitsbouw. De keuze van de aannemer vindt bij de 
overige utiliteitsbouw plaats door middel van een traditionele aanbestedingsvorm, die 
plaatsvindt na gereedkomen van bestektekst en -tekeningen. Het belangrijkste 
selectiecriterium bestaat daarbij uit kosten. Oak de keuze van andere participanten 
wordt door een groat deel bepaald door kosten. De opdrachtgever bepaalde daarbij 
welke participant in het proces ging deelnemen. Wei is het zo dat EGM invloed had 
op het toelaten van participanten tot de groep waaruit geselecteerd werd. Opvallend 

Bouwkundige procesontwerpen AJM\ 20 



daarbij is ook dat participanten die niet bij elk bouwproces, maar alleen bij 
incidentele projecten worden ingeschakeld, te laat bij het proces worden betrokken. 
Voorbeelden hiervan zijn de museumadviseur en de containerkraanspecialist. Een 
oorzaak kan zijn dat niemand het tot zijn takenpakket beschouwt om te bezien of 
bijzondere adviseurs nodig zijn. 
De selectie van participanten gebeurt bij industriele bouw op een andere wijze. 
Kosten spelen daarbij een minder dominante rol. De keuze van de aannemer vindt al 
in een vroeg stadium plaats op basis van onvolledige gegevens. De groep waaruit de 
aannemer geselecteerd wordt, is samengesteld door het ontwerp-bureau en bestaat 
uit aannemers waar in het verleden al goede ervaringen zijn opgedaan. Naast 
kosten vindt selectie vooral plaats op basis van beschikbaarheid; tijdigheid is in dit 
geval belangrijker dan kosten. 
De selectie van overige participanten zoals onderaannemers en externe adviseurs 
vindt op vergelijkbare wijze plaats. Opvallend daarbij is dat bij de selectie van 
onderaannemers de hoofdaannemer (deels) buitenspel gezet wordt. 
Uit de wijze van selectie komt duidelijk naar voren dat het ontwerp-bureau 
vertrouwensrelaties heeft met de overige participanten; het samenwerkingsverband 
strekt zich over meerdere projecten uit. Feitelijk is er sprake van een netwerk tussen 
de participanten, waarbij sprake is van semi-stabiele relaties. Samenwerking vindt 
dan ook plaats op basis van partnering en minder op basis van strijd. Deze wijze van 
samenwerken is noodzakelijk om de gestelde tijdslimiet te halen, maar biedt 
bovendien mogelijkheden tot optimalisatie processen. Dit wordt tevens mogelijk 
gemaakt door aspecten van concurrent engineering; adviseurs worden al in een 
vroeg stadium betrokken en ontwerp-beslissingen worden aldus in overleg genomen. 
De beschreven verschillen tussen industriele en overige utiliteitsbouw zijn overigens 
ook op bedrijfstak niveau terug te vinden; het gros van de bedrijven neemt slechts 
deel aan projecten in een van de twee bouwsoorten. 

Beslisstructuur 
Ook hier is weer een groot onderscheid aanwezig tussen de industriele en overige 
utiliteitsbouw. Bij de overige utiliteitsbouw vindt afronding van fasen plaats door 
middel van bekrachtiging van de opdrachtgever. Vervolgens wordt dan na 
goedkeuring van de voorgaande fase begonnen aan de volgende fase. Beslissingen 
tijdens een fase worden meestal in overleg genomen met de project manager van de 
opdrachtgever. 
In verband met de tijdsdruk lopen bij de industriele bouw de fasen vloeiend in elkaar 
over. Formele afronding van fasen vond wel plaats, maar was weinig zinvol in het 
kader van de besluitvorming. De beslissingen werden genomen in de 
bouwvergaderingen. Deze vergaderingen vonden dan ook met grote frequentie 
plaats. Daarnaast was het zo dat de adviseurs direct met de betreffende 
onderaannemer overlegden en beslissingen met betrekking tot de uitvoering namen. 
Een aantal niveaus in de functionele structuur worden daarbij overgeslagen. Dit 
laatste wordt ondervangen door overleg tussen alle adviseurs, de architect en de 
interne projectleider. 
Dit overleg vond bij de overige utiliteitsbouw plaats tussen architect en aannemer, 
respectievelijk architect en opdrachtgever. 

