
 

Kompas voor de ADM'er

Citation for published version (APA):
Timmermans, P. P. M. (editor) (1997). Kompas voor de ADM'er: 'architectuurprijsvragen als paradoxale design
management opgave. (ADMS-reeks). Technische Universiteit Eindhoven. Stan Ackermans Instituut.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1997

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/99a1582a-0310-4ac8-bdfc-adc2d2a8d2dd


Technische Universiteit 

96 Eindhoven 

Stan Ackermans lnstituut 
Centrurn voor Technologisch Ontwerpen 

Kompas voor de ADM 1er 
Architectuurprijsvragen als paradoxale design management opgave 

U> 
J: 
c 
ct 
a.. 
RJ 
RJ -c. 
E 
QJ 
>< w 

co 
0 

• 
\0 
~ a:: 
> 



jl.rch••ectu g\ 
oesi9"l 
M::>'"'.·"'''"""':"~ ... ~ 

s :.;1c,,...s 
rn .... ,'°r'd~· c.i3 
5600 MB Eindnoven 

AD MS-REEKS 

Dit boekje is een deelproduct van de post-doctorale technologische ontwerpersopleiding 
Architectural Design Management Systems(ADMS). De kem van deze opleiding bestaat uit een 
aantal blokken waarin de cursisten ADMS-thema's uitdiepen. 
Dit kan plaatsvinden via een Iiteratuurstudie, een workshop of een praktijkverkenning. 
Elk blok beslaat 10 a 15 dagen. Na de blokken doorlopen te hebben volgt een praktijkopdracht 
bij een ontwerpend bedrijf. 
Relevante rapportages van de blokken en de praktijkopdrachten worden gepubliceerd in de 
AD MS-reeks. 

ADMS is een twee-Jange postdoctorale opleiding die zich richt op een geheel nieuw 
specialisme in de bouw: het ontwerpen en managen van bouwkundige ontwerp-processen 
ADMS wordt verzorgd door de faculteiten Bouwkunde en Technologie Management van de 
TUE. De opleiding is ontstaan vanuit de behoefte van (vooral grote) ontwerp-bureaus om het 
steeds complexer wordende ontwerp-proces, met zijn steeds wisselende bouwpartners en 
takenverdeling, meer professionele sturing te geven. Deze behoefte betreft niet alleen 
architectenbureaus maar ook projectontwikkeling-maatschappijen, organisatieadviesbureaus, 
grote bouwbedrijven en bouwbureaus van beleggingsmaatschappijen. 
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Het boek 'Kompas voor de ADM'er' is het resultaat van een vierdaagse workshop die in het 
kader van de cursusmodule 'ontwerp-methoden en ontwerp-strategieen' van de tweejarige 
post-initiele ontwerpersopleiding Architectural Design Management Systems (ADMS) is 
gehouden. Deze workshop vond plaats van 1tot4 april 1997 en had als titel 

'architectuurprijsvragen als paradoxale design management opgave'. 

Het boek bestaat uit de volgende vier de/en welke afzonderlijk gelezen kunnen warden: 
1. een inleiding over ontwerpmethoden (gele dee/); 
2. ontwerpmethodische benaderingen ter indeling van de workshop (gele dee/); 
3. een verslag van de workshop door de ADMS-cursisten (witte dee/); 
4. een 'uitleiding' van de begeleiders ter afsluiting van de workshop ( gele de el). 

De eerste twee de/en van het boek geven het kader van de begeleiders weer, waarin de 
workshop nader wordt toegelicht en de link wordt gelegd met de theorie over 
ontwerpmethoden. In dee/ drie wordt verslag gedaan van de workshop, waarbij voor een 
meer praktische benadering is gekozen. Op basis van de discussies met de in/eiders is door 
de ADMS-cursisten geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag welke functies door een 
ADM'er in het bedrijfsleven vervuld gaan warden. In dee/ vier wordt opnieuw een kart 
verslag gegeven van de vier workshopdagen, maar dan gerelateerd aan de in dee/ twee 
gegeven vierdeling in ontwerpmethodische benaderingen. Hier is dus gekeken op welke 
wijze datgene, wat de verschillende sprekers verteld hebben, gekoppeld kan warden aan het 
ontwerpmethodische thema van de desbetreffende dag. 

Het rapport werpt hiermee een nieuw Licht op hetfenomeen prijsvraag en de wijze waarop 
deze gemanaged kunnen warden. 

Peter P.M. Timmermans (red.) 
Eindhoven, juni 1997 





Ontwerp-methoden 

Een deel van de mensheid is voortdurend bezig, vaak puur door hun aanwezigheid, met het 
laten ontstaan van problemen, nieuwe eisen en wensen. Een antler dee! van de mensheid is 
gedreven om voor ontstane problemen, nieuwe eisen en wensen, goede oplossingen te 
vinden en te realiseren. 
Niet elk probleem is een "ontwerp probleem". Men spreekt ook over ontwerpers, 
ontdekkers, uitvinders en anderen afhankelijk van het soort probleemoplossing. 
De "ontwerp problemen" vormen een speciale klasse van problemen, waarbij de creatie van 
een middel zeer belangrijk is voor het oplossen van het probleem. Dit middel kan een 
gebouw zijn, het kan ook een schip zijn, een vliegtuig, een vrachtwagen, of een 
automatische assemblagelijn met bijvoorbeeld 25 stations. Het kunnen natuurlijk ook heel 
eenvoudige produkten zijn zoals een balpen, potlood, fies , beker, en bestek. Passieve 
produkten , zonder actieve functies, die hun functie gaan vervullen in de creatieve 
toepassing door de mens. 

Interessant in deze is dat in het algemeen de mens die het probleem vaak onbewust creeert 
niet de mens is die de oplossing weet te bedenken en/of te realiseren. Misschien ook we! 
logisch, anders waren er geen problemen. 
De mens die een talent heeft om problemen te signaleren en te formuleren heeft blijkbaar 
niet de gave om goede oplossingen te bedenken en te realiseren. En andersom. heeft de 
talentvolle vinder van oplossingen niet de gave om het probleem te kunnen ontdekken. 
Het is een bekend feit dat men in de industrie dan ook te vaak ziet dat een ontwerper of 
constructeur al een oplossing heeft zonder dat het probleem in voldoende mate is onderkend 
of zelfs voor er een probleem is. Met alle gevolgen voor de kasstroom van het bedrijf. 

Het zich bewust zijn van de aanwezigheid van deze tegengestelde talenten van mensen met 
betrekking tot het voldoende onderkennen en uitzoeken wat nu eigenlijk het probleem is en 
het "vinden" en realiseren van een middel als oplossing, is de eerste en belangrijkste stap in 
de "ontwerp methoden". Het is de vaststelling van een van belangrijkste communicatie 
problemen. 

Ontwerp probleem 

Alles begint met de wens van de mens. Zolang mensen nog wensen hebben kan het goed 
gaan met de economic. Een probleem ontstaat op het moment dat de mens niet meer zo 
gelukkig is met de situatie waarin hij verkeert en hij 'iets anders' wil. De aanvankelijke 
situatie komt niet meer overeen met de gewenste situatie. 

Uitgaande van helderheid in de aanvankelijke situatie zijn twee gevallen te onderkennen. In 
het eerste geval is de mens zich bewust van wat hij mist in zijn huidige situatie. Hij kan, 
eventueel met enige hulp, een goede voorstelling maken van de door hem gewenste situatie. 
Alleen de weg naar die nieuwe situatie, de realisatie van het soort gebouw, moet dan nog 
worden gevonden. Er zijn steeds meerdere betrokkenen die elk hun eisen en wensen hebben 
ten aanzien van het gebouw en de realisatie daarvan. 

In de tweede situatie blijft ook de gewenste situatie heel onduidelijk voor de mens die "iets 
anders" wil en is het belangrijk om dat eerst duidelijk te krijgen. 



Gewenste situatie 

Aanvankelijke situatie 

Figuur 1 het ontwerp-probleem in de bouw. 
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Het is de laatste situatie die vaker voor zal komen en veel inspanning vraagt om de functies 
te ontdekken die een gebouw zou moeten gaan vervullen in de nieuw te creeeren situatie. 
De mens wil dat het gebouw een uitstraling heeft die past bij zijn status, het imago van het te 
vestigen bedrijf moet er door worden versterkt, maar de passerende mens zal het gebouw 
ook ondergaan als een plezierig deel van de omgeving waarin het gebouw een plaats 
inneemt. De gevoelswaarde is hier het belangrijkste. 

Functies 

Het bieden van onderdak, gebruiksgemak, werkbevorderende sfeer, verpozing, gezond 
klimaat, rust, voldoende ruimte voor al het menselijk handelen in verband met zaken en in 
verband met persoonlijke verzorging zijn belangrijke functies van het gebouw naast de reeds 
eerder genoemde. 
Ook het kunnen verwarmen van de ruimten met zo weinig mogelijk energie en het kunnen 
onderhouden met zo laag mogelijke kosten zijn gewenste functies. De gebruikswaarde staat 
hier meer voorop. Van belang is nu om aan elk van de functies die het gebouw moet 
vervullen een zwaartefactor toe te kennen. 
Het goed onderscheiden van de functies die het gebouw moet gaan vervullen voor de 
oplossing van het probleem en het toekennen van de zwaartefactoren zijn dus de twee 
volgende stappen in de "ontwerp methode". 

Ontwerpproces 

Het ontwerpproces kent een creatief moment waarop de contouren van een oplossing 
zichtbaar worden, het concept van het gebouw. De gevoelswaarde zal een overheersende rol 
spelen. 

Het ontwerpproces kent ook een meer wetenschappelijke benadering en uitwerking leidend 
tot een verbetering van het gevonden concept. 

Dit omvat de studie van de processen en de vertaling naar de gewogen functievervulling. 
Dan de vertaling naar de taken die het gebouw zal gaan krijgen, dus naar de technische 
specificaties. Een stap waarin een creatief moment ligt opgesloten van een "vinder" van een 
oplossing. Voor de vervulling van elke gewaarderde functie worden de eisen uitgedrukt in 
gekwantificeerde grootheden. 
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TOETS 

Gevonden oplossing 

Creatief moment 

Studie van alle 
processen waarin de 
gevonden oplossing een 
functie kan vervullen 
voorde mens 

Wetenschappelijke benadering 

Keuze concept en 
alle elementen 
van bet concept 

V aststellen taak van 
concept en van taken 
alle elementen 

Figuur 2 het ontwerpproces. 

Structuur bepalen 
concept, rangschikken 
van alle elementen 

Studie van de 
samenbouw van 
alle elementen 

Aanpassen oplossing 

Vaststellen belangrijkste 
eigenschappen van alle 
elementen en totaal 

Er kunnen nu meerdere concepten van een gebouw ontstaan die in meer of mindere mate 
voldoen aan elk van de gewogen functies . Voor elk concept begint nu de afweging van al 
deze wijzen waarop functies vervuld kunnen gaan warden. 
De ontwerper neemt in zijn afwegingen de relaties mee die de verschillende elementen van 
het gebouw tot elkaar en tot de omgeving zullen hebben. 
Het is nu een "spel" van decompositie in functies en een compositie van taken van bekende 
of nieuw toegevoegde elementen, een compositie van een gebouw. 
De binnenkant zowel als de buitenkant, de vormgeving binnen zowel als de vormgeving 
buiten. Aile eigenschappen die het gebouw moet hebben komen nu helder in beeld. 

Door de structurering van alle elementen van het gebouw en de noodzakelijke 
eigenschappen van de elementen warden de belangrijkste eigenschappen van het gebouw 
zichtbaar. De laatste stap in het ontwerpproces is het vastleggen van de methode waarmee de 
gekozen elementen kunnen warden samengebouwd. Vervolgens wordt het eerst vastgelegde 
"gevonden oplossing" aangepast. Deze cyclus van aanpassingen kan enkele malen doorlopen 
warden, echter hoe hoger de kennis des te eerder komt men bij de uiteindelijke oplossing. 

Management van bet ontwerpproces 

De eerste voorwaarde om het ontwerpproces te kunnen sturen is inzicht in alle 
deelprocessen. Door van elk deelproces het karakter vast te leggen en wat er moet warden 
bereikt ontstaat begrip over de besluitvorming in dat deelproces en over de noodzakelijke 
communicatie. In figuur 2 zijn deze deelprocessen te onderkennen. 
Hierbij moet men zich realiseren dat de keuze van het concept met zijn gevoelswaarde en 
gebruikswaarde de uiteindelijke waarde van het gebouw bepaalt. Dat na de keuze van de 
elementen de structuur in belangrijke mate de eigenschappen bepaalt en dus de kwaliteit van 
het gebouw in alle opzichten. Dat door alle activiteiten in de samenbouw wordt bepaald 
hoeveel capaciteit, en van welke soort, daarvoor nodig zal zijn. 
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Veel inspanning ligt in de communicatie, het verzamelen van gegevens, en met name in de 
informatie die tot besluitvorming leidt. Technieken die de ontwerp methode ondersteunen, 
zoals Brainstorming, QFD, Waarde Analyse, en andere, dienen er voor om de kwaliteit van 
de besluitvorming te bevorderen. Het is steeds een zaak om de juiste combinatie van mensen 
te krijgen in elke fase van het besluitvormingsproces. Combinatie wat betreft kennis en 
kunde maar ook wat betreft typische gedragskenmerken van deze deskundigen. 
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Inleiding van de begeleiders 

In bet blok Ontwerpmethoden hebben wij (Roel Daru, faculteit Bouwkunde en Herman van 
Mal, faculteit Technologie Management) gekozen voor een dynamische benadering: een 
(vierdaagse) workshop die bet begrip ontwerpmethode confronteert met bet lastige 
ontwerpprobleem van architectuurprijsvragen. De workshop hebben we dan ook gedoopt: 

'architectuurprijsvragen als paradoxale design management opgave'. 

De paradox is bet plannen van bet onplanbare: bet winnen van een prijsvraag. Wat de 
Architectural Design Manager (ADM-er) moet kunnen is de ontwerper (die onder stress 
werkt) zodanig ondersteunen, dat bet ontwerpproces beter verloopt, dan zonder zijn of haar 
ondersteuning. 

Workshop 

Binnen de workshop hebben mensen uit de praktijk de elementen van de paradoxale design 
management opgave aangedragen: wat zijn de kenmerken van prijsvragen als 
ontwerpopgave, hoe werken jury's, hoe zijn succesvolle ontwerpers bezig geweest, hoe 
worden ze door ADM'ers 'avant la lettre' ondersteund, welke rol speelt wat voor soort 
communicatie en presentatie, hoe houdt de manager rekening met de werkstijl en de 
ontwerp-methode en -strategie van de ontwerper? De ADM'ers in opleiding kregen zelf iets 
te bespeuren van de stress van prijsvragen: zij moesten in bet korte tijdsbestek van een week 
de informatie uit de workshop verwerken tot zowel een mondelinge presentatie als de 
(cahier)publikatie die nu voor u Jigt. 

Doel van de workshop 

De architectuur-prijsvraag confronteert de ADM'er met zowel een praktisch als actueel en 
uitzonderlijk probleemveld, waar men niet op basis van routine en reflex op kan reageren. 
De vraag is of er een geschikte, flexibele methode, danwel doelstelling aanwezig is om vast 
te stellen of men moet meedoen aan architectuurprijsvragen en zo ja of men dat dan 
ontwerp-methodisch kan managen? Daarbinnen stelt zich de vraag: welke eisen stelt bet 
werken onder stress aan een ontwerpmethodisch kader? Welke gedragstheoretische 
methoden en technieken laten zich onderscheiden en welke passen bet best bij de 
ervaringswereld van de personen in kwestie? 
Zijn de kansen en bedreigingen van deelname bijvoorbeeld te overzien? Is bet binnen de 
context van een architectuur-prijsvraag mogelijk doelen te formuleren in de zin van na te 
streven artistieke normen en thema' s danwel technische prestaties? Is bet daarbinnen 
mogelijk geschikte condities te scheppen voor de artistieke vormgeving en technische 
uitwerking en zijn deze qua inzet van personeel en middelen te begeleiden? Welke aanslag 
legt een prijsvraag op een bureau? Welk effect heeft het op bet imago van bet bureau? Hoe 
moet men te werk gaan bij een kleinschalig bureau: zijn dan collegiale allianties aan de 
orde? En hoe moet men met een middelgroot of groot architectenbureau opereren? Kortom: 
valt dat alles ontwerpmethodisch te benaderen en kan de ADM'er daarbinnen een zinvolle 
bijdrage leveren? 



Klassieke ontwerpmethoden 

De klassieke ontwerpmethoden zijn in de jaren zestig ontstaan in het kielzog van de 
systeemanalyse. In de architectuur liep dit gelijk op aan de hoogtij dagen van het 
functionalisme. Deze klassieke ontwerpmethodische benadering gaat uit van de 
planbaarheid van activiteiten en het rationeel handelen van mensen. 
Klassiek is daarbinnen de inductieve benadering: eerst veel gegevens verzamelen en 
analyseren en van daaruit generaliseren naar een ontwerp. Bijvoorbeeld door een 
specifieke school te ontwerpen op basis van een studie van de functievervulling van 
bestaande schoolgebouwen. Uit bijzondere observaties (met de daarbij betrokken 
gegevensvergaring en analyses) trekt men dan conclusies en stelt men nieuwe eisen en 
wensen op voor het ontwerp van het betrokken schoolgebouw. Dit veronderstelt een 
bekende situatie waar (vanuit de opgebouwde kennis en ervaring) op voortgebouwd kan 
worden. 
Op basis van inductie (waarbij men dus vanuit het bestaande en specifieke leert en 
generaliseert), kan men dan als volgende stap deductieve redeneringen afleiden (vanuit de 
gemiddelde benodigde oppervlakten voor de schoollokalen in het algemeen bijvoorbeeld, de 
specifieke eigen behoefte aan lokaaloppervlakten logisch afleiden). 
In beide gevallen (van inductie en deductie) is er sprake van de 'beheersing' van het 
bouwkundige ontwerpproces via doeltreffend gebleken reflexen en heuristieken. 

Klassieke ontwerpmethoden in de praktijk 

Ten tijde van het ontstaan van de klassieke ontwerpmethoden Uaren zestig) zocht men naar 
optimale redeneervormen en ontwerpprocessen en probeerde men die vervolgens ook voor 
te schrijven. Inmiddels is echter al Jang gebleken dat in het bijzonder architectonische 
ontwerpers zich in de praktijk veel meer gelegen laten liggen aan ervaring, eigen 
capaciteiten en karakter, de situatie, middelen en tijdsdruk. Ook uit promotie onderzoek van 
van Bake! (1995) blijkt dat die klassieke ontwerpmethoden in de architecten-praktijk niet of 
nauwelijks worden toegepast (van Bake!, A.P.M.: Styles of Architectural Designing; 
empirical research on working styles and personality dispositions, Bouwstenen 34, 1995). 
Het valt achteraf te betreuren, dat juist de tot ontwikkeling gebrachte computertechnieken 
van het gedachtegoed van die klassieke ontwerpmethoden gebruik hebben gemaakt bij hun 
conceptualisatie. a bieden daardoor te weinig steun aan de varieteit van ontwerp
redeneervormen en leggen ten onrechte een dwingende werkprocedure op aan het 
ontwerpproces. Om die nieuwe middelen beter aan de behoeften van architectonische 
ontwerpers aan te passen is het nodig de verscheidenheid van ontwerpdenk- en doeprocessen 
naar voren te brengen, bespreekbaar te maken en de programmatuur alsnog daarop aan te 
passen. 