Tijd, kosten, kwaliteit 

Tijd 
Zoals reeds eerder geconstateerd is de factor tijd niet in ieder project even 
belangrijk. Veelal bepaalt de opdrachtgever welke van de factoren tijd, kosten of 
kwaliteit dominant is. Ook is het mogelijk dat alle factoren even belangrijk zijn. 
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Vervolgens wordt het gehele voorbereidings-, ontwerp- en bouwproces op deze 
bepalende factor( en) ingericht. 
Het enige project van de drie, waarover de diverse bureaus ge'interviewd zijn, waarbij 
de factor tijd bepalend was, is het project van DHV AIB voor de uitbreiding van de 
chipfabriek MOS 4 van Philips in Nijmegen. De gedelegeerd opdrachtgever (= de 
projectmanager van de bouwtechnische stat van Philips) heeft hier bij aanvang van 
het proces een datum vastgesteld, waarop het gebouw opgeleverd diende te 
worden. Vervolgens is de gehele inrichting van het proces op deze opleveringsdatum 
afgestemd. 
Deze wijze van werken bracht met zich mee dat het vrijwel noodzakelijk was om 
concurrent engineering toe te passen. Daarnaast is er voor gekozen om in eerste 
instantie de aannemer te vragen binnen welke termijn hij het gebouw zou kunnen 
realiseren om vervolgens de resterende tijd te benutten voor het ontwerp-proces. De 
tijd werd bewaakt met behulp van een strokenplanning. 
Ook de gedelegeerd opdrachtgever voor het museumproject te Venlo, te weten de 
museumdirectie, heeft op een dergelijke wijze een opleveringsdatum voor het 
museum vastgesteld, echter met het essentiele verschil dat de termijn waarbinnen 
het plan gerealiseerd dient te worden, geen grote tijdsdruk op de ontwerpersgroep 
van Jeanne Dekkers legt. Ook bij EGM werd er gedurende het ontwerp-proces 
gebruik gemaakt van een strokenplanning. Bij dit project heeft de opdrachtgever 
echter meerdere data vastgesteld, waarop bepaalde stukken, ter afsluiting van een 
fase, door EGM ingeleverd diende te worden, die vervolgens door de externe 
projectmanager van de gedelegeerd opdrachtgever getoetst werden op de 
uitgangspunten. Dit was niet het geval bij DHV AIB. 
De werkwijze die gevolgd werd op het architectenbureau van Jan Brouwer met 
betrekking tot het Afvaloverslagstation in Den Haag is te vergelijken met die van 
Jeanne Dekkers voor het Limburgs museum in Venlo. Ook hier lag de 
opleveringsdatum vast en vroeg de opdrachtgever, een coalitie van provincie en 
gemeente, gedurende het proces op vastgestelde tijdstippen om de stukken, ter 
afsluiting van een fase, die vervolgens getoetst werden door de gemeente (en niet 
door de projectmanager van de gemeente). De stukken werden door de partijen dus 
beschouwd als beslisdocumenten, die de stap naar de volgende fase mogelijk 
moesten maken. 
Dit is de gebruikelijke werkwijze als projecten op basis van de SR '97 aangenomen 
worden. Zowel het project van Jeanne Dekkers als dat van Jan Brouwer is op basis 
van de SR '97 aangenomen. 
Er kan gesteld worden dat geen van de projecten, met uitzondering van dat van 
Jeanne Dekkers, dat nog gerealiseerd moet worden, grote tijdsoverschrijdingen 
gekend heeft. Het project van DHV AIB was op tijd af en dat van Jan Brouwer kende 
een overschrijding van drie maanden op een totale procestijd van drie jaar, wat 
voornamelijk werd veroorzaakt door fouten van de zijde van de opdrachtgever 

Kosten 
Zoals voor het project van DHV AIB tijd de bepalende factor in het proces was, zo 
zijn voor het, nog lopende, project van EGM (Jeanne Dekkers) de kosten bepalend. 
Het budget dat door de provincie ter beschikking gesteld is voor het gehele project, 
diende als uitgangspunt voor het ontwerp-proces. De situatie doet zich hier dus voor 
dat een coalitie van provincie en gemeente het budget ter beschikking hebben 
gesteld, maar dat de toekomstig gebruiker (= de museumdirectie) optreedt als 
gedelegeerd opdrachtgever en dus geen invloed uit kan oefenen op de hoogte van 
het budget. Dit budget is gedurende het proces dan ook ongewijzigd gebleven. Dit 
betekende concreet dat extra kosten die in het ontwerp werden veroorzaakt door 
additionele wensen van de gedelegeerd opdrachtgever (de museumdirectie), leidden 