Nieuwe ontwerpmethoden 

De klassieke redeneer- en ontwerplogica werkt met inductie en deductie. Daarnaast kennen 
we echter ook een ontwerp-logica waarbij van abductie en adductie sprake is. Deze ontwerp
logica houdt zich in zoverre niet aan de klassieke logica-wetten, dat er veel met creatieve, 
maar onnavolgbare sprongen gewerkt wordt. Dit verkrijgt tegenwoordig binnen de 
zogeheten chaos- en complexiteitstheorie zijn eigentijdse onderbouwing. 
Het hangt van de situatie af, aan welke redeneertrant men de voorkeur moet geven. Nieuwe 
feiten kunnen leiden tot tegenstellingen in de tot dan toe gevolgde redeneerwijze, die de 
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ontwerper zowel kunnen dwingen om zijn uitgangspunten en veronderstellingen te herzien 
als zijn gehanteerde logica op zijn kop te zetten. Niet zozeer wat redeneer-logisch juist en 
waar is telt en geldt dan, maar wat ontwerp-logisch bevalt en betekenis heeft, wat maakbaar 
en verkoopbaar blijkt en wat werkt en praktisch toepasbaar is. De nieuwe ontwerpmethoden 
onderscheiden zich van de klassieke doordat ze soepel aan te passen zijn aan de denk- en 
ontwerpwerkstijlen van haar gebruikers. Ze zijn in staat selectief, automatisch en interactief 
een groot aantal altematieven voort te brengen, zijn sterk in het visualiseren en simuleren, 
goed toegankelijk voor communicatie en participatie en in staat tot snelle terugkoppelingen 
van resultaten. 
Ontwerplogica is een pragmatische Jogica, dat wil zeggen gericht op het handelen. De 
nieuwe ontwerpmethoden houden daar rekening mee. Ze zijn enerzijds meer toegespitst op 
de huidige bouwopgaven van duurzaam bouwen binnen een bestaande voorraad en 
anderzijds beter geschikt gemaakt voor creativiteitsvergende situaties. Dat wil zeggen 
situaties, waar veel gevraagd wordt van het improvisatieverrnogen en de creativiteit van de 
ontwerper(s) en de andere betrokkenen, zoals de ADM-er. Hier is een andere houding voor 
nodig, waarbij niet zonder meer vertrouwd wordt op procedures. 

Sprongsgewijs creatief denken 

De chaos- en complexiteitsbenadering legt er de nadruk op dat niet alles te plannen valt. 
Typerend zijn daarin de zogeheten 'abductieve' en 'adductieve' benaderingswijzen: eerst 
een veronderstelling opwerpen en dan toetsen of die houdbaar is. In de wetenschap gaat het 
om theoretische of hypothetische ideeen over hoe de dingen in elkaar zitten (abductie), in 
het ontwerpen om ideeen voor originele, maar toch toepasbare vorrnen (adductie). 
Uitsluitend bij abductie en adductie is er sprake van iets nieuws, een sprong in de redenering 
die niet logisch vanuit het bekende is af te ieiden (deductie) of vanuit het bestaande en 
specifieke te veralgemenen is (inductie). 

Tussen aktief sturen en reaktief laveren 

De klassieke ontwerpmethoden en -strategieen streven een beheersing van het 
ontwerpproces na. Door systematisering en planning moet men daarbij het oncontroleerbare 
toeval zoveel mogelijk uitbannen. Maar chaos- en complexiteitstheorie benadrukt juist dat 
niet alles te plannen valt. Sterker nog, dat op de rand van de chaos juist de creativiteit 
ontstaat of te vinden is, die men van de inbreng van ontwerpers zoals architecten verwacht. 
Van 'beheersing' kan daarbij geen sprake zijn. Ideeen laten zich niet op afroep 
voortbrengen, hoe graag men ze ook binnen bijvoorbeeld een architectuurprijsvraag zou 
willen plannen. De inspiratie slaat toe als bij toeval, 'gestuurd' door een samenloop van 
omstandigheden. lndien men er vanuit gaat, dat juist de meest creatieve, vemieuwende 
processen zich chaotisch-complex gedragen, dan lijkt een improviserende, door de 
omstandigheden geleide en op de evolutie gelnspireerde strategie (reactief, toevalsgestuurd) 
betere vooruitzichten te bieden dan een die 'van bovenar ingrijpt en daarrnee het plotselinge 
ontstaan en verkennen van ideeen doorkruist. Binnen zo'n evolutionaire strategie passen dan 
weer methodisch-specifieke instrumenten, zoals in experimentele CAD 
ontwerpprogramma's gelmplementeerde genetische algoritmen. 
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Tussen absolute en relatieve optimalisaties 

Een strategie omvat een methode en kent een samenhangende reeks van acties en 
uiteindelijke resultaten. Binnen een strategie spreken we van taktiek en binnen een methode 
van techniek indien het gaat om een actie uit een strategische reeks en wat daaruit voortkomt 
aan tussenresultaten. Bij de acties leidt een actief (bewust gepland) ingrijpen al snel tot een 
formele top-down aanpak, een reagerende (toevalsgestuurde) houding tot een 
improviserende, informele bottom-up benadering. Bij de resultaten kan de aandacht gericht 
zijn op 6f een overheersende doelstelling, die te optimaliseren is (gericht op optimum), 6f op 
meerdere doelstellingen, die voor een bevredigende totaalsituatie moeten zorgen (gericht op 
compromis). Uitgezet op een assenstelsel*) levert dit een viertal kwadranten op, waarin we 
een viertal methodische en gedragstheoretische invalshoeken van strategie- en 
methodebenadering naar boven zien komen. 

De benaderingen van zowel de klassieke als nieuwe ontwerpmethoden en -strategieen laten 
zich binnen dat viertal kwadranten plaatsen en via de twee assen van die kwadranten ook 
uiteenzetten. 'Ze zijn als benadering te onderscheiden naar ontwerpmethoden en -strategieen 
die enerzijds een absoluut, danwel een relatief optimum nastreven en anderzijds een aktief 
sturen, danwel een reaktief laveren beogen. 

actief, 
ingrijpend 

via inductie 
en deductie 

" h gene t op optimum 

logo-methodische bio-methodische 
benadering benadering 

socio-methodische psycho-methodische 
benadering benadering 

gericht op compromis 

reactief, 
toevalsgestuurd 

via abductie 
en adductie 

*) uiterst vrij bewerkt uit 'Wat is strategie - en doet 't ertoe?' van Richard Whittington, 
1996, Academic Service, Schoonhoven (oorspronkelijke titel: What is strategy - and does it 
matter? Routledge, London-New York, 1993) 

Logo-methodische benadering 

Vanuit het logo-methodische gezichtspunt ziet men het ontwerpen als een kwestie van 
deductie. In de bouwkunde leidt men daarbij een prestatie P af uit een gegeven conceptuele 
vorm C en een regel R (C + R -> P). Een ontwerp C is dan onderwerp van deductie. lets 
waarover we logische deducties kunnen maken. 
Maar ontwerpen via deducties kan ook. Men werkt dan van het algemene naar het 
bijzondere: van algemene randvoorwaarden naar een daaruit logisch afleidbare en 
navolgbare bijzondere vorm. Zo kan men bijvoorbeeld vanuit een oneindig uitdijende 
beginmassa, via stuksgewijs afsnijden (substractie), een specifieke, eindige gebouwmassa 
verkrijgen. Dat afsnijden kan daarbij dan plaatsvinden op basis van niet te overschrijden 
rooilijnen, maximale gebouwhoogte(n) en maximaal toelaatbare slagschaduwen voor 
aanpalende percelen. Voor zover dit volume overeenkomt met het bruto te realiseren 
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volume, is hier sprake van een deductief tot stand gekomen gebouwmassa-ontwerp. 
Uiteraard gaat dit alleen goed voor zover de randvoorwaarden noodzakelijk en voldoende 
zijn voor het bepalen van een unieke oplossing. Zijn de randvoorwaarden te beperkt, dan is 
er geen oplossing meer mogelijk, zijn ze te ruim dan blijven er veel te veel niet meer 
afleidbare oplossingen over. 

Ook het werken met allerlei rasters en roosters leidt al snel tot een deductieve manier van 
denken en ontwerpen in zowel de stedebouw als de architectuur. Zo heeft Cerda, lang v66r 
Berlage (vanaf 1859) een grid voor Barcelona ontworpen, waaruit men de toelaatbare 
bebouwingsmassa's kon afleiden op grond van strenge regels van lichttoetreding en 
luchtdoorstrorning en van maximale en rninimale bebouwingsdichtheden per sociale klasse. 
De creativiteit ligt zowel in de basisbeslissingen als in de uitwerking besloten. De rest laat 
zich procedureel afleiden en ambtelijk athandelen. Door de uiteindelijke uitwerking zoveel 
mogelijk vrij te laten kan men met deze raster-gebaseerde methoden en technieken toch een 
zekere mate van varieteit bereiken. De verhouding tussen regelmaat en variatie heeft op die 
manier ook een esthetische werking. 
Ook op het niveau van gebouwen laat zich een soortgelijke werkwijze aanhouden. In 
Nederland is dit gedachtegoed vooral verspreid via de SAR (Stichting Architecten Research) 
en op de TUE via de GOM (Groep Ontwerp Methoden). Ook de maat- en plaatscoordinatie 
van het NNI is op dezelfde leest geschoeid. Een van de grondgedachten daarbij was dat er 
(zonder de afnemer te kennen) op voorraad gewerkt kon worden, zoals dat bij 
consumentenproducten het geval is. Het 'just in time' werken echter, dat het dure 'op 
voorraad werken' juist beoogt tegen te gaan, heeft het belang van de maatcoordinatie zwaar 
ondergraven. Bovendien werd via CADCAM zelfs enkelstuksproduktie kostendekkend 
mogelijk. Ook de plaatscoordinatie was een soortgelijk lot beschoren. CAD 
databasetechnieken met toegangsautorisatie-sleutels voor het raadplegen en veranderen van 
gebouwmodellen maken het tegenwoordig mogelijk die plaatscoordinatie anders dan via 
rasters te regelen. 

Binnen de architectuurwereld noemen we deze manier van werken al vanouds canonisch of 
recenter syntaktisch/syntagmatisch. Niet alleen modulaire rasters (2D) en roosters (3D) 
komen hiervoor in aanmerking, maar ook geometrische proporties als situatie bepalende 
hulpmiddelen. De toepassing van syntaktisch/syntagmatische regels op gegeven 
beginvorrnen staat daarbij voorop. Deze manier van werken heeft door de werkwijzen van 
Eisenman, Tsumi en vele andere eigentijdse, wereldbekende architecten nieuwe impulsen 
verkregen. Naast de trans- en deforrnaties van Eisenman kwamen ook de door Tsurni en 
anderen toegepaste superimposities of superposities in zwang. Bovendien wisten architecten 
zoals Oosterhuis, van Berke!, Lynn en anderen handig gebruik te maken van CAD 
gedomineerde technieken zoals van warping en morphing om hun vouw- en 
strekarchitectuur tot expressie te brengen. Door de vrijwel uitsluitende toespitsing op de 
syntaxis van de vorrn is daarbij het teleologische, doelgerichte van deze benadering vrijwel 
uit het oog verloren. Deze ontstaat indien de ontwerper zich primair door een programma 
van eisen en wensen laat leiden om zijn ontwerpconcepten uit af te leiden. Er is dan sprake 
van prototypisch werken. 

Bio-methodische benadering 

Het bio-methodische voorstellingsbeeld gaat uit van het Popperiaanse model van 
veronderstelling (conjecture) en weerlegging (refutation). Ontwerpers reiken daarbij een 
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voorlopig voorstel als veronderstelling aan voor toetsing op aanvaarding of weerlegging. 
Deze wisselwerking moet heel vroeg in het ontwerpproces ingezet worden om de ontwerper 
in staat te stellen zijn begrip en inzicht voor de opgave als v66ronderstelling te kunnen laten 
opbouwen. Pas nadat een principe oplossing als (al dan niet gelukkige) veronderstelling of 
voorstel (gissing of conjecture) bekend is, kan de ontwerper alle andere benodigde 
ontwerpbeslissingen nemen. Omdat aan voorstellen of veronderstellingen vooropgezette 
ideeen en theorieen voorafgaan is door Darke (1979) op grond van architectonische geval
studies van het ontwerpproces voorgesteld om een methodische driedeling aan te houden 
van veroorzaker-veronderstelling-weerlegging (generator-conjecture-analysis). Volgens haar 
sluit deze opeenvolging heel goed aan op de methodische manier waarop architecten 
volgens de casestudies werkten. 
Dit lijkt overeen te komen met de abductieve denkwijze van Pierce, zoals die door March 
voor het ontwerpen is uitgewerkt in een productie-deductie-inductie model van ontwerp
methodisch redeneren. Om het evaluatieve onderdeel te kunnen benadrukken is door Cross 
(1984) de methodische volgorde voorgesteld van v66ronderstellen-veronderstellen
analyseren-evalueren (presuppositions-conjecture-analysis-evaluation). 

In architectonische zin uitgedrukt komt dit neer op 6f een iconisch/typologische, danwel een 
analogische werkwijze. Bij de iconisch/typologische benadering wordt uitgegaan van een 
universeel geldige, want naar tijd en ruimte onafhankelijke situatie, waar een vast mentaal 
beeld uit af te leiden is over hoe een bepaald type gebouw eruit moet zien. Bij de 
analogische methode leidt men nieuwe vormen uit bestaande vormen af op basis van een of 
andere overdrachtelijk waargenomen overeenkomst: symbolisch bijvoorbeeld tussen een 
kerkplan en een kruis of direkt organisch zoals in 'een bos van kolommen' of persoonlijk
analogisch zoals bij een als een mens gebeeldhouwde steunbeer of kolom het geval is 
geweest. 

Psycho-methodische benadering 

Vanuit de psycho-methodische invalshoek ziet men het ontwerpen niet als een kwestie van 
formele logica of als een overleving van de fitste, maar als een probleem van de vrije wil en 
creativiteit van ontwerpers zoals architecten. Ontwerpen zit in die visie volledig 
ge"integreerd in de manier waarop we de wereld structureren en dat vindt voor ontwerpers 
veel meer op een visuele dan verbale manier plaats. Het ontwerpen moeten we daarbij zien 
als een systematisering van onze ervaring met de materiele wereld. Ontwerpmethoden 
moeten daarbinnen danook anticiperen op menselijke neveneffecten en eigenaardigheden 
van keuzes en handelingspatronen. Pas dan zullen dergelijke ontwerpmethoden als 
doeltreffend overkomen en door ontwerpers zoals architecten veelvuldig gehanteerd worden. 

Men kan deze manier van werken ook we! associatief en a priorisch noemen, omdat daar 
veelal van een vooropgezet vormconcept wordt uitgegaan. Grijpt men daarbij terug op wat 
vooraf geproduceerd werd dan is er sprake van het ontwerpen op grond van precedenten. Dit 
komt met de zogeheten adductieve denkwijze overeen. Ontwerp-adductie ontstaat 
bijvoorbeeld door toepassing van een vormprincipe zoals Piet Blom dat bijvoorbeeld deed 
met zijn kubuswoningen en uit kubussen samengestelde theater in Helmond. Maar ook de 
tentdaken van Frei Otto danwel de bollen van Buckminster Fuller of van Kreykamp in Den 
Bosch behoren daartoe. Zij alien gaan van hun vormprincipe uit en vragen zich vervolgens 
af wat voor soort programma van eisen ze daarin kwijt kunnen en hoe dat zich concreet kan 
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uitwerken in bouwkundige prestaties van bouwfysische, constructieve, esthetische en andere 
aard. 
Schoolvoorbeelden van adductieve redeneervormen vinden we terug in 'gebouwen van de 
toekomst': een huis, kantoor, fabriek, school, enzovoorts. Dergelijke gebouwen dienen dan 
representatief te staan voor vele andere gebouwen van de zelfde soort en beogen als zodanig 
uitdrukkelijk een algemene geldigheid te bezitten. 

Er wordt we! eens gesteld, dat de meest essentiele redeneertrant en benadering binnen het 
ontwerpen er een is van functie naar vorm. De vorm van het te ontwerpen produkt is dan de 
grote onbekende. De vraag is echter wat men onder ontwerpen wil verstaan: is het wat men 
als zodanig definieert of is ontwerpen dat wat ontwerpers doen? 
Bezien we de onderzoeksresultaten van Anton van Bake! dan correspondeert de 
redeneertrant van het ontwerpen van functie naar vorm met de ontwerpwerkstijl waar de 
functie voorop staat. Maar moet men de andere gevonden ontwerpwerkstijlen dan uitsluiten 
of als iets onbeduidends afdoen? Ook indien bijzonder succesvolle architecten uit de 
praktijk die werkwijzen en benaderingsmethoden daadwerkelijk toepassen? 
In dat licht bezien lijkt het daarom beter om uit te gaan van een heel spectrum van 
ontwerpwerkwijzen, waarvan die van ' form follows function' er een is naast 'function 
follows form ' , 'function follows meaning', enzovoorts zonder dat aan de een of andere vorm 
van ontwerpen een hogere status te willen geven. 

Socio-methodische benadering 

Vanuit socio-methodisch gezichtspunt kan men het ontwerpen zien als paradigmatisch van 
karakter (Van Dale: 'een constellatie van overtuigingen, waarden en handelwijzen die door 
de !eden van een bepaalde samenleving worden gedeeld'). Ontwerpmethodische 
paradigma's kunnen op alle (nog hiema te noemen) methoden slaan. Ze werken consistent 
totdat ze aan verandering of verschuiving toe zijn vanwege niet meer te ignoreren 
contradicties in observaties en argumenten. Deze paradigmatische benadering is 
voomamelijk gericht op het verkrijgen van een hefboomwerking voor het oplossen van 
opgaven en het aan de man brengen van de oplossingen. 

Architectonisch staat deze werkwijze bekend als de pragmatisch I programmatische 
benadering. Deze aanpak kent als startpunt een al dan niet uitdrukkelijk in een programma 
van eisen uitgedrukte behoefte, die daarin vervolgens probeert te voorzien door de 
toepassing van bijvoorbeeld plaatselijk beschikbare materialen en andere hulprniddelen. 