Bouwkundige procesontwerpen Al/t\\ 22 



tot bezuinigingen op andere onderdelen van het ontwerp, zodat de kosten van het 
totale ontwerp het budget niet zouden overschrijden. 
Bij het project in Nijmegen van DHV AIB speelden de kosten duidelijk een minder 
belangrijke rel. Kostenoverschrijdingen die veroorzaakt werden door fouten van de 
zijde van architect, adviseurs, aannemer of onderaannemer werden gezamenlijk 
opgevangen. Kosten die veroorzaakt werden door additionele wensen van de 
opdrachtgever, werden door de opdrachtgever betaald. 
Zowel bij het project van Brouwer als bij dat van DHV AIB, speelden de kosten bij de 
aannemersselectie geen doorslaggevende rel. Het ontwerp voor het 
Afvaloverslagstation in Den Haag werd weliswaar Europees aanbesteed, maar er 
werd uiteindelijk niet gekozen voor de aannemer met de laagste prijs, omdat de 
gemeente problemen had met deze aannemer. Bij het project van DHV AIB heeft 
DHV AIB de opdrachtgever (de gebouwbeheerder van het MOS complex te 
Nijmegen, van wie Philips de gebouwen vervolgens huurt) geadviseerd een 
aannemer te selecteren met wie zij in de loop der jaren reeds een partnership 
opgebouwd hadden. De opdrachtgever heeft inderdaad voor deze aannemer 
gekozen, ondanks het feit dat deze aannemer niet noodzakelijkerwijs de 
goedkoopste zou zijn geweest. Het project is vervolgens aanbesteed in hoofdlijnen. 
Dit was ook de enige aanbestedingsmogelijkheid, aangezien er in dit project sprake 
is geweest van concurrent engineering. 
Opvallend is verder dat de kostenbeheersing (evenals de tijdbeheersing overigens) 
bij de projecten van Dekkers van EGM en Brouwer van Jan Brouwer Associates op 
formele wijze plaatsvonden. 
Oat wil zeggen dat de stukken na iedere fase (waarbij de fasering van de SR '97) 
aan de (gedelegeerd) opdrachtgever overhandigd werden, die de stukken toetste of 
liet toetsen op financieel, technisch en eventueel architectonisch gebied en op tijd. 
Voordat dit plaatst vend, waren de stukken reeds intern getoetst door de interne 
projectcoordinator en de architect. Op het moment dat de stukken waren 
goedgekeurd door de opdrachtgever (er kan eventueel een compromis met de 
ontwerpende partij bereikt warden), ken met de volgende fase begonnen warden. Bij 
het project van Dekkers werden de stukken door de projectmanager van de 
gedelegeerd opdrachtgever (= de gebruiker) getoetst, bij dat van Brouwer door de 
gemeente zelf en later door AVR (= de opdrachtgever die de opdracht van de 
gemeente overgenomen heeft na afronding van het Definitief Ontwerp). Opvallend is 
daarbij dat AVR (= Afval Verwerking Rijnmond) vooral aandacht schonk aan de 
exploitatiekosten van het te bouwen overslagstation, terwijl de gemeente slechts het 
budget wilde handhaven. 
Bij het project van DHV AIB vend de kostenbeheersing (evenals de tijdbeheersing) 
op vrij informele wijze plaats. Er werd een keer per week extern vergaderd. In deze 
vergaderingen, waaraan de projectmanager van de opdrachtgever, de 
projectmanager van DHV AIB en de aannemer deelnamen, werden de beslissingen 
genomen en vend toetsing op alle randvoorwaarden plaats. Problemen werden 
onderling opgelost. 