Uitleiding achterin dit cahier 

De vierdaagse workshop is op de hiervoor besproken vierdeling gebaseerd. In de 'uitleiding' 
achter in dit cahier vindt men het verslag van die workshopdagen terug, zoals ze geent zijn 
op de vierdeling. Per workshopdag is daar kort samengevat wat aan de uitgenodigde 
inleiders gevraagd werd, wat ze daarop te zeggen hadden en hoe dat alles met het 
ontwerpmethodische thema van de desbetreffende dag te rijmen vie!. Met een paar 
getrokken conclusies wordt de uitleiding tenslotte afgerond. 
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Kompas voor de ADM'er 

'architectuurprijsvragen als paradoxale design management opgave' 

workshop in het kader van de cursusmodule 
'ontwerp-methoden en ontwerp-strategieen' 

I - 4 april 1997 

Architectural Design Management Systems 
Stan Ackermans Instituut 

Technische Universiteit Eindhoven 



Voorwoord 

Bij deze willen wij alle personen, die een bijdrage hebben geleverd aan de workshop 
"architectuurprijsvragen als paradox ale design management op gave", hartelijk danken voor 
hun inzet. De aspecten die door de verschillende sprekers aan de orde zijn gesteld, hebben 
de nodige stof tot discussie opgeleverd, zodat er sprake is geweest van een interactief proces 
wat tot gevolg heeft gehad dat de materie een extra dimensie heeft gekregen. 
Joep Habets, Emmy Vos en Cees Duijvestein hebben meer duidelijkheid weten te scheppen 
in de organisatie, de jurering van prijsvragen en de formele kaders die hierbij een rol spelen. 
De rol van de architect bij prijsvragen en de ervaringen met prijsvragen werden uiteengezet 
door Bert Dirrix, Kees van der Hoeven en HubertJan Henket. 
Louis Lausberg, Victor de Leeuw en Dick Spekkink hebben in de workshop hun 
standpunten naar voren gebracht over de rol van de ADM'er, zowel binnen een 
prijsvraagcontext als daarbuiten, daarbij tevens aandacht schenkend aan de mogelijke 
samenwerking tussen de architect en de ADM' er. 
Tenslotte hebben Anton van Bake!, Maarten Min en Mark van Groote! ons inzicht gegeven 
over door architecten gebruikte ontwerp-methoden, de rol die multi media en het internet 
daarbij kunnen vervullen en op welke wijze deze aspecten door een ADM' er gemanaged 
kunnen worden. 
Daamaast zijn wij dank verschuldigd aan de organisatoren van de workshop, te weten Roel 
Daru en Herman van Mal en aan de ADMS coordinator Harry van 't Erve, die het debat met 
hun inbreng en visies hebben weten te verhelderen en te verbreden. 

De ADMS cursisten 

Eindhoven, 10 april 1997 
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I 

Samenvatting 

De prijsvraag is een stimulerend evenement, enerzijds voor architecten en anderzijds voor 
het bepalen van de richtlijnen van het architectuurdebat. In de architectuurwereld worden 
diverse soorten prijsvragen onderscheiden: 
• van een open prijsvraag ('iedereen' kan deelnemen) tot een besloten prijsvraag (voor een 

aantal aangewezen deelnemers) ; 
• van een ideeenprijsvraag met een verkennend karakter tot een projectprijsvraag met een 

meer definierend karakter; 
• van een prijsvraag (de deelnemers krijgen geen vergoeding) tot een meervoudige 

opdracht. 
Een prijsvraag vereist een goede organisatie en een helder reglement om onduidelijkheden 
en risico' s zoveel mogelijk te vermijden. Daar de beoordelingsprocedure dikwijls niet helder 
is, geen prioriteitenstelling ten aanzien van de beoordelingscriteria bestaat en terugkoppeling 
naar de deelnemende architecten omtrent het juryoordeel ontbreekt, leiden prijsvragen bij 
architecten vaak tot teleurstelling. Doordat prijsvragen in het verleden diverse problemen 
teweeg hebben gebracht, is vanuit de branche, via de Bond van Nederlandse Architecten, en 
namens de overheid, vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het initiatief 
ontstaan tot een gezamenlijk optreden. Het resultaat hiervan is het boekje 'Kompas' dat is 
afgestemd op de Europese regelgeving en dat beschouwd moet worden als een convenant 
voor prijsvraag uitschrijvende en aan prijsvraag deelnemende partijen. 

De rol van een ADM' er in een architectonische prijsvraagomgeving wordt door geen enkele 
partij onderkend, ondanks dat verschillende taken zijn te onderscheiden die door een 
ADM' er ook in een dergelijke context vervuld zouden kunnen worden. Hierbij kunnen twee 
soorten prijsvragen warden onderscheiden: de ideeenprijsvraag en de meervoudige opdracht. 

ldeeenprijsvraag 

Volgens de architecten is er bij het ontwerp-proces voor een ideeenprijsvraag voor de 
ADM' er geen rol weggelegd. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat het managen van 
het ontwerp-proces binnen een prijsvraagscenario een impliciete activiteit is die opgesloten 
ligt in het ontwerp-proces van de architect. In een dergelijke prijsvraagcontext gaat het dus 
niet om factoren die door een ADM'er belnvloed kunnen worden, zoals bouwtijd, 
realisatiemogelijkheden, bouwkosten en kwaliteit. Een taak van een ADM'er binnen een 
architectenbureau in prijsvraagverband zou de capaciteitsplanning en organisatie van 
mensen en middelen kunnen zijn, opdat een prijsvraag beter wordt ingepast binnen de 
reguliere werkzaamheden. 

Ook bij de organisatie die de ideeenprijsvraag uitschrijft, wordt een mogelijke rol voor de 
ADM' er door de verschillende partijen niet onderkend. De mogelijke taken van een ADM' er 
binnen een dergelijke organisatie kunnen gericht zijn op: 
• de ondersteuning bij de themakeuze; 
• de wijze waarop de prijsvraag wordt georganiseerd; 
• het opstellen van het reglement, het juridisch document waarin thema, jurysamenstelling, 

beoordelingscriteria en proces moeten worden vervat. 
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Meervoudige opdracht 

In het ontwerp-proces van een meervoudige opdracht is naar mening van de architect geen 
rol weggelegd voor een ADM' er. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven: 
I. de architect heeft weerstand tegen het afstaan van ondersteunende activiteiten aan derden 

om op die manier tot taak:verlichting te komen; 
2. architecten zien de ADM' er in een meer strategische dan in een tactische of operationele 

positie binnen de organisatie. 

Toch kunnen in een dergelijk ontwerp-proces een aantal belangrijke taken voor de ADM'er 
worden genoemd: 
• het sturen van de input van het ontwerp-proces: het analyseren, samenvatten en selecteren 

van relevante aspecten uit de prijsvraagdocumentatie om op die manier tot een 
eenvoudigere kaderomschrijving te komen; 

• het aanbrengen van een rangorde in de verschillende hoofd- en deelproblemen van de 
ontwerp-opgave; 

• het coordineren van de communicatie- en informatielijnen met de verschillende adviseurs 
tijdens het ontwerp-proces; 

• na de beoordeling door de jury en de uitschrijver zorg dragen voor een terugkoppeling 
van het juryrapport naar de verschillende deelnemers binnen het architectenbureau. 

De uitschrijver begeleidende instanties zien geen rol voor een ADM'er bij het uitschrijven 
van een meervoudige opdracht. De ADM'er wordt door hen eerder beschouwd als een 
belemmerende factor, enerzijds doordat de kans aanwezig is dat hij werkzaamheden naar 
zich toetrekt die nu door de betreffende instantie worden uitgevoerd, anderzijds doordat een 
te beperkt takenpakket voor de ADM' er wordt onderkend. 
Er kan echter een aantal taken worden genoemd dat door een ADM'er, tijdens het 
uitvoeringsproces van een meervoudige opdracht, kan worden uitgevoerd: 
• duidelijkheid verschaffen en overzicht houden over de communicatielijnen binnen het 

uitschrijfproces ( coordinerende rol) ; 
• nagaan of de motivering voor het uitschrijven van een meervoudige opdracht correct is. 

In geval van een oneigenlijk motief de uitschrijver bijstaan en adviseren om de 
problemen op een andere wijze op te Jossen; 

• zorg dragen voor het aansluiten van het type prijsvraag bij de fase waarin het 
bouwvoorbereidingsproces zich bevindt; 

• de uitschrijver van een meervoudige opdracht bijstaan om tot een heldere formulering 
van zijn huisvestingsprobleem te komen en deze vertalen in een terminologie die 
architecten eigen is; 

• de uitschrijver adviseren bij het opstellen van de beoordelingscriteria en eventueel 
wegingsfactoren toekennen aan deze criteria om op die manier het beoordelingsproces 
beter te beheersen; 

• de uitschrijver adviseren bij de samenstelling van de jury; 
• de uitschrijver stimuleren, adviseren en bijstaan bij het opstellen van een goed 

juryrapport. 

De rol van een ADM'er in het ontwikkelingsproces van een bouwproject is zeer divers. 
Hierdoor is het aantal verschillende functies, dat door een ADM' er in het bedrijfsleven 
vervuld kan worden, groot. 
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De werkzaamheden van een ADM' er kunnen als volgt worden samengevat: 

'Putting the right people in the right team with the right kind of support'. 

Het vaak improviserende karakter van een bouwproces is de oorzaak van de grote risico's en 
de soms slechte kwaliteit van de geleverde projecten. Een onduidelijke verdeling van de 
verantwoordelijkheden als een gevolg van slechte afspraken tussen de betrokken partijen 
leidt tot een gespannen tijdschema en hoge kosten. Een ADM'er draagt bij aan een betere 
communicatie tussen de verschillende participanten van het bouwproces, mede op basis van 
zijn kwaliteiten als 'people manager'. Tevens moeten tijd, kosten en kwaliteit door hem 
worden bewaakt en beheerst. 
De ADM'er kan zijn werkterrein vooral vinden op grote architectenbureaus, aangezien hij 
vanwege de fluctuerende vraag naar capaciteiten voor de kleinere bureaus te duur is. De 
ADM'er kan hier functioneren als een schakel tussen de buitenwereld en het 
architectenbureau. Hij kent de 'ideologie' van de architect en diens voorkeuren en haalt op 
die manier de meest geschikte opdrachten binnen. Ook bij het bepalen van de door het 
bureau te volgen strategie kan de ADM'er een belangrijke bijdrage leveren. Een ADM'er 
moet gezien worden als proces-, organisatie- en inforrnatiemanager. Vooral zijn 
multidisciplinaire achtergrond, integrerend verrnogen en objectiviteit spelen hierbij een 
belangrijke rol. 

Zowel met betrekking tot bouwkundige prijsvragen als de bouwkundige praktijk buiten het 
prijsvraaggebeuren, zijn de volgende tendenzen waar te nemen: 
• de Europese aanbesteding: een relatief nieuwe manier voor een architect om opdrachten 

te verwerven. Hierbij komt het vaak voor dat het beoordelingsproces niet goed verloopt. 
Dit proces zou verbeterd kunnen worden door het te managen, hetgeen een geschikte rol 
voor een ADM' er zou kunnen zijn; 

• communicatie tools: door het toepassen van nieuwe media, zoals het internet, vindt 
intemationalisering plaats. Dit biedt verschillende voordelen zoals kortere 
communicatielijnen, efficientere werkwijze en minder geografisch gebonden prijsvragen. 
Een taak voor de ADM' er is hierin een onderdeel van het managen van de communicatie, 
namelijk het selecteren van de toe te passen methoden en middelen voor communicatie; 

• veranderende rollen van participanten: door toekomstige ontwikkelingen wordt een 
steeds grotere mate van overlap tussen de werkgebieden van de verschillende 
participanten verwacht, hetgeen leidt tot een hogere synergie. Door toenemende integratie 
en communicatie ontstaat een grotere behoefte aan coordinatie, een uitgelezen taak voor 
de ADM' er; 

• kwaliteitssystemen: er is een toenemende vraag naar kwaliteitszorg, welke zich 
voomamelijk richt op procesbeheersing. Inforrnatievoorziening speelt hierbij een 
belangrijke rol, waarbij gedacht moet worden aan duidelijkere contractvorrning, het 
stellen van strengere eisen aan inputgegevens en het gebruik van beslisdocumenten. 

De genoemde tendenzen maken het werkgebied omvangrijker en meer gediversificeerd. Om 
een bouwontwerp-proces succesvol te laten verlopen, Iijkt derhalve een belangrijke rol 
weggelegd voor een ADM' er. 
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1. Inleiding 

Dit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van de workshop die plaats heeft gevonden in 
het kader van de cursusmodule 'Ontwerp-methoden en ontwerp-strategieen' van de post
initiele ontwerpersopleiding Architectural Design Management Systems (ADMS). Deze 
opleiding tot technologisch ontwerper wordt binnen de Technische Universiteit Eindhoven 
verzorgd door het Stan Ackermans Instituut (SAI). De doelstelling van de opleiding is om 
zowel bouwkundige als bedrijfskundige ingenieurs op te leiden tot professionals die in staat 
zijn om voor complexe bouwopdrachten adequate procesontwerpen en -strategieen te 
ontwerpen en de implementatie daarvan in de praktijk te begeleiden. Hierbij behoort het 
ontwerpen van procesinrichtings- en uitvoeringsstrategieen en het selecteren, aanpassen en 
implementeren van doelgerichte informatie- en communicatiesystemen voor de beheersing 
van tijd, geld, kwaliteit en organisatie. 

De workshop richt zich op het nader bepalen van de mogelijke functies die de toekomstig 
Architectural Design Manager (ADM' er) zou moeten vervullen. 
Om dit te kunnen bepalen is bij de workshop gekozen voor een prijsvraagcontext met als 
titel 'architectuur-prijsvragen als paradoxale design management opgave' . 
Hierbij staat centraal of de deelname aan architectuurprijsvragen te managen valt en of zich 
binnen die architectonische prijsvragencontext managementdoelen laten formuleren . 
Daamaast wordt door middel van overeenkomsten en verschillen de link gelegd naar 
normale bedrijfsprocessen en de rol die de ADM' er daarin zal spelen. 
Teneinde meer inzicht te krijgen in de mogelijke functies van een ADM'er, is de materie 
vanuit verschillende invalshoeken belicht volgens een interactief proces. 
De eerste dag was gewijd aan de dagelijkse praktijk van het architectonisch prijsvraagwezen 
en aan de kwestie in hoeverre prijsvragen wenselijk, nodig of zelfs noodzakelijk zijn voor de 
architectenpraktijk. 
Op de tweede dag vond een kennismaking plaats met architecten als prijsvraagdeelnemers 
en hun mening over prijsvragen onder andere wat betreft kosten, motieven en jurering. 
Op de derde dag kwamen diegenen aan bod die nu in de praktijk een dee! van het werk doen 
wat een ADM' er in de toekomst zou kunnen doen. 
De laatste dag stond enerzijds in het teken van de mogelijkheden die het internet biedt in 
combinatie met de inzet van multimedia, anderzijds werd ingegaan op de ontwerp 
werkstijlen van architecten en de leerwerkstijlen van de andere bij de prijsvraag 
betrokkenen. 

1.1 Opbouw rapport 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het formele kader van prijsvragen. 
Hierbij worden de motieven van architecten en architectenbureaus om aan een prijsvraag 
mee te doen aan de orde gesteld. Tevens wordt ingegaan op de verschillende soorten 
prijsvragen en op de voor- en nadelen om aan prijsvragen dee! te nemen volgens de 
verschillende partijen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de rol van de ADM'er in de 
prijsvraag behandeld, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de rol van de ADM' er 
bij de ideeenprijsvraag en de rol van de ADM' er bij de meervoudige opdracht. In hoofdstuk 
4 wordt de rol van de ADM'er in het normale bedrijfsproces (traditionele projecten) zowel 
uit het oogpunt van de architect als uit het oogpunt van de ADM'er aan de orde gesteld. 
Daama komen in hoofdstuk 5 de toekomstige ontwikkelingen aan bod. Enerzijds komt 
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hierbij de Europese aanbesteding aan de orde en de verwachte rol die de ADM' er hierin kan 
gaan vervullen. Anderzijds wordt aandacht besteed aan internet tools, onder andere met 
betrekking tot prijsvragen, en communicatielijnen tussen bouwpartners. Tenslotte worden in 
hoofdstuk 6 de conclusies van het onderzoek weergegeven. 
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2. Prijsvragen 

Naast de gewone praktijk nemen architecten ook deel aan bijzondere evenementen om hun 
creativiteit en ideeen te weerspiegelen, zoals workshops, symposia en prijsvragen. De 
organisatie van de prijsvragen in Nederland wordt toegelicht in "Kompas", een handleiding 
van de Bond van Architecten (BNA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bij de verschillende prijsvragen behorende 
reglementen en de motivatie van de betrokken partijen. 

2.1 Basisdefinitie van een prijsvraag 

In de hedendaagse modeme samenleving moet men voortdurend anticiperen op dynamische 
veranderingen in die samenleving. Telkens weer komen uit deze veranderingen uitdagingen 
voort, die men het hoofd dient te bieden. 

Een opdrachtgever wil een bepaalde oplossing voor een door hem onderkend probleem. 
Aangezien hij die oplossing niet zelf kan genereren en openstaat voor meerdere oplossingen, 
kan hij hiervoor een prijsvraag uitschrijven. Het is ook mogelijk dat de opdrachtgever nog 
geen duidelijk beeld heeft van zijn probleem. Een prijsvraag kan dan uitkomst bieden om 
het probleem beter te definieren. 
Aan deze prijsvraag kunnen instellingen, al dan niet binnen een bepaalde branche, 
deelnemen. Deze deelnemers zenden hun idee, een versie van de oplossing, in dat eventueel 
voorzien is van een vereiste uitwerking. 
Prijsvragen kunnen zowel een verkennend als een definierend karakter hebben: 
• een prijsvraag met een verkennend karakter heeft tot doel een discussie op gang te 

brengen. De ingezonden ideeen geven de opdrachtgever een goed beeld omtrent de 
heersende ideeen. 

Een voorbee/d hiervan is de prijsvraag van het NRC-handelsblad omtrent de discussie over de uitbreiding 
van Schiphol; voorjaar 1997. 

Tevens kan de prijsvraag de opdrachtgever een duidelijk beeld geven van het probleem 
en haar beste oplossing. De ingebrachte oplossingen vorrnen een middel om een kader te 
bepalen. De ingebrachte oplossingen worden vervolgens verder uitgewerkt of het 
geforrnuleerde kader kan als basis dienen voor een nieuwe prijsvraag; 

• een prijsvraag met een definierend karakter heeft tot doel het verkozen idee ook 
daadwerkelijk uit te voeren. De ingezonden ideeen zijn mogelijk voorzien van een 
voorstel tot uitwerking. Op zowel het idee als de mogelijke uitwerking wordt dan 
beoordeeld, bijvoorbeeld het ontwerp voor een nieuw te bouwen gebouw. 

Van een samengestelde prijsvraag is sprake indien beide karakters in de prijsvraag 
voorkomen. 

De beste oplossing, beoordeeld door een jury, wint met een beloning voor de winnende 
deelnemer. Naast de deelnemer heeft zeker de opdrachtgever, die de beste oplossing krijgt, 
baat bij een goede jurering. De beste oplossing kan vervolgens uitgevoerd worden. 
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Eventueel wordt gekozen voor een combinatie van oplossingen of wordt een oplossing 
gesplitst. Het kan echter ook voorkomen dat geen oplossing wordt gegenereerd. 