Kwaliteit 
Kwaliteit is een lastig begrip. Zeker omdat er formeel een onderscheid kan warden 
gemaakt tussen de kwaliteit van het proces enerzijds (ISO-normering) en kwaliteit 
van het object anderzijds. Dit onderscheid blijkt echter in de praktijk moeilijk te 
handhaven omdat de kwaliteit van het proces die van het object veelal be'invloedt en 
andersom ook. Uit de interviews is dit tevens naar voren gekomen. 
Jeanne Dekkers en Jan Brouwer hebben in hun ontwerp-proces geen gebruik 
gemaakt van reguliere kwaliteitsnormen, in tegenstelling tot het ontwerpteam van 
DHV AIB. 
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Waar Dekkers en Brouwer vooral aandacht hebben geschonken aan de kwaliteit van 
het object (architectonische, ruimtelijke kwaliteit), daar heeft DHV AIB vooral gelet op 
de kwaliteit van het proces en de kwaliteit van het object (functionele, geen 
architectonische, kwaliteit). Bij DHV gebeurde dit aan de hand van de ISO 9001 
norm, een norm die betrekking heeft op de beheersing van het proces, en die bij 
DHV AIB vooral van invloed is geweest op de wijze waarop projecten worden 
gearchiveerd en de wijze waarop beslisdocumenten worden opgesteld. Toch is 
Willemsen van DHV AIB van mening dat een nog betere beheersing van het proces, 
zou hebben geleid tot een hogere objectkwaliteit. Door toepassing van concurrent 
engineering bij het project in Nijmegen, zijn de fasen echter niet conform de ISO
norm met behulp van beslisdocumenten afgerond, maar is in de externe 
vergaderingen besloten wanneer naar de volgende fase overgestapt zou worden. 
Hoewel zowel het project van Brouwer als dat van Dekkers conform de SR '97 
uitgevoerd zijn, is er toch geen sprake van beheersing van het ontwerp-proces. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat de SR '97 weliswaar de verschillende fasen in het 
project duidelijk definieert, maar daar geen beslismomenten en beslisdocumenten 
aan koppelt. Het is slechts een onderlegger voor contractvorming. 
Bij Brouwer heeft het ontbreken van ISO- procesbeheersing tot dusdanige frustraties 
geleid (slechte documentatie, onsystematisch werken, onduidelijke procedures en 
voorwaarden, teveel ten,.1gkoppeling), dat hij besloten heeft voor navolgende 
processen gebruik te maken van de ISO-normering. 
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Conclusies 

Uit de drie cases die de basis vormen voor deze studie kunnen een aantal 
tendenzen worden waargenomen, die kunnen bijdragen tot het verbeteren van de 
procesgang. 

Algemeen kan gesteld worden dat de verdeling van tijd en capaciteit per fase 
verbeterd kan worden en dat de besluitvorming beter op de procesgang kan worden 
afgestemd. 

Het tijdig inschakelen van adviseurs verloopt niet altijd soepel. Dit blijkt voor de 
soorten adviseurs die bij elk bouwproces worden betrokken geen probleem, hierbij 
valt te denken aan adviseurs als constructeur en bouwfysicus. Wanneer echter 
specifieke adviseurs nodig zijn, worden deze te laat ingeschakeld. 

Opvallend is ook dat de samenwerking tussen de verschillende participanten 
duidelijk voordelen oplevert. Samenwerking op basis van partnering of in de vorm 
van een virtuele organisatie blijkt alleen ender grote tijdsdruk mogelijk te zijn. Wei is 
het zo dat deze laatste vormen van samenwerking een hoge managementlast met 
zich meebrengen; de behoefte aan coordinatie neemt immers toe. Om het proces te 
kunnen blijven beheersen wordt in een incidenteel geval overgegaan tot fusies. 
Hierdoor verwacht men namelijk een voldoende ontwerp-bureau grootte te kunnen 
creeren om alle gewenste diensten in eigen huis te hebben. Het spreekt vanzelf dat 
ook andere wegen bewandeld kunnen worden om dit resultaat te bereiken; het 
opzetten van een virtuele organisatie lijkt hiervoor een goede mogelijkheid. 

Een andere tendens die waarneembaar is, is het in toenemende mate 
implementeren van een proceskwaliteitssysteem. In de praktijk denkt men hierbij 
meteen aan de ISO normeringen. Naast toenemende vraag vanuit de markt, 
ontstaat hiervoor ook een steeds grotere behoefte vanuit het bedrijf zelf. Wei is het 
zo dat het invoeren van het ISO kwaliteitssysteem meer tijd kost, dan verwacht 
werd. Ook indien niet aan ISO normeringen werd gedacht bestond er de behoefte 
aan het verbeteren van de procesgang. Motiveringen voor een goede 
procesbeheersing bestaan daarbij uit het beter beheersen van tijd en kosten 
alsmede het beter om kunnen gaan met toenemende mate waarin 
aansprakelijkheden worden gesteld. 
Een andere vruchtbare wijze om het proces te verbeteren bestaat uit het toepassen 
van concurrent engineering. Participanten worden in een eerder stadium betrokken 
en de "over de muur gooi" mentaliteit vermindert daardoor wezenlijk, tevens kan 
door het toepassen van dit principe tijdwinst geboekt worden. Verdere doorvoering 
van concurrent engineering in de toekomst zal leiden tot verhoging van de proces en 
object kwaliteit. 
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