2.2 Architectuurprijsvragen 

In de architectuur houdt men zich bezig met de invulling van de ruimtelijke ordening en het 
ontwerpen van gebouwen, gekoppeld aan een bepaalde levensstijl en tijdsgeest. Oplossingen 
in deze branche resulteren derhalve in ontwerpen op verschillende schaalniveaus. 
Voorbeelden hiervan zijn stedebouwkundige plannen, gebouwontwerpen en 
interieurontwerpen, uniek naar opdrachtgever, tijd en cultuur. 

Aangezien men voor een bepaald architectonisch probleem over diverse oplossingen kan 
beschikken, besteden de opdrachtgevers hun opdrachten uit via een prijsvraag. Op deze 
opdrachten kan, afhankelijk van de probleemsoort en de soort oplossing, op verschillende 
manieren worden ingeschreven. 

De architectuurprijsvraag kent een aantal doelstellingen. Vanuit het perspectief van de 
architect, is de belangrijkste doelstelling het genereren van ideeen door, veelal jonge 
ambitieuze, architecten. Daamaast fungeren architectuurprijsvragen voor deze groep vaak 
als een opstap naar de praktijk. 
Voor de opdrachtgever kan het leiden tot een verkenning van de mogelijkheden van een 
bepaalde locatie. Tevens biedt het hem de mogelijkheid zijn wensen duidelijker op tafel te 
krijgen (programma van eisen) en een talentvolle ontwerper te selecteren voor de 
uiteindelijke opdracht. 
Afhankelijk van de aard en het doel van de prijsvraag en de criteria die gelden voor 
deelname kan een onderscheid gemaakt worden tussen: 
• open ideeen prijsvragen; 
• open project prijsvragen; 
• besloten ideeen prijsvragen; 
• besloten project prijsvragen; 
• samengestelde prijsvragen; 
• meervoudige opdrachten. 

Aan een open ideeenprijsvraag mag iedere architect deelnemen. Aan de deelname is geen 
vergoeding verbonden. Het doe) van een dergelijke prijsvraag is primair het genereren van 
ideeen. Dergelijke ideeen worden bij de jurering veelal niet getoetst op haalbaarheid. De 
originaliteit en het vemieuwende karakter van het idee zijn het belangrijkst. 

De Europanprijsvraag wordt eens in de drie jaar uitgeschreven en is altijd opgebouwd rond een thema dat 
meestal gerelateerd is aan de woningbouw en direct of indirect aan de woningbouw gekoppelde 
ontwikkelingen, zoals demografische en maatschappelijke ontwikkelingen (bv. 'Wonen aan het water', 'Wonen 
in de stad', etc.). Door het brede draagvlak van de problematiek wordt een groter publiek bij her onderwerp 
betrokken. De Europanprijsvraag wordt eens in de 3 jaar georganiseerd. Europan wordt op Europees niveau 
georganiseerd. Op de vastgestelde lokaties in de bij Europan aangesloten Landen worden verschillende 
prijsvragen aangeboden. Het doe/ van de Europanprijsvraag is primair het bieden van steun aan jonge 
architecten tot 40 jaar. Zo fungeert de Europanprijsvraag a/s 'katalysator' voor jonge architecten die een 
eigen bureau willen beginnen. Tevens heeft de prijsvraag een katalyserende functie in het internationa/e 
architectuurdebat. Internationale ontwikkelingen in de woningbouw worden bi} jonge architecten onder de 
aandacht gebracht, die hun eigen visie aan de hand van een ontwerp voor een bepaalde lokatie in Europa 
kenbaar kunnen maken. De ontwerpen die een prijs ontvangen worden gepubliceerd. De prijswinnende 
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architecten ontvangen een geldbedrag en een bouwopgave. De bouwopgave kan betrekking hebben op het 
ingediende Europan-ontwerp op de Europan-lokatie. Het is echter oak mogelijk dat, bijvoorbeeld door 
politieke ontwikkelingen, een nieuwe opgave voor de betreffende architect uitgeschreven wordt op een andere 
lokatie. De stichting Europan zal in ieder geval zorg dragen voor het verkrijgen van opdrachten van 
opdrachtgevers die zich met Europan hebben verbonden. 
Europan wordt ondersteund door de Bond van Nederlandse Architecten en voor zover mogelijk zijn de 
Nederlandse prijsvraagregels verwerkt in het internationale prijsvraag reglement. 

Een andere open ideeiinprijsvraag is de Ionge Architecten Prijs, die georganiseerd wordt door het Ionge 
Architecten Atelier in samenwerking met Kees van der Hoeven. 
De IA prijs is ontstaan uit onvrede met de bestaande prijsvragen in Nederland: 
• in Nederland zijn per jaar te weinig prijsvragen (de IA prijs wordt gemiddeld 3x per jaar uitgeschreven); 
• architecten moeten teveel werk verrichten (de IA prijs heeft altijd betrekking op een kleine opdracht); 
• de jurering van de Nederlandse prijsvragen is slecht te noemen (bij de IA prijs bestaat de jury uit niet

architecten die een onbevooroordeelde blik op de plannen kunnen werpen). 

De onderwerpen die aangesneden worden zijn per prijsvraag verschi/lend. Het /aatste prijsvraagonderwerp 
had betrekking op de bestemming en het gebruik van de "Zaanoevers. Voor een open ideeiinprijsvraag heeft de 
prijsvraag een vrij gespecificeerd programma van eisen. 

Voor besloten ideeen prijsvraag geldt hetzelfde als voor de open ideeen prijsvraag. Hier 
worden echter we! criteria voor deelname opgesteld, wat leidt tot de selectie van de 
architecten die voor deelname worden uitgenodigd. Ook hier wordt deelname niet geldelijk 
gehonoreerd. 
De open projectprijsvraag is qua structuur identiek aan de open ideeenprijsvraag. De aard 
en het doe! van de prijsvraag zijn echter verschillend, omdat de prijsvraag zich nu niet 
toespitst op het genereren van ideeen, maar op het ontwerpen van een concreet gebouw. De 
voorwaarden waaraan het ontwerp dient te voldoen liggen veelal vast in een (summier) 
programma van eisen. Ook de besloten projectprijsvraag, waarbij een aantal architecten 
voor deelname worden uitgenodigd, handelt om het ontwerpen van een concreet gebouw. 

Bij meervoudige opdrachten wordt een aantal geselecteerde architecten uitgenodigd een 
ontwerp te realiseren voor een concreet project, veelal gerelateerd aan een 
huisvestingsprobleem. De architecten zijn daarbij gebonden aan: 
• het programma van eisen, met zowel gebruikseisen als technische voorwaarden, waarvan 

door de architecten dikwijls wordt afgeweken in de zoektocht naar hun ideale oplossing; 
• het budget; 
• het tijdschema. 

De beoordelingsprocedure is bij de meervoudige opdracht in het algemeen beter 
geformuleerd dan bij een prijsvraag. Aan de deelname is een geldelijke vergoeding 
verbonden, die de onkosten overigens nooit volledig dekt. In tegenstelling tot wat bij de 
prijsvraag het geval is, bestaat de jury, die de opdrachtgever vertegenwoordigt, bij de 
meervoudige opdracht niet zonder meer voor de helft uit deskundigen uit de ontwerp-sfeer. 
De jury-uitslag wordt door de opdrachtgever gelnterpreteerd als een advies en is derhalve 
niet bindend. Het winnende concept behoeft dan ook niet zonder meer gerealiseerd te 
worden. 

De samengestelde pnJsvraag (open of gesloten) vormt een combinatie van een 
ideeenprijsvraag en een meervoudige opdracht. De ideeenprijsvraag biedt de opdrachtgever 
de mogelijkheid een aantal architecten te selecteren die vervolgens allemaal een opdracht 
krijgen voor het concrete, door de opdrachtgever te realiseren, project. 
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In tabel 2.1 zijn de verschillende prijsvragen samengevat. 

Tabel 2.1 soorten prijsvragen. 
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2.3 Architectuurprijsvragen in Nederland 
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In diverse Europese landen bestaat binnen de architectuurwereld een echte prijsvraagcultuur. 
Opdrachten omtrent het invullen van de ruimtelijke ordening en het ontwerpen van een 
gebouw worden via een prijsvraag aanbesteed. In sommige landen is dit wettelijk geregeld. 
Dit geschiedt conform de Europese regelgeving, waarin wordt gesteld dat men een openbare 
aanbesteding moet uitschrijven voor een opdracht. Meerdere bureaus moeten kunnen 
inschrijven opdat de onderlinge concurrentie wordt bevorderd. In Nederland kent men die 
cultuur niet. Veelal vinden aanbestedingen voor ontwerpen plaats in de relatiesfeer tussen 
opdrachtgevers en ontwerp-bureaus, wat in strijd is met die Europese regelgeving. Slechts in 
beperkte mate vinden ontwerp-aanbestedingen plaats via een prijsvraag. 

De verwachting is echter dat het aantal prijsvragen zal gaan groeien. De nationale wetgeving 
wordt op de Europese wetgeving afgestemd. Ook de architectuurbranche, in de vorm van 
verenigingen, dringt hierop aan, zodat wantoestanden uit het verleden, zoals gedupeerde 
opdrachtgevers, worden voorkomen. Ter bescherming van de betrokkenen en ter verbetering 
van de communicatie tussen de betrokkenen en de organisatie van prijsvragen, heeft de 
BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en de VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten) het "Kompas"1 uitgebracht, een convenant waarin helderheid wordt geschapen 
omtrent de problemen en vragen bij prijsvragen. De bedoeling van de Bond en de 
Vereniging is een draagvlak voor prijsvragen te creeren, middels: 
• een handleiding voor het ontwikkelen van prijsvragen; 
• een handleiding om een prijsvraag beter te laten verlopen en goed af te sluiten. 

Beide uitgangspunten zijn samengevoegd in het Kompas. Dit schrijven heeft echter nog 
geen bindend karakter, het is een richtlijn. 

1 Kompas, drs. J. van Campen, drs. M. Hendrikse, initiatief STA WON/BNA i.s.m. rijksbouwmeester, uitgeverij 
010, Rotterdam 1997. 
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Het Kompas besteedt allereerst aandacht aan de vraag of een prijsvraagaanbesteding we! 
nuttig is. Zodra deze vraag bevestigend en duidelijk beantwoord is, kan met behulp van het 
Kompas een koers worden bepaald. Dit gebeurt aan de hand van diverse modellen. Hierna 
stevent men in zekere zin gefaseerd op zijn doe! af. Ook hierbij dient het Kompas als 
leidraad. 

Het Kompas maakt (in zekere zin) dee! uit van een breder stelsel van regelgeving omtrent 
aanbesteding via prijsvragen. Op het internationale vlak zijn de UNESCO-regelingen van 
kracht met daaruit voortvloeiend andere internationale regelingen. Deze internationale 
regelingen zijn vertaald naar nationale regelgevingen. Zo bestaan in Nederland de algemene 
Nederlandse prijsvraagregelingen en de PPC (Permanente Prijsvragen Commissie). Deze 
regels zijn vervolgens vertaald naar regelgeving per branche. In het kader van de Europese 
eenwording worden de nationale wetgevingen gelijk getrokken tot een Europese wetgeving. 
Zo zijn er Europese aanbestedingsrichtlijnen om de Europese marktwerking en onderlinge 
concurrentie binnen Europa en daarbuiten te bevorderen. Het Kompas biedt in deze 
"rijstebrij" van regelgeving een uitkomst voor zowel het uitschrijven van als het deelnemen 
aan een prijsvraag. 

Figuur 2.1 kranteartikel NRC Handelsblad 2 april 1997. 
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2.4 Motieven van betrokken partijen 

Met betrekking tot prijsvragen zijn er legio betrokkenen, welke in de architectuurwereld 
ruwweg onderverdeeld kunnen worden in drie partijen: de opdrachtgever, de deelnemers en 
de jury. 
Ook zijn er diverse motieven voor een keuze tot prijsvraagaanbesteding boven een reguliere 
aanbesteding. Dit geldt zowel voor het uitschrijven van prijsvragen als de deelname daaraan. 

Uitschrijver 

Het verlenen van een opdracht met betrekking tot architectuurprijsvragen is in handen van 
personen of organisaties. Deze organisaties kunnen bestaan uit zowel overheids- als 
particuliere instanties. De prijsvragen worden uitgeschreven al naar gelang de doelstellingen, 
het niveau en de grootte van de verstrekkende instantie. Het kan ook voorkomen dat er 
sprake is van een gezamenlijk optreden van beide soorten instanties voor het uitschrijven 
van een prijsvraag. 

Bij het uitschrijven van architectuurcompetities kan vanuit de optiek van de opdrachtgever 
sprake zijn van zowel goede als oneigenlijke motieven. 
Goede motieven zijn onder andere: 
• het zoeken naar jong en onbekend talent; 
• het bevorderen van de vakinhoudelijke ontwikkeling; 
• het nader invullen van het programma van eisen (PvE); 
• het verkennen van de mogelijkheden met betrekking tot de locatie; 
• het vinden van een goede ontwerper; 
• de keuze verkrijgen uit meerdere ontwerpen; keuze voor de meest gewenste oplossing. 

Oneigenlijke motieven kunnen zijn: 
• het verkrijgen van een goedkoop ontwerp; 
• het onverrnogen om tot besluitvorrning te komen met betrekking tot een bepaald plan; 
• het onverrnogen om tot forrnulering te komen van het PvE; 
• het onverrnogen om tot een keuze van een architect te komen; 
• het verkrijgen van een politieke rechtvaardiging; 
• de intentie om de huisarchitect te lozen; 
• het voeren van een pseudo-procedure, dat wil zeggen de schijn ophouden dat meerdere 

mensen een kans hebben gehad. 

Deelnemers 

In het kader van de workshop wordt bier alleen ingegaan op architectenbureaus als 
deelnemers. Dit zijn ontwerp-bureaus die zich bezighouden met het oplossen van 
vraagstukken omtrent huisvesting en ruimtelijke ordening. Zij doen dit tegen een vergoeding 
voor een opdrachtgever die de meest optimale oplossing voor zijn vraagstuk tegen een zo 
laag mogelijke prijs wil. Deze opdracht speelt al dan niet in eigen beheer en kan varieren 
van een nieuw bedrijfspand tot de oplossing voor een regionaal collectief probleem met 
betrekking tot ruimtelijke ordening. Het architectenbureau levert naar haar mening de beste 
oplossing, die binnen haar vermogen en conform de prijsovereenkomst in het verschiet ligt. 
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Motieven tot deelname aan een prijsvraag zijn: 
• inkomsten door het verkrijgen van een mogelijke opdracht; 
• publiciteit; 
• een opfrisser met betrekking tot de huidige ontwerp-methoden; 
• een mogelijkheid om nieuwe technieken en methoden te testen binnen het bureau zonder 

dat daarbij al te hoge belangen op het spel staan; 
• het bevorderen van creativiteit binnen het bureau zelf; 
• beoogde leereffecten. 

Architectenbureaus zijn er in diverse soorten en maten. De grootte kan varieren van I tot 
meer dan 200 personen. Ook het aantal disciplines binnen een bureau kan varieren. 
Voorbeelden van disciplines zijn onderzoek, management en calculatie. 

Aanbesteding van een opdracht kan plaatsvinden via een prijsvraag, zoals hierboven 
beschreven. Bij de beslissing tot deelname spelen verschillende factoren een rol. Deze 
factoren worden bepaald door de aard van het ontwerp-bureau en kunnen samenhangen met 
de kenmerken van de opdracht. 
Binnen het ontwerp-bureau spelen factoren als beschikbare capaciteit, beschikbare 
disciplines, bedrijfscultuur en organisatiestructuur een rol. Ook de bedrijfsstrategie speelt 
hierin mee met de vraag of er sowieso tijd aan prijsvragen besteed moet worden. Deze 
factoren zijn dan ook tijd- en situatiegebonden. 
Binnen de opdracht spelen factoren als de grootte van de opdracht; de schaal, het budget en 
de graad van uitwerking een rol. Daarbij komt tevens de inhoud van de opdracht met 
gevolgen voor het aantal disciplines en de vereiste kwaliteit aan de orde. De soort opdracht 
is hier ook van belang. Uiteindelijk spelen ook de motieven tot deelname een rol, zoals het 
winnen van de prijsvraag het geld en de publiciteit. 

Jury 

Om het beste ontwerp te verkrijgen stelt de opdrachtgever een jury samen. De jury moet 
afgestemd zijn op de doelstelling, de aard en de specifieke kenmerken van het onderwerp. 
De deskundigheid van de jury kan van invloed zijn op de beoordeling van de opdracht. De 
taak van de jury is om door een vakkundige, objectieve en integere beoordeling aan te geven 
wat de kwaliteiten zijn van de inzendingen, eventueel gecombineerd met een rangorde van 
de ontwerpen. 
De beoordelingscriteria moeten vooraf worden geformuleerd en hangen nauw samen met de 
doelstellingen van de opdracht. Overheidsinstellingen moeten hierbij rekening houden met 
de beoordelingscriteria uit de Richtlijn Diensten. 
Volgens het Kompas bestaat "de beoordelingsprocedure uit een toetsingfase en een 
beoordelingsfase. In de toetsingfase worden de inzendingen getoetst aan de 
randvoorwaarden en de wedstrijdregels uit het wedstrijdprogramma of de uitnodigingsbrief. 
Inzendingen die niet aan deze verplichtingen voldoen worden gediskwalificeerd. Daarnaast 
wordt getoetst op welke wijze in de inzendingen wordt omgegaan met de indicaties en de 
niet-verplichte elementen van het programma van eisen. In de beoordelingsfase beoordeelt 
de jury vervolgens de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave, de 
randvoorwaarden en het programma van eisen. Ze analyseert de inzendingen op basis van 
een integrale beoordeling en geeft een rangorde aan tussen de inzendingen. 
Het juryrapport dient inzichtelijk te maken hoe de beoordeling is verlopen. Het rapport is 
schriftelijk en bij voorkeur openbaar. 
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De samenstelling van de jury is afhankelijk van de aard van het onderwerp en het type 
prijsvraag. De prijsvragen hebben vaak een maatschappelijke doelstelling en betreffen een 
specifiek onderwerp. De beoordeling vraagt een hoge mate van professionaliteit en kan 
daarom bet beste uitgevoerd worden door een jury, die bestaat uit mensen uit de vakwereld 
van de ontwerpers. 

Europan, die ideeenprijsvragen organiseert, is een voorbeeld van een instantie die een jury samenstelt. Over 
de samenstelling van de jury zijn hier internationale afspraken gemaakt. Bij iedere prijsvraag warden er 
nieuwe /eden gekozen. Zo zitten in de jury naast de jury voorzitter, drie nationale architecten, een 
buiten/andse architect, twee vertegenwoordigers van de gemeente, die de visie van de opdrachtgevers 
toelichten en twee "personalities". Een technische commissie, die analytisch ordenend werk doet, en een 
secretaris staan de jury bij. 
Bij het bepa/en van de samenstelling van de jury probeert men overheersing van bepaalde stijlbeginse/en te 
vermijden. Voorafgaand aan de beoordeling van de inzendingen vindt binnen de jury een inhoudelijke 
discussie p/aats over de criteria voor het jureren. 

De Jonge Architecten Prijsvraag wordt gezien als een concepten uitwisseling en presentatie van jonge 
ontwerpers en hun visie in een bredere context. De jury wordt dan zorgvuldig gekozen uit het geinteresseerde 
publiek - critici, schrijvers, kunstenaars. Het verbreedt het draagvlak van de prijsvraag en betrekt de 
maatschappij in de actue/e discussie. 

Met betrekking tot publieke gebouwen heeft bet publiek meestal inspraak bij de beoordeling 
van een prijsvraag. De voorkeuren die bier uit voortkomen zijn echter niet bindend voor de 
jury. 

Een uitspraak is: "Een prijsvraag is zo goed als baar jury". Op basis van de professionaliteit 
en het objectieve beoordelingsvermogen van de juryleden worden de inzendingen 
geselecteerd. De jury moet door de presentatie been kunnen kijken en de kwaliteit van het 
concept beoordelen. 
Vaak wordt het programma van eisen door de arcbitecten verscbillend ge"interpreteerd, 
hetgeen leidt tot zeer uiteenlopende oplossingen. Sommige ingezonden concepten vatten de 
probleemstelling in een breder kader op of veranderen het programma van eisen. Als een 
dusdanige oplossing meerwaarde met zich meebrengt, kan de jury de afwijkingen van het 
programma van eisen accepteren. 

Men moet niet vergeten dat de samenstelling van de jury vaak ongewenste druk uitoefent op 
de deelnemers, die zich met de juryleden en hun architectuurvisie proberen te identificeren. 
De grote namen in de commissie brengen vaak een krachtenspel met zicb mee wat zicb uit 
in duidelijke voorkeuren. Het gevaar is dat de juryleden ieder zo subjectief zijn dat men 
uiteindelijk gezamenlijk een neutrale inzending gaat kiezen. 

Iedere jury moet in principe van tevoren de procedures en prioriteiten vastleggen om de 
beoordeling objectief te laten verlopen. Toch is het voor de deelnemende architecten 
moeilijk te bepalen wat de doorslag geeft bij de beoordeling: of een oplossing binnen het 
gestelde kader of juist een arcbitectuur idee dat niet volledig voldoet aan bet gestelde kader. 

Ondanks alle goede bedoelingen en mogelijke regelgeving blijven er problemen optreden. 
De doelstellingen van de prijsvragen zijn per niveau verschillend en de motivatie van de 
betrokken partijen is in veel gevallen oneigenlijk. Vaak leidt het tot boge kosten voor de 
uitschrijvers en prijsvraag deelnemers. Het resultaat is vaak een onnauwkeurig 
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geformuleerde opdracht, eigen interpretaties van de deelnemende architecten en een 
subjectieve jurering. 

Figuur 2.2 

tMt JUIY 

-• · w 

FJo. 21. :Reprinted by pennillion or the ArcltJJtctt' JowlUIJ. 

'Educreation ', Paul Ritter, Pergamon Press, London 1966 [herdruk van 
Louis Hellman, architects ' journal, ca. 1965]. 
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/ch wurde sagen, die Auswahl der Software und der Ansatz zu ihrer Anwendung 
gehort zu den schwierigsten Vorentscheidungen im EntwurfsprozejJ. 

Greg Lynn in on-line gesprek met Ben van Berkel, ARCH+, nr. 128, sept. 1995, biz. 35 . 



3. Roi van de ADM'er binnen de prijsvraag 

Het architectonisch ontwerp-proces binnen de deelname aan een prijsvraag staat onder hoge 
tijdsdruk. In vergelijkbare industriele processen hebben managers hun waarde reeds 
bewezen. Opmerkelijk genoeg bestaat er op dit moment geen rol binnen het architectonische 
prijsvraagproces voor de ADM' er. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of deze situatie terecht 
is. 

3.1 ldeeenprijsvraag 

Wordt de ideeenprijsvraag vanuit het perspectief van de architect benaderd dan zijn er vier 
belangrijke motieven aan te geven waarom architecten aan dergelijke prijsvragen 
deelnemen. 

Voor jonge architecten blijkt de publiciteit rondom een prijsvraag vaak de opstap naar de 
beroepspraktijk of mogelijk een eigen bureau. Op basis van deelname met onderscheidende 
en inhoudelijk goede plannen wordt door hen geprobeerd zo enige bekendheid te verwerven. 
Deze bekendheid kan resulteren in vervolgopdrachten waarmee de broodnodige ervaring in 
de beroepspraktijk kan worden opgedaan of worden uitgebreid. Een duidelijk motief om aan 
prijsvragen deel te nemen dus. 

Binnen het architectenbureau worden prijsvragen vooral aangegrepen om de eigen 
architectuur- en ontwerp-visie verder te verdiepen, te verbreden en op te frissen. Dit gebeurt 
door op een vakinhoudelijke, conceptuele manier met de door de uitschrijver geformuleerde 
thema' s bezig te zijn. Deze thema' s vormen slechts een Jeidraad voor deze ontwerp-studie, 
zeker geen beperkend kader waarbuiten men zich niet zou mogen begeven. 

De beoordeling van het ingezonden resultaat door een deskundige jury verschaft de 
architecten en hun bureaus bovendien inzicht in de eigen positionering binnen het 
(inter-)nationale architectuurdebat. Deze positionering is van belang voor het zelfvertrouwen 
en gevoel voor eigenwaarde van de architect. Aan het oordeel van beroepsgenoten wordt 
immers door architecten, al dan niet terecht, nog steeds veel waarde gehecht. 

Door de reguliere werkzaamheden van medewerkers binnen de lopende bouwprojecten 
vermindert, vaak onbewust, de kwaliteit van de (ontwerp-)werkzaamheden. Deelname aan 
een prijsvraag kan daarom soms als onderliggend doe! hebben zowel de architect als de 
medewerkers te stimuleren tot een accurater en creatievere werkhouding in het reguliere 
bureauproces. Daar binnen een prijsvraag in korte tijd een beroep gedaan wordt op alle 
inhoudelijke kennis en ervaring die bij de verschillende groepsleden aanwezig is, wordt 
tevens bereikt dat er weer "scherpte" in het handelen komt en men weer de hele reikwijdte 
van de werkzaamheden en het specialisme helder voor ogen heeft. Dit komt de kwaliteit van 
de architectendienstverlening van het bureau alleen maar ten goede. 

De motieven om dee! te nemen aan een ideeenprijsvraag zijn dus meestal terug te voeren op 
vakinhoudelijke aspecten van het ontwerp-proces. Dat ontwerp-proces bestaat uit het maken 
van keuzen binnen de aan het ontwerp gestelde eisen en wensen. Door toetsing wordt 
gemeten of de keuzen het gewenste effect sorteren. Echter de fasen waarin de verschillende 
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ontwerp-variabelen verkeren, varieren in de tijd en ten opzichte van elkaar. De architect is 
de enige die op elk moment in staat is het overzicht over de verschillende ontwerp 
beslissingen te bewaren en derhalve de aangewezen persoon om daar waar nodig in deze 
ontwerp-beslissingen bij te sturen. Het managen van het ontwerp-proces binnen een 
prijsvraagscenario is dus een impliciete activiteit die parallel verloopt aan het ontwerp
proces van de architect. Hiermee is meteen aangegeven dat er binnen het ontwerp-proces in 
een prijsvraagcontext, unaniem volgens de verschillende architecten, geen rol is weggelegd 
voor een ADM'er. Het gaat immers binnen een dergelijke prijsvraag niet om aspecten die 
goed door een ADM' er te managen zijn als bouwtijd, realisatiemogelijkheden, bouwkosten 
en kwaliteit van de dienstverlening. Van belang zijn slechts de vemieuwende ideeen, binnen 
een bepaald thema, die door het architectenbureau worden uitgedragen. 
De rol van de ADM'er binnen een architectenbureau zal in prijsvraagverband dan ook 
beperkt zijn. Te denken valt aan capaciteitsplanning en organisatie van mensen en middelen, 
zodat een prijsvraag beter wordt ingepast binnen de reguliere bureauwerkzaamheden. Bij 
aanvang van het ontwerp-proces binnen een prijsvraag zijn immers minder en mogelijk 
andere middelen nodig om van een vruchtbare start te kunnen spreken. Tegen het einde van 
de inzendtermijn neemt echter de druk en daarmee de vraag naar middelen toe. Door een 
prijsvraag vanuit managementniveau in te plannen kunnen op dat moment mensen en andere 
middelen aan de lopende projecten worden onttrokken en binnen het prijsvraagproces 
worden ingezet. 

Ook bij de organisatie die prijsvragen uitschrijft, wordt een mogelijke rol niet onderkend. 
Het belangrijkste motief voor uitschrijvers om over te gaan tot het uitschrijven van een 
ideeenprijsvraag is nauw gerelateerd aan de doelstelling van de ideeenprijsvraag. Dit doe! is 
namelijk het verkrijgen van vemieuwende ideeen en inzichten welke verbonden zijn aan een 
bepaald thema. Dit thema fungeert daarbij meestal als aanzet, als denkrichting. De 
formulering van de probleemstelling is met opzet niet scherp, zodat het thema op meerdere 
manieren ge'interpreteerd kan worden, veel verschillende mogelijkheden en ideeen toestaat 
en zeker geen belemmerende of beperkende werking heeft. Aspecten als 
realisatiemogelijkheden, kosten en functionaliteit zijn van ondergeschikt belang. Het doe! is 
immers het genereren van ideeen en nieuwe inzichten. 

Wei zou een mogelijke taak van een ADM' er binnen de organisatie die een ideeenprijsvraag 
uitschrijft, gericht kunnen zijn op bijvoorbeeld de themakeuze. De ADM'er kan actuele 
discussies en ontwikkelingen binnen het architectuurdebat aangeven zodat de uitschrijver 
hierbij kan aansluiten. Vaak heeft de uitschrijver hierover echter al een uitgesproken mening 
of heeft hij zich laten bijstaan door andere adviseurs en behoeft hij dus weinig sturing. 

De ADM'er zou de uitschrijver ook kunnen bijstaan bij het inrichten van het juridische 
kader van de prijsvraag en het prijsvraagproces. Immers thema, jurysamenstelling, 
beoordelingscriteria en proces moeten worden vervat in een reglement, een juridisch 
document. Hiervoor moet er een vertaalslag plaatsvinden van het architectonische naar het 
juridische begrippenkader. Dit intermediair zou gevormd kunnen worden door de ADM' er. 

3.2 Meervoudige opdracht 

De doelstellingen van een meervoudige opdracht zijn, anders dan bij een ideeenprijsvraag, 
sterk gericht op een te realiseren oplossing voor een bestaand huisvestingsprobleem. Het 
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proces is verwant aan een reguliere bouwopgave. De belangrijkste verschillen zijn de grotere 
tijdsdruk waaronder het ontwerp-proces plaats vindt, de concurrentie binnen dezelfde 
opgave met andere architectenbureaus en het nagenoeg ontbreken van interactie tussen 
uitschrijver en architect. Het gaat hierbij om meer dan alleen een idee. De inzending moet 
worden gezien als een voorlopig ontwerp. Alie adviseurs die noodzakelijk zijn om tot een 
goede oplossing van het gestelde ontwerp-probleem te komen, afgestemd op de fase van het 
ontwerp-proces, moeten worden geraadpleegd. Kortom, er wordt een compleet 
architectonisch plan verwacht, dat realiseerbaar is en voldoet aan de functionele eisen. 
Opmerkelijk daarbij is dat de visie van de architect van doorslaggevend belang is. De 
interactie mogelijkheden met de uitschrijver zijn immers beperkt en er ontstaat zeker geen 
ontwerp-dialoog tussen de architect en de uitschrijver. Dit met alle, soms zeer 
teleurstellende, gevolgen van dien. 

Toch zien architecten in eerste aanleg geen rol weggelegd voor de ADM'er binnen de 
architectuurcompetitie. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. 
Enerzijds kent de architect de ADM'er een te beperkte rol toe in dit proces. Dit heeft te 
maken met de angst van de architect om ondersteunende activiteiten aan derden af te staan 
en zo de controle en het overzicht over het gehele ontwerp-proces te verliezen. Juist deze 
verlichting van werkzaamheden en taken van de architect die niet tot zijn "kemactiviteiten" 
behoren is een van de motivaties om binnen een architectenbureau een ADM'er aan te 
stellen. Dit moet resulteren in een groter tijdsaandeel voor ontwerp-werkzaamheden voor de 
architect. 
Anderzijds zien architecten de ADM'er meer in een strategische dan een tactische of 
operationele positie binnen de organisatie. Toch kan de ADM'er zowel binnen het reguliere 
bouwproces als binnen de meervoudige opdracht ook een tactische rol naast de architect 
vervullen. Naast de al eerder, bij de ideeenprijsvraag, genoemde tactische verdeling van de 
beschikbare middelen over lopende reguliere en prijsvraagprocessen kan de ADM' er vooral 
in het voortraject bij een meervoudige opdracht van operationele waarde zijn. 
Dit voortraject, voorafgaande aan het eigenlijke ontwerp-proces, kan bestaan uit het 
analyseren, het samenvatten en het selecteren van relevante aspecten uit de 
prijsvraagdocumentatie. Hierbij valt te denken aan de probleemstelling en -formulering, de 
reglementen, de beoordelingscriteria en het beoordelingsproces, maar ook aan 
architectonische randvoorwaarden. Ook kan de ADM'er aangeven wat ontbreekt in deze 
informatie en daarin alsnog voorzien. Het doe! van deze werkzaamheden is te komen tot een 
eenvoudigere kaderomschrijving, een concrete presentatie van de verschillende 
randvoorwaarden en relevante aspecten. De ADM' er stuurt in deze fase dus de input van het 
ontwerp-proces. Een taak die managers ook in de industrie regelmatig vervullen. Het 
ontwerp-proces wordt daarbij gezien als een zogenaamde black box. 

Hiema start het ontwerp-proces van de architect met een analyse van de door de ADM'er 
opgestelde, samengevatte en "vertaalde" informatie. Binnen dit ontwerp-proces zijn er twee 
belangrijke taken voor de ADM'er weggelegd. Na de analyse van de informatie brengt de 
ADM'er samen met de architect een rangorde aan in de verschillende hoofd- en 
deelproblemen binnen de ontwerp-opgave als geheel. Deze prioriteitenstelling heeft als doe! 
het uiteindelijke resultaat toetsbaar te maken. Daarmee kan worden nagegaan of de 
belangrijkste door de uitschrijver geformuleerde problemen door de architectuurcompetitie 
ook daadwerkelijk van een oplossing worden voorzien. 
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De tweede belangrijke taak voor de ADM' er binnen het ontwerp-proces spitst zich toe op 
het coordineren van de communicatielijnen met de diverse betrokken adviseurs. De 
informatie moet in de juiste omschrijving, op het juiste detailleringsniveau, op het juiste 
tijdstip en op de juiste plaats aanwezig zijn. 

Na de beoordeling door een deskundige jury, kan de ADM' er tenslotte zorg dragen voor een 
daadwerkelijke terugkoppeling van de jurybeoordeling naar de verschillende inteme en 
exteme !eden van het deelnemende team. Van elk waarde-oordeel kan immers geleerd 
warden. Bovendien kan de ADM'er, na inzending en beoordeling van een aantal 
prijsvraagontwerpen, op strategisch en tactisch niveau mogelijk toch bijsturen. Dit kan 
gebeuren op basis van herhaaldelijk genoemde positieve dan wel negatieve aspecten in de 
verschillende juryrapportages. 

Hoewel het uitschrijven van een meervoudige opdracht vaak een complexe opgave is, is 
volgens de verschillende instanties die uitschrijvingen begeleiden (bijvoorbeeld BNA) hierin 
geen rol weggelegd voor de ADM' er. Zij zien de ADM' er zelfs als een extra belemmerende 
factor. Zij zijn van mening dat op dit moment reeds een te groat aantal adviseurs zich met 
deelaspecten van het uitschrijven van een meervoudige opdracht bezighouden en de 
uitschrijver daarover informeren. 
Als redenen voor het niet zien of willen zien van een rol voor de ADM'er binnen het 
uitschrijfproces van de meervoudige opdracht kan ondermeer de angst voor het naar zich 
toetrekken van werkzaamheden warden genoemd die nu door de uitschrijver begeleidende 
organisaties warden verricht. Daamaast warden ook hier niet alle mogelijke posities die een 
ADM'er in een dergelijk proces kan innemen, onderkend. Zo zou juist een ADM'er 
duidelijkheid in en overzicht over de informatie- en communicatielijnen binnen het 
uitschrijfproces kunnen scheppen. Hij zou hierin een coordinerende rol moeten spelen, geen 
inhoudelijke. In het verdere proces betreffende het uitschrijven van een meervoudige 
opdracht warden diverse taken onderkend. Deze warden hiema per procesfase beschreven. 

In een positie bij de uitschrijver zou een ADM' er als eerste kunnen nagaan of de motivering 
voor het uitschrijven van een prijsvraag of meervoudige opdracht correct is. Blijken 
oneigenlijke motieven als politieke rechtvaardiging of het lozen van een (huis)architect de 
achterliggende reden voor het uitschrijven van een prijsvraag te zijn, dan kan de ADM' er de 
potentiele uitschrijver adviseren hiervan af te zien. In <lit soort situaties kan de ADM' er de 
uitschrijver bijstaan en adviseren om op een andere manier de ontstane problemen op te 
lossen. Hiermee wordt teleurstelling en kapitaalvemietiging voorkomen, hetgeen het gevolg 
kan zijn van het uitschrijven van een prijsvraag op basis van een oneigenlijk motief. 

Het tweede aspect waaraan een ADM' er in deze positie aandacht kan besteden is het 
uitschrijven van de juiste prijsvraag in de juiste vorm op het juiste moment. Hij kan zorg 
dragen voor het aansluiten van het type prijsvraag bij de fase waarin het 
bouwvoorbereidingsproces zich bevindt. Zo zou men bij het onvermogen tot 
architectenkeuze een ideeenprijsvraag kunnen uitschrijven. Op basis hiervan kan een 
gerichtere architectenkeuze tot stand komen. In een mogelijk later uit te schrijven 
meervoudige opdracht kunnen dan bijvoorbeeld vijf architecten gekozen warden die de 
uitschrijver bij zichzelf of bij het imago van het gewenste bouwwerk vindt passen. 
In het kader van de programmaformulering zou eenzelfde weg bewandeld kunnen warden. 
Door de vaak vemieuwende ideeen die een ideeenprijsvraag oplevert zou de uitschrijver, 
samen met de ADM' er tot een formulering van zijn huisvestingsprobleem kunnen komen. 
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Deze probleemstelling vormt dan de basis voor de mogelijk later uit te schrijven 
meervoudige opdracht. 

Dergelijke prijsvragen, waarbij de ideeenprijsvraag als katalysator van het 
voorbereidingsproces op een meervoudige opdracht dient, worden samengestelde 
prijsvragen genoemd. Hierbij gaat het meestal om erg complexe vraagstukken op 
bouwkundig en architectonisch gebied. 

Binnen eenvoudigere vraagstukken kan de ADM'er de uitschrijver van een meervoudige 
opdracht direct bijstaan om tot een heldere formulering van zijn huisvestingsprobleem te 
komen. Bovendien zou de probleemstelling aan helderheid winnen als hierbij de 
terminologie, die de architect eigen is en tot zijn verbeelding spreekt zou worden gebruikt. 
Daarmee wordt aangegeven dat de probleemstelling niet zonder meer in een concreet 
programma van eisen en allerlei aanverwante numerieke normeringen en eisen hoeft te 
worden gevat. Een ADM'er zou bijvoorbeeld samen met de uitschrijver sfeerbeelden 
kunnen formuleren die de uitschrijver bij de verschillende ruimten van het te ontwerpen 
object voor ogen staan. Binnen deze omschrijvingen wordt dan veel meer ruimte aan de 
architect gegeven om zijn beste oplossing te presenteren zonder daarbij gefrustreerd te 
worden door het starre PvE. De probleemstelling geeft op deze manier de architect meer 
architectonische en conceptuele vrijheden. 

Een ander belangrijk aspect waarin de ADM'er de uitschrijver kan adviseren is bij het 
opstellen van de beoordelingscriteria. Deze beoordelingscriteria moeten nauw aansluiten bij 
de formulering van de probleemstelling. Bovendien kan de formulering van de 
probleemstelling aan helderheid winnen door aan de beoordelingscriteria een wegingsfactor 
toe te kennen. Zo wordt aan de deelnemende architect duidelijk gemaakt aan welke criteria 
door de uitschrijver meer prioriteit wordt gegeven. De architect heeft dan de vrijheid al dan 
niet in te spelen op deze prioriteitenstelling. Voor de ADM' er is deze prioriteitenstelling een 
meetinstrument tijdens de beoordeling van de diverse inzendingen door de jury en de 
uitschrijver. Het is een hulpmiddel om het beoordelingsproces beter te beheersen. 

De jurysamenstelling is van zeer groot belang bij het beoordelen van de prijsvraag. De 
ADM' er kan de uitschrijver adviseren welke mensen op te nemen in de jury. Hierbij wordt 
zorg gedragen voor een evenwichtige objectieve en op het juiste vlak gespecialiseerde jury. 

In het beoordelingsproces zou de ADM'er vooral een begeleidende rol moeten spelen. De 
belangrijkste taak voor de ADM'er hierin zou dan het toetsen van de beoordelingen aan de 
beoordelingscriteria moeten zijn. 

Tenslotte kan de ADM'er de uitschrijver stimuleren, adviseren en bijstaan in het opstellen 
van een goedjuryrapport. Naast het waarde-oordeel dat de inhoud van hetjuryrapport vormt, 
blijkt uit een goed opgesteld juryrapport ook respect voor de verschillende gemaakte 
plannen en de ge"investeerde tijd. Vooral de blijk van respect voor de inzending wordt door 
de verschillende architecten belangrijk gevonden. Het geeft hen toch een beter gevoel over 
het geleverde werk en het doorgemaakte proces. In de meeste architectenbureaus wordt het 
juryrapport bovendien ook gebruikt als terugkoppelingsinstrument naar de verschillende 
medewerkers die aan de prijsvraaginzending hebben deelgenomen. 
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Tabel 3.1 rollen van de ADM'er in de prijsvraag. 

Prijsvraag pleats ADM'er 

ldeeenprijsvraag architectenbun:au 

uitschrijver 

Meervoudige Opdracht arc hi tectenbureau 

uitschrijver 

mogelijke rolleo ADM'er 

n:gulen:n omgevingsvariabelen om prijsvraagdeelname 

themakeuze 
scheppen juridisch kader prijsvraag en prijsvraagproces 
sturen inputinformatie in het ontwerp-proces 
prioriteitenstelling met architect 
co6rdineren van de communicatie- en informatielijnen 
terugkoppeien juryrapport 
communicatie- en infonnatielijnen binnen bet uitschrijfproces 
type uit te schrijven prijsvraag passend bij de goede motieven 
wijze van architectenkeuze 
fonnulen:n huisvestingsprobleem in helden: probleemstelling 
opstellen beoordelingscriteria met wegingsfactor 
begeleiden beoordelingsproces 
opstellen goed iuryrapeort 
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Die Crux ist, wie und wann man seine Frage an technische Berater und andere 

formale Spezialistenformuliert. /ch muft zugeben, daft der offene Dialog auch seine 

Nachteile haben kann; zum Beispiel ist es far Architekten eine sehr unokonomische 

Arbeitsweise, da sie zu stiindigen, spiiten A.nderungen im Entwurf fahren kann, selbst 

noch auf der Baustelle, wenn die Lieferanten zum Beispiel Detailvorschliige machen. 

Mit anderen Worten, der Prozeft ist weder schwarz noch weijJ, daft etwa der Architekt 

ein Konzept erdenkt, eine Zeichnung anfertigt und die Praktiker dann das gesamte 

Gebiiude errichten. Andererseits bietet dieser unprofessionelle Ansatz eine 

Gelegenheit, Einfluft auf den Bauprozeft zuriickzugewinnen. Ein weiteres potentielles 

Risiko liegt darin, daft die Berater vielleicht Schwierigkeiten mit ihrer neuen Rolle 

haben, wenn sie nicht me hr auf ihre gewohnte Tiitigkeit der langweiligen und soliden 

Sorge fur die Sicherheit beschriinkt sind. 

Ben van Berkel in on-line gesprek met Greg Lynn, ARCH+, nr. 128, sept. 1995, biz. 35. 



4. Roi van de ADM'er buiten de prijsvraag 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de rol van de ADM'er, de manager van het 
ontwerp-proces, bij architectuurprijsvragen niet altijd wordt onderkend. Daar zijn 
verschillende redenen voor aangevoerd. 
De activiteiten die betrekking hebben op prijsvragen worden in een architectenbureau veelal 
parallel uitgevoerd aan de activiteiten die gerelateerd zijn aan daadwerkelijke opdrachten 
van opdrachtgevers, de reguliere activiteiten. 

Tabel 4.1 verdeling van de opdrachten naar herkomst (bouwsom grater 100.000 
gulden). 

Soort opdracht 
prijsvraag/meervoudige opdracht 
acquisitie 
directe opdrachten 

procentueel aandeel van totaal 
6% 
8% 
86% 

Het grote verschil tussen deze directe opdrachten in vergelijking met prijsvragen is dat bij 
directe opdrachten een relatie ontstaat tussen opdrachtgever en architect. 
Gezien het aandeel van dergelijke directe opdrachten in het totale opdrachtenpakket van alle 
architectenbureaus (86%, waarvan in 64% sprake is van een vaste relatie) is het van belang 
de rol van de ADM' er hierin te belichten. 

4.1 Architect als manager 

Het ontwerp-proces bij directe opdrachten (en bij voldoende specificaties ook bij open of 
gesloten projectprijsvragen en meervoudige opdrachten) kan gezien worden als een 
blackbox die geanalyseerd kan worden. Het analyseren en het managen van de activiteiten in 
deze blackbox is volgens de meeste architecten echter niet wenselijk. Het is namelijk geen 
lineair 'analyse-synthese-eva!uatie' proces, maar een iteratief proces waarbij het 
management impliciet door de architect zelf plaatsvindt. Het is van belang de input en de 
output van de blackbox vast te stellen en de hi~rbij behorende variabelen te managen. 
De outputvariabelen worden ook we! de 'deliverables' genoemd. Dat zijn de eisen waaraan 
het ontwerp dient te voldoen. Deze eisen kunnen onderdeel zijn van: 
• het door de opdrachtgever geformuleerde programma van eisen; 
• eisen die voortkomen uit regelgeving (milieuwet, Arbowet, etc.); 
• bureaupolicy. 

De input bestaat uit variabelen die eveneens afkomstig zijn uit regelgeving en het 
programma van eisen, maar tevens uit variabelen die betrekking hebben op de context, 
ofwel de omgeving waarin het ontwerp gepositioneerd dient te worden. Deze 
contextvariabelen zijn meestal impliciete variabelen die de architect verweeft in het 
ontwerp, ze zijn niet meetbaar. Dit in tegenstelling tot de 'deliverables' die we! degelijk 
meetbaar en dus verifieerbaar zijn. Het belang van iedere inputvariabele, impliciet of 
expliciet, is per project verschillend. Derhalve kan een checklist worden opgesteld die alle 
inputvariabelen bevat aan de hand waarvan voor aanvang van ieder project wordt bepaald 
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welke variabelen in het ontwerp-proces meegenomen dienen te worden en waar de 
prioriteiten liggen. De resultaten kunnen op eenzelfde wijze worden getoetst. Aan de hand 
van deze resultaten kan de terugkoppeling en evaluatie plaatsvinden, waardoor een leereffect 
mogelijk wordt. 
De expliciete variabelen, waarvan de waarden in een bepaald domein dienen te liggen of die 
zelfs bepaalde exacte waarden dienen aan te nemen zijn dus we! degelijk 'manageable'. 
Vanuit de architectenoptiek kan de architect het managen van dergelijke expliciete 
variabelen tijdens het ontwerp-proces zelf uitvoeren door een voortdurende beheersing van 
deze variabelen. 
De opbouw en inhoud van de blackbox kan per architect, maar zelfs ook per project 
verschillend zijn. Er is dan geen sprake van een vaste processtructuur. Indien in dit proces 
wel een zekere structuur of opbouw valt te onderkennen, zou men kunnen spreken van een 
ontwerp-methode. 

'Zo kan een ontwerp-proces bijvoorbee/d beginnen met een brainstormsessie, waaruit het concept, het 
basisidee, voortvloeit. Alie ontwerp-problemen kunnen vervolgens herleid warden tot het concept. Op een 
dergelijke wijze kan een zeer consistent ontwerp ontstaan. 

4.2 ADM'er als manager 

Ondanks het feit dat het creatieve ontwerp-proces als een blackbox beschouwd wordt, dat in 
de ogen van architecten niet door een ADM'er gemanaged zou moeten worden, kan deze 
rondom dit proces wel degelijk een rol spelen en derhalve een indirecte bijdrage leveren aan 
het ontwerp. 
In het gehele proces van initiatief tot aanbesteding, waar alle blackboxen een onderdeel van 
vormen, is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden goed worden verdeeld. Hierbij is het 
van belang dat de bevoegdheden zodanig worden verdeeld dat een ieder ook daadwerkelijk 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn taken. Bij het opstellen van deze interne 
contracten kan de ADM'er een belangrijke rol vervullen vanwege zijn kennis en ervaring 
omtrent de structuur van organisaties. Daar tussen de medewerkers en ook tussen de 
bouwpartners het ontbreken van heldere afspraken nog steeds aan de orde van de dag is, 
speelt ook 'peoplemanagement' hierin een grote rol. Met andere woorden, de ADM' er moet 
zorg dragen voor helder geformuleerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een 
open sfeer scheppen, dat wil zeggen een sfeer waarin mensen voor hun fouten durven uit te 
komen. Eerlijkheid, objectiviteit, tlexibiliteit en creativiteit zijn dus in het gehele proces 
uitermate belangrijk. 

Ook het besluitvormingsproces kan gemanaged worden, bijvoorbeeld aan de hand van 
beslisdocumenten (wanneer moet wat beslist worden). Dit zou als een ontwerp-methode 
betiteld kunnen worden. De beslisdocumenten kunnen in deze gestructureerd zijn op basis 
van het ontwerp-proces (Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO), etc.). 
Belangrijk hierbij is het conditioneren van de informatie, dat wil zeggen het transformeren 
van informatie uit bijvoorbeeld regelgeving in 'hapklare brokken' voor de architect, zodat de 
structuur en de inhoud van de informatie meteen duidelijk is en door de architect 
gei'ntegreerd kan worden in zijn ontwerp-proces. 

Architectenbureau EGM in Dordrecht bestaat naast EGM Architecten onder andere uit de afdeling EGM 
Onderzoek. Dit onderdeel van EGM functioneert zelfstandig op de markt (het adviseert architecten- en 
bouwadviesbureaus omtrent het gebruik van door EGM Onderzoek ontwikkelde tools in de praktijk), voert 
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onderzoek uit in opdracht van EGM en adviseert EGM bij de implementatie van de onderzoeksresultaten (de 
tools). Het primaire doe! van de laatstgenoemde vorm van onderzoek is het conditioneren van informatie. 

Dit management van informatie wordt ook we! de 'logistiek van informatiestromen' 
genoemd, dat wil zeggen op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. 

De architect dient dus op een bepaald tijdstip een bepaalde prestatie geleverd te hebben. Hoe 
die prestatie tot stand komt is voor de ADM'er niet van belang, omdat dat zich afspeelt in 
die blackbox, die ook we! betiteld kan worden als de 'corebusiness' van de architect. De 
ADM'er profileert zich als een 'katalysator', als de olie tussen alle tandwielen van een 
machine. Hij moet zorgen dat het gehele proces, waarin velen een rol spelen, soepel verloopt 
zonder dominant aanwezig te zijn. Om deze functie te kunnen vervullen is het van belang 
vertrouwd te zijn met de heersende 'cultuur' op een architectenbureau. Indien alleen maar 
met het budgethamertje op tafel wordt geslagen, kan nooit een efficiente samenwerking 
tussen de ADM'er en de medewerkers van een architectenbureau tot stand komen, omdat 
architecten zullen streven naar een architectonische waarde van het ontwerp, waar door de 
ADM' er begrip voor opgebracht dient te worden. Een ADM' er zal zich bijvoorbeeld moeten 
realiseren dat het concept (het basisidee dat ten grondslag ligt aan een on twerp) voor de 
architect in zijn ontwerp-proces een essentiele rol speelt. Het gaat immers over het managen 
van professionals en dat dient niet uit het oog te worden verloren. 

Resumerend komen de werkzaamheden van ADM' er neer op het volgende: 

'Putting the right people in the right team with the right kind of support'. 

De ADM' er dient zijn werkterrein wat betreft architectenbureaus, vooral te zoeken op grote 
architectenbureaus die een relatief stabiele opdrachtenportefeuille bezitten, aangezien de 
ADM' er als facilitator tot de overhead gerekend moet worden en dus relatief duur is voor 
kleine architectenbureaus. Door kleinere bureaus zal de expertise van een ADM'er op 
consultancy basis kunnen worden verkregen. 
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Fur mich ist der Computer eine Methode, mit diesen Traditionen radikal zu brechen. 

Die media/en Techniken, die durch den Computer ennoglicht werden, kennzeichnen 

einen volligen Umsturz vie/er architektonischer Grundannahmen, von der Typologie 

organisatorischer Strukturen uber die hierarchische Ordnung der 

Konstruktionsplanung bis hin zu den Details. Der Computer hat ein radikales 

Neudenken der Bewertungen zur Folge, die der architektonische Entwurf impliziert. 

Ben van Berke) in on-line gesprek met Greg Lynn, ARCH+, nr. 128, sept. 1995, biz. 36. 



5. Toekomstige ontwikkelingen 

Zowel met betrekking tot bouwkundige prijsvragen als de bouwkundige praktijk buiten het 
prijsvraaggebeuren, is een aantal tendenzen zichtbaar, waaraan in dit hoofdstuk aandacht 
wordt besteed. Met betrekking tot prijsvragen is er een nieuwe (paradoxale) vorm te 
herkennen, hoewel dit officieel geen prijsvraag betreft: de Europese aanbesteding. 
Vervolgens wordt de invloed van nieuwe communicatie middelen besproken in de normale 
en de prijsvraagpraktijk. Tenslotte wordt ingegaan op de veranderingen in de rollen van de 
participanten van een ontwerp-proces in het algemeen en de mogelijke toepassing van 
kwaliteitssytemen. 

5.1 Europese aanbesteding 

Een relatief nieuwe manier voor een architect om opdrachten te verwerven is de Europese 
aanbesteding. Momenteel draagt deze aanbesteding nog weinig bij aan de hoeveelheid 
verworven opdrachten. Verwacht wordt dat het belang van Europese aanbestedingen zal 
toenemen. Door de procedure die met deze aanbesteding samenhangt, wordt de procedure 
door de deelnemers over het algemeen wel als een prijsvraag ervaren. De aanbesteding vindt 
in feite in twee stappen plaats. In eerste instantie staat het iedere architect vrij dee! te nemen. 
Daarvoor moet een grote hoeveelheid papierwerk ingediend worden, waar ook verklaringen 
met betrekking tot het criminele verleden en de financiele positie van de betreffende 
deelnemer onder vallen. Naast de nodige moeite brengt het vergaren van het papierwerk 
voor de deelnemer ook behoorlijke kosten met zich mee (ongeveer 6000 gulden). Deelname 
is voor jonge architecten bijzonder problematisch door enerzijds hun gebrek aan ervaring, 
anderzijds doordat bankverklaringen en vaak ook een bepaalde minimale omzet van het 
architectenbureau geeist worden. De tweede stap bestaat uit een soort meervoudige 
opdracht, waarbij uit de groep deelnemers bijvoorbeeld vijf architecten geselecteerd worden. 
Uiteindelijk wordt er uit deze vijf een gekozen. 
Het moge duidelijk zijn dat de drempel tot deelname hierdoor behoorlijk hoog ligt. Zeker als 
men bedenkt dat in de eerste ronde de deelnemers niet altijd even goed beargumenteerd 
uitgesloten worden van verdere deelname. 
Een dee! van de beschreven problemen wordt verminderd doordat de BNA, in het geval dat 
haar !eden willen deelnemen, voorlopige verklaringen afgeeft. De deelnemer hoeft dan pas 
wanneer hij toegelaten is tot de meervoudige opdracht het papierwerk te verrichten en de 
bijbehorende kosten te maken. 
Daarnaast lijkt het voor de hand te liggen om het selectiebeleid bij een Europese 
aanbesteding inzichtelijker te maken, zodat niet de indruk ontstaat dat de beslissing van te 
voren al vastligt. Vanzelfsprekend dient daarbij ook de jurering expliciet gemaakt te worden, 
zodat een goede terugkoppeling voor de architecten in kwestie mogelijk is. Met andere 
woorden: "het komt vaak voor dat het beoordelingsproces slecht verloopt doordat het niet 
gemanaged is." Deze managementrol lijkt de ADM' er op het lijf geschreven, ook gezien zijn 
affiniteit met het architectonische ontwerp-proces. 
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5.2 Communicatie tools 

De internationalisering die plaatsvindt door het toepassen van zogenaamde nieuwe media is 
een andere vorm van toekomstige ontwikkelingen. ldeeenprijsvragen en meervoudige 
opdrachten kunnen via het internet uitgeschreven en ingezonden worden. Hierdoor worden 
prijsvragen in principe minder geografisch gebonden; het wordt bijvoorbeeld eenvoudiger 
vanuit Nederland aan een Japanse architectuurprijsvraag mee te doen. Een nadeel is dat 
onderdelen van het betreffende ontwerp verloren gaan door het versturen van de inzending 
via het internet; bepaalde figuren zoals schetsen zijn nu nog zeer moeilijk via het internet te 
versturen. 
Bij de meervoudige opdracht zou de communicatie tussen de prijsvraag uitschrijver en de 
deelnemende architecten via het internet kunnen verlopen. Traditioneel is er bij de 
meervoudige opdracht sprake van een vragenronde waarbij alle deelnemers alle gestelde 
vragen en antwoorden krijgen. Natuurlijk kan deze vragenronde ook via internet 
plaatsvinden. Het is dan zelfs eenvoudig om deze vragenronde een dynamisch karakter te 
geven; op elk tijdstip kan een deelnemer een vraag stellen. Deze vragen kunnen dan eens in 
de zoveel tijd door de opdrachtgever of zijn ADM'er beantwoord worden. De antwoorden 
zijn dan ook weer vrij toegankelijk voor alle deelnemers. Deze werkwijze is efficient, omdat 
het beide partijen weinig tijd kost. 
Ook buiten het prijsvraaggebeuren kan het gebruik van het internet voordelen bieden. Deze 
zijn dan vooral gelegen in de kortere communicatielijnen tussen de verschillende 
participanten. Zo kan de dialoog tussen de opdrachtgever en de architect via het internet 
plaatsvinden. 
Een taak die hier in ieder geval voor een ADM' er ligt, is een onderdeel van het managen van 
de communicatie: het selecteren van de toe te passen communicatiemiddelen. 
Nieuwe communicatie tools kunnen tevens bijdragen tot het eenvoudiger en sneller 
verkrijgen van informatie met betrekking tot onder andere bouwmaterialen, architecten en 
bouwwerken. 
Tevens neemt het belang van de logistiek van de informatie binnen een 
bouw(ontwerp)proces toe. Uiteindelijk zou dat kunnen leiden tot een projektgebonden 
gemeenschappelijke database, waarin alle tekeningen zijn opgeslagen. De architect heeft 
bijvoorbeeld toegang tot alle tekeningen, terwijl de constructeur alleen toegang heeft tot de 
constructieve tekeningen. Voordelen van een dergelijke database zijn onder andere dat de 
participanten altijd over de meest recente versie van een tekening kunnen beschikken en dat 
ze niet tegelijkertijd aan een tekening kunnen gaan werken. Momenteel is deze database 
echter nog niet goed mogelijk, omdat de participanten verschillende eisen aan de tekeningen 
stellen en niet dezelfde "taal" spreken. In de huidige praktijk zou een gemeenschappelijke 
database veel te omvangrijk worden en tot te veel fouten leiden. 

5.3 Veranderende rollen van de participanten 

Wanneer een ontwerp-proces beschouwd wordt, kan het werkgebied van iedere participant 
voorgesteld worden door een cirkel. Tegenwoordig is het zo dat binnen het proces 
communicatie tussen de verschillende participanten noodzakelijk is. De noodzakelijke 
communicatie en de daarbij optredende overlap in werkgebieden wordt voor de huidige 
situatie weergegeven in figuur 5.1. 
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Art director---, ~---Software engineer 

Project manager---' ~---Media consultant 

Figuur 5.1 huidige situatie. 

Door toekomstige ontwikkelingen zoals nieuwe communicatie tools en de toenemende 
complexiteit van het proces en het project, wordt verwacht dat een steeds grotere mate van 
overlap tussen de werkgebieden van de verschillende participanten zal ontstaan; het ene dee! 
kan niet bestaan zonder het ander. Daamaast zal dit proces leiden tot een grotere synergie. 
Als gevolg hiervan zal het proces uiteindelijk beter verlopen en zal het leiden tot een 
verbeterd procesresultaat. Het is duidelijk dat dit steeds strengere eisen stelt aan de sturing 
van het proces en de daarbij behorende communicatie. 

Figuur 5.2 toekomstige situatie. 

Bovenstaande figuur is ook van toepassing op het bouw(ontwerp)proces. Voor art director 
kan dan architect gelezen worden, de software engineer en de media consultant kunnen 
vervangen worden door de verschillende adviseurs uit de bouwsector, zoals de constructeur, 
installateur en bouwfysicus. De rol van de project manager is dan een van de mogelijke 
werkterreinen van de ADM'er. Daamaast bestaat door toenemende integratie en 
communicatie een grotere behoefte aan coordinatie. Juist dit is een uitgelezen taak voor de 
ADM'er. Het werkterrein van de ADM'er is dan ook gelegen in de optredende overlap 
tussen de werkgebieden van de andere participanten. In figuur 5.3 wordt deze rol 
weergegeven. 
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architect--~ ---installateur 

constructeur--~ '----bouwfysicus 

Figuur 5.3 rol van de ADM'er. 

5.4 K waliteitssystemen 

Met betrekking tot het bouwkundige ontwerp-proces is in toenemende mate vraag naar 
kwaliteitszorg. Dit richt zich in eerste instantie niet op het resultaat, maar op de 
procesbeheersing. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de informatievoorziening. 
De kem van een dergelijk kwaliteitssysteem kan voor een belangrijk dee! gelegen zijn in het 
maken van vaste, strakkere afspraken. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan 
duidelijkere contractvorming en aan het stellen van strengere eisen aan inputgegevens. Een 
mogelijke uitwerking hiervan resulteert in een kwaliteitssysteem dat gebruik maakt van 
beslisdocumenten. Een voorbeeld van een beslisdocument is de formele beeindiging van het 
voorlopig ontwerp, waarbij tevens de controle plaatsvindt dat het voorlopig ontwerp aan de 
tevoren gestelde eisen voldoet. Aldus kan het proces beter beheerst worden, zonder dat dit 
ten koste gaat van de bijdrage van de verschillende participanten. 

Resumerend kan gesteld worden dat de besproken ontwikkelingen het werkgebied van een 
ADM' er omvangrijker, gediversificeerder en in steeds grotere mate noodzakelijk maken bij 
het succesvol doorlopen van een (bouw)ontwerp-proces. De rol die de ADM'er daarbij 
speelt varieert van facilitator van het architectonisch ontwerp-proces tot communicatie- of 
procesmanager en bestaat bij voorkeur uit een combinatie daarvan. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen. 

Conclusies 

• Het winnen van een prijsvraag lijkt een lot uit de loterij. Door onscherpe, meerduidige 
opdrachtformuleringen en subjectieve beoordelingsprocessen is het voorspellen van 
prijsvraaguitslagen vrijwel onmogelijk. 

• Binnen de diverse prijsvragen worden de verschillende mogelijke rollen die een ADM' er 
zou kunnen vervullen, noch door de architect, noch door de prijsvraag uitschrijvende 
partijen, onderkend. 

• De rol van een ADM'er in het ontwikkelingsproces van een bouwproject is zeer divers. 
Een ADM' er moet beschouwd warden als de manager van de processen, de informatie en 
de organisatie, hetgeen in verschillende bedrijven op vele niveaus toepasbaar is. Niet 
alleen de multidisciplinaire achtergrond en het integrerend vermogen van de ADM'er 
spelen hierin een belangrijke rol, maar oak zijn objectiviteit, helderheid, creativiteit en 
flexibiliteit. 

• De toekomstige ontwikkelingen, zoals multimedia, het internet, kwaliteitsbeheersing en 
de veranderende rollen van de participanten van het bouwontwerp-proces, maken het 
werkgebied van een ADM'er omvangrijk en gediversificeerd en maken de ADM'er in 
steeds grotere mate noodzakelijk om het proces succesvol te laten verlopen. 

Aanbevelingen 

• De verschillende taken van een ADM'er in een prijsvraagomgeving moeten door de 
verschillende partijen, c.q. de architectenbureaus, de uitschrijvers en de instanties die 
uitschrijvers begeleidend, warden onderkend, aangezien dit zal resulteren in een 
gestructureerd, efficient, beheerst en objectiever prijsvraagproces. Het takenpakket van 
een ADM' er is hierbij afhankelijk van de aard van de prijsvraag, de vorm en grootte van 
het architectenbureau en de aard van de opdracht en de opdrachtgever. 

• Een ADM'er moet geen sturende bijdrage willen leveren aan de kernactiviteiten van het 
ontwerp-proces van de architect. 

• Een ADM'er moet toekomstige hulpmiddelen, zoals het internet, multi media en 
kwaliteitssystemen, inzichtelijk en gemakkelijker toepasbaar maken voor de architect en 
andere participanten in het ontwerp-proces. 
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Uitleiding van de begeleiders 

De vierdaagse workshop is op een vierdeling van benaderingen gebaseerd (zie inleiding): (1) 
de logo-, (2) de bio-, (3) de psycho- en (4) de socio-methodische benaderingen. Hier volgt 
een summier verslag van de workshopdagen, zoals ze bezien kunnen worden vanuit het 
gezichtspunt van de vierdeling. Per workshopdag is kort samengevat wat aan de 
uitgenodigde inleiders gevraagd is, wat ze daarop te zeggen hebben en hoe dat alles te 
rijmen valt met het ontwerpmethodische thema van de desbetreffende dag. Met enige 
getrokken conclusies wordt deze uitleiding van de begeleiders afgerond. 

le dag van de workshop: bet formele kader 

Op de eerste dag van de workshop-week heeft ir. Joep Habets van de BNA het gehad over 
de dagelijkse praktijk van het architectonische prijsvraagwezen. Veel wetenswaardigheden 
kan men ontlenen aan het toen nog onder embargo getoonde boekwerkje over het 
prijsvraagwezen, 'Kompas' geheten. Joep Habets is ondermeer ingegaan op de vraag in 
hoeverre prijsvragen wenselijk, nodig of zelfs noodzakelijk zijn voor de architectenpraktijk. 
Wat is het officiele standpunt van de BNA en welke meningen heersen er onder de leden? 
Wat zijn de voor- en nadelen van een prijsvraag? Welke auteursrechtelijke regels gelden er? 
Wat mag we! en niet met de inzendingen gebeuren? Hoe goed moet een juryrapport 
gemotiveerd zijn? Welke andere regels gelden er, al dan niet in formele reglementen 
opgevoerd? Hoe ziet zo'n prijsvraag eruit? Wat is het verschil tussen een nationale, een 
regionale of een intemationale prijsvraag? Wat is het verschil tussen een open en een 
besloten prijsvraag? 
Binnen het prijsvraagwezen speelt uiteraard de jurering een belangrijke rol en de praktijk 
van de juryleden daarbinnen. Aan zowel drs. Emmy Vos als organisatrice van Europan 
prijsvragen als aan prijsvraagdeelnemer en jurylid prof. ir. Cees Duijvestein van de TUD-B/ 
buro Boom is gevraagd in te gaan op ondermeer de volgende vragen. Welke rollen vervullen 
de juryleden? Welke ervaringen hebben ze opgedaan? Wat weegt bij een jury het zwaarst? 
Hoe ver mag het project afwijken van het P.v.E? In hoeverre laat een jurylid zich 
be"invloeden door de presentatie? Werkt een (te) gelikte presentatie soms averechts? Hoe 
zien juryleden de ethiek van het jureren? 

Socio-methodische benadering 

Dit sluit aan bij de sociologische gedragsbenadering van strategie en methode (4e kwadrant), 
waarbij men er vanuit gaat dat het handelen van mensen en groepen historisch en cultureel 
bepaald verloopt. Het beeld komt daarbij op van de ADM'er of ontwerper, die als product 
van zijn tijd en regio zijn doelen en middelen zo rationeel mogelijk probeert in te zetten 
binnen de overheersende kaders en machtsverhoudingen van het maatschappelijke systeem 
in kwestie. 

2e dag van de workshop: de betrokken architecten 

Nadat het formele kader op de le dag getrokken is, werd op deze 2e dag aan prof. ir. Bert 
Dirkx, ir. Kees van der Hoeven en prof. ir. HubertJan Henket als prijsvraagwinnaars het 
woord gegeven over hoe zij het veld inschatten. Wat voor soort architecten doen mee aan 
prijsvragen? Wat onderscheidt hen van anderen? Waardoor hebben ze succes gehad? Wat is 
hun mening over prijsvragen? Kunnen ze zich een ADM' er voorstellen als ondersteuner? Zo 
nee, waarom niet, zo ja waarom wel? En ook: de kick van het werken onder druk, hoe 



ontstaat een prijsvraag-team binnen een bureau en wat is het effect op de onderlinge 
relaties? 
Op deze laatste vraag werd op de 4e dag nog expliciet teruggekomen. Ir. Kees van der 
Hoeven heeft eveneens voor die 4e en laatste dag nog als aanloop een demonstratie gegeven 
over het internetgebruik bij prijsvragen en alles wat daarmee samenhangt. 

Bio-methodische benadering 

Veel van wat prijsvraagdeelnemers en -winnaars doormaken lijkt op wat binnen de 
biologische gedragsbenadering van strategie of methode aan de orde komt (2e kwadrant). 
Daar neemt men de mechanismen van de evolutie als uitgangspunt, waarbij uiteindelijk de 
best aangepasten overleven (de prijsvraagwinnaars). 
Extreem gesteld past hier het beeld bij van de ADM' er of ontwerper als de improvisator, die 
op onvoorspelbare omgevingsdruk spontaan reageert. 

3e dag van de workshop: de ADM'ers avant la lettre nit de praktijk 

Architecten van middelgrote en grote bureau's hebben al gauw een bureaumanager, chef de 
bureau of financiele partner, waar ze nauw mee samenwerken. Kortom, mensen die in feite 
veel van het werk doen, waar wellicht ADM'ers voor in aanmerking kunnen komen. Ir. 
Louis Lausberg van INBO AB advies, ir. Dick Spekkink als directeur onderzoek van EGM 
en ir. Victor de Leeuw als prijsvragen winnende architect van EGM vertellen hoe zij tegen 
het verschijnsel architectuur-prijsvragen aankijken en in het bijzonder hoe daarbinnen de 
samenwerking plaatsvindt tussen de ADM' er avant la lettre en de architect. Welke factoren 
bepalen het winnen of verliezen van een prijsvraag? Wat is bepalend voor een goede 
samenwerking? Welke financiele risico's loopt men als bedrijf? Hoe noodzakelijk is het om 
mee te doen? Of gaat het om de eer, de erkenning van de vakwereld, de grote opdracht die er 
anders nooit ZOU komen? Dit laatste is dus gericht Op lange termijndoelen, die in het 
bijzonder de ADM' er in het vizier moet zien te houden. Valt zoiets als een prijsvraagproject 
te plannen, of loopt het altijd uit de hand? Wat zijn de juridische valkuilen, hoe gaat men om 
met personeel? Hoe onderhandelt men met tijdelijke partners? Wat is binnen de gegeven 
situatie de beste strategie van begeleiding? 

Logo-methodische benadering 

Op deze workshopdag stond de rationele gedragsbenadering van strategie of methode 
centraal (le kwadrant), waarbij men via een weloverwogen planning een bepaald optimum 
weet te bereiken: hier om de prijsvraag te winnen. 
Dit leidt tot het beeld van de ADM'er als een beslissingsondersteuner. Als zodanig kan de 
ADM'er de architect veel ontwerp'afleidend' werk uit handen nemen bij het oplossen van 
financieel-economische en organisatorische problemen rondom het vraagstuk van deelname 
aan een architectuurprijsvraag. 

4e dag van de workshop: de psychologische en communicatieve aspecten 

Op deze 4e en laatste dag werden de psychologische en multimediale invalshoeken aan de 
orde gesteld, waarbij het succesvolle prijsvragenwerk van ir. Maarten Min als referentiebasis 
diende. In het bijzonder is Maarten Min ingegaan op het zo communicabel mogelijk maken 
van prijsvraaginzendingen. Dat dit niet van actualiteit ontbloot was toonde een uitgebreid 
artikel uit NRC aan (van de avond daarvoor), waar uitgebreid aandacht werd besteed aan de 
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oplossing van Maarten Min als hoofdprijsvraagwinnaar van de door het NRC uitgeschreven 
prijsvraag over de Schiphol problematiek. Dr. Anton van Bakel (nu werkzaarn bij een 
multimediaal bedrijf) ging vervolgens ondermeer in op de vraag hoe men op basis van 
ontwerpwerkstijlen en persoonlijkheidskenmerken een succesvol team kan samenstellen, die 
in staat is een prijsvraag te winnen. Wat kan men leren uit verricht promotiewerk over de 
ontwerpwerkstijlen van architecten? Welke helpers voor maquettebouw, virtual reality en 
andere computerpresentaties moet men erbij betrekken? Passen ze allemaal qua karakter en 
instelling bij elkaar? Kunnen ze aan elkaars verwachtingen voldoen en zijn ze daartoe 
bereid, indien ze straks onder hoge stress moeten werken en hun resultaten op tijd moeten 
aanleveren? Hoe moeten we omgaan met de strategie of ontwerpwerkstijlen van de 
betrokken architecten en de leerwerkstijlen van de andere bij de prijsvraag betrokkenen? 
Watte doen indien onder stress van de strategie wordt afgeweken en iedereen terugvalt op 
zijn eigen taktische persoonlijkheidskenmerken? 
Op grond van wat ir. Kees van der Hoeven reeds op de 2e dag verteld heeft, zijn Mark van 
Grootel en Anton van Bakel ingegaan op de mogelijkheden die het internet biedt in 
combinatie met zowel de inzet van multimedia als de techniek van het 'Computer Supported 
Cooperative Work'. Mark van Grootel toonde in het bijzonder met gemeenschappelijk 
geproduceerd werk aan hoe men met multimediale technieken toch specifiek architectonisch 
expressief tewerk kon gaan. 

Psycho-methodische benaderingen 

Op deze 4e en Jaatste workshopdag stond de psychologische gedragsbenadering centraal van 
strategie of methode (3e kwadrant). Deze is gericht op het zo goed mogelijk doen 
functioneren van (slechts binnen hun eigen per definitie beperkte blikveld) verstandelijk 
handelende personen (op basis van het eigenbelang via het sluiten van onderlinge 
compromissen). 
Hier past het beeld bij van de ADM'er of ontwerper als een politiek netwerker binnen een 
organisatie van 'beperkt' rationeel opererende mensen, die zich (gezien de tijdsdruk) al snel 
tevreden stellen bij het zoeken naar relevante informatie, die (vanwege de menselijke 
blikveld-beperkingen) niet al te veel beslissingsfactoren tegelijkertijd kunnen behandelen en 
die al gauw genoegen nemen met bevredigende, in plaats van optimale oplossingen. Deze 
benadering schept de voorwaarden voor het onder druk Jeveren van topprestaties. Een 
ADM'er kan daartoe de organisatorische en bureaupolitieke voorwaarden scheppen. Hij of 
zij dient voor een geschikte werkomgeving te zorgen, waar iedereen zijn eigen leer- en/of 
ontwerpwerkstijl tot ontplooiing kan brengen om onder stress optimaal te kunnen presteren. 

Combinaties van benaderingen 

Uit het promotieonderzoek van Anton van Bakel kwam naar voren, dat ontwerpers geen 
methodische monomanen zijn. Dat wil zeggen, dat ze binnen een ontwerpproject de diverse 
geschetste benaderingen door elkaar toepassen, al naar gelang dat uitkomt. Een goed 
verstaander kon dit ook beluisteren in de diverse uiteenzettingen van de workshop inleiders. 
Wei verschillen ze in de mate waarin ze van de diverse benaderingen gebruik maken. Men 
kan wellicht zelfs spreken van een overheersende vorm van benadering bij deze of gene. 
Overheersend in de zin dat men sommige benaderingen eerder toepast dan anderen of omdat 
men in de een veel meer tijd en moeite investeert dan in de anderen. Het ligt natuurlijk ook 
aan de activiteiten, die men binnen een schetsontwerpfase aan het uitvoeren is. Bij het 
tussentijds evalueren ligt het deduceren meer voor de hand dan bij het verzinnen van een 
concept, waar adductie meer in de lijn van de verwachtingen ligt. 
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Benaderingscombinaties: wel of niet besturen? 

Dat men van verschillende benaderingswijzen uitgaat binnen een projekt lijkt (gezien de 
presentaties van de inleiders) wel zeker. Maar of men daarbinnen van een bepaalde vaste 
volgorde kan spreken is minder evident. Vee! zal athangen van de leer-, werk- en 
ontwerpwerkstijl(en) van zowel het architectenbureau als geheel als de betrokken 
architect(en) in het bijzonder. Het zal ook ten dele bepaald worden door zowel de leer-, 
werk- en ontwerpwerkstijlen van de de andere betrokken teamleden en gelnvolveerde 
partijen (inclusief de ADM'er) in het algemeen alsook van de parameters van het 
ontwerpprojekt zelf. Dat wil zeggen dat het mede athangt van de schaal of grootte van het 
projekt, de beschikbare tijd, plaats en andere rniddelen, de bekendheid en ervaring met het 
type ontwerpprojekt, de kenmerken van de opdrachtgever en de vorm waarin de opdracht 
gegoten is. 
Met dit alles geconfronteerd kan de ADM' er op ten minste drie manieren reageren. Hij of zij 
kan zich er verre van houden door al die activiteiten als binnen een blackbox plaatsvinderid 
te beschouwen waar dan alleen via de invoerkant invloed op kan worden uitgeoefend en 
waarvan de uitkomsten met de oorspronkelijke condities te vergelijken zijn. De rol van de 
ADM'er blijft dan vrijwel even beperkt als die van de opdrachtgever of 
prijsvraaguitschrijver. Een tweede benadering is om een aktief sturend beleid te voeren en 
van te voren te pogen om al die aktiviteiten op een lijn te krijgen, te plannen en met elkaar af 
te spreken. Dat wil zeggen de blackbox op te delen in een aantal kleinere blackboxen met 
daartussen (of parallel daaraan) meer transparant uitvoerbare glasbox aktiviteiten. Maar de 
vraag is of men daarmee niet alle spontanelteit de kop indrukt bij het zoeken naar originele, 
maar toch toepasselijke oplossingen. De ADM' er loopt dan in zijn of haar rol van planner de 
kans om al gauw als een starre figuur over te komen, die het creatieve proces van ontwerpen 
eerder zit te frusteren dan te ondersteunen. Goede invallen dienen zich immers te pas en te 
onpas aan. Soms aan het begin, maar veelal ook veel te laat, waardoor nachtwerk binnen de 
deelname aan prijsvragen eerder regel dan uitzondering is. De derde optie is om reaktief te 
werken. In het bijzonder de ontwerper zijn gang te laten gaan, maar we! via regelmatige 
overlegmomenten de communicatie open houden, om op nieuwe ondersteunende 
aktiviteiten (zoals de behoefte naar nieuwe informatie) te kunnen anticiperen, een reallocatie 
van tijd en andere middelen te kunnen overwegen en in het algemeen meer begeleidend dan 
sturend te kunnen optreden. Dit levert het beeld op van de ADM'er als meedenker en 
'vergemakkelijker' (in het engels: 'anabler' of 'facilitator') . 
Maar ook een aanpasbare strategie lijkt goede mogelijkheden te bieden: eerst aktief plannen 
en vervolgens reaktief anticiperen op de toevalligheden van de idee-ontwikkeling. Een aktief 
plannen dus, niet met de illusie om die ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren, maar eerder 
om de complexiteit van de problematiek door te kunnen krijgen. Een planning om al naar 
gelang de omstandigheden steeds weer opnieuw bij te kunnen stellen of zelfs helemaal op 
zijn kop te kunnen zetten ('strategy switch'). 

Workshop conclusies over de cursisten 

De cursisten/rapporteurs van dit eerste cahier van de 2e fase ADMS opleiding vormen een 
allereerste generatie. Ze waren tijdens het volgen van de workshop nog bezig met het 
afronden van hun 'homologatiefase': bedrijfskundigen volgen daarbij le fase 
bouwkundevakken en bouwkundigen le fase bedrijfskundevakken, om van elkaars 
vakgebieden op de hoogte te raken en van daaruit de ADMS cursus met goed gevolg te 
kunnen doorlopen. 
De workshop confronteerde de cursisten voor bet eerst binnen hun opleiding met de praktijk 
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van diverse experts, die 6f als ADM'ers 'avant la lettre' hun werk verrichten danwel op een 
of andere wijze met dergelijke ADM'ers te maken hebben of in de toekomst daarrnee 
geconfronteerd zullen worden. Dit bood een eerste unieke mogelijkheid om de potentiele 
rol , functie en identiteit van de ADM'er te verkennen en die gelegenheid hebben de 
cursisten met beide handen aangegrepen. Ze hebben in het verslag van de workshop dan ook 
eerder die identiteitsvraag beantwoordt, dan in te gaan op de methoden- en strategieenvraag 
waar de workshop in eerste instantie voor opgezet werd. Het zal daarom aan een 2e 
generatie cursisten voorbehouden blijven om meer op die 2e vraag een uitgebreid antwoord 
te geven. 
Roi en functie van de ADM' er lijken in de praktijk van de workshop-inleiders op ten minste 
drie manieren vervuld te worden. Ten eerste gelntemaliseerd in de persoon van de architect 
zelf, zoals dat uit de uitlatingen van de meeste uitgenodigde prijsvraagwinnaars bleek (de 
ontwerper als ADM'er). Ten tweede bureau-intern gelnstitutionaliseerd in de persoon van 
een technisch/organisatorische partner, zoals dat bij EGM reeds Jang binnen de organisatie 
is ingevoerd, maar in een andere vorm ook bij andere bureaus voorkomt (bijvoorbeeld bij 
Maarten Min, waar zijn partner de presentatiefase voor haar rekening neemt). En ten derde 
via een exteme, door de architect aangezochte technisch-organisatorische partner (zoals 
bijvoorbeeld HubertJan Henket dat signaleerde). 

Workshop conclusies over ontwerpmethoden 

Opervlakkig bekeken lijkt de workshop grotendeels aan andere vraagstukken dan 
ontwerpmethoden te zijn gewijd. Wat de cursisten we! duidelijk moet zijn geworden is, dat 
er in de praktijk een grote varieteit aan ontwerpbenaderingen en aanpakken bestaat. En dat 
daarbinnen ontwerpmethoden we! bekend, maar zelden of nooit aanvaard zijn. De 
ontwerpers in de praktijk ervaren bij de ontwerpmethoden die zij kennen te weinig affiniteit 
met de leer-, werk- en ontwerpwerkstijlen van alle betrokkenen en de parameters van het 
ontwerpprojekt zelf (omvang, beschikbare middelen en bouwterrein, gestelde eisen, 
ervaring, type opdrachtgever, enzovoorts). 
Een belangrijk dilemma is het gebrek aan tijd bij de ontwerpers, dat hen belet kennis te 
nemen van onderzoeksresultaten. Dick Spekkink bracht dit ter sprake op de 3e dag. Pas 
indien men ontwerpers die onderzoeksresultaten in hapklare brokken en op het juiste 
moment aanbiedt (en propageert) ontstaat er een reele kans voor daadwerkelijke toepassing. 
Het vertalen van onderzoeksresultaten in toepasbare richtlijnen moet dan ingepast worden 
binnen de besproken manieren om met ontwerpers binnen hun ontwerpproces om te gaan. 
Het is aan de ADM'er om deze vertaling aan te bieden en ten uitvoer te brengen. Wanneer 
het ontwerpproces als een blackbox wordt opgevat, levert dit weinig mogelijkheden op voor 
toepassing van ontwerpmethoden. Althans indien ze in de gewenste afgemeten porties en 
'just in time' moeten worden toegediend. De tweede benadering daarentegen (waarbij men 
de blackbox indeelt in een aantal kleinere black- en glasboxen) biedt de mogelijkheden die 
toepasbare richtlijnen uit onderzoek in te plannen op de juiste momenten. Ook de derde, 
reaktieve manier van werken biedt de nodige mogelijkheden, indien men (via een goede 
communicatie) weet te anticiperen op de behoeften van de ontwerper naar informatie en haar 
methodische bewerking. Een aanpasbare strategie (van aktief plannen en vervolgens reaktief 
anticiperen) echter lijkt dan ook de beste kansen te bieden voor toepassing van (afgepaste, 
hapklare porties) ontwerpmethoden en -technieken. 
Het moet bedenkers en aanbieders van ontwerpmethoden en -technieken duidelijk zijn dat 
(willen ze hun geesteskinderen de praktijk zien veroveren) zij niet de illusie moeten 
koesteren, de praktijk naar hun hand te zetten. Maar door attent te zijn op de 
randvoorwaarden die de praktijk werkelijk stelt, kunnen zij bijdragen tot een open dialoog 
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met de praktijk. Juist bij het op gang brengen van die dialoog, kan de ADM' er zijn/haar 
bemiddelende partij meespelen. 
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CV's docenten en cursisten 

Ing. R. Daru, arch. HfG 

Roel Daru is Universitair Hoofddocent Vormleer/Design Morphology aan de 
faculteit Bouwkunde op de TUE. 
Hij studeerde Bouwkunde op de HTS-Tilburg en Industrieel Bouwen aan de 
Hochschule fiir Gestaltung in Ulm, Duitsland. 
Na een aantal jaren als onderzoeksmedewerker op het Bouwcentrum gewerkt te 
hebben (afdeling prototypen) trad hij in dienst van de TUE, faculteit 
Bouwkunde. Bij zijn interpretatie van het vakgebied als design morfology 
komen methodische aspecten naar voren die in het traditionele onderwijs van 
vormleer als 'basic design' ontbreken. 
De laatste tijd is de nadruk van zijn werk komen te liggen op datagrafische 
heuristieken, ontwerpwerkstijlen, het kweken van evolutionaire vormen en 
biotektoniek. 

Dr.ir. H.H. van Mal 

Dr.ir. Herman H. van Mal, Technische Natuurkunde Delft 1964, gepromoveerd 
op onderzoek uitgevoerd in de Research Laboratories van Philips in 1976. 
Na een speciale opleiding gewerkt als intern organisatie adviseur bij Philips. 
Verschillende grotere projecten gedaan, waaronder ondersteuning van de 
Voorontwikkeling van nieuwe functies in kleurentelevisie apparaten. 
Sinds 1980 verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven faculteit 
Technische Bedrijfskunde, nu bij deze studierichting binnen de faculteit 
Technologie Management. Het aandachtsgebied is "Kwaliteit van Processen" 
in industriele bedrijven, met de nadruk op de ontwerp- en 
ontwikkelingsprocessen van producten en productiemiddelen. 



Ir. J. Duniec 

Jolanta Duniec, geboren in Warschau op 7 maart 1972 is in de Poolse cultuur 
opgevoed. Na het halen van het VWO diploma aan het IV lie. Im. A. Mickiewicza 
in Warschau begon zij haar studie aan de TU in Warschau. Toch heeft zij gekozen 
voor de TU Delft in Nederland. 
In augustus 1996 studeerde zij af bij de vakgroep Architectuur op Bouwkunde 
met een architectonisch ontwerp van een moderne kunst museum. 
Zij is meteen begonnen met de ontwerpersopleiding Architectural Design 
Management Systems aan het Stan Ackermans Instituut, Technische Universiteit 
Eindhoven. 
Zij wilde de bedrijfskundige aspecten van architectenwerk onderzoeken. Een 
multidisciplinaire opleiding geeft volgens haar een breder en reeler inzicht in het 
vak. Organiseren en coordineren van ontwerp- werkprocessen in een architecten 
bureau spreekt haar het meest aan. 

Ir. J.W. Fransen 

Jan Willem Fransen werd op 30 september 1970 geboren in het Brabantse St. 
Anthonis. 
Na het behalen van zijn VWO-diploma aan het Elzendaalcollege te Boxmeer ging 
hij Bouwkunde studeren aan de Technische Universiteit Delft. 
In 1996 rondde hij zijn studie af bij de vakgroep Bouwtechnologie op een 
laboratorium en verblijfplaats onder water, waarbij de werk- en 
leefomstandigheden zoveel mogelijk geoptimaliseerd dienden te worden. 
Constructieve, functionele, bouwfysische en bouwsystematische aspecten kwamen 
hierbij aan de orde. 
Tijdens zijn opleiding in Delft doorliep hij diverse malen onderwijsonderdelen die 
uitgevoerd werden in een multidisciplinair bouwontwerpteam. Zowel het deel 
uitmaken van als begeleiden van zo'n team sprak hem zeer aan. Tevens raakte hij 
ook tijdens zijn afstuderen meer gei'nteresseerd in de bedrijfskundige en 
organisatorische aspecten van de bouwwereld. 
Om al deze vaardigheden uit te breiden en te optimaliseren heeft hij besloten de 
ontwerpersopleiding Architectural Design Management Systems te gaan volgen, 
die al deze vaardigheden herbergt. Hiermee hoopt hij een betere bijdrage in de 
praktijkwereld te kunnen leveren, zowel tijdens de opleiding als daarna. 
In oktober 1996 startle hij met deze ontwerpersopleiding 



Ir. D.B.M. Huitink 

Daan Huitink werd op 7 november 1972 geboren in Hoom. Na het behalen van 
het VWO diploma aan het Baudartius College te Zutphen in 1991, begon hij 
datzelfde jaar met de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Deze studie rondde hij in oktober 1996 af binnen de differentiaties 
Architectonisch en Bouwtechnisch Ontwerpen. Hij studeerde af op een ontwerp 
voor het Nieuwe Luxortheater op de Kop van Zuid in Rotterdam. 
Aansluitend startte hij met de ontwerpersopleiding Architectural Design 
Management Systems aan het Stan Ackermans Instituut, Technische Universiteit 
Eindhoven. 
Hij is met de post-initiele opleiding ADMS begonnen, omdat hij van mening is 
dat het ontwerp-proces in de bouw beter gestructureerd zou kunnen worden. Het 
toepassen van disciplines als organisatiekunde, projectmanagement en 
informatiekunde in de bouw is relatief nieuw, maar biedt uitgebreide 
mogelijkheden ten aanzien van de verbetering van het ontwerp-proces (kwaliteit, 
tijd, kosten). Zijn interesse gaat vooral uit naar de bouwkundige adviesbureaus die 
zowel opdrachtgevers als architectenbureaus ingeschakeld zouden kunnen worden 
om te adviseren in complexe ontwerp-processen. 

Ir. N.A. Peters 

Niels Peters werd op 3 mei 1970 in het Brabantse Mariaheide geboren. Hij 
studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft. Zijn 
hoofdrichtingen binnen deze studie waren architectuur, constructieve vormgeving, 
functionele analyse en milieutechnisch ontwerpen. 
In juli 1995 studeerde hij af op een mogelijke oplossing voor de groeiende 
mobiliteit van de Nederlandse bevolking middels een gelntegreerd personen- en 
goederen openbaar vervoersysteem binnen de toekomstige duurzame 
samenleving. Na vervoerstypologisch, stedebouwkundig en bouwkundig 
onderzoek heeft hij voor dit vervoersyteem een nieuwe bouwkundige voorziening 
ontwikkeld en vormgegeven. 
In het eerste jaar na zijn studie startte hij een eigen architectenbureau. Inmiddels 
werden de eerste projecten binnen dit bureau gerealiseerd. 
In oktober 1996 startte hij met de ontwerpersopleiding Architectural Design 
Management Systems aan het Stan Ackermans Instituut, Technische 
Universiteit Eindhoven. 
Het diepgaande aan bod komen van juridische an bedrijfskundige aspecten van 
het ontwerp- en bouwproces, het multicisciplinaire karakter en het op de praktijk 
gericht zijn van de opleiding deden hem besluiten de post-initiele opleiding 
ADMS te gaan volgen. 



Ir. M. Stolk 

Marianne Stolk werd op 29 februari 1972 geboren in het Zuidhollandse 
Heenvliet. Na het behalen van het VWO-diploma aan de 
Rijksscholengemeenschap te Brielle, begon zij in 1990 met de studie 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Van 
februari 1994 tot juli 1994 studeerde zij in Grenoble in het kader van een 
Erasmus-uitwisselingsprogramma. Zij studeerde af bij de vakgroep Operations 
Research en Statistiek en voerde haar afstudeerproject van oktober 1995 tot en 
met juni 1996 uit bij Vernay Europa B.V., een producent van rubber
precisiecomponenten, te Oldenzaal. Het onderzoek richtte zich op de 
mogelijkheden voor invoering van Lean Production en Statistical Process 
Control in dit bedrijf om op die manier een reductie van de uitval bij de klant 
te realiseren. 
In oktober 1996 startle zij met de ontwerpersopleiding Architectural Design 
Management Systems aan het Stan Ackermans lnstituut, Technische 
Universiteit Eindhoven. 
Vanwege het multidisciplinaire karakter van een uit interesse voor het 
vakgebied is zij deze opleiding gaan volgen. Zij is van mening dat het met 
alleen bedrijfskundige opleiding moeilijk, zo niet onmogelijk is om een 
management functie in de bouwwereld te verkrijgen en te vervullen. 

Ir. P.P.M. Timmermans 

Peter Timmermans werd geboren op 31oktober1969 in Beek. In 1989 startle 
hij met de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. In 1995 studeerde hij binnen het Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
af op "de ontwikkeling van een Incidentmeldingssysteem voor de OK
afdeling". 
Na het opzetten van een bedrijfszekerheidssysteem voor de divisie Utilities van 
DSM Chemicals te Geleen en werkzaam te zijn geweest bij Endemol Sports te 
Hilversum, begon hij in oktober 1996 aan de tweejarige post-doctorale 
opleiding Architectural Design Management Systems aan het Stan Ackermans 
Instituut, Technische Universiteit Eindhoven. 
Tijdens de studie Technische Bedrijfskunde werd zijn affiniteit met het 
architectonisch ontwerpen steeds duidelijker. Middels de academische 
specialisatie Architectural Design Management Systems is het mogelijk de 
opgedane managementkennis en -ervaring dienstbaar te maken aan de 
bouwkunde. 

Ir. B. Wouters 

Bas Wouters werd op 25 oktober 1970 geboren in Nijmegen. Hij behaalde in 
augustus 1995 zijn ingenieurstitel aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Hij studeerde af bij de faculteit Bouwkunde, vakgroep Productie en Uitvoering, 
leerstoel Afbouwtechniek (milieu-integratie). Zijn afstudeeronderwerp betrof 
het ontwerpen van een innovatief houten bouwsysteem met als grondstof jong 
plantagehout. 
Aansluitend werkte hij bij het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 
Ecologie te Naarden als milieu-adviseur in de bouwsector. 
Vanaf oktober 1996 volgt hij de post-doctorale ontwerpers opleiding 
Architectural Design Management Systems aan het Stan Ackermans lnstituut, 
Technische Universiteit Eindhoven. 
De directe aanleiding om aan deze opleiding dee! te nemen was erin gelegen 
dat hij in zijn praktijk als een van de vele adviseurs bij het bouwkundige 
ontwerpproces meermaal geconfronteerd werd met gebrek aan coiirdinatie van 
het proces. 
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